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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Dyrekcja O/ZG Rudna zaproponowa³a zmiany niekorzystne dla pracowników

Obroñcy z³odzieja k³amliwymi pytaniami odwracaj¹ uwagê
od skazania przez s¹d z³odzieja Jana M.

Zbêdna kontrola spo³eczna? Dywersja obroñców
Pracodawca zaproponowa³ now¹ Procedurê gospodarowania rodkami ochrony indywidualnej, wyposa¿eniem, odzie¿¹ i obuwiem roboczym oraz przed³o¿y³ Porozumienie w tej sprawie. Problem w
tym, ¿e jest ono niezgodne z zapisami Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy  pracodawca powinien w porozumieniu z centralami
zwi¹zkowymi uzgadniaæ normy i zasady wydawania rodków ochrony
i odzie¿y. Niezrozumia³a jest dla nas próba odsuniêcia zwi¹zków zawodowych i spo³ecznej inspekcji pracy od mo¿liwoci opiniowania i
negocjacji nad normami m.in. na odzie¿ ochronn¹. Niezbêdne jest wybieranie i przeprowadzanie testów rodków ochrony przez samych pracowników lub ich przedstawicieli.
Podobnie sprawa ma siê w przypadku likwidacji czêci zapisów
z tabeli norm przydzia³u rodków ochrony indywidualnej oraz
wyposa¿enia, odzie¿y i obuwia roboczego, które s¹ korzystne
dla pracowników. Czy pozbycie siê zwi¹zków zawodowych mia³oby u³atwiæ wyd³u¿anie okresów u¿ywalnoci rodków ochrony indywidualnej? Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/
ZG Rudna wystosowa³a do dyrekcji pismo, w którym proponuje zmiany zapisów w treci projektu procedury i sprzeciwia
siê eliminowaniu czynnika spo³ecznego przy doborze i testowaniu rodków ochrony indywidualnej.

S¹d podtrzyma³ wyrok skazuj¹cy przewodnicz¹cego
zwi¹zku do³owego Jana M.  co ze skradzionymi pieniêdzmi?

Jan M. prawomocnie skazany
S¹d podtrzyma³ 4 lipca wyrok skazuj¹cy wobec przewodnicz¹cego zwi¹zku do³owego, znanego w swoich krêgach jako
M³ynek. Jan M. przewodzi³ grupie wy³udzaj¹cej pieni¹dze z Zak³adowego Funduszu wiadczeñ Socjalnych. Odpowiada za kradzie¿ ponad 50 tys. z³ z tytu³u spreparowanych
wyjazdów kolonijnych. Dodatkowo podrabia³ podpisy na poleceniu wyjazdu s³u¿bowego, wy³udzi³ zaliczkê za wyjazd
s³u¿bowy i pod¿ega³ lekarzy do wystawiania fa³szywych zwolnieñ lekarskich.
Obecnie Jan M. nie jest ju¿ pracownikiem KGHM-u. Niestety
pracodawca nie podj¹³ decyzji o dyscyplinarnym zwolnieniu i
odchodz¹c z firmy 30 czerwca uzyska³ jeszcze odprawê. Bogus³aw Szarek, przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej S przy O/ZG
Polkowice-Sieroszowice napisa³ w tej sprawie list do dyrektora oddzia³u, w którym pyta, czy zosta³o zwrócone skradzione
ponad 50 tys. z³. Pracodawca powinien domagaæ siê zwrotu
skradzionych pieniêdzy oraz zakazaæ Janowi M. wstêpu na teren zak³adu. Tak bezczelny przypadek z³odziejstwa nie mo¿e byæ
tolerowany. Trzeba w koñcu zamkn¹æ ten lewy rozdzia³ w historii KGHM.

z³odzieja

Zgodnie z oczekiwaniami 4 lipca uprawomocni³ siê wyrok skazuj¹cy
przewodnicz¹cego zwi¹zku do³owego  by³ego ju¿ pracownika KGHM
 Jana M., pseudonim M³ynek, m.in. za przewodzenie grupie wy³udzaj¹cej pieni¹dze z Zak³adowego Funduszu wiadczeñ Socjalnych.
Wyznawcy z³odzieja Jana M. zdaj¹c sobie sprawê z faktu, ¿e ich men-

