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Referendum
Po prawie 6 miesi¹cach od z³o¿enia wymaganej ilo�ci podpisów
pod procedur¹ odwo³awcz¹ tzw. �przedstawicieli� pracowników
w Radzie Nadzorczej Spó³ki, Zarz¹d zdecydowa³ siê wreszcie na
uruchomienie procedury odwo³awczej � g³osowanie pracowni-
ków w tej sprawie odbêdzie siê w dniach 25-26.04.2012r.

Mimo przeprowadzonych zgodnie z prawem wyborów przedsta-
wicieli pracowników do Rady Nadzorczej, Minister Skarbu Pañ-
stwa ³ami¹c obowi¹zuj¹c¹ ustawê nie powo³a³ na Walnym Zgro-
madzeniu Akcjonariuszy w czerwcu 2011r., wybranych zgodnie
z prawem, trzech przedstawicieli pracowników do Rady Nad-
zorczej Spó³ki na VIII kadencjê. Pretekstem mia³o byæ to, ¿e
upomnieli siê wraz z pracownikami pod biurem Zarz¹du o pod-
wy¿kê wynagrodzeñ pracowniczych. Maj¹c za nic wyra¿on¹ w
prawid³owo przeprowadzonych wyborach wolê pracowników
oraz obowi¹zuj¹ce w Polsce prawo tj. Ustawê, Statut i Regula-
min wyborów, po tym, jak Zarz¹d zorganizowa³ sobie spektakl
nazywaj¹c to tzw. �wyborami uzupe³niaj¹cymi� i na trzy miejsca
w Radzie wystawi³ swoich trzech kandydatów. Zapewne to tylko
przypadek, ¿e w gronie kandydatów znale�li siê byli dyrektorzy i
oczywi�cie przy bojkocie wyborów przez wiêkszo�æ za³ogi wy-
brani zostali �mia¿d¿¹c¹� ilo�ci¹ g³osów. Kpina w bia³y dzieñ.
Jak na ironiê, samo przeliczenie wyników zajê³o komisji wybor-
czej trzy dni.

W czasie owocnej bytno�ci pseudo przedstawicieli pracowni-
ków w Radzie Nadzorczej, oczywi�cie reprezentuj¹c pracowni-
ków, zd¹¿yli wyraziæ zgodê na sprzeda¿ aktywów telekomunika-
cyjnych, które mia³y byæ (jak twierdzono w fazie ich tworzenia i
inwestowania ogromnych �rodków finansowych Spó³ki) zabez-
pieczeniem na czas ewentualnej dekoniunktury na rynkach mie-
dzi.

Jak mo¿na by³o przewidzieæ przedstawiciele Zarz¹du � zwani
przewrotnie przedstawicielami pracowników, przez ten krótki
czas a¿ nadto udowodnili, jak reprezentuj¹ pracowników w Ra-
dzie Nadzorczej. Zd¹¿yli pozytywnie zaopiniowaæ wyprowadze-
nie ponad 9 mld z³otych ze Spó³ki na tzw. �przyjazne przejêcia�
w Kanadzie.

Dziêkuj¹c Zarz¹dowi za owocn¹ wspó³pracê, przedstawiciele
Skarbu Pañstwa w Radzie Nadzorczej podwy¿szyli wspania³o-
my�lnie Zarz¹dowi wynagrodzenia zasadnicze o prawie 100%,
a pracownikom dla równowagi przygotowano �antypracowni-
czy� projekt nowego Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy i
serwuje siê star¹ �piewkê o motywacyjnych systemach wyna-
grodzeñ. Nie bêdzie nawet zaskoczeniem, jak oka¿e siê, ¿e owi
przedstawiciele pracowników tak¿e brali udzia³ w przygotowa-
niu i opiniowaniu tego �bubla� i teraz zaczn¹ przekonywaæ wraz
z Zarz¹dem pracowników do jego akceptacji.
W tym samym czasie, gdy �przedstawiciele� �godnie� reprezen-
tuj¹ interesy pracowników w Radzie Nadzorczej i �sprawuj¹� nad-
zór nad prac¹ Zarz¹du, ten¿e za ogromne pieni¹dze Spó³ki wy-
najmuje kolejne kancelarie prawne z terenu ca³ej Polski i z upo-
rem maniaka udowadnia, ¿e �nieg jest bia³y kieruj¹c kolejne
pozwy do kolejnych s¹dów przeciwko legalnie wybranym cz³on-
kom Rady Nadzorczej próbuj¹c ich zastraszyæ.

