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Minister Skarbu Pañstwa zapowiada jeszcze wy¿sz¹ dy-
widendê, wyprzeda¿ tzw. spó³ek córek i przymus inwe-
stycji w energetykê

Gospodarka centralnie
planowana

Platforma Obywatelska przechodzi z etapu „dojenia” do obdziera-
nia ze skóry spó³ek skarbu pañstwa. Na pocz¹tek, w najwiêkszych
spó³kach (m.in. KGHM) zapowiedziano wyprzeda¿ spó³ek córek,
których dzia³alnoœæ nie jest powi¹zana ze spó³k¹ w³aœcicielsk¹. W
przysz³ym roku rz¹d przeznaczy nawet 80% zysku najwiêkszych
spó³ek na dywidendê. Zastanawia fakt, ¿e zabierany jest spó³kom
zysk, a jednoczeœnie rz¹d Donalda Tuska wyrêcza siê spó³kami
skarbu pañstwa i inwestuje ich pieniêdzmi w budowê elektrowni..

Jeszcze nie tak dawno, w PRL-u, gospodark¹ sterowa³a w³adza. Obec-
nie ró¿nica polega na tym, ¿e PZPR zastêpuje Polska Zjednoczona
Platforma Obywatelska. Najlepszym tego przyk³adem by³o nag³e wpro-
wadzenie podatku od niektórych kopalin (miedzi i srebra), przez co
cena akcji KGHM spad³a o 40%. Straci³y na tym Otwarte Fundusze
Emerytalne, które inwestuj¹ naszymi pieniêdzmi. Czy w demokratycz-
nych pañstwach tak postêpuj¹ partie liberalne? Bo za tak¹ uwa¿a siê
Platforma Obywatelska. Tylko czym jest liberalizm w ich mniemaniu?
Od piêciu lat pod ich rz¹dami mamy do czynienia z podwy¿szaniem
podatków i akcyzy, likwidacj¹ polityki prorodzinnej, zatrudnieniem ca-
³ej armii urzêdników, budowaniem dróg dro¿szych i gorszej jakoœci
ni¿ w s¹siednich pañstwach. Dodatkowo, to wszystko przemilczane
lub podane w ³adnym opakowaniu przez s³u¿alcze media. Takie dzia-
³ania ³udz¹co przypominaj¹ Polskê XX wieku pod rz¹dami komuni-
stów. NajwyraŸniej Donald Tusk to w³aœnie na nich siê wzoruje.

Wyprzeda¿ spó³ek
Minister Skarbu Pañstwa Miko³aj Budzanowski „godnie” zastêpuje
poprzedniego ministra Aleksandra Grada, który wysoko postawi³ po-
przeczkê w demolowaniu Polskiej Miedzi. Minister Budzanowski w
swoim dorobku ma wypompowanie prawie 6 miliardów z³otych zy-
sku KGHM, sprzeda¿ aktywów telekomunikacyjnych, inwestycje w
Kanadzie, bezprawne nieudzielenie absolutorium by³ym cz³onkom rady
nadzorczej z ramienia za³ogi (m.in. Józefowi Czyczerskiemu) i przy-
zwolenie na podatek od niektórych kopalin.

O tym, ¿e Platforma Obywatelska nieudolnie rz¹dzi Polsk¹ ju¿ wiemy.
Tylko jak wyt³umaczyæ fakt, ¿e nakazywano KGHM-owi skupowaæ ró¿ne
spó³ki, m.in. liczne uzdrowiska, by teraz je sprzedawaæ, bo nie s¹
zwi¹zane z g³ówn¹ dzia³alnoœci¹? Czy to nie jest tak, ¿e KGHM kupi³ te

spó³ki, pieni¹dze posz³y do Ministerstwa Skarbu Pañstwa, a teraz Pol-
ska MiedŸ ma je wyprzedaæ, by dywidenda by³a wy¿sza i kolejny raz
pieni¹dze sp³yn¹ do lepkich r¹czek Platformy Obywatelskiej? Ob³uda
tej partii i rz¹du nie zna granic.

Nowe inwestycje
Prawdopodobnie KGHM wraz ze spó³kami energetycznymi PGE, Tau-
ronem i Ene¹ bêd¹ finansowaæ budowê elektrowni atomowej. Najwy-
raŸniej budowanie przez 12 lat elektrowni jest zwi¹zane z g³ówn¹ dzia-
³alnoœci¹, a wiêc wydobywaniem miedzi i srebra. Polska MiedŸ zaan-
ga¿owa³a siê równie¿ w budowê elektrowni gazowo-parowej wraz z
Tauronem. Wspomnieæ te¿ trzeba o poszukiwaniu ³upków przez KGHM.
Planowanie takich inwestycji, przy wysokiej dywidendzie, podatkowi
od niektórych kopalin, wyprowadzeniu z Polski 10 mld z³ do Kanady i
innych krajów oznacza tylko jedno – kredyty.