tor zostanie prawomocnie skazany, przeprowadzili akcjê propagandow¹. W drugiej po³owie czerwca przewodnicz¹cy KZZPD Jan M., E.
Toborek z ZZPPM, M. Brysik z ZZPTiA Dozór i R. Kulijewicz z ZZPF
wystosowali pismo sugeruj¹ce oszustwo i maj¹ce na celu zdyskredytowanie przewodnicz¹cego NSZZ Solidarnoæ O/ZG PolkowiceSieroszowice Bogus³awa Szarka w oczach za³ogi, jako cz³onka Rady
Nadzorczej.
Zastanawiaj¹ce jest dlaczego trzej panowie podpisali siê wspólnie pod
pismem wraz z przestêpc¹, który okrad³ ZFS? Prawdopodobnie obroñcy z³odzieja stworzyli siln¹ wiê z Janem M. Wystarczy przypomnieæ przypadek M. Grzybowskiego (ZZPPM), który chêtnie przyjmowa³ poparcie
Jana M. w wyborach pracowniczych do Rady Nadzorczej. Komiczna by³a
sytuacja, w której M. Grzybowski przed kamerami wstrzymywa³ siê od
wyra¿ania swojej opinii nt. z³odziejskich poczynañ Jana M. do czasu uprawomocnienia siê wyroku, nawet gdy ten przyzna³ siê przed s¹dem do
kradzie¿y! Najwidoczniej panom Toborkowi i Brysikowi towarzystwo herszta
z³odziei podpasowa³o.
Ob³udnicy w natarciu
Ww. klika wystosowa³a pismo, w którym zadaje pytania i sugeruje, ¿e
przewodnicz¹cy Bogus³aw Szarek i jego ¿ona, jako pracownicy O/ZG Polkowice-Sieroszowice, otrzymali niezgodnie z prawem po¿yczki na mieszkanie z Zak³adowego Funduszu wiadczeñ Socjalnych. Odpowied dyrekcji nie zostawia na nich suchej nitki. Po¿yczka zosta³a przyznana, podobnie jak dwóm tysi¹com pracowników, zgodnie z obowi¹zuj¹cym w
2005 r. Regulaminem ZFS i nie mo¿e byæ mowy o nieprawid³owociach.
Co niektóre osoby podpisane pod tym k³amliwym pismem nie chc¹ lub
mog¹ tego nie pamiêtaæ (tzw. pomrocznoæ jasna), tak jak M. Brysik,
który wówczas nie by³ przewodnicz¹cym ZZPTiA Dozór lub Jan M. i E.
Toborek, którzy przecie¿ w tym czasie jako cz³onkowie Komisji Socjalnej
przyznawali po¿yczki i byli wspó³twórcami regulaminu! Jan M. krad³, ale
nie musi przecie¿ mierzyæ innych swoj¹ miar¹ Dziwi fakt, ¿e osobom
podpisanym pod tym paszkwilem nie przeszkadza to, ¿e pod nieprawd¹
podpisali siê wspólnie z osob¹, która zosta³a skazana przez s¹d za wy³udzenie ponad 50 tys. z³ z zak³adu. ¯eby tylko Panowie nie sprawdzi³o siê
powiedzenie: z kim siê zadajesz, takim siê stajesz!

2012/2013 wynios³a 126 MW, podczas gdy moc zakupiona od Energetyki wynios³a 137 MW. Po co kupowaæ wiêcej ni¿ jest potrzebne? Kolejnym kosztem jest nieodp³atna produkcja i uzupe³nianie w latach 20122013 wody uzdatnionej dla dostawcy energii cieplnej w Lubinie. WPEC
jest traktowane jak niewolnicza spó³ka pracuj¹ca na swojego w³aciciela,
w dodatku kosztów tej produkcji nie mo¿na zaliczyæ do dzia³alnoci podstawowej. Przejêcie przez Energetykê produkcji energii cieplnej dla odbiorców w Lubinie spowodowa³o zaprzestanie produkcji ciep³a przez
WPEC w Legnicy. Na skutek takich dzia³añ popiesznie wystawiono na
sprzeda¿ dzia³ki gruntowe zlokalizowane przy ul. Przemys³owej w Lubinie
bez koniecznej zmiany w planie zagospodarowania gminy miejskiej Lubin. Spó³ka ponosi zobowi¹zania wobec Skarbu Pañstwa i Gminy, ponosi
koszty ogrzewania obiektów, innych mediów i ochrony, których nie mo¿e
zaliczyæ w koszty dzia³alnoci.
Ponoszenie tych i innych nieuzasadnionych kosztów mo¿e znacz¹co
wp³yn¹æ na ujemny wynik finansowy Spó³ki w kolejnych latach, a tym
samym, zgodnie z zapisami statutu, mo¿e spowodowaæ umorzenie wartoci akcji pracowniczych. Naszym prawem i obowi¹zkiem jako Zwi¹zku
jest obrona interesów pracowników oraz Spó³ki. Na dzieñ 4 lipca otrzymalimy wstêpn¹ odpowied od naszych przedstawicieli w Radzie Nadzorczej, w której informuj¹, ¿e: W zakresie poruszonych spraw, które
wystêpuj¹ na styku wspó³pracy z Energetyk¹ w Lubinie, czyli w³acicielem wiêkszociowym spó³ki, zwrócilimy siê do Zarz¹du o udzielenie
wyjanieñ i dodatkowych informacji w zakresie objêtym problematyk¹
pisma, z racji tego, ¿e dotycz¹ one prowadzenia spraw Spó³ki, które z
mocy prawa, zgodnie z art. 368 § 1 Kodeksu Spó³ek Handlowych, nale¿¹
do kompetencji Zarz¹du Spó³ki  co oznacza, ¿e Zarz¹d udzieli odpowiedzi, a Rady Nadzorczej ta sprawa nie dotyczy?
Wynika z tego, ¿e na posiedzeniu Rady Nadzorczej ¿aden z cz³onków
Rady nie odniós³ siê i nie zg³osi³ do porz¹dku obrad, czy te¿ w innej
dopuszczalnej prawem formie, ¿e otrzyma³ od Komisji Miêdzyzak³adowej
NSZZ Solidarnoæ pisma wskazuj¹cego na bardzo istotne zdarzenia.
Jestemy zdziwieni brakiem reakcji ze strony cz³onków Rady Nadzorczej
na wskazane w naszym pimie zagro¿enia maj¹ce wp³yw na dalsze funkcjonowanie naszej Spó³ki.