Prezydent Komorowski podpisa³ ustawê o podatku
od miedzi i srebra

KGHM bêdzie
p³aciæ daninê

Wielu jeszcze siê ³udzi³o, ¿e nie podpisze albo chocia¿ skie-
ruje ustawê do Trybuna³u Konstytucyjnego i odwlecze w cza-
sie jej wprowadzenie. Niestety, Bronis³aw Komorowski, pre-
zydent wszystkich* Polaków zawiód³ nasze oczekiwania. Pod-
pisuj¹c ustawê o opodatkowaniu niektórych kopalin, skaza³
KGHM na p³acenie ka¿dego roku dodatkowo ok. 2 mld z³ po-
datków.

Pomimo sprzeciwu wielu �rodowisk, w tym m.in. zwi¹zków za-
wodowych, zwi¹zków pracodawców, samorz¹dowców i polity-
ków, ustawa przesz³a i zacznie obowi¹zywaæ od maja. Zarów-
no rz¹d Donalda Tuska, jak i prezydent Bronis³aw Komorowski
za nic maj¹ mieszkañców Zag³êbia Miedziowego. Zgodnie z ich
obietnicami wyborczymi (www.tnij.org/po-kghm) zysk ma byæ
inwestowany w region, tworzenie u nas miejsc pracy. Stwo-
rzono ustawê o daninie, któr¹ ma p³aciæ KGHM, ale jako� lo-
kalni politycy PO nie krzycz¹, ¿eby stworzyæ fundusz, na który
bêd¹ trafiaæ pieni¹dze z tego podatku, po czym mo¿na by by³o
inwestowaæ je w regionie. Tylko po co ryzykowaæ utratê sto³-
ka? Dyscyplina partyjna, klapki na oczach, koryto i tak cztery
lata!

* Nie dotyczy: kaszalotów, powodzian, klubu mi³o�ników po-
prawnej polszczyzny i mieszkañców Zag³êbia Miedziowego.

Nie bêdzie referendum
emerytalnego

Sejm odrzuci³ wniosek NSZZ �Solidarno�æ� o referendum
emerytalne, pod którym podpisa³y siê 2 miliony Polaków. W
g³osowaniu z 30 marca w sprawie referendum 180 pos³ów
by³o za, 233 przeciw i 42 wstrzyma³o siê od g³osu. Przeciw
opowiedzieli siê pos³owie PO i PSL. Za by³ PiS, Solidarna
Polska i SLD. Ruch Palikota wstrzyma³ siê od g³osu.

Przed Sejmem zebra³o siê kilkadziesi¹t tysiêcy zwi¹zkowców z
NSZZ �Solidarno�æ�, OPZZ i Forum Zwi¹zków Zawodowych.
Przewodnicz¹cy Piotr Duda uzasadniaj¹c wniosek o referen-
dum krytykowa³ rz¹dowe plany wyd³u¿enia wieku emerytalne-
go uprawniaj¹cego do przej�cia na emeryturê jako zbyt rady-
kalne i nieprzygotowane. Jego zdaniem takie dzia³anie wyma-
ga stworzenia warunków motywuj¹cych i daj¹cych szanse do



kontynuacji aktywno�ci zawodowej m.in. warunków dla wzro-
stu dzietno�ci, podnoszenie standardów i poziomu finansowa-
nia opieki medycznej, opieki pielêgnacyjnej dla osób starszych,
wprowadzenie mechanizmów indywidualnej �cie¿ki zawodowej,
podniesienie standardów organizacji i bezpieczeñstwa pracy
oraz funkcjonowania publicznych s³u¿b zatrudnienia.

