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�S� skutecznie upomnia³a siê o poprawê jako�ci posi³ków
profilaktycznych

�Solidarno�æ� doprowadzi³a
do normalno�ci

Pracownicy wielokrotnie wskazywali na nisk¹ jako�æ produktów profi-
laktycznych, czego skutkiem by³o wyst¹pienie Komisji Zak³adowej �S�
ZG �Polkowice-Sieroszowice� do dyrekcji o zmianê dostawcy. Po prze-
prowadzonym audycie i spotkaniu z Zarz¹dem Lubinpexu wdro¿ono
nowe procedury, które poprawi³y obecn¹ sytuacjê.

Przeprowadzony 15 maja audyt wykaza³ wszystkie problemy, o których
alarmowali pracownicy. Dostawcy profilaktyki przedstawiono listê proble-
mów, w sprawie których us³ugodawca zobowi¹za³ siê poprawiæ. Przede
wszystkim nie bêdzie ju¿ produktów o krótkim terminie przydatno�ci do
spo¿ycia. Asortyment zostanie poszerzony o 100% soki znanych marek,
bêdzie te¿ zachowana ci¹g³o�æ dostaw mas³a. Zmniejszony zostanie wy-
bór produktów miêsnych  i wêdlin, ale ich jako�æ bêdzie odpowiadaæ war-
to�ci kalorycznej, zawarto�ci sk³adników i odpowiednim normom przewi-
dzianym w polskim prawie.

Dodatkowo do 22 czerwca pracodawca zobowi¹za³ siê oceniæ, na których
stanowiskach pracy zatrudnieni bêd¹ otrzymywaæ posi³ki profilaktyczne i
regeneracyjne. Obejmie to pracowników, u których wysi³ek fizyczny cha-
rakteryzuje siê du¿ym zu¿yciem energii, w przypadku mê¿czyzn ponad
2000 kcal a u kobiet ponad 1100 kcal.

Prokuratura nie widzi ¿adnego problemu w decyzji ministra
Grada, który zakaza³ powo³ania do rady nadzorczej prawo-
mocnie wybranych przedstawicieli za³ogi KGHM-u.

Upolityczniona decyzja
ws. rady nadzorczej

Minister Grad podejmuj¹c w ubieg³ym roku decyzjê o nie powo³ywaniu
Józefa Czyczerskiego i pozosta³ych przedstawicieli z wyboru za³ogi do
rady nadzorczej postawi³ siê w roli sêdziego. Mia³a to byæ jego kara za
manifestacjê przed siedzib¹ biura zarz¹du KGHM. Prokuratura wybiór-
czo przyjrza³a siê ustawie reguluj¹cej zasady powo³ywania do RN przed-
stawicieli za³ogi i wziê³a jedynie pod uwagê wygodn¹ argumentacjê
ministra i interpretacjê zapisów ustawy zleconych przez Zarz¹d KGHM-
u analityków. Józef Czyczerski jako jedyny postanowi³ z³o¿yæ za¿alenie
w tej sprawie do S¹du Rejonowego w Lubinie, które zostanie rozpa-
trzone 5 lipca.

Choæ przeprowadzono zgodnie z prawem wybory przedstawicieli pracow-
ników do Rady Nadzorczej, Minister Skarbu Pañstwa ³ami¹c obowi¹zu-
j¹c¹ ustawê odmówi³ powo³ania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
w czerwcu 2011r. trzech reprezentantów za³ogi do Rady Nadzorczej Spó³-
ki na VIII kadencjê. Pretekstem by³o to, ¿e upomnieli siê wraz z pracowni-
kami pod biurem zarz¹du o podwy¿kê wynagrodzeñ dla pracowników.
Minister z Platformy Obywatelskiej za nic mia³ wyra¿on¹ w prawid³owo
przeprowadzonych wyborach wolê pracowników oraz obowi¹zuj¹ce w
Polsce prawo.

Wybrani przez za³ogê Józef Czyczerski, Ryszard Kurek i Leszek Hajdacki,
ale nie powo³ani do Rady Nadzorczej postanowili zbojkotowaæ zorgani-
zowany przez zarz¹d spektakl, który zosta³ nazwany tzw. �wyborami uzu-
pe³niaj¹cymi�. Na trzy miejsca w Radzie zarz¹d wystawi³ swoich trzech
wybranych przez siebie kandydatów, w tym dwóch by³ych dyrektorów. Z
czasem dowiedli oni jak w g³êbokim powa¿aniu maj¹ interes pracowni-
ków. Jeden z nich nawet zeznaj¹c w s¹dzie w przyp³ywie wdziêczno�ci
dla Zarz¹du twierdzi³, ¿e dwugodzinny strajk przeciw prywatyzacji KGHM
z sierpnia 2009r. by³ nielegalny, a zwi¹zkowcy wprowadzali za³ogê w
b³¹d. Co za troska o los firmy i pracowników � wysz³o szyd³o z worka i w
pe³ni potwierdzi³o siê kogo te osoby reprezentuj¹. Co my�l¹ o tych repre-
zentantach pracownicy KGHM-u to pokazali w referendum odwo³aw-
czym.

