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O wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Nadzorczej pra-
cownicy dowiaduj¹ siê z mediów � tak wygl¹da �dia-
log� wed³ug Zarz¹du KGHM

Wybory rozpisali � nie
raczyli poinformowaæ

Zarz¹d KGHM zosta³ zmuszony przez pracowników do zorganizo-
wania zgodnych z prawem, pierwszych uzupe³niaj¹cych wyborów
przedstawicieli za³ogi w Radzie Nadzorczej. Zarz¹dzaj¹cy �otwar-
ci szeroko na dialog z pracownikami� doszli wiêc do wniosku, ¿e
nale¿y rzuciæ kolejne k³ody, po co publikowaæ uchwa³y o rozpisa-
niu nowych wyborów, wystarczy poinformowaæ o tym prasê. Naj-
prawdopodobniej, bo tak donosz¹ media, za³oga KGHM bêdzie
wybieraæ swoich rzeczywistych przedstawicieli do Rady Nadzor-
czej w dniach 5 i 6 wrze�nia br. W pierwszej kolejno�ci nale¿a³oby
przekazaæ t¹ informacjê zainteresowanym, a wiêc pracownikom i
zwi¹zkom zawodowym, by mog³yby zacz¹æ przygotowywaæ siê do
wyborów swoich przedstawicieli. Jest to tym bardziej zasadne, ¿e
trwa obecnie sezon urlopowy.

�Jednak Zarz¹d stosuje dalej swoje zagrywki i stara siê wszelkimi
metodami ogrywaæ pracowników. Media nie s¹ w tej sprawie stron¹,
potrzebujemy stosownej uchwa³y dotycz¹cej uruchomienia proce-
dury wyborów. Wtedy zorganizujemy u siebie prawybory, wybierze-
my kandydatów i bêdziemy przekonywaæ za³ogê, ¿e warto pój�æ do
urn. Choæby po to, by wiedzieæ co Zarz¹d zamierza robiæ z naszymi
miejscami pracy, Zak³adowym Uk³adem Zbiorowym czy polityk¹
wynagradzania pracowników w Spó³ce. Takie traktowanie pracowni-
ków przez Zarz¹d to kolejny przejaw arogancji tej w³adzy. £ami¹ bez-
czelnie prawo, ale siê tym nie przejmuj¹ i uwa¿aj¹, ¿e nikt nie mo¿e
im nic zrobiæ. Takie mamy w Polsce rz¹dy� � mówi przewodnicz¹cy
Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ� Józef
Czyczerski.

Widaæ wyra�nie, ¿e Zarz¹d KGHM dalej ma za nic respektowanie obo-
wi¹zuj¹cego prawa i tylko dla niepoznaki, na potrzeby swojej propa-
gandy, deklaruje otwart¹ gotowo�æ wspó³pracy ze zwi¹zkami zawo-
dowymi. Te deklaracje nie s¹ warte �funta k³aków�, bo priorytetem
s¹ rozkazy polityczne Polskiej Zjednoczonej Platformy Obywatelskiej,
które to sta³y siê przyczyn¹ braku reprezentacji przedstawicieli za³o-
gi w Radzie Nadzorczej. Z premedytacj¹ z³amano prawo, bo problem
z powo³aniem do Rady autentycznych przedstawicieli za³ogi pojawi³
siê w czerwcu ubieg³ego roku, gdy ówczesny minister skarbu pañ-
stwa Aleksander Grad (dzia³acz PO, obecnie prezes spó³ki pañstwo-
wej, w której sam sobie przygotowa³ ciep³¹ posadkê z �atomow¹�
pensj¹ 110 tys. z³ na miesi¹c) o�wiadczy³, ¿e nie powo³a do Rady
Nadzorczej wybranych prawid³owo reprezentantów za³ogi. Wyduma-
nym powodem mia³a byæ pikieta przed biurem zarz¹du (o�mielili siê
upominaæ o podwy¿kê p³ac dla pracowników).

Gdy Zarz¹d na polecenie polityczne rozpisa³ tzw. �pseudowybory
uzupe³niaj¹ce� wystawiaj¹c swoich kandydatów, to pracownicy zboj-
kotowali tê farsê. I jak by³o do przewidzenia reprezentanci Zarz¹du w
radzie nie reprezentowali interesów pracowników. W tym czasie w³a-
dze KGHM sprzeda³y udzia³y w Polkomtelu i Dialogu oraz wyprowa-
dzi³y 10 mld z³ za granicê, najwyra�niej za aprobat¹ tych niby-przed-

stawicieli pracowników. Za³oga odwo³a³a ich z Rady wype³niaj¹c
wymagan¹ procedurê zebrania odpowiedniej liczby podpisów i ma-
sowym udzia³em w g³osowaniu odwo³awczym, jednak¿e trwa³o to
kilka miesiêcy, bo Zarz¹d celowo zwleka³ z rozpisaniem wyborów
odwo³awczych. Po odwo³aniu znowu da³ sobie �trochê czasu� i do-
piero na ostatnim Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariu-
sze reprezentuj¹cy Skarb Pañstwa, nie maj¹c ju¿ ¿adnej alternaty-
wy usunêli odwo³anych przez pracowników statystów z Rady. Przed-
stawiciel Skarbu pañstwa nie udzieli³ absolutorium Czyczerskiemu,
Hajdackiemu i Kurkowi za 2011 rok, gdy zasiadali z wyboru za³ogi
w Radzie Nadzorczej w poprzedniej kadencji. Co ciekawe (i ¿a³osne
zarazem) nie podaj¹c ¿adnej przyczyny takich decyzji. Nikt nawet
nie �mie podejrzewaæ, ¿e to jest kolejna zemsta i próba dyskredyto-
wania.