Zdaniem przewodnicz¹cego Dudy nieprawdziwy jest równie¿
argument, ¿e podwy¿szenie wieku emerytalnego w Polsce jest
niezbêdne, poniewa¿ tak robi wiêkszo�æ pañstw europejskich.
Na tak radykalne podwy¿szenie wieku emerytalnego zdecydo-
wa³y siê do tej pory w Europie wy³¹cznie te pañstwa, które w
drugiej po³owie ubieg³ego wieku nie zdecydowa³y siê na wpro-
wadzenie strukturalnych reform systemu emerytalnego takich
jak zastosowane w Polsce. Przewodnicz¹cy zwróci³ równie¿
uwagê na ró¿nice miêdzy Polsk¹ i innymi krajami UE dotycz¹-
cymi warunków pracy, czasu pracy czy jako�ci ¿ycia. �redni
wiek do¿ycia obywateli polskich wprawdzie siê wyd³u¿a, ale w
porównaniu do tych pañstw jest nadal niski. Szef �Solidarno-
�ci� wytyka³ równie¿ rz¹dowi niepowodzenie rz¹dowego pro-
gramu 50+ i brak miejsc pracy dla starszych pracowników. Jak
maj¹ d³u¿ej pracowaæ, skoro nie ma dla nich miejsc pracy, a
bezrobocie w�ród seniorów, podobnie jak u ludzi m³odych, jest
dwu lub nawet trzykrotnie wy¿sze ni¿ w wieku produkcyjnym.
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Za przynale¿no�æ
zwi¹zkow¹

Ju¿ od kilku miesiêcy, byli�my informowani, o presji wywieranej
przez prze³o¿onych na pracownikach za ich przynale¿no�æ do tej,
czy innej organizacji zwi¹zkowej. By³o to odczuwalne przez pracow-
ników, szczególnie przy planowaniu urlopów, obk³adaniu na dni
�wi¹teczne czy premiowaniu. Takich przypadków najwiêcej stwier-
dzili�my i zg³osili�my Zarz¹dowi na R-IX. Ale to wcale nie oznacza,
¿e na innych rejonach jest idealnie. Przez wiele miesiêcy Zarz¹d Pe-
BeKa nie dostrzega³ zg³aszanego przez Komisjê Zak³adow¹ NSZZ
�Solidarno�æ� problemu. Ale widaæ i do Zarz¹du zaczê³y docieraæ
sygna³y, powiedzmy wprost, o �mobbingu�, bo 12 marca 2012r.
Prezes Zarz¹du PeBeKa wyda³ komunikat:

�W ostatnim okresie pracownicy PeBeKa skar¿¹ siê, ¿e podstaw¹
podejmowanych wobec nich decyzji jest ich przynale¿no�æ zwi¹z-
kowa. Pragnê z ca³¹ odpowiedzialno�ci¹ podkre�liæ, ¿e: przed³u¿e-
nie umowy, zawarcie jej na czas nieokre�lony; przydzia³ pracy (dniów-
ka przodkowa, pozaprzodkowa); praca w soboty; wielko�æ premii �
nie mog¹ byæ uzale¿nione od przynale¿no�ci do zwi¹zków zawodo-
wych, b¹d� te¿ od przynale¿no�ci do okre�lonego zwi¹zku. Jedy-
nym kryterium, które mo¿e i powinno byæ stosowane, jest jako�æ
�wiadczonej pracy. Osoby dozoru, które wydaj¹ opinie o pracowni-
ku w przypadku przed³u¿enia umowy, ustalaj¹ zakres jego pracy,
przydzielaj¹ premie, powinny kierowaæ siê jedynym kryterium, któ-
rym jest jako�æ pracy. Nie nale¿y te¿ wierzyæ zapewnieniom �dorad-
ców�, ¿e przynale¿no�æ do zwi¹zku, b¹d� przynale¿no�æ do okre-
�lonego zwi¹zku bêdzie mia³a wp³yw na warunki pracy, b¹d� te¿ na
wysoko�æ zarobków. Przypadki wywierania presji na pracownikach
w podanych wy¿ej sprawach nale¿y osobi�cie lub telefonicznie zg³a-
szaæ bezpo�rednio Dyrektorowi ds. Organizacji (tel. 76 840 52 25)�.

Tyle komunikat, który przynajmniej nas, Komisjê Zak³adow¹ NSZZ
�Solidarno�æ� cieszy, bo potwierdza fakt zg³aszanego przez nas od
wielu miesiêcy problemu. Ale niestety, w naszej ocenie, w komuni-
kacie zabrak³o jeszcze jednego punktu. Dotyczyæ on powinien, zaka-
zu sugerowania przez cz³onków Zarz¹du, pracownikom z gremiów
kierowniczych przynale¿no�ci zwi¹zkowej, gdy¿ jest to �le odbiera-
ne przez za³ogê!? Takie przypadki te¿ by³y nam zg³aszane, chocia¿-
by przez by³ych naszych cz³onków, których taka �propozycja� nie-
stety spotka³a a jak mówili pracowaæ chc¹ dalej. Nikt nie mo¿e sta-
n¹æ ponad Konstytucj¹ RP, która w rozdziale II Wolno�ci, Prawa i
Obowi¹zki Cz³owieka i Obywatela, dziale Wolno�ci i Prawa Politycz-
ne, w art.59 p.1 stanowi: �Zapewnia siê wolno�æ zrzeszania w zwi¹z-
kach zawodowych, organizacjach spo³eczno-zawodowych rolników
oraz w organizacjach pracodawców�.