Zostaj¹c prezesem spó³ki skarbu pañstwa stajesz siê za-
k³adnikiem Donalda Tuska

Po¿yteczni bêd¹
pierwszymi

Herbert Wirth kreowany jest na niezale¿nego, wolnego od politycz-
nych wp³ywów specjalistê, idealnego kandydata na stanowiska pre-
zesa KGHM. Naiwny jest ten kto s¹dzi, ¿e prezes Wirth ma woln¹ rêkê
w podejmowaniu decyzji. Herbert Wirth jest jedynie narzêdziem w
rêkach rz¹du, po¿ytecznym wykonawc¹ poleceñ. Zarówno ponowny
jego wybór na nastêpn¹ kadencjê jak i roszada na tym stanowisku
niczego nie zmieni. Zarz¹d wci¹¿ bêdzie wype³nia³ wolê Donalda Tu-
ska a prawo mo¿e byæ co najwy¿ej ³amane w jeszcze wiêkszym stop-
niu. Niezale¿nie od tego czy bêdzie chodzi³o o niepowo³anie przed-
stawicieli za³ogi do Rady Nadzorczej, ci¹ganie po s¹dach za strajk w
obronie KGHM (12 maja oby³a siê kolejna rozprawa), zwalnianie lu-
dzi za domaganie siê podwy¿ek, potajemne szykowanie nowego uk³adu
zbiorowego czy samowolkê przy wprowadzaniu regulaminów premio-
wania.

Wiceminister Skarbu Pañstwa Zdzis³aw Gawlik uzna³ w maju, ¿e to w³a-
�nie Herbert Wirth powinien pozostaæ prezesem KGHM. W ubieg³ym
tygodniu Gawlik z³o¿y³ rezygnacjê ze stanowiska. Powód? Ponoæ spra-
wy osobiste, dziwny zbieg okoliczno�ci. Wielokrotnie broni³ Wirtha, by
nie odwo³ywaæ go ze stanowiska i zapewne zrobi³ to samowolnie, nie
wiedzia³ biedaczek, ¿e o g³os trzeba poprosiæ a tym bardziej o mo¿liwo�æ
wyra¿ania opinii! Wirth przesta³ byæ faworytem w wy�cigu na fotel pre-
zesa.

Ostatnio w kanadyjskiej kopalni Tusk poprawia³ sobie sonda¿e ze spo-
³ecznym poparciem dla partii politycznych. Uzna³, ¿e to bardzo wa¿na
inwestycja, ale nie ma zmi³uj siê. Zarz¹d zaproponowa³ by przeznaczyæ
3,4 mld z³ na dywidendê za 2011r. (ok. 30% ca³o�ci), podczas gdy Mini-
sterstwo Skarbu Pañstwa domaga siê znacznie wy¿szej sumy � 4,8 mld
z³. Dywidenda musi byæ wiêksza ni¿ planowana przez Zarz¹d, bo Platfor-
ma Obywatelska ³ata dziurê bud¿etow¹. Ponownie powiêkszy siê nasz
d³ug publiczny, który nieuchronnie zbli¿a siê do granicy jednego biliona.

Przeznaczanie wiêkszych pieniêdzy na dywidendê przyczyni siê do spo-
wolnienia inwestycyjnego spó³ki w kraju, bo do Kanady pieni¹dze ju¿
posz³y � kredyty wziête. Zapewne nie spotka siê to z dezaprobat¹ prezesa
Wirtha, za bardzo rozgrza³ sobie sto³ek, ¿eby z powodu kilku g³upich
s³ów pozbawiæ siê choæby minimalnej szansy na przetrwanie i liczenie
milionów na prywatnym koncie bankowym.



Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmie decyzjê o
odwo³aniu lub pozostawieniu trzech rzekomych przedsta-
wicieli pracowników w Radzie Nadzorczej

Czy ¿yjemy w totalnym
bezprawiu?

Na 28 czerwca zaplanowane jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ak-
cjonariuszy, na którym ma byæ podjêta m. in. decyzja o odwo³aniu z
Rady Nadzorczej trzech panów, by³ych dyrektorów maj¹cych poparcie
zarz¹du. Wszystko wydaje siê byæ jasne, w koñcu za³oga zdecydowa-
nie podjê³a decyzjê o ich odwo³aniu. Wiele razy mieli�my ju¿ do czy-
nienia w sprawie Rady Nadzorczej z jawnym ³amaniem prawa i tego
samego mo¿emy spodziewaæ siê teraz. Tak w³a�ciwie mo¿na spodzie-
waæ siê niemo¿liwego, bo nikt wcze�niej nie wpad³by na rozwi¹zania,
które dotychczas serwowano nam w tej sprawie. W ubieg³ym roku w
porz¹dku obrad WZA te¿ by³ zapis o powo³aniu przedstawicieli za³ogi.
Nie mo¿na wykluczyæ, ¿e nowy minister pójdzie w �lady poprzednika i
z³amie zapisy obowi¹zuj¹cej ustawy. Obecnie prawo jest nagminnie
³amane a w³adza z nadania PO-ców nic sobie z tego nie robi � przy
aprobacie najwiêkszych mediów oraz polityków z naszego regionu.

�Solidarno�ci� nie wolno manifestowaæ pod stadionem,
Rosjanie za to maj¹ woln¹ rêkê

Komunizm dozwolony
�Solidarno�æ� chcia³a zorganizowaæ manifestacjê przed stadionem na-
rodowym w dniu meczu otwarcia Euro 2012 � bezskutecznie. Prezy-
dent Warszawy rzekomo dla bezpieczeñstwa nie zezwoli³a �Solidarno-
�ci� manifestowaæ. Problemu za to nie mieli Rosjanie. Nie musieli
nawet rejestrowaæ swojego zgromadzenia, po prostu wys³ali pismo do
prezydent Warszawy z informacj¹, ¿e robi¹ pochód i sprawa jest za³a-
twiona. Gronkiewicz-Waltz nie przeszkadza fakt, ¿e Ci sami Rosjanie
pobili grupê stewardów na wroc³awskim stadionie a policja jeszcze
ich nie zatrzyma³a.