Aleksander Grad zrezygnowa³ z bycia pos³em na rzecz
bardziej dochodowego sto³ka w pañstwowej spó³ce

Ciep³a posadka
wa¿niejsza od wyborców

Pose³ Platformy Obywatelskiej Aleksander Grad porzuci³ mandat
poselski w zamian za 110 tys. z³ miesiêcznie na stanowisku pre-
zesa pañstwowej spó³ki powo³anej do spraw rozwoju energetyki
j¹drowej w Polsce. Dzia³acz PO nigdy nie zajmowa³ siê energe-
tyk¹, ale to nie przeszkadza³o by zaj¹³ intratne stanowisko za
zas³ugi partyjne. Oby³o siê bez konkursu, gdyby Grad musia³
zmierzyæ siê z kontrkandydatami, nie mia³by ¿adnych szans. Grad
by³ ministrem skarbu pañstwa poprzedniej kadencji i ma na swo-
im koncie wiele w¹tpliwych �sukcesów�. Przeprowadzi³ ponad
500 prywatyzacji, doprowadzi³ do bankructwa polski przemys³
stoczniowy (znalaz³ inwestora z Kataru co okaza³o siê byæ k³am-
stwem), sprzeda³ 10% akcji Polskiej Miedzi oraz podj¹³ bez-
prawn¹ decyzjê o niepowo³aniu trzech przedstawicieli pracow-
ników do Rady Nadzorczej KGHM. Donald Tusk zarzeka³ siê, ¿e
zdymisjonuje Grada z funkcji ministra za jego nieudacznictwo,
ale zgodnie ze standardami PO Tusk nie dotrzyma³ obietnicy i
Grad dotrwa³ do koñca kadencji.

�Wyznajê zasadê, ¿e przed nowymi wyzwaniami najpierw trzeba
zrezygnowaæ z mandatu poselskiego, a dopiero potem ubiegaæ siê
o inne funkcje� � stwierdzi³ Grad jeszcze przed og³oszeniem decyzji
o objêciu nowego stanowiska. Prawdziwy z niego ryzykant, zrezy-
gnowa³ z mandatu poselskiego i móg³ pozostaæ bez pracy � tak
przynajmniej wynika z jego wypowiedzi. Brak konkursu na stano-
wisko prezesa pañstwowej spó³ki obna¿y³ jego zak³amanie. Grad
by³ na tyle dobrotliwy, ¿e nie pozostawi wyborców samych sobie i
przekszta³ci biuro poselskie w biuro aktywno�ci obywatelskiej. Bio-
r¹c pod uwagê fakt, ¿e zarabia 10 razy wiêcej, ³aski nie robi. Obieca³
te¿, ¿e nie odejdzie z Platformy Obywatelskiej i dalej bêdzie dzia³aæ
na rzecz partii � w to akurat nie w¹tpimy!

Aleksander Grad nie zapomina o swoich kolegach dlatego wicepre-
zesem spó³ki ds. energetyki j¹drowej zosta³ jego zastêpca z mini-
sterstwa skarbu pañstwa Zdzis³aw Gawlik. Ten sam, który reko-
mendowa³ Herberta Wirtha na fotel prezesa KGHM. I tak karuzela



kolesiostwa siê krêci. Mo¿esz byæ nieudacznikiem, ale je¿eli jeste�
po¿yteczny i wype³niasz wszystkie polecenia swoich zwierzchni-
ków, zostaniesz nagrodzony. Gradowi wci¹¿ ma³o pieniêdzy, choæ
jego ¿ona bêd¹c w³a�cicielem firmy geodezyjnej wygrywa³a pañ-
stwowe przetargi o wielomilionowej warto�ci w czasie gdy m¹¿ by³
ministrem � nikt nie dopatrzy³ siê nadu¿yæ ani konfliktów interesu.
Bywa³o nawet tak, ¿e nie by³o przetargów a jej firma dostawa³a zle-
cenie z wynagrodzeniem kilkukrotnie przewy¿szaj¹cym realn¹ war-
to�æ. Firma ¿ony Aleksandra Grada odpowiada te¿ za kary na³o¿one
przez Uniê Europejsk¹, liczone w setkach milionów z³otych, za b³êdne
wykonanie zleceñ. Nie trudno siê domy�liæ, ¿e we wszystkich spra-
wach nie dopatrzono siê nieprawid³owo�ci. ̄ yjemy w pañstwie pra-
wa, które dzieli obywateli na polityczn¹ arystokracjê i mróweczki,
które maj¹ pracowaæ do �mierci, wiêcej i d³u¿ej ni¿ w innych kra-
jach za mniejsze pieni¹dze, by takim ludziom jak Grad, jego rodzi-
nie i znajomym ¿y³o siê lepiej.