Wysoka dywidenda
KGHM sprzeda³ swoje aktywa telekomunikacyjne warte kilka miliar-
dów z³otych i przynosz¹ce rocznie pó³ miliarda z³otych dywidendy.
Skarb Pañstwa, w dobie kryzysu, zdecydowa³ o zainwestowaniu w
kanadyjsk¹ Quadrê prawie 10 mld z³. Logiczne jest, ¿e pieni¹dze ze
sprzeda¿y aktywów telekomunikacyjnych powinny pos³u¿yæ do sfi-
nansowania zakupu kanadyjskiej firmy. Jak siê okaza³o, zabrano 50%
z ubieg³orocznej dywidendy, a wiêc prawie 6 mld z³. Rz¹d planuje za
rok zabraæ jeszcze wiêcej, byæ mo¿e ponad 80% zysku. Obecnie Plat-
forma Obywatelska szuka „sponsorów” do sfinansowania zabezpie-
czenia energetycznego Polski. Rz¹d Donalda Tuska traktuje spó³ki
pañstwowe jak swoich niewolników, których mo¿na eksploatowaæ do
granic mo¿liwoœci.

Biuro Zarz¹du
im. Herberta Wirtha

Prezes KGHM w czasie swojej prezesury zdoby³ wiele tytu³ów. Ostat-
nio zosta³ wybrany jednym z 20-tu najlepszych menad¿erów na
czas kryzysu. Gdyby tego by³o ma³o, uzyska³ najwiêcej g³osów!
Jak siê okazuje, taki prezes wyró¿nia siê  gotowoœci¹ do podejmo-
wania wyzwañ w niekomfortowych warunkach, jakimi zaskakuje
gospodarka. Obecnie jest wysoka cena miedzi i srebra, wiêc z
pewnoœci¹ firma i bez Zarz¹du by sobie poradzi³a. Prezes dumnie
wypina siê po odbiór orderów i oœwiadcza, ¿e recept¹ na sukces
s¹ m.in.: dobre relacje z pracownikami i zaufanie. Z pewnoœci¹
niejeden z pracowników poczu³ siê jakby napluto mu w twarz.

Od kilku lat pracownicy nie mog¹ liczyæ na ¿adne ustêpstwa ze strony



Zarz¹du, nagminnie ³amane jest prawo, nie powo³uje siê reprezentacji
pracowników do rady nadzorczej i pomija siê zdanie za³ogi. Pomimo
rekordowych zysków pracownicy nie doczekali siê dodatkowych pod-
wy¿ek lub jednorazowej nagrody. Zamiast tego, Zarz¹d sam przyzna³
sobie 100% podwy¿ki. Wiêc gdzie tu dobre relacje z pracownikami?
Byæ mo¿e st¹d ten 13% wzrost zatrudnienia w biurze Zarz¹du. Prezes
faktycznie ma dobre kontakty, ale z ludŸmi zwi¹zanymi z PO zasiadaj¹-
cymi na specjalnie utworzonych „sto³kach”.

Najlepszym dowodem na dobroæ prezesa i jego troskê o pracowni-
ków jest regulamin premiowania, który wymusza od pracowników by
ukrywali choroby, drobne wypadki itp. – w przeciwnym wypadku o
premii mog¹ zapomnieæ. Z innych spraw wymieniæ trzeba: docho-
dzenia prowadzone przeciw pracownikom po strajku ostrzegawczym
z 2009 r. w obronie polskoœci Polskiej Miedzi; zorganizowane przez
prezesa „wys³uchanie publiczne” z 2011 r., na którym w przyjazny
sposób pojawi³ siê z uzbrojonym po zêby kordonem policji; dyskry-
minacja za jakikolwiek przejaw sprzeciwu wobec prowadzonej polityki
Zarz¹du KGHM i rz¹du Donalda Tuska. Taak… Zdecydowanie mo¿na
tu mówiæ o dobrych relacjach z pracownikami, których darzy siê za-
ufaniem…

Jednak¿e… Z punktu widzenia osób, które organizuj¹ konkursy i
wrêczaj¹ nagrody, taki stosunek do pracowników najwidoczniej uzna-
wany jest za atut. Kr¹¿¹ plotki, ¿e mo¿na ju¿ mówiæ o nowej dziedzinie
naukowej. Jeœli menad¿er gnoi pracowników, nie wie co to dialog i
kompromis, dzielnie wykonuje polecenia w³aœciciela (choæby bezsen-
sowne), w czasie kryzysu inwestuje pieni¹dze za granic¹ choæ inne
pañstwa sprowadzaj¹ produkcjê (np. samochodów) do swoich kra-
jów, przy nak³adaniu na zarz¹dzan¹ przez siebie spó³kê drakoñskich
podatków przez rz¹d reaguje z entuzjazmem, to mo¿emy mówiæ o
nowej szkole ekonomicznej – Wilhelmizm. Gdy ju¿ przejrzymy na oczy
i zrozumiemy, ¿e trafi³ nam siê prezes z prawdziwego zdarzenia, skarb
na miarê szóstki w totka (z kumulacj¹), to przyjdzie czas na podjêcie
jedynie s³usznej decyzji. Przy okazji planowanego remontu Biura Za-
rz¹du powinniœmy domagaæ siê, by zyska³o patronat najlepszego pre-
zesa ostatnich 50 lat…