Emerytury w Unii
Europejskiej



Komunikaty
Rzekomy �przedstawiciel pracowników� zeznaje
Cz³onek Rady Nadzorczej, ponoæ z �wyboru za³ogi�, o�wiadczy³
w s¹dzie, ¿e dwugodzinny strajk przeciw prywatyzacji KGHM z
sierpnia 2009 r. by³ nielegalny, a zwi¹zkowcy wprowadzili za³ogê
w b³¹d. Zapewne ww. Pan by³by uszczê�liwiony, gdyby rz¹d Do-
nalda Tuska sprzeda³ wiêcej ni¿ 10% akcji.

Przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �So-
lidarno�æ� Józef Czyczerski, stwierdzi³ ¿e: �¯yjemy w pañstwie
represyjnym, bo prokurator dwukrotnie bada³ t¹ kwestiê, za ka¿-
dym razem umarzaj¹c sprawê. Widaæ wyra�nie, ¿e partia poli-
tyczna, która sprawuje w³adzê w Polsce nie zgodzi³a siê z wyro-
kami niezale¿nych instytucji. Wyst¹piono przeciwko nam z sub-
sydialnym aktem oskar¿enia. Zamiast zajmowaæ siê sprawami
zwi¹zkowymi, to ju¿ bodaj¿e 10 raz odby³a siê rozprawa. Z dru-
giej strony próbuje siê jakby zastraszyæ dzia³aczy zwi¹zkowych,
¿e wy macie siedzieæ cicho a nie próbowaæ broniæ pracowników.�
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Klub �Gazety Polskiej� w Lubinie
Zapraszamy wszystkich sympatyków �Gazety Polskiej� do zapi-
sania siê do klubu, który powsta³ w ubieg³ym roku w Lubinie.
Cz³onkowie klubu spotykaj¹ siê w ka¿d¹ ostatni¹ �rodê miesi¹ca
o godz. 18:00 w Liceum Salezjañskim. Klub GP wielokrotnie za-
prasza³ na spotkania znanych z ¿ycia publicznego go�ci. Do Lu-
bina na zaproszenie przyjechali m.in.: re¿yser Grzegorz Braun,
ks. Stanis³aw Ma³kowski i dziennikarka Anita Gargas. W celu za-
siêgniêcia informacji mo¿na kontaktowaæ siê z Ryszardem Ry-
�nikiem, Przewodnicz¹cym Klubu �Gazety Polskiej� w Lubinie pod
nr telefonu 516 354 344.
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Walne Zebranie Delegatów KZ �Polkowice-Sieroszowice�
Komisja Zak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� 31 marca zorganizowa-
³a Walne Zebranie Delegatów. Podczas zebrania odby³y siê uzu-
pe³niaj¹ce wybory do Komisji Zak³adowej.

�����

Druga rocznica katastrofy Smoleñskiej we Wroc³awiu
We Wroc³awiu zorganizowano uroczysto�ci w zwi¹zku z drug¹
rocznic¹ tragedii Smoleñskiej. Pod tablicami upamiêtniaj¹cymi
wroc³awian Aleksandry Natalli-�wiat, W³adys³awa Stasiaka i Je-
rzego Szmajdziñskiego jeszcze przed uroczysto�ciami zapalano
znicze i sk³adano kwiaty. O 18:30 odby³a siê msza �wiêta w Kate-
drze, po czym parê tysiêcy ludzi przemaszerowa³o przez Rynek.
Odczytano Apel Pamiêci z list¹ nazwisk osób, które zginê³y pod
Smoleñskiem i od�piewano Hymn Polski. Ze zniczy u³o¿ono na-
pis �Pamiêtamy�. W uroczysto�ciach udzia³ wziêli cz³onkowie
�Solidarno�ci� naszego regionu, w tym poczet sztandarowy KZ
ZG �Rudna�. Uroczysto�ci odby³y siê równie¿ w Zag³êbiu Mie-
dziowym m.in. w Legnicy, Lubinie i G³ogowie.
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�Solidarno�æ� pielgrzymuje do Lichenia
Zbli¿a siê 13 pielgrzymka NSZZ �Solidarno�æ� do Lichenia. W
tym roku uroczysto�ci rozpoczn¹ siê 28 kwietnia, a zakoñcz¹ w
niedzielê 29 kwietnia. Organizatorzy: Komisja Krajowa i Zarz¹d
Regionu Koniñskiego NSZZ �Solidarno�æ� w tym roku zapraszaj¹
do wspólnej modlitwy pod has³em: �Maryja Matka w naszym
domu�.