WPEC  spó³ka pracuj¹ca
na sukces innych

List do Wy¿szego
Urzêdu Górniczego

W Wojewódzkim Przedsiêbiorstwie Energetyki Cieplnej w Legnicy
dobrze to ju¿ by³o. Obecnie spó³ka ponosi nieuzasadnione koszty
poprzez dziwne projekty i inwestycje. Iwona Majsner, przewodnicz¹ca Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ Solidarnoæ przy WPEC Legnica S.A., napisa³a pismo do cz³onków Rady Nadzorczej spó³ki oraz
ministra Skarbu Pañstwa. Zadaje w nim pytania o przyczyny prowadzenia tak nieefektywnej polityki zarz¹dzania spó³k¹.

Po licznych zapytaniach pracowników, m.in. osób poszkodowanych w
wypadkach, NSZZ Solidarnoæ O/ZG Rudna wystosowa³a list do prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego. Solidarnoæ wnioskuje w pimie o
przekazanie opinii w sprawie obowi¹zku wydawania upowa¿nieñ osobom wykonuj¹cym czynnoci naprawy, konserwacji i obs³ugi niskonapiêciowych instalacji elektrycznych zasilanych z baterii akumulatorów
24V w samojezdnych ciê¿kich maszynach górniczych. W kopalniach rud
miedzi ww. pracami zajmuj¹ siê osoby zatrudnione na stanowisku lusarz-mechanik w oddzia³ach maszyn do³owych. Przewodnicz¹cy S O/
ZG Rudna pyta w pimie, czy pracownicy na takim stanowisku s¹ w³aciwymi osobami do prowadzenia wymienionych czynnoci? Zgodnie z
dokumentacj¹ techniczno-ruchow¹, np. maszyny wierc¹co-kotwi¹cej, sieæ
elektryczna pr¹du sta³ego, zasilana przez akumulator, jest powi¹zana z
sieci¹ pr¹du przemiennego o napiêciu 24V, ale równie¿ z sieci¹ pr¹du
przemiennego o napiêciu 500V, którego ród³em jest zewnêtrzna instalacja elektryczna sieci kopalnianej.

W 2010 r., w wyniku wykupienia 85 proc. akcji spó³ki przez Energetykê,
przekazano pracownikom 15 proc. akcji WPEC-u. Solidarnoæ obawiaj¹c siê w najbli¿szym czasie mo¿liwoci utraty akcji znajduj¹cych siê w
rêkach pracowników, zwróci³a siê do cz³onków Rady Nadzorczej z prob¹
o wyjanienie wskazanych poni¿ej przypadków niegospodarnoci i poinformowaniu o dzia³aniach, które przez nich, jako przedstawicieli pracowników, zosta³y podjête celem zapobie¿enia strat finansowych. Równoczenie S zwróci³a siê do Ministra Skarbu Pañstwa o wstrzymanie procedury zbycia pozosta³ych akcji WPEC-u na rzecz Energetyki oraz rozliczenia ca³ego procesu prywatyzacji w odniesieniu do poni¿szych informacji. Ka¿de ni¿ej wymienione zdarzenia s¹ w naszej ocenie nieuzasadnionymi kosztami dla spó³ki.
Energetyka w ramach tzw. pakietu inwestycyjnego sprzeda³a do WPECu wyeksploatowan¹ magistralê ciepln¹ i ciep³oci¹g do Zak³adów Górniczych Lubin, które wymaga³y milionowych nak³adów na remonty i
modernizacje. Eksploatacja ciep³oci¹gu generuje straty, gdy¿ ciep³o dostarczane jest na podstawie dokonanej cesji umowy, zgodnie z któr¹
ciep³oci¹g jest w tzw. rezerwie gor¹cej, a odbiorca p³aci jedynie za ciep³o
rzeczywicie zu¿yte. W zwi¹zku z zakupem magistrali i ciep³oci¹gu wyp³ynê³a kwestia zakupu gruntów i ewentualnych umów u¿yczenia spó³ce
tych gruntów.
Moc zapotrzebowana przez odbiorców w Lubinie na sezon grzewczy

Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ przy O/ZG Rudna, zwróci³a siê
ju¿ w tej sprawie do Zak³adowego Spo³ecznego Inspektora Pracy, by
zinterpretowa³ przepisy odpowiedni Okrêgowy Urz¹d Górniczy. Z uzyskanych przez nas informacji wci¹¿ nie uzyskano rozstrzygniêcia problemu.
Ze wzglêdu na wagê problemu i liczne w¹tpliwoci podniesione przez
pracowników Komisja Zak³adowa zwróci³a siê z prob¹ do prezesa WUG
o przedstawienie podstawy prawnej zawartej w uregulowaniach ogólnych, elektroenergetycznych i przepisach górnictwa podziemnego.
Przy okazji powy¿szej sprawy Solidarnoæ pyta³a te¿, dlaczego nie zaproszono przedstawicieli pracowników ws. badañ przyczyn zjawisk górniczych o znamionach katastrof zaistnia³ych w KGHM. M.in. mia³o miejsce zdarzenie w oddziale G-3, na które nie zaproszono przedstawicieli
pracowników. Czynnik spo³eczny zosta³ zignorowany nawet przy okazji
spotkania zamykaj¹cego prace komisji ww. zdarzenia.

Aktualnoci
Cz³onkowie Solidarnoci pozostali w Oddziale
W kwestii restrukturyzacji dotycz¹cej przejcia magazynu solnego do firmy
Metraco z dniem 1 lipca, cz³onkowie Solidarnoci pozostali w Oddziale
ZG Polkowice-Sieroszowice. Po rozmowach z prezesem i dyrektorami
kopalni te osoby nie zosta³y przeniesione.

Dialog spo³eczny w Polsce to puste has³o
Piotr Duda 26 czerwca zakoñczy³ w Polsce pozorowany dialog spo³eczny i
wrêczy³ Donaldowi Tuskowi owiadczenie podpisane przez szefów reprezentatywnych central zwi¹zkowych: NSZZ Solidarnoæ, OPZZ i FZZ. Zwi¹zki
nie zamierzaj¹ zasiadaæ w Komisji Trójstronnej dopóki minister pracy i polityki spo³ecznej nie zostanie zdymisjonowany. Dialog w Komisji wygl¹da³
tak, ¿e rz¹d przekazywa³ informacje o swoich dalszych dzia³aniach, kompletnie ignoruj¹c zdanie strony pracowniczej. Liderzy zwi¹zkowi na konferencji prasowej zapowiedzieli powo³anie Miêdzyzwi¹zkowego Komitetu
Protestacyjno-Strajkowego na szczeblu krajowym. Pierwsze wspólne spotkanie odby³o siê 11 lipca i podjêto na nim decyzjê o zorganizowaniu 11
wrzenia manifestacji zwi¹zkowej w Warszawie.

Pracodawcy w wiêkszoci za wy¿sz¹ minimaln¹ krajow¹!
Z badañ przeprowadzonych przez TNS OBOP dla firmy Randstad wynika, ¿e
prawie 90 proc. pracodawców twierdzi, i¿ podwy¿ka p³acy minimalnej planowana przez rz¹d nie zmusi ich do zwolnieñ. Gdyby tego by³o ma³o ponad
70 proc. badanych pracodawców uwa¿a, ¿e p³aca minimalna powinna
wzrosn¹æ w przysz³ym roku, a prawie po³owa z nich s¹dzi, ¿e p³aca minimalna powinna wzrosn¹æ bardziej ni¿ planuje rz¹d. Dwie trzecie pracodawców
uwa¿a, ¿e p³aca minimalna w zestawieniu z p³ac¹ redni¹ jest zdecydowanie
za niska. Podwy¿kê o 10 proc. bez redukcji etatów prze³knê³oby ponad 70
proc. firm. Sta³ym argumentem rz¹du przy próbach ustalania wysokoci
p³acy minimalnej na Komisji Trójstronnej by³o ostrze¿enie przed zwolnieniami, których bêd¹ musieli dokonywaæ pracodawcy w razie podniesienia
najni¿szej krajowej pensji. Jak siê okazuje by³y to bezpodstawne twierdzenia.
-Publiczne marnotrawstwo
Nieprawid³owoci na kwotê 18,7 mld z³ wykry³a Najwy¿sza Izba Kontroli w
instytucjach publicznych w 2012 roku  informuje portal niezalezna.pl.
Skala trwonienia publicznych pieniêdzy jeszcze nigdy w historii nie by³a tak
ogromna. Kwota 18,7 mld z³ jest kompletnie abstrakcyjna nawet dla bardzo
bogatego cz³owieka. To mniej wiêcej tyle, co ³¹czne roczne wydatki Katowic, Wroc³awia, Krakowa, Poznania, Gdañska i £odzi, albo te¿ po³owa wp³ywów do bud¿etu z podatku PIT. Dla porównania w ubieg³ym roku pañstwo
na zasi³ki pielêgnacyjne wyda³o 1,73 mld z³, a na program Maluch, polegaj¹cy na rozwijaniu sieci ¿³obków, przeznaczono zaledwie 90 mln z³. Nieprawid³owoci wynika³y z b³êdów w ksiêgach rachunkowych i sprawozdaniach instytucji publicznych, czêæ pieniêdzy wydano z naruszeniem prawa, a resztê na skutek niegospodarnoci. Ra¿¹cym przyk³adem jest budowa 10 km odcinka drogi S8, przy którym NIK doliczy³ siê nadu¿yæ na kwotê
ponad 153 mln z³. Po prostu burdel na kó³kach, tylko winnych brak.