Stañczyk

Walka mrówek z goliatami
To najbardziej ³agodne okreœlenie, jakie przychodzi do g³owy obser-
wuj¹c sytuacjê w O/ZWR. Goliat jest wielorêki i wielog³owy. Ma do
swojej dyspozycji armiê prawników, pracowników biurowych i w za-
sadzie nieograniczone fundusze. Mrówki, jak to mrówki. Ze zmniej-
szaj¹c¹ siê liczb¹ praw i z coraz wiêksz¹ iloœci¹ pracy oraz obowi¹z-
ków. Czarê goryczy przela³o pismo Prezesa Zarz¹du z 18 lipca, bêd¹-
cego odpowiedzi¹ na próbê nieœmia³ej obrony pracowników i zwró-
cenie uwagi na autokratyczne rz¹dy Pana Dyrektora Andrzeja Koniecz-
nego przez Przewodnicz¹cego Komisji Zak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ”.
Utrzymane jest w ³agodnym, ojcowskim tonie, strofuje i poucza. Ka¿-
dy kto jednak pokusi³ siê o lekturê tych bana³ów, zdaje sobie sprawê,
jak daleko znajduje siê Pan Prezes od zak³adu produkcyjnego. „Prze-
byte szkolenia, praktyki…”. Jaki procent pracowników na stanowi-
skach robotniczych w nich uczestniczy³o? Kilku?! Mo¿na tak zdanie
po zdaniu roztrz¹saæ, jak w O/ZWR rozmija siê teoria z praktyk¹, a¿
dojdziemy do fragmentu o sprawdzaniu wiedzy. Jaki jest procent lu-
dzi, którzy pomimo wieloletniej pracy musieli udowadniaæ swoj¹ przy-
datnoœæ dla zak³adu? Z ca³¹ pewnoœci¹ nieporównywalnie wiêkszy,
ni¿ w przypadku szkoleñ.

Mamy tu do czynienia z typow¹ w ostatnim czasie, narastaj¹c¹ po-
staw¹ roszczeniow¹ Pracodawcy. Tak na marginesie, w 2011r. rozpo-
wszechniono wœród pracowników broszurê „MIELENIE, KLASYFIKA-
CJA I FLOTACJA” zatwierdzon¹ przez Pana Dyrektora. Ile b³êdów i
nieœcis³oœci zawiera³a ta publikacja… Ka¿dy ma prawo do pomy³ki.
Ka¿dy, kto nie nosi pomarañczowego he³mu i powalanego ubrania
nadaw¹, lej¹c¹ siê szczodrymi strumieniami z niesprawnych maszyn
i pêkaj¹cych ruroci¹gów. Wracaj¹c do pisma Pana Prezesa: „Zapew-
niam jednak Pana Przewodnicz¹cego, ¿e nadrzêdnym celem, dla któ-
rego zostaje wprowadzony tego typu projekt (przeniesienia, „niespo-
tykane formy sprawdzania wiadomoœci” – przyp. autora) jest zmniej-
szenie poziomu RUTYNY…”. Szanowny Panie Prezesie i Pan, Panie
Dyrektorze. Nie mylcie DOŒWIADCZENIA pracowników, nabytego pod-
czas wielu lat pracy w bardzo ciê¿kich warunkach z rutyn¹. W pyle i
ha³asie hartowa³a siê ich wiedza, nie za biurkami i w klimatyzowanych
pomieszczeniach. To DOŒWIADCZENIE a nie automatyka czêsto de-

cyduje o osi¹ganych wynikach i eliminacji zagro¿eñ w pracy. Przemy-
œlenie ró¿nicy pomiêdzy tymi dwoma pojêciami polecam na zbli¿aj¹ce
siê d³ugie jesienne wieczory Goliatom z O/ZWR, w przerwach miêdzy
marzeniami o w³adzy absolutnej, a wymyœlaniem kolejnych planów
pozbawienia Mrówek reszty ich indywidualnoœci, praw i przywilejów.

Mrówka Z

O/ZWR – kuŸnia „talentów”
Ka¿dy pracodawca szukaj¹c pracowników ustala minimalne wyma-
gania, które kandydaci musz¹ spe³niæ, by zostali wziêci pod uwagê
przy rekrutacji. Jeœli kandydat nie spe³nia wymagañ, jego podanie
l¹duje w koszu. Norm¹ jest, ¿e najwiêksze szanse maj¹ Ci, którzy znacz-
nie przewy¿szaj¹ wymagane kryteria. W oddziale Zak³ady Wzbogaca-
nia Rud poszukiwano Sztygara zmianowego oddzia³u TEL w ramach
rekrutacji wewnêtrznej, a wiêc poprzez awans jednego z zatrudnio-
nych pracowników. Do wymagañ zaliczono: zatrudnienie w O/ZWR,
wykszta³cenie minimum œrednie techniczne o kierunku elektrycznym,
doœwiadczenie zawodowe (min. 3 lata), sta¿ pracy w zakresie eksplo-
atacji maszyn i urz¹dzeñ elektrycznych (min. 6 m-cy), œwiadectwo
kwalifikacyjne zgodne z wymogami prawa energetycznego w zakre-
sie eksploatacji i/lub dozoru.

Jakim cudem wybrana zosta³a osoba, która spe³ni³a niezbêdne mini-
mum, choæ w konkursie wziêli udzia³ pracownicy ze znacznie lepszy-
mi kwalifikacjami? Kilkanaœcie lat doœwiadczenia, wykszta³cenie kie-
runkowe i wszystkie niezbêdne œwiadectwa u kilku innych kandyda-
tów s¹ mniej warte od kompetencji osoby, która ledwie osi¹gnê³a
¿¹dane kryteria. Czy ma to zwi¹zek z obmyœlon¹ ca³kiem niedawno
przez Dyrektora Koniecznego strategi¹ „O/ZWR jako organizacja uwal-
niaj¹ca ludzki potencja³”? Tylko pojawia siê problem z definicj¹ s³owa
„ludzki”, bo wygl¹da na to, ¿e s¹ (nad)ludzie i pozostali. Panie Dyrek-
torze, czy chodzi³o Panu o uwalnianie potencja³u w¹skiej grupy zaufa-
nych ludzi? Co z doœwiadczonymi i kompetentnymi pracownikami,
którzy s¹ gotowi stawiæ czo³a nowym wyzwaniom i czekaj¹ na swoj¹
szansê?