Jak siê okaza³o na pochodzie dosz³o do zamieszek � kto by siê spodzie-
wa³? Choæ nie da siê jednoznacznie stwierdziæ kto zawini³ ze wzglêdu na
mnogo�æ incydentów, to prasa rosyjska � co ciekawe zachodnia równie¿
� tr¹bi o chuliganach z Polski, którzy brutalnie zaatakowali pochód. Co z
tego, ¿e zatrzymano rosyjskich kibiców za pobicia i rozboje, a wiêkszo�æ
z nich po aktach wandalizmu wtopi³o siê w t³um normalnych kibiców.
Organizatorzy przemarszu ewidentnie nastawili siê na prowokowanie i
konfrontacjê. Nikogo te¿ nie interesuje fakt, ¿e zarówno na trybunach pierw-
szego meczu Rosjan z Czechami jak i na pochodzie kibice rosyjscy afiszo-
wali siê z symbolami komunizmu na ubraniach i flagach. Kr¹¿y ¿art z
retorycznym pytaniem, czy z powodu remisu w meczu Polska � Rosja nie
przyjdzie nam p³aciæ dro¿ej za gaz? Posmoleñska przyja�ñ miêdzy Tu-
skiem a Putinem potrafi wiele wybaczyæ.

Ministrowie rz¹du Tuska stwierdzili, ¿e propagowanie komunizmu w Pol-
sce nie jest zabronione. Rosjanie obawiaj¹cy siê konsekwencji za obno-
szenie siê z symbolami komunizmu mog¹ spaæ spokojnie, ministra Mu-
cha i pierwszy szeryf PO czuwaj¹, ¿eby im w³os z g³owy nie spad³. Mini-
stra Mucha prawdopodobnie nie znaj¹c prawa i apeli UEFA uzna³a, ¿e nie
ma zakazu propagowania komunizmu. Minister Jaros³aw Gowin stwier-
dzi³ natomiast, ¿e noszenie na koszulkach symboli komunistycznych nie
jest ich propagowaniem. To ten sam minister co w ubieg³ym roku stwier-
dzi³, ¿e w KGHM jest niegospodarno�æ i marnotrawi¹ siê setki milionów
z³otych. Sprawa ucich³a i umorzono postêpowanie. Herbert niepotrzeb-
nie najad³ siê strachu.

W ubieg³ym roku po skardze SLD Trybuna³ Konstytucyjny uzna³, ¿e karze
nie podlega tre�æ z kodeksu karnego mówi¹ca o noszeniu np. ubrañ czy
transparentów �bêd¹cych no�nikiem symboliki faszystowskiej, komuni-
stycznej lub innej totalitarnej�. Nie jest przestêpstwem dokonanie takiego
czynu �w ramach dzia³alno�ci artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej
lub naukowej�. Znawcy prawa twierdz¹, ¿e samo noszenie koszulki z sier-
pem i m³otem nie jest przestêpstwem propagowania totalitarnego ustro-
ju komunistycznego. By³oby nim, gdyby ³¹czy³o siê z jego gloryfikowa-
niem, np. �I love sierp & m³ot��

Platforma Obywatelska mimo wszystko zmieni³a taktykê. Donald Tusk
poszed³ po rozum do g³owy i uzna³, ¿e nie mo¿e byæ pe³nej dyscypliny
partyjnej w przypadku spraw regionalnych i trzeba pokazaæ, ¿e zawsze
znajdzie siê jaki� towarzysz, który dba o interesy swoich wyborców. Dla-
tego tez zapewne pos³anka tej partii z G³ogowa g³osowa³a przeciw usta-
wie o podatku od miedzi i srebra, za� ostatnio lubiñski pose³ z tej samej
formacji z rocznym opó�nieniem oburzy³ siê w sprawie cyrku jaki zorga-
nizowa³ minister Skarbu Pañstwa Aleksander Grad nie powo³uj¹c przed-
stawicieli pracowników do Rady Nadzorczej. Media chêtnie ³ykaj¹ temat i
robi¹ z nich mêczenników, ¿e niby to zap³ac¹ za rzekom¹ walkê o interesy
pracowników w nastêpnych wyborach i bêd¹ odsuwani na dalsze miej-
sca na listach wyborczych. Trele morele! Jak walczyli o pracowników
by³o widaæ w g³osowaniach na zmianami emerytalnymi. Wpisali siê obie-
ma rêkami w powoln¹ eksterminacjê narodu polskiego przygotowan¹
przez rz¹d Tuska i popart¹ przez PSL i Ruch Palikota.

Zapis w porz¹dku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie ozna-
cza, ¿e ponownie nie zostanie z³amane prawo. Mo¿e to siê staæ w trzech
momentach. Nie odwo³uj¹c obecnych przedstawicieli za³ogi, poniewa¿
minister czy premier uzna, ¿e s¹ to osoby budz¹ce zaufanie i w³a�ciwie
wype³niaj¹ce swoje �obowi¹zki� � tak samo jak minister Grad stwierdzi³,
¿e poprzedni, prawid³owo wybrani nie bêd¹ zasiadaæ w radzie nadzorczej
za udzia³u w manifestacji pod biurem zarz¹du. Jak mieli czelno�æ doma-
gaæ siê podwy¿ek dla pracowników. Przecie¿ prezesowi podwy¿szono
wynagrodzenie podstawowe o prawie 100%, ale pracownicy to ju¿ pew-
nie nie zas³u¿yli na podwy¿ki. Zapewne zysk firmy wypracowuje tylko
Zarz¹d.