Niewolnicze modyfikacje Kodeksu Pracy
4 lipca g³osami 55 senatorów przeg³osowana zosta³a ustawa zmieniaj¹ca
Kodeks Pracy. Rz¹dz¹cy pokazali w ten sposób, ¿e zupe³nie nie szanuj¹
ciê¿kiej pracy obywateli, bo nowe przepisy robi¹ z pracowników niewolników, gotowych do pracy na ka¿de skinienie pracodawcy. Nowe przepisy
powinny trafiæ do Trybuna³u Konstytucyjnego i instytucji miêdzynarodowych, które z pewnoci¹ przyznaj¹ nam racjê, tak jak w przypadku innych
spraw, m.in. tej w Trybunale Konstytucyjnym dotycz¹cej czasu pracy osób
niepe³nosprawnych. Absurdalne t³umaczenia, ¿e tzw. uelastycznienie obni¿y bezrobocie to rz¹dowa bajka. Wystarczy spojrzeæ na przyk³ad W³och czy
Hiszpanii, gdzie popularne s¹ elastyczne formy zatrudnienia  stopa bezrobocia w tych krajach jest rekordowo wysoka.

CHWDT
W dniu konwencji krajowej Platformy Obywatelskiej zorganizowano w Chorzowie Wkurzone Miasteczko. Utworzenie miasteczka by³o inicjatyw¹ obywatelsk¹, ale do jego zorganizowania do³¹czy³a siê Solidarnoæ, inne
centrale zwi¹zkowe i organizacje pozarz¹dowe. Program miasteczka zatytu³owano CHWDT, czyli Chorzów Wita Donalda Tuska  nie myliæ z Chu W
Du Tu co to, to nie, my mamy szacunek do w³adzy. W ramach poczê-

stunku za³atwiono dla goci zupê szczawiow¹ i kompot z mirabelek. Prawdopodobnie owe rarytasy pochodz¹ z dzia³ki samego pos³a Stefana Niesio³owskiego. Z innych atrakcji mo¿na by³o zobaczyæ w³adzê schowan¹ za
kordonem policji i p³otem, prawie jak w zoo. l¹zacy, Chorzowianie i zwi¹zkowcy przyszli tu podziêkowaæ za 6 lat beznadziejnych rz¹dów i niespe³nionych obietnic. Szkoda, tylko, ¿e jest nas tu tak ma³o, bo frekwencja powinna
byæ tu dzisiaj du¿o wiêksza. Dopóki nie rusz¹ ty³ków ci, którzy maj¹ umowy
mieciowe, którzy zarabiaj¹ po 1600 z³ brutto, dopóki bêd¹ woleli siedzieæ
w domu przed telewizorem, to bêdziemy mieli kraj taki, jaki mamy w tej
chwili  mówi³ Dominik Kolorz, szef l¹sko-d¹browskiej Solidarnoci.

Jako urzêdnik mo¿na bezkarnie ukraæ 15 tys. z³
Po szokuj¹cym wyroku uniewinniaj¹cym Beatê Sawick¹ doczekalimy siê
kolejnego niewiarygodnego wyroku. Krakowski s¹d umorzy³ sprawê Ireny
C., urzêdniczki z krakowskiego Zarz¹du Dróg i Komunikacji, zajmuj¹cej siê
inwestycjami miejskimi. Sprawa dotyczy³a wziêcia ³apówki 15 tys. z³ za
ustawienie przetargu. Wygl¹da na to, ¿e mo¿na bezkarnie braæ w ³apê, bo
s¹d stwierdzi³, ¿e przyjêcie ³apówki mia³o charakter incydentalny Co ciekawe hojny przedsiêbiorca przyzna³ siê do wrêczenia ³apówki i zosta³ skazany na rok wiêzienia w zawieszeniu na dwa lata. Skoro nie skazano osoby
przyjmuj¹cej ³apówkê, to komu przedsiêbiorca j¹ wrêcza³? Co ciekawe pani
Irena C. w ostatnim czasie zrobi³a b³yskawiczn¹ karierê i awansowa³a na
dyrektorkê departamentu transportu i komunikacji Urzêdu Marsza³kowskiego. Dzia³acze Platformy Obywatelskiej mog¹ spaæ spokojnie, s¹dy nie
s¹ takie z³e jak je maluj¹, a jakby co telefon do sêdziego Milewskiego i jako
to bêdzie