Wspólna modlitwa rozpocznie siê w sobotê, 28 kwietnia od Dro-
gi Krzy¿owej. G³ównym wydarzeniem bêdzie niedzielna suma,
któr¹ poprowadzi kardyna³ Henryk Gulbinowicz. Tradycyjnie po
uroczysto�ci odbêdzie siê z³o¿enie kwiatów pod usytuowanymi
w pobli¿u licheñskiej bazyliki pomnikami: Jana Paw³a II, b³. ks.
Jerzego Popie³uszki i Powstania NSZZ �S�.
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Transparenty antykomunistyczne zakazane?
W czasie meczu Polonia Warszawa � �l¹sk Wroc³aw dosz³o do
próby usuniêcia przez ochronê transparentu z napisem �Precz z
komun¹�. Sta³o siê tak na polecenie delegata PZPN, sk¹din¹d
by³ego wysokiego funkcjonariusza partii komunistycznej. Dele-
gat grozi³ sankcjami wobec dru¿yny (przerwanie meczu), a w trak-
cie próby fizycznego usuniêcia transparentu mia³y miejsce akty
przemocy przeciwko kibicom. Cytuj¹c klasyka: odpieprzcie siê
od delegata!

Warszawa
� centrum pamiêci
By³em 10 kwietnia w Warszawie wraz z górnikami Zak³adów Górni-
czych �Lubin�. Ludzie pytaj¹, po co jechaæ ca³¹ noc, by zaledwie po
kilku godzinach t³uc siê autobusem z powrotem? Czujê jak¹� we-
wnêtrzn¹ potrzebê, by oddaæ cze�æ poleg³ym pod Smoleñskiem.
Dlaczego Warszawa? Ofiary katastrofy pochowane zosta³y w wielu
miejscach, dlatego uroczysto�ci odby³y siê w ca³ej Polsce, ale w
stolicy pa³ac prezydencki sta³ siê symbolem prezydentury Lecha
Kaczyñskiego. Pamiêtam te¿, ¿e Polska delegacja wraz z Prezyden-
tem 10 kwietnia 2010 roku lecia³a tam, by uczciæ pamiêæ dziesi¹tek
tysiêcy zamordowanych Polaków. Dlatego w³a�nie czujê siê zobo-
wi¹zany, by pamiêtaæ zarówno o ofiarach z 1940 roku, jak i o pole-
g³ych 70 lat pó�niej.

Nad ranem dojechali�my do Warszawy, zaopatrzyli�my siê we flagi,
sztandar i kamizelki, po czym ruszyli�my w kierunku Krakowskiego
Przedmie�cia. Po drodze minêli�my majestatyczn¹ palmê na �rod-
ku drogi, do�æ specyficzna atrakcja po�ród kamienic. Maszerowali-
�my Krakowskim Przedmie�ciem w kierunku ko�cio³a s¹siaduj¹ce-
go z pa³acem prezydenckim. O godzinie 8:00 mia³a rozpocz¹æ siê
msza w intencji ofiar katastrofy Smoleñskiej. Po drodze mijali�my
ludzi pêdz¹cych do pracy. Czê�æ ¿yczliwie do nas siê u�miecha³a,
byli tacy, którzy do³¹czyli do nas. Spotkali�my siê te¿ z wrogo nasta-
wionymi mieszkañcami Warszawy, którzy krzywo na nas patrzyli lub
mówili: �za pracê by�cie siê lepiej wziêli�, nie rozumiej¹c, ¿e spe-
cjalnie na ten dzieñ wiêkszo�æ z nas musia³a wzi¹æ dzieñ urlopu. Ja
z kolei nie rozumiem, sk¹d agresja u ludzi na mój widok z flag¹
�Solidarno�ci� czy kolegi z flag¹ Polski?