Fragment Pozwu Józefa Czyczerskiego z³o¿onego w
S¹dzie Rejonowym w Lubinie w zwi¹zku z pogodze-
niem siê z bezprawiem politycznym Platformy Obywa-
telskiej

Brak merytorycznego
uzasadnienia dla zaniechania

Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia akcjonariuszy

KGHM Polska Mied� S.A.
Józef Czyczerski by³ z wyboru pracowników cz³onkiem rady nad-
zorczej spó³ki w okresie do dnia 16 czerwca 2011 r., tj. do dnia
podjêcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy po-
zwanej spó³ki uchwa³y o odwo³aniu powoda z tej funkcji. Powód
jest przewodnicz¹cym Zak³adowej Organizacji Zwi¹zkowej NSZZ
�Solidarno�æ� w KGHM Polska Mied� S.A. Zak³ady Górnicze �Rud-
na� oraz Przewodnicz¹cym  bran¿owej struktury tego zwi¹zku za-
wodowego, tj. Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy podjê³o uchwa³y o
udzieleniu absolutorium wszystkim cz³onkom zarz¹du spó³ki oraz
niektórym cz³onkom jej rady nadzorczej, tj. Franciszkowi Adamczy-
kowi, Marcinowi Dylowi, Lechowi Jaroniowi, Arkadiuszowi Kawec-
kiemu, Jackowi Kuciñskiemu, Maciejowi £aganowskiemu, Paw³o-
wi Markowskiemu, Markowi Panfilowi, Janowi Rymarczykowi oraz
Marzennie Weresie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy nie podjê³o jednak-
¿e uchwa³ w przedmiocie udzielenia absolutorium trzem cz³onkom
rady nadzorczej, tj. Józefowi Czyczerskiemu, pomimo ¿e zgodnie z
punktem 10 podpunkt b porz¹dku obrad organ ten mia³ �podj¹æ
uchwa³y o udzieleniu cz³onkom Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowi¹zków w roku obrotowym 2011. Wskazaæ rów-
nie¿ trzeba, i¿ powy¿sze zaniechanie nie znajduje ¿adnego meryto-
rycznego uzasadnienia (tak co do przyczyn nie podjêcia uchwa³y w
przedmiocie absolutorium) jak i uzasadnienia w sensie formalnym
(protokó³ posiedzenia ww. organu spó³ki nie zawiera w tym wzglê-
dzie ¿adnych wyja�nieñ).

Czyczerski nie zna zatem przyczyn, dla których kilku cz³onkom rady
nadzorczej skwitowanie zosta³o udzielone, a jemu i dwóm innym
cz³onkom tego organu takiego skwitowania nie udzielono. Nie jest
mu przy tym znana okoliczno�æ, by w ocenie akcjonariuszy jakiej-
kolwiek jego �wiadczenie na rzecz spó³ki z tytu³u cz³onkostwa w jej
radzie nadzorczej mia³o byæ przez powoda wykonane nienale¿ycie.
W szczególno�ci ¿adne przes³anki wskazuj¹ce na brak podstaw do
nieudzielenia powodowi absolutorium nie wynikaj¹ z przed³o¿onych
Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu akcjonariuszy pozwanej
spó³ki dokumentów, a przygotowanych przez zarz¹d spó³ki i jej radê
nadzorcz¹, w oparciu o które organ podejmowa³ rozstrzygniêcie w
przedmiocie absolutorium cz³onkom zarz¹du i niektórym cz³onkom
rady nadzorczej. Powód zaprzecza przy tym, by jakiekolwiek �wiad-

Demokracja
i rzeczywisto�æ

(�) Niezdolno�æ do analizy rzeczywisto�ci wystêpuje tak¿e w sferze
finansów publicznych, które przecie¿ podlegaj¹ matematycznie pre-
cyzyjnym wyliczeniom. Nie da siê budowaæ demokracji z lud�mi, któ-
rzy twierdz¹, ¿e polski system emerytalny mo¿e funkcjonowaæ jedy-
nie wtedy, gdy podniesiemy wiek emerytalny do 67 roku ¿ycia. Mê¿-
czy�ni w Polsce statystycznie ¿yj¹ piêæ lat krócej ni¿ mê¿czy�ni we
Francji (odpowiednio 71 i 76 lat), a mimo to maj¹ przechodziæ na
emeryturê piêæ lat pó�niej. Nie da siê budowaæ demokracji z lud�mi,
którzy maj¹ a¿ tak zniekszta³con¹ percepcjê, ¿e wierz¹, ¿e ta w³a�nie
rzeczywisto�æ wymaga, by polski pracownik otrzymywa³ emeryturê
�rednio dziesiêæ lat krócej ni¿ pracownik we Francji.

Powa¿nym zagro¿eniem dla demokracji jest fakt, ¿e za najbardziej
zagorza³ych zwolenników tego systemu uznaj¹ siebie w³a�nie ci, któ-
rzy maj¹ powa¿ne trudno�ci z realistyczn¹ percepcj¹ rzeczywisto�ci
oraz ze zdolno�ci¹ do logicznego my�lenia, wolnego od wewnêtrz-
nych sprzeczno�ci. To nie przypadek, ¿e najwiêksze problemy z re-
alistycznym patrzeniem oraz z logicznym my�leniem maj¹ ci, dla któ-
rych najwiêksz¹ warto�ci¹ jest brak warto�ci. Warto�ci � podobnie
jak normy moralne � s¹ t¹ czê�ci¹ rzeczywisto�ci, która chroni cz³o-
wieka przed jego w³asn¹ s³abo�ci¹, a tak¿e przed ideologiami, które
s¹ najwiêkszym zagro¿eniem dla ka¿dego ustroju.