Najwiêkszym problemem zaistnia³ej sytuacji jest brak rozs¹dku przy
powierzaniu stanowiska, które niesie ze sob¹ du¿¹ odpowiedzialnoœæ.
Wy³oniona z „konkursu” osoba ma ograniczone kwalifikacje zgodne z
wymogami prawa energetycznego w zakresie dozoru. Jakie ma to
prze³o¿enie, jeœli taka osoba ma uprawnienia nadzorowania prac pod
napiêciem jedynie do 1kV? Prace s¹ prowadzone pod napiêciem do-
chodz¹cym do 6kV, czy ktoœ wzi¹³ pod uwagê zdrowie i ¿ycie pracuj¹-
cych? Nikt przecie¿ nie chce, ¿eby dosz³o do tragedii. W koñcu elek-
tryk podobnie jak saper, myli siê tylko raz… I proszê nie twierdziæ, ¿e
robiê komuœ na z³oœæ lub szukam dziury w ca³ym. Zgodnie z list¹
wartoœci promowan¹ przez Dyrektora Koniecznego „pracownicy O/
ZWR w sposób otwarty i szczery prezentuj¹ swoje zdanie (…) a wszyst-
kie ich propozycje przyjmowane s¹ z szacunkiem”. Wiêc proszê przy-
j¹æ z szacunkiem moj¹ propozycjê wprowadzenia transparentnoœci
konkursów, sprawiedliwoœci i normalnoœci.

Zniesmaczony

Gdyby jednak powsta³a
Sejm g³osami pos³ów z koalicji PO-PSL odrzuci³ wniosek o powo³anie
komisji œledczej, która zbada³aby aferê Amber Gold. Szczerze mówi¹c,
takiej decyzji spodziewaliœmy siê od pocz¹tku, kiedy tylko PiS z³o¿y³o
wniosek o powo³anie komisji œledczej. Bo ani PO, ani PSL nie maj¹
interesu w tym, aby spo³eczeñstwo dowiedzia³o siê jak, z kim i w
jakich warunkach robi³ interesy Marcin P. i kto te interesy chroni³.
Albowiem na kilometr widaæ, ¿e P. nie dzia³a³ samodzielnie, ¿e ktoœ nad
nim rozci¹gn¹³ „parasol ochronny”. Gdyby by³o inaczej, to Marcin P.
ju¿ dawno siedzia³by w wiêzieniu za wczeœniejsze przekrêty, a jeœli
nawet za³o¿y³ Amber Gold, to zd¹¿y³by mo¿e przyj¹æ z dziesiêæ depo-
zytów, poniewa¿ zaraz mia³by na karku wszelkie s³u¿by i instytucje,
które ju¿ wiedz¹, jak umiliæ ¿ycie przedsiêbiorcy.

Gdyby powsta³a komisja œledcza, mog³aby ustaliæ, dlaczego Amber
Gold cieszy³ siê niespotykan¹ w takich sytuacjach przychylnoœci¹ apa-
ratu skarbowego, prokuratur, s¹dów, ¿e nawet wnioski Komisji Nad-



zoru Finansowego by³y, delikatnie mówi¹c, ignorowane. Byæ mo¿e
uda³oby jej siê ustaliæ, czy coœ o podejrzanej dzia³alnoœci Amber Gold
wiedzia³a Agencja Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego lub inne s³u¿by.
Natomiast mo¿na byæ niemal pewnym, ¿e ABW by³a doskonale poin-
formowana. Dlaczego wiêc nie interweniowa³a? A mo¿e interwenio-
wa³a, tylko ¿e ktoœ postawiony wy¿ej chroni³ Marcina P. Zreszt¹, co
rusz pojawiaj¹ siê sygna³y, ¿e Amber Gold by³ otoczony opiek¹ s³u¿b,
dlatego tak d³ugo dzia³a³ z tak du¿ym rozmachem.

Na pewno obywatele chcieliby siê dowiedzieæ, w jaki sposób dosz³o
do tej skandalicznej afery. Ale akurat premierowi Donaldowi Tuskowi
zale¿y na czymœ zupe³nie odwrotnym. Na tym, aby tej wiedzy Polacy
nie posiedli. Bo wtedy kolejny raz zosta³aby obna¿ona s³aboœæ „pañ-
stwa Tuska”. Dlatego Platforma stara siê jak najbardziej zagmatwaæ
sprawê Amber Gold, aby móc ca³y czas wmawiaæ Polakom, ¿e „pañ-
stwo nie zawiod³o”, tylko zawiedli ludzie. Dlatego nie wierzê w s³owa
premiera, ¿e sprawa ta zostanie wyjaœniona do koñca. Nie ma on
bowiem w tym ¿adnego interesu politycznego, tym bardziej ¿e przy
Amber Gold pojawiaj¹ siê te¿ nazwiska znanych polityków PO. Na
czele z samym Tuskiem, który ostrzega³ syna przed wspó³prac¹ biz-
nesow¹ z Marcinem. P., ale nie zrobi³ nic, aby tysi¹ce Polaków uchro-
niæ przed kontaktami z firm¹ szemranego biznesmena. Zreszt¹ Tusk
ju¿ niejeden raz obiecywa³ nam, ¿e coœ zostanie do koñca i dok³adnie
wyjaœnione. I dotrzyma³ kiedyœ s³owa? Nie przypominam sobie. Wy-
starczy przejrzeæ jeszcze raz choæby akta dotycz¹ce wyjaœniania przez
polskie w³adze okolicznoœci i przyczyn katastrofy smoleñskiej. A jak
by³o z afer¹ hazardow¹? Te¿ zosta³a wyjaœniona do koñca, panie pre-
mierze, tak jak pan obiecywa³? (…)