Dotarli�my do ko�cio³a i zajêli�my nawê boczn¹. Poczet sztandaro-
wy i umundurowani górnicy stali ca³¹ mszê na baczno�æ, z pewno-
�ci¹ wzbudzili�my ciekawo�æ w�ród Warszawiaków. Po mszy wy-
szli�my przed pa³ac prezydencki, gdzie sta³a scena i wielki ekran, po
czym rozpocz¹³ siê Apel Pamiêci. Wymieniono wszystkie 96 ofiar.
Nastêpnie przemaszerowali�my w miejsce, w którym sk³adano zni-
cze w kszta³cie krzy¿a. Ludzie rozstêpowali siê i witali nas gromkimi
brawami.

Zaproszono na scenê przedstawiciela �górników z kopalni Lubin�,
g³os zabra³ przewodnicz¹cy Komisji Miêdzyzak³adowej ZG �Lubin�
NSZZ �Solidarno�æ� Bogdan Nuciñski: �Po �wiêtach Wielkanocnych,
po dniu zmartwychwstania, jeste�my aby uczciæ pamiêæ tych, któ-
rzy zginêli w sposób niewyja�niony, ale my�lê, ¿e przynajmniej Ci
pañstwo którzy dzisiaj tutaj s¹, którzy dojad¹, na pewno nie mamy
w¹tpliwo�ci dlaczego zginêli. Ludzie ginêli i gin¹ za prawdê i dla
prawdy, a kto� tej prawdy strasznie siê boi, kto� dla kogo ta prawda
by³a i jest niewygodna. Tak jest, tak by³o, ale czy tak bêdzie? I jak
d³ugo bêdzie, ci¹gle zale¿y od nas. Nie tylko tutaj dzisiaj obecnych,
ale tych, którzy s¹ w domach i niekoniecznie s³uchaj¹ i ogl¹daj¹
tego co p³ynie z ekranów TVN-u i innych stacji telewizyjnych. Mam
nadziejê, ¿e po dniu zmartwychwstania na nowo zmartwychwsta-
niemy wszyscy, powrócimy do korzeni �Solidarno�ci�, nie tylko so-
lidarno�ci zwi¹zku zawodowego, ale solidarno�ci miêdzyludzkiej,
je¿eli ta solidarno�æ zakwitnie na nowo, to my odniesiemy zwyciê-
stwo. Tego nam wszystkim serdecznie ¿yczê, szczê�æ Bo¿e!�. Po
przemówieniu musieli�my ruszaæ dalej. Pojechali�my na ¯oliborz,
na grób b³. ks. Jerzego Popie³uszki. Modlitwa nad grobem, zwiedza-
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nie ko�cio³a i podziemnego muzeum. Czas nagli i trzeba ju¿ wracaæ.

Ogl¹daj¹c telewizjê, zadajê sobie pytanie, po co je¿d¿ê do tej War-
szawy, po co czytam o kolejnych doniesieniach w sprawie katastro-
fy? Przecie¿ minê³y dwa lata, a komisja Millera i MAK ustalili przy-
czyny katastrofy � sprawa jest zamkniêta. Tak brzmi odpowied�, gdy
ogl¹da siê jedynie s³uszn¹ telewizjê lub czyta jedynie prawdziw¹
gazetê. Nie wiem co by³o przyczyn¹ katastrofy. Wiem tylko, ¿e za-
równo wrak samolotu jak i czarne skrzynki s¹ w Rosji, w kraju, któ-
rego wojska okupowa³y nasz kraj przez kilkadziesi¹t lat � jeszcze
ca³kiem niedawno. Nie wierzê w polepszenie stosunków polsko-ro-
syjskich i przyja�ñ miêdzy polskim premierem a by³ym agentem KGB.
Wiarygodno�æ tych stosunków obrazuje chocia¿by wzrost ceny gazu
dla Polski, podczas gdy innym krajom Rosja obni¿y³a cenê.