Nasz Dziennik 23/07/2012
Ks. Marek Dziewiecki

Polska bli¿ej Putina
Zmiany w ustawie o zgromadzeniach publicznych dokonane przez
koalicjê PO-PSL z inicjatywy prezydenta Komorowskiego ograni-
czaj¹ podstawowe prawo wolno�ci obywateli � prawo do zgroma-
dzeñ publicznych. Nowelizacja, która zosta³a przyjêta bez konsul-
tacji spo³ecznych, co jest z³amaniem prawa, pozostawia w gestii
urzêdników decyzje o podstawowych prawach obywateli i w prak-
tyce uniemo¿liwia legalne zorganizowanie protestu. Zmiany po-
d¹¿aj¹ w kierunku Rosji Putina.

Zmiany w ustawie o zgromadzeniach publicznych przyjête przez Sejm
z inicjatywy prezydenta, ograniczaj¹ podstawowe prawo wolno�ci
obywateli � prawo do zgromadzeñ publicznych. Nadaj¹ urzêdnikom
uprawnienia do decydowania o podstawowych swobodach obywa-
teli, a same przepisy zmieniane s¹ w taki sposób, aby praktycznie
uniemo¿liwiæ zorganizowanie legalnej manifestacji. Nowe prawo
wyd³u¿a m.in. czas zg³oszenia zamiaru zorganizowania zgromadze-
nia, daje gminom mo¿liwo�æ niewydania zgody na demonstracjê,
nak³ada odpowiedzialno�æ materialn¹ na organizatora oraz zakazuje
korzystania podczas demonstracji ze �rodków pirotechnicznych, jak
np. petardy.

Zdaniem przewodnicz¹cego �Solidarno�ci� Piotra Dudy nowelizacja
ustawy o zgromadzeniach publicznych istotnie ogranicza wolno�ci
obywatelskie. Stwarza sytuacjê, gdzie urzêdnik sam bêdzie decydo-
wa³, czy wolno, czy nie wolno protestowaæ. Dodatkowo obarcza od-
powiedzialno�ci¹ materialn¹ organizatora za niewype³nienie obowi¹z-
ków, które s¹ ustawowo przypisane s³u¿bom publicznym, maj¹cym
zapewniæ obywatelom bezpieczeñstwo, takim jak np. policja. �Twór-
cy nowelizacji wykorzystuj¹ okazjê, aby ograniczyæ spo³eczeñstwu
prawo do sprzeciwu wobec polityki prowadzonej przez obecn¹ w³a-
dzê� � mówi Piotr Duda.

czenie z tytu³u pe³nienia funkcji cz³onka rady nadzorczej wykona³ w
sposób nienale¿yty. Powód nie wie przy tym dlaczego � wskutek nie
podjêcia uchwa³y absolutoryjnej � Zwyczajne Walne Zgromadzenie
akcjonariuszy pozwanej spó³ki nie uzna³o jednoznacznie czynno�ci
powoda w zakresie informacji przedstawionych w ramach kompe-
tencji rady nadzorczych za prawid³owe, skoro wobec innych osób
takie uznanie mia³o miejsce.



Przewodnicz¹cy zwraca uwagê, ¿e od 1989 roku nie wydarzy³o siê
w Polsce nic takiego, co uzasadnia³oby tak daleko id¹ce zmiany w
prawie o zgromadzeniach. Szczególnie gro�ne jest przerzucenie od-
powiedzialno�ci ze s³u¿b publicznych maj¹cych zapewniæ bezpie-
czeñstwo w trakcie zgromadzeñ na organizatorów. W czasie mani-
festacji w�ród uczestników pojawiaj¹ siê ludzie z zewn¹trz, których
organizatorzy nie s¹ w stanie zidentyfikowaæ. Szczególnie przy ma-
nifestacjach o du¿ej skali. Tymczasem kary finansowe dla osób kie-
ruj¹cych zgromadzeniem za wszelkie prowokacje i szkody, które
mog¹ powstaæ w wyniku dzia³ania tego typu ludzi, s¹ w istocie na-
rzêdziem represji wobec obywateli sprzeciwiaj¹cym siê w³adzy bez
wskazywania prawdziwych sprawców wykroczeñ.

�Taka decyzja pos³ów, to karanie obywateli za nieudolno�æ w³adz, w
tym szczególnie w³adzy samorz¹dowej miasta Warszawy, z prezy-
dent Hann¹ Gronkiewicz-Waltz, która nie potrafi skutecznie wype³-
niaæ swoich obowi¹zków. Dotychczasowe prawo dawa³o samorz¹-
dowi mo¿liwo�æ wydania zakazu, czego przyk³adem by³ zakaz w³adz
Warszawy na manifestacjê w dniu 8 czerwca br. dla Miêdzyzak³ado-
wej Organizacji Zwi¹zkowej Pracowników S¹downictwa NSZZ �S� z
Katowic� � stwierdzi³ Piotr Duda.