Senator PO potwierdza za¿y³oæ miêdzy parti¹ a s¹dami
Senator Jan Rulewski z Platformy Obywatelskiej stwierdzi³ w wywiadzie dla
Super Expressu, ¿e PO ma swoich ludzi w s¹dach. Senator ostatnie pora¿ki
partii widzi w problemie zarz¹dzania tak wielk¹ parti¹, która ma rz¹d, prezydenta, marsza³ków województw, prezydentów najwiêkszych miast, a nawet ludzi w s¹dach, których senator nie chcia³ ujawniæ. Dopytywany o
szczegó³y podaje przyk³ad jednej sprawy, ujawniaj¹c istnienie uk³adu: Ten
sêdzia, który z Sawickiej zrobi³ bohaterkê, niew¹tpliwie nam sprzyja³ (...)
Jeli z oszustki matrymonialnej i materialnej zrobi³ bohaterkê, to chyba do
PiS nie nale¿a³.

Na polskie filmy nie ma pieniêdzy, na niemieck¹ propagandê s¹
W pañstwie Tuska ju¿ nic nie zdziwi. Absurdaln¹ decyzjê podjê³y w³adze
Telewizji Polskiej, decyduj¹c siê na wykupienie od Niemiec serialu Nasze
matki, nasi ojcowie szkaluj¹cego Polaków i Armiê Krajow¹. Po obejrzeniu
trzech odcinków tego serialu mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e faktycznie to by³y
polskie obozy zag³ady, a Niemcy jedynie weszli na teren Polski, ¿eby oswobodziæ ucinionych ¿ydów Co ciekawe Telewizja Polska nie ma pieniêdzy
na tak¹ produkcjê jak chocia¿by film Genera³ Nil opowiadaj¹cy o generale
Augucie Emilu Fieldorfie (pseudonim Nil), który bêd¹c dowódc¹ Dywersji AK kierowa³ ¿o³nierzami w okupowanej Warszawie podczas II Wojny
wiatowej. Telewizja Polska nie ujawnia ile kosztowa³ niemiecki paszkwil,
ale stwierdza, ¿e serial zosta³ zakupiony nie z pieniêdzy z abonamentu, lecz
ze rodków pochodz¹cych z reklam (?!), wiêc niby nie ma problemu!

Ogl¹daj¹cy TV Trwam wychodzili sobie miejsce na multipleksie
Nadawca TV Trwam, Fundacja Lux Veritatis, otrzyma³ koncesjê na nadawanie na pierwszym multipleksie cyfrowym. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji rozstrzygnê³a konkurs i odrzuci³a wniosek jedynej konkurentki TV Trwam
- spó³ki Wieczorna.pl. Uzyska³a miejsce na multipleksie jako program spo³eczno-religijny i zacznie nadawaæ 27 kwietnia 2014 r. Mo¿na powiedzieæ,
¿e widzowie wychodzili sobie to miejsce na multipleksie. W ostatnich latach mia³o miejsce w miastach ca³ej Polski co najmniej kilkaset marszów
obrony wolnoci s³owa, zebrano te¿ 2,5 miliona podpisów poparcia.

Pó³ miliona kary dla TVN za antypolskie zachowanie
S¹d Najwy¿szy stwierdzi³, ¿e ka¿dy ma obowi¹zek szacunku dla symboli
narodowych, dlatego zas¹dzi³ prawie pó³ miliona z³otych kary dla stacji
TVN. Do zniewa¿enia dosz³o w programie Kuby Wojewódzkiego, który z
sobie znanych powodów wetkn¹³ polsk¹ flagê w odchody. Sprawa ci¹gnê³a siê kilka lat i po przejciu wszystkich instancji zapad³ ju¿ ostateczny
wyrok.

Ministerialna rzesza
W rz¹dzie Donalda Tuska jest ju¿ 91 wiceministrów i zajmujemy zaszczytne drugie miejsce wród krajów europejskich z podobnym systemem
politycznym. Wiêcej ma tylko Chorwacja (95), która wst¹pi³a do Unii, a
trzecie miejsce zajê³a Rumunia (68). U samego ministra finansów Jacka
Vincenta Rostowskiego pracuje 9 sekretarzy i podsekretarzy stanu. Gdyby
tego by³o ma³o w ca³ym kraju w administracji publicznej pracuje ju¿ 443 tys.
urzêdników, nie licz¹c tych pracuj¹cych w ZUS-ie i obronie narodowej.