Obecnie Polska to kraj cudów i wszystkiego mo¿na siê spodziewaæ. Gdy-
by nawet dosz³o do odwo³ania tych przedstawicieli zarz¹du w RN, to mo¿na
jeszcze w nieskoñczono�æ odk³adaæ w czasie rozpisanie kolejnych wybo-
rów � podobnie jak mia³o to miejsce z procedur¹ odwo³awcz¹ obecnych
samozwañczych �przedstawicieli� pracowników prawie pó³ roku po ze-
braniu podpisów pod stosownym wnioskiem o ich odwo³anie.

Trzeci przypadek tak¿e by³by powtórk¹ z historii. Po rozpisaniu i przepro-
wadzeniu kolejnych wyborów minister Skarbu Pañstwa móg³by stwier-
dziæ, ¿e nie ma zaufania do kolejnych wybranych osób, powtarzaj¹c ten
scenariusz przy ka¿dych kolejnych wyborach. Polska pozostanie pañstwem
bezprawia do czasu, a¿ naród zmieni t¹ w³adzê � to jedyne wyj�cie. Oni
maj¹ za nic obowi¹zuj¹ce prawo, interpretuj¹ je i manipuluj¹ nim w do-
wolny sposób i tylko na swoj¹ korzy�æ.

Komorowski za prac¹
a¿ do �mierci

Z oburzeniem przyjmujemy decyzjê Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronis³awa Komorowskiego w sprawie podpisania ustaw podnosz¹cych
wiek emerytalny dla kobiet i mê¿czyzn do 67 lat. Uznajemy spotkania
Pana Prezydenta ze zwi¹zkowcami i partiami politycznymi w ramach tzw.
konsultacji za teatrzyk, maj¹cy na celu pozorowanie podejmowania decy-
zji w sytuacji, gdy od samego pocz¹tku decyzja ta by³a przes¹dzona.

Jeszcze raz przypominamy Panu Prezydentowi s³owa, które wypowie-
dzia³ 28 czerwca 2010 r. jako kandydat na prezydenta podczas wyborczej
debaty: �(�) w Polsce nie ma potrzeby podnoszenia wieku emerytalne-
go. Mo¿na stworzyæ mo¿liwo�æ wyboru � na przyk³ad ³¹cznie z wy¿sz¹
emerytur¹. Nic na si³ê�. Czujemy siê ok³amani!

Nie jest prawd¹, ¿e przygotowana przez rz¹d ustawa daje przysz³ym eme-
rytom prawo wyboru. Bior¹c pod uwagê niskie wynagrodzenia wiêkszo-
�ci Polaków oraz brak stabilizacji zatrudnienia wybór ten bêdzie miêdzy
g³odowym �wiadczeniem i prac¹ do �mierci.

Krytycznie oceniamy ofertê Pana Prezydenta, ¿e ta ustawa jest pocz¹t-
kiem prac nad rozwi¹zaniami os³onowymi. Dotychczasowy brak jakiej-
kolwiek debaty na temat prawdziwej reformy systemu i bierna postawa
g³owy pañstwa przy ¿enuj¹cym spektaklu przepychania tej ustawy �kola-
nem� i w  ogromnym po�piechu, utwierdza nas w przekonaniu, ¿e s¹ to
kolejne deklaracje bez pokrycia. Zdumiewa, ¿e zlekcewa¿enie przez koali-
cjê rz¹dow¹ opinii milionów Polaków, którzy poparli ideê referendum
emerytalnego w sprawie utrzymania obecnie obowi¹zuj¹cych rozwi¹zañ,
pod którym NSZZ �Solidarno�æ� zebra³a ponad 2 mln podpisów odby³o
siê przy milcz¹cym przyzwoleniu Prezydenta. To niestety pokazuje, ¿e
Bronis³aw Komorowski jest lojalnym funkcjonariuszem partyjnym, a nie



niezale¿nym organem pañstwa, maj¹cym chroniæ spo³eczeñstwo przez
g³upot¹ i arogancj¹ w³adzy.

Ustawa, która ma dzia³aæ przez dziesiêciolecia, przyjmowana wbrew spo-
³eczeñstwu (82 proc. jest jej przeciwna) i opozycji prêdzej czy pó�niej
zostanie uchylona. Takie reformowanie kraju jest nieracjonalne i przeczy
zdrowemu rozs¹dkowi.

Politycy, którzy zlekcewa¿yli opiniê swoich wyborców nie pozostan¹ w
swoich decyzjach anonimowi. �Solidarno�æ� ma swoje struktury w ca³ej
Polsce. Ma swoje oddzia³y i siedziby nie tylko w du¿ych miastach, ale i
tych ca³kiem ma³ych. Ma �rodki, do�wiadczonych ludzi, którzy niejedne-
go polityka wspierali w czasie wyborów. Teraz ci ludzie bêd¹ robiæ anty-
kampaniê tym, którzy dzia³aj¹ na szkodê spo³eczeñstwa. Ka¿demu z nich!
Z imienia i nazwiska. Dotyczy to równie¿ urzêduj¹cego Prezydenta.