W czasie Euro 2012 kilka tysiêcy kibiców rosyjskich bez zgody w³adz
miasta przemaszerowa³o przez Warszawê. O tak¹ zgodê nawet nie
wystêpowali, o�wiadczyli jedynie, ¿e zgromadz¹ siê i przemaszeruj¹
na stadion. W imiê posmoleñskiej przyja�ni polsko-rosyjskiej (Tu-
skowo-Putinowej) zagwarantowano im nawet ochronê policyjn¹.
�Solidarno�ci� zakazano manifestacji choæ organizatorzy spe³nili
wszystkie wymogi formalne. Donald Tusk i Platforma Obywatelska
chcieli pokazaæ �wiatu, ¿e Polska za ich rz¹dów jest krain¹ mlekiem
i miodem p³yn¹c¹ a wszystkim ¿yje siê tutaj dostatnio. Manifestacja
�Solidarno�ci� mog³aby popsuæ kreowany wizerunek Polski.

Dzia³ Informacji KK
www.solidarnosc.org.pl

Komunikaty
Prezes nieuchwytny
Kolejny raz Zarz¹d przeniós³ termin spotkania stron Zak³adowego
Uk³adu Zbiorowego Pracy, tym razem na 31 lipca. Zgodnie z posta-
nowieniami ZUZP do koñca czerwca by³ czas, ¿eby pracodawca spo-
tka³ siê ze zwi¹zkami zawodowymi, aby dokonaæ okresowej oceny
funkcjonowania ZUZP i poruszyæ inne wa¿ne kwestie zg³aszane przez
strony.

�����
Pozew z³o¿ony
�Solidarno�æ� Komisji Zak³adowej ZG �Rudna� pomog³a jednemu
ze zwolnionych pracowników, który zg³osi³ siê w sprawie przygoto-
wania pozwu do s¹du pracy. Sprawa dotyczy selekcji dokonanej przez
dyrekcjê �Rudnej�, gdzie pocz¹tkowo wytypowano 200 pracowni-
ków, którzy rzekomo przebywali zbyt d³ugo na zwolnieniach lekar-
skich. Ostatecznie wrêczono zwolnienia czterem pracownikom, któ-
rzy jak siê okaza³o wcale nie mieli najwiêkszej ilo�ci dni nieobecno-
�ci w pracy.

�����
Kolejne roszady
Na 17 sierpnia zwo³ane zostaje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
Jedynym punktem obrad bêdzie odwo³anie cz³onka Rady Nadzor-
czej KGHM i powo³anie nowego na jego miejsce. Z zasiadania w RN
zrezygnowa³ Robert Oliwa. Przyst¹pi³ do niej nieco ponad pó³ roku
temu, w ubieg³ym miesi¹cu sam zrezygnowa³. Najwyra�niej d³uga
jest kolejka chêtnych. Popyt coraz wiêkszy a koryt jest ograniczona
ilo�æ. Nie pozostaje nic innego jak czê�ciej robiæ zmiany.

�����
�Dziki kraj� pod rz¹dami PO
W 2008r. bezrobotnych by³o 1,4 mln osób, podczas gdy w 2012r.
wed³ug ostro¿nych szacunków bêdzie 2,2 mln. Obecnie bezrobot-
nych jest nieca³e 2 mln, jednak¿e za parê miesiêcy pracê strac¹ za-
trudnieni w wielu sektorach zwi¹zanych z Euro 2012. Pod rz¹dami
Platformy Obywatelskiej prawie milion osób wiêcej pozostaje bez
pracy. P³ace coraz wolniej nad¹¿aj¹ za inflacj¹, która wynosi 4%.

Jednak¿e w przypadku ¿ywno�ci, paliw, op³at za pr¹d, gaz itp. ceny
s¹ znacznie wy¿sze a to s¹ produkty/us³ugi pierwszej potrzeby. W
Polsce nie ma pracy choæ zarobki s¹ niskie i pracujemy najwiêcej w
Europie. Mo¿na to zweryfikowaæ choæby porównuj¹c nas z Niemca-
mi. Jak to jest mo¿liwe, ¿e pracujemy w ci¹gu roku o po³owê d³u¿ej,
zarabiamy trzy razy mniej, ¿yjemy na emeryturze o po³owê krócej,
mamy piêciokrotnie ni¿sze emerytury i mimo to bezrobocie u nas
ro�nie a Niemcy kwitn¹, co mo¿na zobaczyæ chocia¿by po ich ro-
sn¹cym eksporcie. Tylko Donald Tusk potrafi takie cuda.

�����
Bêdzie �bezpieczniej�
Rz¹d stawia nowe fotoradary. Od 2013r. ma dzia³aæ ich 500. Gdyby
tego by³o ma³o trzeba liczyæ siê od nowego roku z wy¿szymi karami
nawet o 100%. Pos³owie obecnie pracuj¹ nad takim projektem. W
ubieg³ym roku wystawiono mandaty �zaledwie� na 180 mln z³. W
tym roku minister finansów zobowi¹za³ siê, ¿e �ci¹gnie z Polaków
1,2 mld z³! W pierwszym kwartale bie¿¹cego roku wystawiono man-
daty na 4,4 mln z³, st¹d pomys³ na �podwy¿ki�. Represje Platforma
wprowadza oczywi�cie w imiê poprawy bezpieczeñstwa na drogach.