Poprawka
Michnika

Na Wo³yniu dosz³o do czystki etnicznej, nie do ludobójstwa stwierdzi³a arbitralnie na ³amach Gazety Wyborczej Katarzyna Winiewska.
Jak widzimy redaktorce z Czerskiej rozszerzono zakres obowi¹zków
i poza szarpaniem za nogawkê polskiego kocio³a rzucono j¹ na
odcinek miêdzynarodowego prawa. Zacznijmy od definicji:
Ludobójstwo  zbrodnia przeciwko ludzkoci, obejmuj¹ca celowe
wyniszczanie ca³ych lub czêci narodów, grup etnicznych, religijnych lub rasowych, zarówno poprzez fizyczne zabójstwa cz³onków
grupy, jak i kontrolê urodzin, przymusowe odbieranie dzieci czy stworzenie warunków ¿ycia obliczonych na fizyczne wyniszczenie.
Ka¿dy umiej¹cy czytaæ ze zrozumieniem zauwa¿y, ¿e zbrodnie na
Polakach dokonane przez OUN-UPA przy aktywnym udziale ukraiñskiej ludnoci dok³adnie wype³niaj¹ powy¿sz¹ definicjê. Idmy dalej. Artyku³ II Konwencji ONZ w sprawie Zapobiegania i Karania
Zbrodni Ludobójstwa podpisanej 9 grudnia 1948 okrela ludobójstwo, jako czyn dokonany w zamiarze zniszczenia w ca³oci lub
czêci grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych,
jako takich:
a) zabójstwo cz³onków grupy,
b) spowodowanie powa¿nego uszkodzenia cia³a lub rozstroju zdrowia psychicznego cz³onków grupy,
c) rozmylne stworzenie dla cz³onków grupy warunków ¿ycia, obliczonych na spowodowanie ich ca³kowitego lub czêciowego
zniszczenia fizycznego,
d) stosowanie rodków, które maj¹ na celu wstrzymanie urodzin w
obrêbie grupy,
e) przymusowe przekazywanie dzieci cz³onków grupy do innej grupy. Widaæ wyranie, ¿e Winiewska, a mówi¹c precyzyjniej, Czerska, musi ostro zawalczyæ na forum miêdzynarodowym o do³¹czenie do ww. Konwencji punktu f o treci:
f) prawa tego nie stosuje siê w przypadku ofiar narodowoci
polskiej, czyli odludzi uznanych powszechnie za nacjê mniej
wartociow¹.
W jêzyku obiegowym ten punkt f móg³by funkcjonowaæ jako poprawka Michnika z uwagi na wieloletnie zaanga¿owanie Gazety
Wyborczej w ostateczne rozwi¹zanie kwestii polskiej.
Warszawska Gazeta, Miroslaw Kokoszkiewicz

Nie ma nic wspólnego
z prawd¹ historyczn¹ 
Na antenie telewizyjnej Jedynki mia³a miejsce emisja niemieckiego,
antypolskiego w wymowie, trzyodcinkowego serialu Nasze matki,
nasi ojcowie. Ten film wpisuje siê w narracjê historyczn¹ strony
niemieckiej. Podobnie jak robi¹ to rodowiska ¿ydowskie, obarczaj¹c Polaków win¹ za mordowanie ¯ydów podczas II wojny wiatowej. W tej sytuacji wydaje siê, ¿e polski rz¹d powinien broniæ polskiej historii, tymczasem mamy do czynienia z zakupem filmu, który
jest antypolski. Niemiecki serial w sposób k³amliwy opisuje dzia³alnoæ AK i wydarzenia z czasów II wojny wiatowej. To przejaw polityki historycznej Niemiec, w której oprawcy, sprawcy tragedii milionów ludzi, stawiaj¹ siê w roli ofiar tej wojny. To przedstawiciele
w³adz niemieckich, a nie anonimowi nazici, wybrani w wolnych
wyborach mordowali ¯ydów i inne narody, w tym Polaków, oraz
doprowadzili do zag³ady Warszawy. Za zakupem serialu stoi prezes
TVP, a jednoczenie by³y pose³ Unii Wolnoci i dyrektor w ministerstwie kultury.