Jeszcze raz protestujemy przeciwko nazywaniu podniesienia wieku eme-
rytalnego - reform¹. Tej dotkliwej dla spo³eczeñstwa operacji nie towa-
rzysz¹ ¿adne dzia³ania os³onowe, a od tego wszelkie dzia³ania powinny
siê zaczynaæ. Nie zgadzamy siê z opini¹, ¿e Polaków trzeba zmuszaæ do
wyd³u¿ania aktywno�ci zawodowej, bo za wcze�nie przechodz¹ na eme-
ryturê. Obowi¹zuj¹cy w Polsce system emerytalny zawiera ju¿ materialne
zachêty do d³u¿szej pracy. Do polityków nale¿y teraz stworzenie warun-
ków umo¿liwiaj¹cych d³u¿sz¹ aktywno�æ zawodow¹.

Bez wzglêdu na decyzjê dotycz¹c¹ podniesienia wieku emerytalnego, z
która bêdziemy walczyæ a¿ do jej uchylenia, podtrzymujemy nasz¹ goto-
wo�æ do rzetelnych dyskusji na temat faktycznych, a nie fikcyjnych roz-
wi¹zañ na rzecz polityki rodzinnej, rozwoju us³ug publicznych czy tworze-
nia stabilnych miejsc pracy. Jednak te dzia³ania wymagaj¹ rzetelnej dys-
kusji, a nie lekcewa¿enia opinii partnerów spo³ecznych, jak to mia³o miej-
sce przy forsowanych przez rz¹d ustawach wyd³u¿aj¹cych wiek emery-
talny.

Liczymy, ¿e Pan Prezydent wywi¹¿e siê z obietnicy z³o¿onej podczas spo-
tkania z przedstawicielami Zwi¹zku, 25 maja br. Wrêczyli�my wówczas
Panu Prezydentowi projekty ustaw przygotowane przez NSZZ �Solidar-
no�æ�: w sprawie podwy¿szenia p³acy minimalnej, o pracy tymczasowej i
tzw. umowach �mieciowych. Wej�cie ich w ¿ycie z jednej strony poprawi-
³oby sytuacjê pracowników, a z drugiej zwiêkszy³oby przychody systemu
ubezpieczeñ spo³ecznych.

Pomimo tej niefortunnej decyzji, apelujemy do Pana Prezydenta o szcze-
gólne zainteresowanie zarówno tymi projektami, jak i jako�ci¹ dialogu
spo³ecznego w Polsce.

Marek Lewandowski
Rzecznik Prasowy

Przewodnicz¹cego NSZZ �Solidarno�æ�

Sierp i m³ot to gorzej
ni¿ swastyka

Czeka³em na to i doczeka³em siê, co wiêcej trafnie wytypowa³em zwyciêz-
cê w tym moim prywatnym konkursie. Cierpliwo�æ czasami bywa wyna-
grodzona. Do�æ d³ugo trwa³o, zanim kto� wreszcie podj¹³ siê ³agodzenia
wizerunku sierpa i m³ota z jedynie s³usznych pozycji antyfaszystowskich.
Oczywi�cie, ¿e w takich razach mo¿na zawsze liczyæ na Gazetê Wyborcz¹,
która nigdy nie zmarnuje okazji, ¿eby byæ g³o�no, gdy porównuje siê oba
ludobójcze totalitaryzmy. Tym razem fangê nazizmowi zasun¹³ redaktor
Rafa³ Zasuñ, nomen omen.

Pierwsze uderzenie Zasunia posz³o w stronê ilo�ciow¹, czyli powtórzy³
odwieczny przekrêt o mniejszej ilo�ci ofiar sierpa i m³ota ni¿ swastyki. To
jest bezczelne o tyle, ¿e w samych komunistycznych Chinach pod kilku-
dziesiêcioletnim panowaniem Mao Tse Tunga by³o prawdopodobnie wiê-
cej ofiar ludobójczego eksperymentu lewicy, ni¿ Hitler przy swoich naj-
lepszych chêciach móg³ wyr¿n¹æ, wystrzelaæ, zagazowaæ i zag³odziæ. Nie-
stety w Chinach nie mieli takich skrupulatnych rachmistrzów, jakimi dys-
ponowali Niemcy, a mo¿e mieli, ale nie byli w stanie policzyæ. A je�li do
chiñskiego rachunku dodamy dziesi¹tki milionów ofiar w Zwi¹zku So-
wieckim pod psychopatycznym przywództwem Lenina i Stalina, to na-
zizm mo¿e siê schowaæ.

Oczywi�cie w argumentacji Zasunia nie zabrak³o ¿elaznego argumentu

�jako�ciowego�, u¿ywanego przez wszystkich delikwentów dotkniêtych
s³ynnym heglowskim uk¹szeniem: Komunizm jest rzekomo �lepszy� jako
ideologia, gdy¿ w dzie³ach sowieckich obwiesi nie ma takiej nienawi�ci
do ludzi, jak w dzie³ach niemieckich obwiesi. W domy�le � owszem, ko-
muni�ci mordowali, ale w imiê �wietlanej przysz³o�ci. Ja bym by³ cieka-
wy, co by powiedzia³y na takie rozró¿nienie ofiary... powiedzmy, g³odu na
Ukrainie w latach trzydziestych, gdzie w wyniku zaplanowanego przez
komunistów ludobójstwa zmar³o w strasznych mêczarniach kilka milio-
nów ludzi. Co oni by zrobili takiemu Zasuniowi, gdyby w jaki� metafizycz-
ny sposób móg³ stan¹æ przed nimi i pocieszyæ ich, ¿e nie by³o w tym nic
osobistego, a ju¿ na pewno ich kaci nie ¿ywili do nich nienawi�ci?