�����
Chwila prawdy
�Na tej sali nikt dzi� o tym nie mówi³ i nie bêdzie mówi³, bo ka¿dy
nabiera wody w usta i my�li: niech siê martwi¹ inni� � stwierdzi³
Antoni Motyczka senator Platformy Obywatelskiej komentuj¹c z Se-
nackiej mównicy ustawê o zamówieniach publicznych i sprawê upa-
daj¹cych przedsiêbiorstw buduj¹cych autostrady. W jego opinii pro-
blem poszkodowanych przy budowie autostrady przedsiêbiorców
bêdzie wraca³ nasilony, poniewa¿ jednorazowa pomoc pañstwa przez
specustawê to dzia³ania pozorowane. Zdaniem senatora Motyczki
problem jest wynikiem ustawy o zamówieniach publicznych, któr¹
okre�la jednym s³owem: fatalna. Panie Senatorze, wszystko fajnie,
ale w Pana wypowiedzi wyst¹pi³o to samo zjawisko co w ogólnopol-
skich mediach. Mówi siê o problemie, ale nie wskazuje siê winnych.

�����
Towarzysze nigdy nie odeszli
Po niespe³na 10 latach niemiecki dziennik �Frankfurter Allgemeine
Zeitung� doszed³ do wniosku, ¿e kryzys polityczny w Rumunii poka-
zuje, i¿ z istnienia uk³adów wywodz¹cych siê z dawnej nomenklatu-
ry komunistycznej mo¿e wyp³ywaæ zagro¿enie demokracji w Euro-
pie Wschodniej. Gazeta nawi¹za³a do sytuacji Polski i po niespe³na
10 latach przyzna³a racjê Jaros³awowi Kaczyñskiemu, który stwier-
dzi³ w przesz³o�ci, ¿e rz¹d SLD uwik³any jest w afery korupcyjne,
poniewa¿ tworzy³y go �kliki s³u¿b specjalnych, byli komuni�ci, któ-
rzy stali siê socjaldemokratami, biznesmenami wywodz¹cymi siê z
dawnej nomenklatury oraz zorganizowanej przestêpczo�ci�. Tak
naprawdê nigdy nie dokonano rozliczeñ za korupcjê, która w ostat-
nim czasie nabiera rozpêdu pod rz¹dami Platformy Obywatelskiej.

�����
Stada lemingów
Do jêzyka potocznego w³a�nie wchodzi nowe znaczenie s³owa �le-
ming�. Okre�la cz³owieka, który pod¹¿a z nurtem wiod¹cych me-
diów � chce ¿yæ wygodnie i spokojnie, patriotyzm kojarzy mu siê z
ciemnogrodem, woli my�leæ, ¿e jest Europejczykiem, ni¿ Polakiem,
nie interesuje siê ¿yciem publicznym, a ideê dobra wspólnego wi¹¿e
z komunizmem. Stada lemingów, �m³odych, wykszta³conych i z du-
¿ych o�rodków�, wol¹ ¿yæ w pó³�nie, utrzymywani w nim przez TVN,
telewizjê publiczn¹ i portale internetowe.

Katastrofy CASY, Smoleñska, pod Szczekocinami nic
nie zmieni³y, bo rz¹dz¹cy dalej s¹ bezkarni i nie czuj¹
potrzeby wprowadzenia zmian

Czy leci z nami pilot?
Pod rz¹dami PO norm¹ sta³o siê, ¿e masowo dochodzi do wypad-
ków kolejowych czy lotniczych. Nie wierzmy s³owom prominent-
nych polityków, ¿e winni s¹ ludzie albo �seria nieszczê�liwych
zbiegów okoliczno�ci�. Tylko w trzy miesi¹ce, od marca do maja,
dosz³o do 174 wypadków kolejowych, w których zginê³o 78 osób
a 97 by³o ciê¿ko rannych, nie wspominaj¹c ju¿ o lekko rannych.
Spraw¹ bezpieczeñstwa na kolei zajmie siê Najwy¿sza Izba Kon-
troli tylko czy jej wyniki, choæby obarczaj¹ce win¹ rz¹dz¹cych,
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cokolwiek zmieni¹?

Po wypadku wojskowej CASY na pok³adzie z dowództwem si³ po-
wietrznych, które jak na ironiê lecia³o na 50. Konferencjê Bezpie-
czeñstwa Lotów Lotnictwa Si³ Zbrojnych RP, rz¹d Donalda Tuska
nie wyci¹gn¹³ ¿adnych wniosków. Podobnie by³o w przypadku kata-
strofy smoleñskiej, gdy minister obrony narodowej Bogdan Klich
zapakowa³ wszystkich genera³ów wraz ze zwierzchnikiem si³ zbroj-
nych do jednego samolotu. Rz¹dz¹cy ustalili wersjê winy pilotów,
pijanego Genera³a, naciskaj¹cego prezydenta i robili wszystko, ¿eby
broñ Bo¿e nie ujawniæ prawdy. ¯adna z katastrof lotniczych i bicie
na alarm przez ró¿ne �rodowiska nie by³y dla Donalda Tuska i jego
ministrów wystarczaj¹cym powodem do wprowadzenia zmian ma-
j¹cych na celu poprawê bezpieczeñstwa w transporcie. Po serii ka-
tastrof lotniczych dosz³o do serii wypadków kolejowych z licznymi
ofiarami �miertelnymi. Tutaj równie¿ nie wprowadzono ¿adnych
zmian, a oszczêdzanie na infrastrukturze czy majstrowanie przy go-
dzinach odjazdu, by zaoszczêdziæ �mieszne pieni¹dze skracaj¹c czas
dojazdu do celu, to nic innego jak produkcja tykaj¹cych bomb, które
nie wiadomo kiedy wybuchn¹. W cywilizowanym kraju dosz³oby do
dymisji ministra obrony narodowej w przypadku wojskowych kata-
strof lotniczych i ministra transportu nadzoruj¹cego koleje.