Premier Ju¿ nam to wyjaœni
Jak wa¿ne by³o dla rz¹dz¹cych odrzucenie koncepcji komisji œledczej,
wskazuje niezwyk³a mobilizacja w szeregach Platformy Obywatelskiej.
Podczas g³osowania nad powo³aniem sejmowej komisji œledczej w
sprawie Amber Gold, które odby³o siê pó³ godziny po pó³nocy z czwart-
ku na pi¹tek, obecni byli wszyscy – 206 pos³ów, cz³onkowie Klubu
Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, którzy do spó³ki z koalicyj-
nym Polskim Stronnictwem Ludowym jednog³oœnie opowiedzieli siê
przeciwko wnioskowi popartemu przez wnioskodawców z Prawa i
Sprawiedliwoœci oraz inne partie poza koalicyjne – Solidarn¹ Polskê,
SLD i Ruch Palikota. Choæ chyba nikt nie spodziewa³ siê innego rezul-
tatu g³osowania nad powo³aniem komisji, to premier Donald Tusk
móg³ jednak po potwierdzeniu siê wyniku odetchn¹æ z ulg¹. (…)

Nasz Dziennik, Krzysztof Losz, Artur Kowalski

Ziarno „Solidarnoœci”
Bez autorytetów, za to po swojemu
Powiedzmy otwarcie. Wiêkszoœæ z tych, którzy zapragnêli w „te noce
sierpniowe” wolnoœci, nie bardzo orientowa³a siê, czym jest KOR, a
tym bardziej, jaki jest jego program. Has³o wolnych zwi¹zków kojarzy-
³o im siê z postulatami wysuwanymi w grudniu 1970 r., a nie z progra-
mem WZZ. O Michniku czy Romaszewskich mo¿e coœ s³yszeli, a mo¿e
nie. Nazwisko Kuroñ kojarzy³o siê bardziej z Kurasiem, jednym z bo-
haterów popularnego wówczas serialu „Polskie drogi” ni¿ z oberopo-
zycjonist¹.

Ruch spo³eczny, powsta³y w wyniku sierpniowych strajków, by³ coraz
sprawniej rozkrêcaj¹c¹ siê maszyn¹, zbudowan¹ przez ludzi dobrej
woli, czerpi¹cych si³ê z wiary, tradycji i niezdewastowanego jeszcze,
mimo wieloletnich starañ lokalnych parobków moskiewskich koloni-
zatorów, poczucia w³asnej wartoœci – a nie z hase³ starej, sowieckiej,
czy Nowej Lewicy. I którzy za nic mieli rozwa¿ania lewicowych mêdr-
ków o cywilizacji bezrepresyjnej czy „wyzwoleniu Erosa”, za to bliska
im by³a ewangeliczna nauka o prawdzie, która wyzwala, oraz prze-
œwiadczenie, ¿e system kszta³tuj¹cy od kilku dziesiêcioleci ich los jest
systemem niegodziwym. Operowali tymi wartoœciami, na których
budowana jest cywilizacja ¿ycia.

Oprócz tych, których podobiznami ozdabiali bramy strajkuj¹cych za-
k³adów – a ozdabiali je, przypomnijmy, wizerunkami Matki Bo¿ej i Jana
Paw³a II („obrazami dewocyjnymi”, jak czytamy w jednym z ówcze-
snych raportów SB) – nie mieli ¿adnych autorytetów. Tworzyli w³asne.
Najczêœciej lokalne, którym koniec koñców nie dano wybiæ siê na
forum ogólnopolskie: stan wojenny zepchn¹³ ich w czeluœæ zapo-
mnienia.

Dystans do autorytetów suflowanych w taki czy inny sposób by³ ze
wszech miar s³usznym zachowaniem. Wystarczy zastanowiæ siê nad
tym, kto w ci¹gu szesnastu miesiêcy wiosny Polaków gasi³ ducha w
Narodzie. Komuniœci – to oczywiste. Jazgot propagandowy, od pierw-
szych dni strajków do czasu stanu wojennego, wieszczy³ apokalip-
tyczn¹ zag³adê Narodu, który wybija³ siê na suwerennoœæ. Ale czy to
nie „autorytety” tonowa³y ¿¹dania robotnicze w Gdañsku, rozmy³y
stan mobilizacji spo³eczeñstwa w czasie kryzysu bydgoskiego, prze-
tr¹caj¹c tym samym, jak ju¿ wtedy mówiono, krêgos³up Zwi¹zku, a w
koñcu zamarzy³y o „Solidarnoœci” „bez Matki Boskiej w klapie”? Wy-
starczy siêgn¹æ po dawno ju¿ opublikowane Ÿród³a, ¿eby stwierdziæ,
kto – wzorem propagandy komunistycznej – mówi³, ¿e zim¹ 1981 r.
grozi nam krwawy wybuch spo³ecznego niezadowolenia. W koñcu,
równie¿ wzorem komunistycznych przekaziorów, straszy³ barbarzyñ-
cami gromadz¹cymi siê nad granic¹ kraju, nie wiedz¹c (a mo¿e wie-
dz¹c?), ¿e – mówi¹c s³owami Kawafisa – „ju¿ nie ma ¿adnych barba-
rzyñców”.