Jednak Zasuñ nie poprzesta³ na starych ³garstwach na temat nieszkodli-
wo�ci sierpa i m³ota w relacji do swastyki, lecz zaprezentowa³ �wie¿y
towar. Przynajmniej ja pierwszy raz z takim numerem mam do czynienia.
Oto okazuje siê, ¿e wed³ug redaktora Gazety Wyborczej symbolika sierpa
i m³ota jest niegro�na i nale¿y do historii, gdy¿ komunizm jako ideologia
jest martwy. Nikt dzi� nie rozstrzeliwuje bur¿ujów, twierdzi redaktor, wiêc
symbole komunizmu ju¿ nie budz¹ emocji. Natomiast nazizm ma byæ
nadal gro�ny, poniewa¿ wed³ug obroñcy sierpa i m³ota z Czerskiej, ban-
dyci spod znaku swastyki wci¹¿ bij¹ ludzi o innych pogl¹dach, równie¿ w
Polsce.

Oczywi�cie, a¿ jêzyk �wierzbi, ¿eby siê zapytaæ, spod jakiego znaku byli
niemieccy bandyci, którzy napadli na uczestników polskiego Marszu Nie-
podleg³o�ci 11 listopada ubieg³ego roku. Jednak to jest pytanie dotycz¹-
ce mimo wszystko epizodu i by³oby przyczynkarstwem, jak mówili starzy
komuni�ci. O wiele wa¿niejsze jest szalbierstwo generalne redaktora, ¿e
dzisiaj komunizm jest martwy a nazizm wci¹¿ ¿ywy. Bo z punktu widzenia
chronologicznego w kontek�cie masowego ludobójstwa, to nazizm skoñ-
czy³ siê w 1945 roku. Natomiast je�li chodzi o komunizm chiñski, to tam
mordowano masowo ludzi w imiê idea³ów sierpa i m³ota jeszcze w latach
siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku. Rewolucja kulturalna (swoj¹ drog¹
� có¿ za eufemizm dla ludobójstwa!) trwa³a do 1976 roku i skoñczy³a siê
dopiero ze �mierci¹ naczelnego kata. A towarzysze kambod¿añscy, zreszt¹
pilni uczniowie towarzyszy francuskich, w tym tak¿e niezwykle wra¿liwe-
go spo³ecznie towarzysza Jean Paul Sartre«a, wymordowali dwa miliony
wspó³obywateli w imiê szczê�cia ludzko�ci. A trudzili siê t¹ partyjn¹ ro-
bot¹ a¿ do koñca lat siedemdziesi¹tych.

Je�li wiêc porównaæ masow¹ ludobójcz¹ aktywno�æ faszystów i komuni-
stów w kontek�cie czasowym, to wychodzi ca³kiem odwrotnie, ni¿ to so-
bie wymarzy³ redaktor Zasuñ � to komunizm jest wci¹¿ ¿ywy. To sierpa i
m³ota raczej nale¿y unikaæ, bo konotacje ludobójcze ma bardziej �wie¿e.
Swastyka w tym sensie jest natomiast raczej starej daty i chocia¿ epizo-
dycznie pokazuje pazur w swojej drugiej kolebce, czyli w Niemczech, to
zêby jej wypad³y.

To w³a�nie nazizm przypomina dzisiaj bezzêbnego i bezsilnego starucha,
a nie komunizm. Bo w ojczy�nie sierpa i m³ota komunistycznego ustroju
nie mo¿e od¿a³owaæ obecny przywódca. ̄ aden gestapowiec nie stoi dzi-
siaj na czele pañstwa. Natomiast KaGieBista rz¹dzi dzisiaj mocarstwem
atomowym.

Seaman, niezale¿na.pl

�Bez �rodków na etaty zwi¹zkowe pracownicy nie ud�wi-
gnêliby kosztów tworzenia organizacji zak³adowych�

Zwi¹zki zawodowe
nie s¹ drogie

Czy obecny system finansowanie zwi¹zków zawodowych powinien byæ
utrzymany? Mo¿e zwi¹zki oprócz przymiotników �samorz¹dne�, �nie-
zale¿ne� powinny dodaæ �samofinansuj¹ce�? Dlaczego pracodawcy
maj¹ p³aciæ na nie haracz?
Dzisiejszy model finansowania dzia³alno�ci zwi¹zkowej jest optymalny. Z
jednej strony zapewnia niezale¿no�æ - pracodawca, czy mu siê to podo-
ba, czy nie, ma ustawowy obowi¹zek ponoszenia kosztów etatów zwi¹z-
kowych. Z drugiej pozwala biednym polskim pracownikom organizowaæ
siê przy kosztach, które s¹ w stanie ud�wign¹æ. Przeciêtny fundusz p³ac
dla 150 pracowników to ok. 8 mln z³. Jeden etat zwi¹zkowy kosztuje prze-
ciêtnie 53 tys. z³ rocznie, co stanowi �rednio 0,7% takiego funduszu. W
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przypadku firmy zatrudniaj¹cej 3 tys. osób, 4 etaty stanowi¹ ju¿ tylko
0,13%.