Kolejowe Zwi¹zki Zawodowe apeluj¹ o podniesienie bezpieczeñstwa
na kolei. Nie trudno siê domy�liæ, ¿e bezskutecznie, takie podej�cie
rz¹du trwa ju¿ 5 lat. Istnieje szansa, ¿e zwi¹zki podejm¹ decyzj¹ o
ogólnopolskim strajku maszynistów. W ubieg³ym roku w sierpniu
mia³o doj�æ do strajku, ale minister transportu uprosi³ zwi¹zki, ¿e
bêd¹ zmiany, ale musz¹ daæ mu czas. Min¹³ rok i dopiero w maju
przedstawiono pakiet 10 kwestii, które rz¹d chce poprawiæ. Jak siê
okazuje Platforma próbuje zamie�æ temat pod dywan oferuj¹c jedy-
nie kosmetyczne zmiany, które nie niweluj¹ problemu zagro¿onego
bezpieczeñstwa kolejowego w Polsce. Wed³ug ministra na bezpie-
czeñstwo nie ma wp³ywu fakt, ze maszyni�ci pracuj¹ nawet ca³¹ dobê
bez odpoczynku. Prowizoryczna ustawa o warunkach i czasie pracy
na kolei powinna byæ gotowa �ju¿� w grudniu 2013 r. Ministerstwo
daje sobie ³¹cznie dwa i pó³ roku na wprowadzenie ustawy, która
niewiele zmieni. Dynamika i jako�æ stanowienia prawa przez rz¹d
Donalda Tuska wo³a o pomstê do nieba.

Platforma Obywatelska u sterów rz¹dowych wprowadzi³a przez ostat-
nie 5 lat now¹ jako�æ. Nikt nie odpowiada za swoje decyzje lub ich
zaniechanie i nie ma potrzeby dokonywania zmian a ju¿ z pewno�ci¹
szybkich, bo po�piech przecie¿ jest najgorszym doradc¹. Je�li cho-
dzi o �ci¹gniêcie pieniêdzy od obywateli a wiêc wyd³u¿enie wieku
emerytalnego, wprowadzenie podatku od niektórych kopalin (mie-
dzi i srebra) lub sprzeda¿ 10% akcji KGHM mo¿na sprawy za³atwiæ
od rêki kompletnie pomijaj¹c opiniê spo³eczeñstwa i dyskusjê pu-
bliczn¹. Gdy w grê wchodzi wydanie pieniêdzy by zapewniæ bezpie-
czeñstwo Polakom, takiej determinacji ju¿ nie ma. Koleje czy lotnic-
two to nie s¹ jakie� autonomiczne instytucje, które rz¹dza siê swo-
imi prawami. Potrzebni s¹ nadzorcy (ministrowie), którzy bêd¹ za-
pobiegaæ podobnym katastrofom, inwestowaæ i wprowadzaæ zmia-
ny w prawie niezbêdne do ich prawid³owego funkcjonowania. Dla-
tego trzeba zadaæ pytanie, które nurtuje nas od piêciu lat: czy leci z
nami pilot?

Transportowiec

Grabie¿cy
Naocznie mo¿emy siê przekonaæ, ¿e wypowiedziane zdanie przez
jednego z prominentnych polityków partii Patologii Obywatelskiej,
¿e �Polska to dziki kraj� w strukturach obecnej w³adzy ka¿dego dnia
znajduje potwierdzenie. Obecny uk³ad polityczny rz¹dz¹cy krajem
dokona³ swojego cichego podzia³u naszej Ojczyzny na swoje pry-
watne strefy wp³ywu, a mo¿e pro�ciej, na swoiste okradanie nas
obywateli, by w majestacie ich partyjnego bezprawia napychaæ bez
ograniczeñ w³asne kieszenie. Kiedy� mo¿na by³o stworzyæ film przy
wspó³pracy z instytucj¹ pod nazw¹ �Kinematografia Polska�, dzisiaj
okazuje siê, ¿e filmy mo¿na krêciæ w ró¿ny ciekawy sposób tak jak
dzia³acze PSL-u lub jaki� czas temu spotkania biznesowe przedsta-

wicieli Patologii Obywatelskiej na cmentarzu. Nie o krêcenie filmu
tu chodzi, ale o krêcenie partyjno-prywatnych interesów, za którymi
coraz czê�ciej stoj¹ przedstawiciele obecnego rz¹du z asyst¹ prezy-
denta w³¹cznie. Bo jak inaczej traktowaæ decyzjê Krajowej Rady Ra-
diofonii i Telewizji, która rozdzieli³a koncesje ubiegaj¹cym siê o miej-
sce na multipleksie i roz³o¿y³a nale¿ne op³aty dla Skarbu Pañstwa w
kwocie oko³o 63 mln z³, które dzisiaj mog¹ staæ siê w ogóle nie�ci¹-
galne? By uniemo¿liwiæ funkcjonowanie niewygodnym stacjom te-
lewizyjnym przyznano koncesje telewizjom �s³upom�. I robi¹ to funk-
cjonariusze pañstwowi delegowani do tej instytucji przez obecnego
prezydenta Bronka.