Duch tchnie, kêdy chce
Na Sierpieñ mo¿na spojrzeæ jak na swoisty bunt peryferii przeciw cen-
trum. W ci¹gu kilku tygodni niewiele znacz¹ce na spo³eczno-intelektu-
alnej mapie kraju miejsca daj¹ wiele wa¿nych i bardzo wa¿nych dla
Polski nazwisk. Nie tylko Warszawa czy Kraków, ale Gdañsk, Szczecin,
Wroc³aw, Toruñ, Bydgoszcz, £ódŸ, jak równie¿ miasta znajduj¹ce siê
na tzw. œcianie wschodniej – dziœ wyœmiewane jako matecznik „ludzi
starszych, gorzej wykszta³conych, z mniejszych miejscowoœci” – sta-
³y siê opok¹ nowej Polski. Archipelagiem polskoœci wy³aniaj¹cym siê z
grzêzawiska czerwonych bagien.

Insurekcja prowincji by³a dowodem na to, i¿ Polacy nawet bez przy-
wództwa, bez odgórnych instrukcji, bez podniecaj¹cych sw¹ wymow¹
i nowatorstwem hase³, a zbrojni jedynie w geniusz improwizacji, ,,kilka
myœli, co nienowe”, potrafi¹ zmieniaæ rzeczywistoœæ i to w warunkach
z pozoru niedaj¹cych ¿adnych szans na jakiekolwiek zmiany. ¯e to
w³aœnie z obrze¿y Polski (równie¿ tych kulturowych) mo¿e wyjœæ od-
nowa oblicza tej ziemi. Nie wszystkim siê to podoba³o. Byli wœród nich
komuniœci, ale równie¿ i ci, których naiwnie uwa¿aliœmy za naszych.
Stan wojenny by³ dzie³em tych pierwszych, Okr¹g³y Stó³ równie¿ tych
drugich. Te dwa ciosy – przemocy i k³amstwa – powali³y „Solidar-
noœæ”.

I odnowi oblicze tej ziemi
Ju¿ trzy dekady czekamy, a¿ ziarno z wiosennego siewu szesnastu
miesiêcy wolnoœci zacznie wydawaæ obfity plon. Dziœ narzekamy, ¿e
wielki, wspania³y mit „Solidarnoœci” zosta³ bezpowrotnie zniszczony,
¿e okr¹g³osto³owy deal zatru³ Ÿród³o zdolne konsumentów chleba z
peerelowskich delikatesów, a obecnie dyskontów, zamieniæ w obywa-
teli. Jednak ci, którzy przykrawali wówczas Ojczyznê na miarê wystra-
szonych czynowników, zw¹cych siê bezczelnie awangard¹ spo³eczeñ-
stwa (to w ówczesnej partyjnej nowomowie oznacza³o dzisiejsze okre-
œlenie elita) nie s¹ na tyle potê¿ni, ¿eby zabiæ w nas tchnienia z hero-
icznych czasów „Solidarnoœci” – duszy zabiæ nie mog¹.

Dziœ, podobnie jak wtedy, spo³eczeñstwo nie znajduje w parlamencie
rzeczników swoich interesów. Media sta³y siê tub¹ partii w³adzy, a
partia jest tylko po to, ¿eby zapewniæ swojej klienteli realizacjê tego, co
obiecywali komuniœci, aby usprawiedliwiæ pope³niane zbrodnie zasa-
dy: ka¿demu (z naszych) wed³ug jego potrzeb. Dziœ, tak jak rok, mie-
si¹c, tydzieñ przed wybuchem „Solidarnoœci”, mówi¹ nam, ¿e jeste-
œmy Narodem zniewolonym, przyziemnym, patrz¹cym tylko, jak do-
¿yæ do pierwszego. Ale pod jakimi has³ami udaje siê zgromadziæ ludzi
na najwiêkszych manifestacjach? Pogrzeb pary prezydenckiej, obro-
na krzy¿a, marsze w obronie Telewizji Trwam i Radia Maryja, manife-
stacje patriotyczne 11 listopada – martyrologia, wiara, patriotyzm. Te
wartoœci, a nie mamona, mobilizuj¹ wokó³ siebie najwiêksz¹ liczbê
Polaków. Dla porz¹dku przypomnijmy: ludzi o najmniejszych docho-
dach, za to najd³u¿ej pracuj¹cych wœród pañstw UE. Nawet pracowici
Niemcy okazuj¹ siê w porównaniu z Polakami nie tak bardzo pracowi-
ci.