A jaki� konkretny przyk³ad utrzymania zwi¹zków?
W KGHM, który czêsto podaje siê za przyk³ad zwi¹zkowego rozpasania,
koszt funkcjonowania wszystkich zwi¹zków to 10,4 mln z³. Stanowi zale-
dwie 0,5% tamtejszego funduszu p³ac. Przewodnicz¹cy �Solidarno�æ�
Józef Czyczerski zarabia na etacie zwi¹zkowym poni¿ej �redniej zak³ado-
wej.
Jednak dziêki tak uzwi¹zkowionej za³odze panuje tam spokój, ludzie do-
brze zarabiaj¹, s¹ zadowoleni ze swojej pracy, a firma osi¹ga doskona³e
zyski. Prawdziwym problemem KGHM - spó³ki skarbu pañstwa - jest za-
le¿no�æ od w³adzy. Ostatni spór o wielko�æ dywidendy, któr¹ rz¹d chce
wrzuciæ w bud¿etow¹ dziurê, pokazuje, co spó³ce najbardziej szkodzi.
Demonizowanie kosztów funkcjonowania zwi¹zków zawodowych dla fir-
my jest nieuczciwe. S¹ bez wp³ywu na funkcjonowanie firmy. Tym bar-
dziej ¿e pracodawcy nie maj¹ obowi¹zku ponoszenia innych kosztów.

S¹ propozycje, by ograniczyæ finansowanie zwi¹zków. Czy zak³adowe
organizacje utrzymaj¹ siê z samych sk³adek?
Trzeba sobie u�wiadomiæ, ¿e przeciêtny miesiêczny bud¿et sk³adkowy
150-osobowej organizacji zwi¹zkowej to zaledwie 2 tys. z³. Bez dodatko-
wych �rodków na etaty zwi¹zkowe sk³adka musia³aby wynosiæ co naj-
mniej 3% pensji, a na to nie staæ polskich pracowników. Likwidacja eta-
tów p³aconych przez pracodawcê oznacza w praktyce pozbawienie pra-
cowników mo¿liwo�ci organizowania siê dla obrony swoich praw. A co-
raz silniejsi pracodawcy nagminnie je ³ami¹.

Czy firmy musz¹ jednak op³acaæ dzia³aczy?
Warto sobie te¿ u�wiadomiæ, czym jest zwi¹zek zawodowy. To zorganizo-
wani pracownicy, którzy organizuj¹ siê po to, by stworzyæ si³ê, dziêki
której mog¹ mieæ wp³yw na swoje warunki pracy i p³acy. Liderzy zwi¹zko-
wi to nikt inny jak ludzie wybrani przez tych zorganizowanych pracowni-
ków, bo przecie¿ wszyscy do pracodawcy na negocjacje nie pójd¹. U¿y-
wanie skrótu my�lowego oni - dzia³acze i szeregowi zwi¹zkowcy jako
dwie odrêbne kategorie - to zwykle k³amstwo. Ka¿dy z dzia³aczy co naj-
mniej raz na 4 lata przechodzi weryfikacjê wyborcz¹. Znam przypadki,
gdy pracownicy odwo³ywali swoich liderów czê�ciej ni¿ raz w kadencji.

Zatem nie chcecie zmian w przepisach dotycz¹cych finansowania zwi¹z-
ków. A mo¿e s¹ propozycje, co zmieniæ w funkcjonowaniu zak³ado-
wych organizacji, by sta³y siê partnerem dla pracodawców?
Prawdziwym problemem, o czym siê rzadko mówi, jest rozdrobnienie
zwi¹zków zawodowych. I nie chodzi tu o ograniczanie prawa do zrzesza-
nia siê, ale o ograniczenie wp³ywu ma³ych organizacji na porozumienia
zawierane w zak³adach. Znam wiele przypadków, gdy pracodawcy zak³a-
daj¹ zale¿ne od siebie organizacje zwi¹zkowe, aby w firmie by³ konflikt i
nie dochodzi³o do porozumieñ. Konieczne s¹ zmiany. Od lat w Komisji
Trójstronnej le¿y projekt �Solidarno�ci� o reprezentatywno�ci zwi¹zków
zawodowych na poziomie zak³adu pracy. Niestety nie ma woli drugiej i
trzeciej strony do rozmów na ten temat. Konieczna jest te¿ dyskusja o
reprezentatywno�ci pracodawców, aby�my mogli negocjowaæ z nimi
uk³ady ponadzak³adowe, bran¿owe czy sektorowe. Dzisiaj z mocy prawa
zwi¹zki reprezentuj¹ wszystkich pracowników, a pracodawcy tylko tych
zrzeszonych w ich organizacjach. W tym kontek�cie obecny wysyp pro-
pozycji ograniczaj¹cych mo¿liwo�ci dzia³ania zwi¹zków, nale¿y traktowaæ
jako rewan¿ za spór o emerytury, p³acê minimaln¹ czy umowy �miecio-
we.

Marek Lewandowski, rzecznik prasowy przewodnicz¹cego Komisji Kra-
jowej NSZZ �Solidarno�æ� dla Dziennika Gazety Prawnej