Premier obieca³ po katastrofie, ¿e czarne skrzynki i wrak lada dzieñ
wróc¹ do Polski. Nic takiego siê nie sta³o, wrak rdzewia³ wiele mie-
siêcy zanim przykryto go plandek¹. Ostatnio Rosjanie wpadli na
pomys³, ¿eby umyæ wrak, ale ju¿ nie na takie incydenty nasz rz¹d
sobie pozwala³. Ca³e �ledztwo to jedna wielka mistyfikacja, podob-
nie jak zrzucanie przez w³adze Rosji winy na Niemcy za wymordo-
wanie dziesi¹tek tysiêcy naszych obywateli w Katyniu 72 lata temu.
Zbrodnia Katyñska ca³y czas jest ukrywana, sowieci nie przyznawali
siê do winy a ich potomkowie dalej ukrywaj¹ przed �wiatem w³asn¹
odpowiedzialno�æ za tê zbrodniê.  Do tego dochodz¹ k³amstwa za-
raz po katastrofie Smoleñskiej, ¿e podchodzili do l¹dowania cztery
razy, l¹dowali bez zgody, kwadrans pó�niej ni¿ w rzeczywisto�ci,
pijany genera³ wywiera³ naciski, a nawet sam zasiad³ za sterami. W
tej sprawie jest tyle nie�cis³o�ci, ¿e nie mogê tak po prostu przestaæ
interesowaæ siê t¹ tragedi¹ narodow¹. A pytañ i sprzeczno�ci jest
coraz wiêcej. Ju¿ prawie pó³noc, jeste�my w Lubinie. Czas wróciæ
do �wiata �Matrixu�, w pogoni za w³asnym dobrobytem.

Uczestnik

Francuz, Hiszpan, Grek czy Holender � po¿yj¹ na eme-
ryturze trzy razy d³u¿ej ni¿ Polak

Cztery lata i pogrzeb
Platforma Obywatelska na swojej oficjalnej stronie informuje, ile
bêdzie wynosi³ wiek emerytalny mieszkañców Unii po planowanych
w ich krajach zmianach. Porówna³em te dane z informacjami doty-
cz¹cymi �redniej d³ugo�ci ¿ycia w Europie � wed³ug �The World
Factbook�. Có¿ zatem szykuj¹ Polakom panowie Tusk, Komorowski
i Palikot? Proszê bardzo. Statystyczny Francuz bêdzie ¿y³ na emery-
turze 15 lat, przechodz¹c na ni¹ w wieku 62 lat, do¿ywaj¹c lat 77.
Statystyczny Szwed prze¿yje na emeryturze 13 lat (�rednia wieku
Szwedów: 78 lat, wiek emerytalny: 65). Statystyczny Holender � 12
lat (79�67). Statystyczny Hiszpan � 12 lat (79�67). Grek � 12 lat
(77�65). Maltañczyk � 12 lat (77�65), Austriak � 11 lat (76�65),
Niemiec � 10 lat (77�67), Anglik � 10 lat (76�66), Fin � 10 lat (75�
65), Portugalczyk � 10 lat (75�65), W³och � dziewiêæ lat (79�70),
Duñczyk � dziewiêæ lat (76�67), S³owak � dziewiêæ lat (71�62).
Rumun z Estoñczykiem nie bêd¹ mieli tyle szczê�cia co wymienieni
wy¿ej. Po¿yj¹ na emeryturze, na któr¹ harowali ca³e ¿ycie, piêæ lat
(70�65). A my, mê¿czy�ni z Polski? Nam pozwala siê na emerytu-
rê czteroletni¹ (71�67), zajmujemy to zaszczytne miejsce wspólnie
z Bu³garami, za nami nie ma ju¿ nikogo. Mówi to pañstwu co� w
temacie has³a �By ¿y³o siê lepiej�?

I pomy�leæ, ¿e wielu polityków twierdzi, ¿e to nie reforma w tak
hardcore�owym kszta³cie nie ma sensu, ale referendum, w którym o
w³asnych emeryturach zadecydowaliby Polacy. Palikot kupczy klu-
czow¹ dla Polaków spraw¹, jakby chodzi³o o nazwê ulicy w Bi³gora-
ju. �Mo¿emy to poprzeæ za niewygórowan¹ cenê� � mówi. Czyli ¿e
co? Reforma jest dla Polaków z³a, ale Ruch Palikota poprze j¹ w
imiê partyjnych interesów? A mo¿e reforma jest dobra, ale Ruch jej
nie poprze za darmo, bo dobro Polaków mniej go obchodzi ni¿ par-
tyjne interesy? Filozof gumowych zabawek zakiwa³ siê na ca³ego.