I kto zwo³uje na najwiêksze manifestacje? Autorytety? Nie, gromadzi-
my siê z potrzeby serca. I z tchnienia ducha. Nie do przecenienia jest
w tym wzglêdzie rola Radia Maryja, które jako pierwsze, na d³ugo
jeszcze zanim prof. Zybertowicz rzuci³ has³o budowania archipelagu
polskoœci, podjê³o siê trudu ³¹czenia w jedno rozproszonej jak Polska
d³uga i szeroka si³y wyp³ywaj¹cej z wiary i z dobrej woli.

Nasz Dziennik, Dr Robert Koœcielny
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Komunikaty
TVN to zwyk³a tuba propagandowa Platformy
Tak stwierdzi³ dyrektor programowy TVN, Edward Miszczak. Ods³oni³
kulisy rozstania TVN z satyrykiem Szymonem Majewskim: „On siê
sprawdza³, kiedy emocje le¿a³y na ulicach. A lemingi nie chc¹, ¿eby siê
specjalnie œmiano z Platformy Obywatelskiej”. Redaktor przeprowa-
dzaj¹cy rozmowê z dyrektorem programowym TVN, stwierdzi³: „Od
dyrektora Miszczaka dowiadujê siê, ¿e to trudny dla Szymona czas
politycznie. Wyborcy wybrali. Bo wyborcy PO to s¹ jednoczeœnie wy-
borcy TVN. A Szymon komentowa³, oœmiesza³, by³ te¿ reflektorem
politycznym”. Coœ co od dawna by³o oczywiste, w koñcu oficjalnie
ujrza³o œwiat³o dzienne.

—————
Biuro Zarz¹du pêka w szwach
Ecoren przenosi swoj¹ siedzibê z Lubina do legnickiego biurowca
Letia Business Center. Biurowiec po Ecorenie zajmie biuro Zarz¹du,
które ju¿ nie mieœci³o siê w swoich posiad³oœciach. Przeprowadzka
ma byæ tymczasowa ze wzglêdu na planowany remont biura Zarz¹-
du. Bior¹c pod uwagê fakt, jak szybko roœnie zatrudnienie pracowni-
ków umys³owych w biurze Zarz¹du, mo¿e dojœæ do sytuacji, ¿e i w
biurowcu po Ecorenie zabraknie miejsca. Budynek której spó³ki w
nastêpnej kolejnoœci czeka przeprowadzka? Szpital MCZ-u?

—————
Masowe grzywny za „Tuska mato³a”
„Donald matole, twój rz¹d obal¹ kibole” i „Precz z komun¹” – takie
okrzyki wznosili kibice Jagiellonii Bia³ystok, zbulwersowani decyzj¹ o
zamkniêciu stadionu na dwa ostatnie mecze sezonu. Zdarzenie mia³o
miejsce w maju 2011r. £¹cznie 35 osób zasiad³o na ³awie oskar¿o-
nych, a œledztwo trwa³o prawie pó³tora roku. W koñcu zapad³y wyroki
skazuj¹ce kibiców na grzywny. „Mia³a byæ druga Irlandia, a jest druga
Bia³oruœ” – stwierdzi³ pose³ Stanis³aw Piêta (PiS).

—————
Prezydent Komorowski nie u³askawi zwi¹zkowca
Komorowski odmówi³ Marianowi Zagórnemu prawa ³aski. Lider ch³op-
skich zwi¹zkowców bêdzie wiêc musia³ najprawdopodobniej iœæ do
wiêzienia. Do odsiedzenia w wiêzieniu, za wysypywanie z poci¹gów
zbo¿a, ma 3,5 roku. Marian Zagórny jest organizatorem g³oœnych
protestów rolniczych, m.in. przeciwko nielegalnemu sprowadzaniu
do Polski zbó¿ GMO (modyfikowanych genetycznie) i ska¿onego zbo¿a
oraz przemytowi artyku³ów rolno-spo¿ywczych. Swoje akcje zawsze
uzasadnia³ dobrem polskiego rolnictwa i ochron¹ konsumentów, sta-
³y siê one przyczyn¹ licznych postêpowañ – w nastêpstwie jednego z
procesów spêdzi³ 3 miesi¹ce w wiêzieniu. W obronê Zagórnego zaan-
ga¿owa³o siê wiele organizacji pozarz¹dowych. Co ciekawe Aleksan-
der Kwaœniewski, gdy by³ prezydentem, u³askawi³ Mariana Zagórne-
go za podobne akcje, a Bronis³aw Komorowski, rzekomo dawny opo-
zycjonista i dzia³acz „Solidarnoœci”, woli u³askawiaæ bandytów. „Prze-
cie¿ ja protestowa³em przeciw z³odziejom rozkradaj¹cym Polskê, prze-
ciw ludziom takim jak szefowie Amber Gold, broni³em bud¿etu pañ-
stwa” – stwierdzi³ po wyroku Marian Zagórny.