To nie s¹ pojedyncze przypadki grabie¿y naszego pañstwa i naszych
pieniêdzy, bo jak inaczej traktowaæ  zaproponowane wynagrodzenie
dla by³ego ministra skarbu pañstwa w wysoko�ci 110 tys. z³otych
miesiêcznie jako prezesowi spó³ki? To s¹ wierzcho³ki góry lodowej,
które s¹ skrywane skrzêtnie przez obecny uk³ad polityczno-bizne-
sowy. Premier nie pierwszy raz udaje bardzo zdziwionego ca³¹ sytu-
acj¹ � jak siê okazuje s³u¿by od dawna wiedzia³y o nieprawid³owo-
�ciach, ale milcza³y. Jedno jest pewne, kiedy� mo¿na by³o bezkarnie
opluwaæ i obra¿aæ �p. prezydenta Lecha Kaczyñskiego, dzi� za uza-
sadnion¹ krytykê w³adzy i obecnego uk³adu polityczno-biznesowe-
go mo¿na otrzymaæ wyrok do odsiadki. Jak temu przeciwdzia³aæ?
Przestaæ pozwalaæ tym nieudacznikom niszczyæ Polskê, bo oni robi¹
to od ponad 20 lat. W kolejnych wyborach parlamentarnych trzeba
wybraæ ludzi m¹drych i odpowiedzialnych a tacy naprawdê istniej¹ i
nie s¹ to ludzie z listy, któr¹ w naszym okrêgu rozpoczyna hazardzi-
sta Grze�. A ca³y �wiat pracy nie mo¿e byæ tak dalece podzielony jak
to siê dzieje obecnie z KGHM w³¹cznie. Wszyscy razem mo¿emy
zrobiæ wiêcej, czuæ siê bezpieczniej i ¿yæ dostatniej, bo obecnie do-
p³acamy do pañstwa nie dostaj¹c prawie nic w zamian.

Zatroskany

Prezes czy ogrodnik?
Ile¿ to zrobiono szumu medialnego na temat osoby prezesa Wirtha,
KGHM i dwóch wydarzeñ, które w ostatnim czasie mia³y miejsce. A
mianowicie chodzi o 15-lecie wej�cia KGHM-u na gie³dê i Kongresu
Górnictwa, który odby³ siê w Lubinie. Oba te wydarzenia nie odby³y
siê bez kosztowo, to ¿e zosta³y zauwa¿one przez ró¿ne o�rodki me-
dialne domniemam, ¿e gdyby nie pop³yn¹³ odpowiedni strumieñ
pieniêdzy zosta³oby to niezauwa¿one lub po�wiêcono by temu nie-
wiele uwagi. Moj¹ i kolegów ciekawo�æ wzbudzi³y jednak inne spra-
wy zwi¹zane z tymi wydarzeniami, o których jako� us³u¿ne media,
prawie ¿e wcale nie informowa³y. Czy¿by ze wstydu przed pracowni-
kami, a mo¿e w grê wchodz¹ inne pikantne szczególiki? Jak podaj¹
media patronat honorowy nad kongresem obj¹³ Prezydent Bronek.
Czy zrobi³ to bezinteresownie? Ponoæ nie. Wygl¹da na to, ¿e KGHM
za patronat wy³o¿y³a kasê w inny sposób.

Z okazji 15-lecia funkcjonowania KGHM na gie³dzie odbywa³y siê
ró¿ne imprezy suto sponsorowane mimowolnie przez za³ogê KGHM,
wiêkszo�æ z tych imprez organizowano w Warszawie. Jedna z nich
mia³a miejsce w prezydenckich ³azienkach, na której bawi³o siê wy-
�mienite grono go�ci, zabrak³o tylko choæby reprezentacji tych, któ-
rzy na co dzieñ z nara¿eniem ¿ycia i zdrowia wypracowuj¹ potê¿ny
zysk, który w ró¿ny sposób jest marnotrawiony. Przy okazji imprezy
w ³azienkach mo¿na by³o dowiedzieæ siê, ¿e KGHM zasponsorowa³
remont jednej z alei. Tu padaj¹ ró¿ne informacje z ust uczestników
tej imprezy, jedni mówi¹ o remoncie alei drudzy, ¿e w przysz³o�ci
wchodzi w grê remont i odrestaurowanie wiêkszej czê�ci. Tak czy
inaczej kasa pop³ynê³a do Warszawy i bêdzie p³yn¹æ dalej, bo ponoæ
nasi zwierzchnicy zobowi¹zali siê ¿e przez okres jednego roku KGHM
bêdzie opiekowa³ siê t¹ alej¹. Czy¿by to oznacza³o, ¿e oprócz funkcji
Prezesa bêdzie równie¿ prezydenckim ogrodnikiem? A ¿e do tej roli
jest doskonale przygotowany pokaza³ przez okres swojej prezesury
w KGHM, jak doskonale doi kasê na swoje prywatne konto, a jesz-
cze lepiej strzy¿e z forsy pracowników. No i mamy ogrodnika.

Górnik