PRL bis
Przed 30 laty w momencie powstania �Solidarno�ci�, w miarê odzyski-
wania wolno�ci i suwerenno�ci przez Polskê mia³em cich¹ nadziejê, ¿e
Polakom ods³oni¹ siê klapki na oczach i bêd¹ w pe³ni narodem m¹drym,
odpowiedzialnym i suwerennym. Mia³em nadziejê, ¿e wyzwoleni spod
okupacji sowieckiej nie damy siê wepchn¹æ pod dyktat Brukseli, kolejny

raz oddaj¹c czê�æ naszej niezale¿no�ci. Okazuje siê, ¿e zmasowana pro-
paganda radiowo-telewizyjna robi³a i robi swoje, nie chcemy uczyæ siê na
b³êdach innych, z w³asnych równie¿ nie wyci¹gamy wniosków. Dzi� jak
na d³oni widaæ skutki i powi¹zania tajnych s³u¿b specjalnych z lewico-
wym i liberalnym uk³adem politycznym umocowanym w strukturach
gospodarczych i biznesie. Warto dobrze zapamiêtaæ film �Nocna zmiana�
i twarze odtwórców g³ównych ról, które dokonywa³y zamachu politycz-
nego na rz¹d Jana Olszewskiego. Tylko dlatego, ¿e poprzez ujawnienie
listy agentów mog³oby doj�æ tak jak w Czechach czy Niemczech do odsu-
niêcia tych ludzi od sprawowania w³adzy. Zrobili wszystko by do tego nie
dopu�ciæ a dzi� Ci sami ludzie tylko w innych, zmieniaj¹cych siê konfigu-
racjach politycznych tkwi¹ przy w³adzy i olbrzymich fortunach.

To oni zniszczyli ca³y polski przemys³, dokonali i dalej dokonuj¹ wyprze-
da¿y resztek maj¹tku narodowego. Zdecydowana czê�æ spo³eczeñstwa z
roku na rok spychana jest na margines ¿ycia spo³ecznego. Coraz wiêcej
przybywa osób bezrobotnych, ludzie m³odzi (co trzeci bez pracy) i z wy-
¿szym wykszta³ceniem (co drugi bez pracy w swoim zawodzie) nie maj¹
szans na znalezienie pracy, zabrak³o nawet na zmywakach. A premier w
dobrym humorze oblatuje w przestworzach jak go³êbica kraj i razem z
prezydentem Bronkiem ka¿¹ nam usi¹�æ grzecznie i cicho przed ekranem
telewizora i skupiæ siê na prze¿ywaniu wydarzeñ pi³karskich, aby�my nie
�mieli przypadkiem protestowaæ. Niewa¿ne czy jest co do garnka w³o¿yæ,
czy mamy pieni¹dze na za³o¿enie rodziny czy zakup mieszkania � na czas
Euro to s¹ nieistotne problemy. Teraz do³¹cz¹ kolejni bezrobotni wykiwa-
ni przez Tuska z firm budowlanych buduj¹cych drogi, którym nie zap³a-
cono za wykonan¹ pracê. Jestem pewien, ¿e gdy po zakoñczonych mi-
strzostwach przejrzymy wreszcie na oczy, to z przera¿eniem zobaczymy,
¿e tych wykiwanych przez ekipê Tuska jest ca³a rzesza. I komu wówczas
bêdziemy kibicowaæ, czy dalej bêdzie koko i spoko? A rz¹d pracuje nad
zmian¹ ustawy górniczej i co Ty na to?

¯yczliwy

�wiat nas docenia
Prezydent USA, honoruj¹c zas³ugi Jana Karskiego (który niegdy� bez-
skutecznie zdziera³ gard³o, usi³uj¹c zwróciæ uwagê aliantów na los pol-
skich ̄ ydów � warto siêgn¹æ do jego wspomnieñ, co s³ysza³ w odpowie-
dzi), publicznie przypisa³ odpowiedzialno�æ za Holokaust Polakom. Po
wielkiej burzy, postraszony utrat¹ g³osów Polonii (nie bardzo, bo ma ona
opiniê ma³o aktywnej) przeprosi³, ale tylko w prywatnym li�cie do Broni-
s³awa Komorowskiego.

By³oby to na miejscu, gdyby prezydent USA w prywatnej rozmowie z
polskim zasugerowa³ niezrêcznym sformu³owaniem, ¿eby pilnowa³ swo-
jej ¿ony, tu jednak mieli�my do czynienia z czym� gorszym.

Niemcy te¿ postanowili nas uhonorowaæ. Nagrodzili wiêc polskiego pre-
miera nagrod¹ imienia swego wybitnego dyplomaty, wspó³twórcy fatal-
nego w skutkach traktatu z Rapallo. Dyplomata ów zas³yn¹³ z nienawi�ci
do odrodzonego pañstwa polskiego i z doktryny g³osz¹cej, i¿ jednym z
g³ównych celów Niemiec musi byæ jego jak najszybsze zlikwidowanie.

Nikt w otoczeniu premiera ani w jego rozleg³ej medialnej kloace nie za-
uwa¿y³ w takim sposobie okazywania nam ¿yczliwo�ci niczego niesto-
sownego, podobnie jak panu Rotfeldowi ani ambasadorowi RP w Ame-
ryce ani w g³owie posta³o w jakikolwiek sposób z punktu zaprotestowaæ
przeciwko okre�leniu niemieckiego obozu zag³ady mianem �polskiego
obozu koncentracyjnego�.

W kolonialnej mentalno�ci naszych elit pañstwowych, ukszta³towanych
w PRL i wci¹¿ wszechw³adnych, po prostu nie mie�ci siê jakikolwiek sprze-
ciw wobec �wielkiego brata�, ktokolwiek akurat nim jest.

W tej sytuacji Rosjan szykuj¹cych przemarsz przez Warszawê z sierpami
i m³otami (co� jakby Niemcy przemaszerowali ze swastykami przez Jero-
zolimê) powinni�my doceniæ; przynajmniej nie twierdz¹, ¿e chc¹ tym mar-
szem okazaæ nam sympatiê i powa¿anie.

Rafa³ Ziemkiewicz, Uwa¿am Rze