Skandaliczny serial opowiada o wojennych perypetiach piêciorga
m³odych mieszkañców Berlina w przeddzieñ ataku na Zwi¹zek Sowiecki w czerwcu 1941 roku. W jego trzecim odcinku, przedstawiaj¹c okupacjê niemieck¹ w Polsce, ukazano wyranie przerysowane
antysemickie postawy w polskim ruchu oporu. Takie podejcie do
tematu wywo³a³o burzê. Z oficjalnym protestem wyst¹pi³ ambasador RP w Berlinie. List do dyrektora generalnego niemieckiej telewizji ZDP Thomasa Belluta wystosowa³ te¿ prezes TVP Juliusz Braun,
który napisa³, ¿e polski w¹tek serialu nie ma nic wspólnego z prawd¹
historyczn¹ i dlatego musi zostaæ potêpiony i odrzucony. Jak przypomina TVP, prezes Braun zaproponowa³ te¿ niemieckim partnerom
pomoc TVP w przygotowaniu specjalnego dokumentu o niemieckiej okupacji w Polsce. Dokument ten widzowie ZDP maj¹ zobaczyæ
w czerwcu.
W Niemczech emisja serialu zosta³a poprzedzona niezwykle intensywn¹ kampani¹ reklamow¹. By³ on zapowiadany jako wydarzenie
telewizyjne roku. Produkcjê obejrza³o ³¹cznie 21 milionów widzów.
Serial wyre¿yserowa³ Philipp Kadelbach, a wyst¹pili w nim m.in.:
Volker Bruch, Miriam Stein, Ludwig Trepte, Tom Schilling.
Nasz Dziennik, Maciej Walaszczyk

Kto pod kim
do³ki kopie

Do napisania tego tekstu zainspirowa³a mnie postawa moich kolegów z pracy przynale¿¹cych do pewnych zdo³owanych organizacji,
mieni¹cych siê byæ zwi¹zkami zawodowymi. Nie piszê tego z zazdroci, ale z wspó³czucia. Wspó³czujê im, ¿e s¹ na ró¿ne sposoby wykorzystywani przez pracodawcê przeciwko nim samym. Obserwujê tê
sytuacjê w KGHM  g³ównie w trzech kopalniach  na przestrzeni
kilku ostatnich lat. Widzê wyranie, ¿e ww. organizacje dzia³aj¹ jako
przed³u¿enie czerwonego ramienia politycznego partii i zwi¹zku zawodowego bêd¹cych spucizn¹ po PZPR. Gdyby tak¹ postaw¹ i
swoj¹ przynale¿noci¹ robili kuku tylko sobie nie zabiera³bym g³osu, ale za ich postawê dostaje siê nam wszystkim i ponosimy zwi¹zane z tym koszty, poniewa¿ wykorzystuje siê ich do wybielania
stanowiska Zarz¹du i rozbijania wspólnego stanowiska central zwi¹zkowych przy ró¿nego rodzaju negocjacjach, m.in. rozmów p³acowych w lutym. Nie potrzeba ukoñczonych studiów wy¿szych, aby
zrozumieæ, ¿e w ka¿dej sytuacji, nawet w najdrobniejszych sprawach mo¿emy odnieæ sukces  pod warunkiem, ¿e bêdziemy roztropni i niepodzieleni.
Ma³¹ ³y¿eczk¹ te¿ mo¿na siê najeæ, wtedy starczy dla wszystkich,
ale wród nas s¹ tacy, którzy wol¹ chochl¹ i to z cudzego garnka. Z
tym mamy powa¿ne problemy. Mami¹ nas ró¿nego pokroju dziwol¹gi ca³ym wachlarzem obietnic, a to za³atwieniem stawki czy wy¿szej
premii, nawet kosztem swojego kolegi. Ale có¿ tam kolega, czy jego
rodzina? Tu i teraz, liczê siê ja, ja muszê mieæ najwiêcej. Nic innego
siê nie liczy. I tak za ró¿nego rodzaju dziecinne b³yskotki sprzedajemy samych siebie. Kto zawsze z tak nieodpowiedzialnej postawy siê
mieje? Rz¹dz¹cy na ró¿nych szczeblach w³adzy, oni uczyni¹ wszystko, ¿eby nas skutecznie otumaniæ i podzieliæ. Doskonale wiedz¹, ¿e
sk³óconym narodem ³atwo siê manipuluje i to czyni¹ ka¿dego dnia,
a my jeszcze im to u³atwiamy. W ka¿dym spo³eczeñstwie  u nas
tak¿e  byli, s¹ i bêd¹ zdrajcy i kapusie. Mieli i maj¹ zawsze jeden cel
do spe³nienia i konsekwentnie to robi¹, ale czy musimy im pomagaæ? Sytuacja w naszym kraju zmierza w bardzo z³ym kierunku, likwidowane s¹ szko³y i szpitale, coraz wiêksza iloæ Polaków pozostaje bez pracy, rodków na utrzymanie rodziny, inni ¿yj¹ oszczêdniej. Ocknijmy siê z letargu, nie postêpujmy metod¹ strusia chowaj¹cego g³owê w piasek, czy hieny czyhaj¹cej by wyszarpaæ co dla
siebie. Czas na wybudzenie.
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