Tymczasem Komisja Europejska zaciera rêce na widok wielkiej ba-
talii króla Donalda o to, by Polak harowa³ do kresu si³ i o jeden dzieñ
d³u¿ej. Jak czytamy na stronie internetowej PO: �Podniesienia wie-
ku emerytalnego w ca³ej UE domaga siê kanclerz Niemiec Angela
Merkel. Jej zdaniem jest to konieczne dla ratowania Europy. 67 lat.
Tyle � zdaniem niemieckiej kanclerz � powinien wynosiæ wiek eme-
rytalny kobiet i mê¿czyzn we wszystkich krajach Unii. �Chodzi o to,
by w krajach takich jak Grecja, Hiszpania czy Portugalia nie prze-
chodzono na emeryturê wcze�niej ni¿ w Niemczech i by wszyscy
starali siê tak samo� � mówi Angela Merkel. Jak widaæ, tê dziejow¹
wyk³adniê pojmuj¹ w stopniu zadowalaj¹cym tylko Polska i Bu³ga-
ria. Oj tam, oj tam. Najwa¿niejsze, by premier Tusk móg³ na naszej
krwawicy wjechaæ na Brukseli jak na bia³ym koniu. Bo premier jest
najwa¿niejszy.

Uwa¿am Rze, Krzysztof Feusette

W wieku 62 lat odszed³ od nas, by³y pracownik
KGHM Polska Mied� S.A. Oddzia³ ZG �Polkowice-Sieroszowice�,

dzia³acz NSZZ �Solidarno�æ�

�p. Jan Sugalski
Cze�æ Jego Pamiêci !

Kondolencje i wyrazy szczerego ¿alu dla rodziny i znajomych
sk³ada:

Komisja Zak³adowa NSZZ �Solidarno�æ�
 O/ZG �Polkowice-Sieroszowice�,

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ�
oraz Redakcja �Pryzmatu�

Integracja na si³ê,
czyli jak siê bawi ZWR
Jak �co roku�, czyli od trzech lat, Dyrektor Konieczny organizuje
�Biesiadê ZWR-owsk¹�. Wszystko piêknie i ³adnie, gdyby nie drob-
ny szczegó³. Do imprezy zmuszani s¹ pracownicy, którzy maj¹ ne-
gatywne nastawienie do biesiady. Podczas pierwszej wszyscy bawili
siê �wietnie, ale informacja, ¿e �rodki finansowe przeznaczone na
bony, które zwyczajowo pracownicy otrzymywali przed �wiêtami
Wielkiej Nocy zosta³y wykorzystane na biesiadê, zaszokowa³a pra-
cowników. Jak to siê sta³o, ¿e Dyrektor zabra³ wszystkim i zrobi³
imprezê dla nielicznych?! Bezczelno�æ dyrektora siêgnê³a zenitu rok
pó�niej, gdy nikt nie chcia³ siê zapisaæ poleci³ szefom pionów, ¿e
maj¹ znale�æ chêtnych, bo o premii bêd¹ mogli zapomnieæ. Kierow-
nicy chc¹c nie chc¹c zap³acili za swoich podw³adnych i kazali �ba-
wiæ siê�, ewentualnie zmusili do samodzielnego zapisania siê na �im-
prezê integracyjn¹�. Nikt nie chce siê bawiæ w integracje, gdy mo¿na
otrzymaæ bony na Wielkanoc. Zasi³ek z Funduszu �wiadczeñ Socjal-
nych ratowa³ wielu pracownikom bud¿et �wi¹teczny, który przy dro-
¿y�nie i braku podwy¿ek pokrywaj¹cych chocia¿ inflacjê, jest z roku
na rok coraz biedniejszy. W tym roku jest podobnie, do 4 kwietnia
mia³y byæ zapisy, ale na rejonach pozapisywa³o siê jedynie po parê
osób, wiêc zaczê³a siê ³apanka. Na biesiadzie bêd¹ zmuszeni, zastra-
szeni, podpadziochy i przydupasy, na pewno przyjdzie kilku finan-
sowo �zmotywowanych� i znowu przymil¹ siê dyrektorowi. Kiedy�
Freddy Mercury �piewa³ �Show Must Go On�, tylko ¿eby bawiæ siê
czyim� kosztem trzeba byæ wyj¹tkowym g³¹bem kapu�cianym i cz³o-
wiekiem bez zasad, a takich mamy niestety niektórych dyrektorów i
menad¿erów w KGHM-ie. To pokazuje jedno, ¿e z tym dyrektorem
prawie nikt nie chce mieæ nic wspólnego, tylko co zrobiæ ¿eby to do
niego dotar³o?!

In¿ynier