—————
Lenin nie jest wiecznie ¿ywy
„Idzie dzieñ œwi¹teczny dla Zwi¹zku. Trzeba posprz¹taæ, tak jak przed
ka¿dym  œwiêtem” - tymi s³owami Piotr Duda zaprosi³ cz³onków Komi-
sji Krajowej do udzia³u w zdejmowaniu Lenina z historycznej bramy nr
2 Stoczni Gdañskiej przed 32. rocznic¹ powstania „Solidarnoœci”. Od
kilku miesiêcy miêdzy zwi¹zkowcami a miastem toczy³ siê spór o przy-
wrócon¹ nazwê stoczni. Napis – im. Lenina – stoczniowcy zas³aniali
najpierw flag¹ Zwi¹zku, a potem specjalnie przygotowanym do tego
banerem z napisem „Solidarnoœæ”. Na pomys³ powrotu Lenina na
stoczniow¹ bramê wpad³ prezydent Gdañska Pawe³ Adamowicz (PO),
wed³ug którego s³u¿y³o to celom edukacyjnym – przywróceniu wy-
gl¹du wejœcia do zak³adu z 1980 r. Zwi¹zkowcy byli innego zdania,
wed³ug nich przywracanie w nazwie stoczni imienia zbrodniarza ko-
munistycznego to dla zak³adu hañba. Lenin zosta³ zdjêty. Nad bram¹
widnieje napis: Stocznia Gdañska im. Solidarnoœci. „Teraz mo¿emy tu
sk³adaæ kwiaty” – skomentowa³ Piotr Duda. „W innym wypadku nie
moglibyœmy tego zrobiæ. Sami widzicie, ¿e to nieprawda, ¿e Lenin ¿yje
wiecznie. Nareszcie trafi³ w odpowiednie miejsce, na œmietnik.”

Dzia³ Informacji KK

Koalicja strachu
Niedawne wybory uzupe³niaj¹ce ods³aniaj¹ kolejne kulisy ukrywane-
go dot¹d skrzêtnie kamufla¿u pomiêdzy pracodawc¹ a zwi¹zkami
do³owymi. Nie po raz pierwszy szefowie tych zwi¹zków uznali, ¿e na
wazeliniarstwie mo¿na zarobiæ, metody nieistotne, wa¿ny skutek. Kil-
kakrotnie na ³amach Pryzmatu mo¿na by³o przeczytaæ, ¿e pracodaw-
ca wykorzystywa³ wszelkie mo¿liwoœci, aby w ró¿ny sposób podzieliæ
pracowników miêdzy sob¹, poniewa¿ sk³ócon¹ grup¹ pracowników
lub ca³ym spo³eczeñstwem doskonale siê manipuluje. Tak te¿ obec-
nie dzieje siê wœród pewnej grupy pracowniczej zrzeszonej w przybu-
dówce zwi¹zków do³owych w myœl przys³owia „Panu Bogu œwieczkê,
a diab³u ogarek”. Z potwierdzonych informacji wynika, ¿e liderzy z tej
grupy zwi¹zkowej zbierali podpisy poparcia dla kandydatów zg³oszo-
nych przez SITG i na nich g³osowali. Na kandydatów podrzuconych z
biura Zarz¹du.

Wiem, ¿e niewielu kolegów ze zwi¹zków do³owych to przeczyta, ale
apelujê do tych, do których ten komunikat dotrze. Godzicie siê, œwia-
domie lub nie, aby was wykorzystywano do w³asnych celów. Józef
Czyczerski, równie¿ na ³amach Pryzmatu, wspomina³ jeszcze w sierp-
niu o zobowi¹zaniach Trempa³y, ¿e prawie ca³a jego rodzina zatrud-
niona jest w Polskiej Miedzi. Bogdan Nuciñski przed wyborami apelo-
wa³, ¿e oba zwi¹zki do³owe zbieraj¹ podpisy pod listami poparcia kan-
dydatów SITG do Rady Nadzorczej, a wiêc ludzi popieranych przez
pracodawcê. Wszyscy widzieli czego „dokonali” trzej niedawno od-
wo³ani panowie i jak katastrofalne przynios³o skutki ich rzekome „re-
prezentowanie za³ogi” w Radzie Nadzorczej. Prawdê powiedziawszy
to nie jest tylko sprawa cz³onków zwi¹zków do³owych, bo bierna po-
stawa przyczynia siê do problemów kolegów z pracy, a to ju¿ nie
przystoi.

Z ka¿d¹ tak¹ jednoznaczn¹ sytuacj¹ utwierdzam siê w przekonaniu,
¿e cz³onkowie zwi¹zków do³owych s¹ mimowolnym narzêdziem w
rêkach Zarz¹du i liderów tych zwi¹zków. Powoli ku przepaœci przechy-
la siê era Tuska i tego Zarz¹du. Oni maj¹ tyle kasy, ¿e zd¹¿¹ wyemigro-
waæ gdzieœ za granicê, Tusk na ciep³¹ posadkê do Brukseli, inni te¿
znajd¹ sobie miejsce. Wy z braku takich mo¿liwoœci bêdziecie musieli
zostaæ i œwieciæ oczami ze wstydu przed kolegami, ¿e byliœcie u¿ytecz-
nym narzêdziem, aby w ró¿ny sposób wspieraæ obecn¹ koalicjê stra-
chu. Za przys³owiow¹ kwaterkê nie warto sprzedawaæ swoich warto-
œci i honoru. Dla mnie niezrozumia³e i niepojête jest, jak robotnik mo¿e
dzia³aæ przeciwko robotnikowi. Przestañcie byæ obojêtni na to co dzie-
je siê ponad waszymi g³owami, przy takiej postawie ogo³oc¹ nas
wszystkich. Czy taki jest wasz cel?

Zatroskany

W wieku 44 lat odszed³ od nas,
– 18 wrzeœnia 2012r. – na stanowisku pracy,

pracownik KGHM Polska MiedŸ S.A.
Oddzia³ ZG „Rudna”

Œp. Zbigniew Marczak
Czeœæ Jego Pamiêci!
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