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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Zarz¹d KGHM obci¹³ wynagrodzenie ka¿dego pracownika za
2013 r. rednio o 2600 z³

Zdaniem Prezesa Wirtha
prawo dzia³a wstecz!
Rzymskie prawo Lex retro non agit w t³umaczeniu na jêzyk polski
oznacza: prawo nie dzia³a wstecz. Dwa tysi¹ce lat od ustanowienia
tego prawa przez Rzymian i stosowania go przez wiêkszoæ cywilizacji,
wszystko zosta³o wywrócone do góry nogami. Sam Prezes Herbert Wirth
ustami rzecznika Dariusza Wyborskiego stwierdzi³, ¿e premia za 2013
rok zostanie wyp³acona przy zastosowaniu prawa, które ju¿ nie istnieje. Zgodnie z postanowieniem porozumienia z 23 stycznia 2014 r. w
postaci Protoko³u dodatkowego nr 15 do Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy, od 12 lutego 2014 roku  momentu zatwierdzenia protoko³u przez Okrêgowego Inspektora Pracy  obowi¹zuje nowa tabela nagrody rocznej z zysku netto, bardziej korzystna dla pracowników. Wysoka dywidenda, brak obni¿ki wysokoci podatku od niektórych kopalin i
zaci¹gniêcie wielkiego kredytu sk³oni³y Herberta Wirtha do rozwi¹zania ostatecznego obalenie obowi¹zuj¹cego od 2000 lat porz¹dku
prawnego i przerzucenie na pracowników negatywnych skutków wprowadzonego przez rz¹d PO-PSL podatku od miedzi i srebra.
Wszystko zaczê³o siê od opublikowania przez Zarz¹d KGHM informacji z 17
czerwca 2014 r., w której zawarto sformu³owanie: ca³a nagroda za 2013 r.
wyniesie 20% rocznego wynagrodzenia. Zgodnie z zawartym porozumieniem mia³y zostaæ zrekompensowane pracownikom poniesione straty w
wynagrodzeniu za 2013 r. w zwi¹zku z wprowadzeniem podatku od miedzi
i srebra. Solidarnoæ wystosowa³a pismo w tej sprawie domagaj¹c siê
wyjanieñ. W odpowiedzi Prezes Herbert Wirth stwierdzi³, ¿e dopiero od 12
lutego 2014 r. naliczana jest wy¿sza nagroda z zysku, a we wczeniejszym
okresie zysk naliczano wed³ug starej tabeli. W porozumieniu stwierdzono
jedynie, ¿e wchodzi nowa tabela i nie zawarto informacji o obowi¹zywaniu
starej tabeli jeszcze przez jaki czas. Pytanie brzmi: na podstawie jakiego
prawa wyp³acona zosta³a nagroda roczna z zysku przy wyliczaniu jej wed³ug nieistniej¹cego dokumentu? Zgodnie z prawem pracodawca przy
ustalaniu wysokoci rodków na wyp³atê nagrody rocznej musi stosowaæ
zapisy Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy w wersji obowi¹zuj¹cej w
momencie dokonywania takich wyliczeñ. Skoro Zarz¹d dokona³ ustalenia
wielkoci rodków na wyp³atê nagrody po dniu 12 lutego 2014 roku,
powinien by³ zastosowaæ regu³y wnikaj¹ce z obecnie obowi¹zuj¹cej tabeli,
bardziej korzystnej dla pracowników. Poprzednia wersja Za³¹cznika nr 11
do ZUZP (z tabel¹ nagrody rocznej - redakcja) 12 lutego przesta³a istnieæ i
nie mo¿na odwo³aæ siê do niej.  stwierdzi³ Przewodnicz¹cy Sekcji Krajo-

wej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ Józef Czyczerski.
Zgodnie z rozmowami prowadzonymi od padziernika 2013 roku miêdzy
pracodawc¹ a centralami zwi¹zkowymi, obie strony deklarowa³y zmiany
maj¹ce wyrównaæ pracownikom utracone pieni¹dze wskutek wprowadzenia podatku od niektórych kopalin. Prezes jeszcze na pocz¹tku 2013 r.
obiecywa³, ¿e nagroda z zysku wyniesie 24% z czego na koniec roku uda³o
siê zrobiæ tylko 20% (22,5% po zmianach w tabeli). NSZZ Solidarnoæ od
padziernika 2013 roku zabiega³a o wyrównanie czêciowo utraconej nagrody pracownikom. Herbert Wirth chc¹c zrekompensowaæ straty i potwierdziæ, ¿e jego s³owa nie zosta³y rzucone na wiatr sam wyszed³ z propozycj¹ korzystniejszego systemu wyp³acania nagrody rocznej. W takiej atmosferze by³y prowadzone wielogodzinne rozmowy i celem by³o wyrównanie pracownikom utraconych wynagrodzeñ. Przysz³o co do czego i Prezes wycofuje siê z kolejnej swojej obietnicy. Prawo jest jednak po naszej
stronie, wiêc jeli nie polubownie, bêdziemy walczyæ o pieni¹dze dla za³ogi
w inny sposób.
Rzecznik prasowy spó³ki w wypowiedzi dla mediów stwierdzi³, ¿e tylko
NSZZ Solidarnoæ kwestionuje póniejsze obowi¹zywanie Protoko³u nr
15. To jest jedyny zwi¹zek, który ma w¹tpliwoci. ( ) Problem jest rozwi¹zany za 2013 r. i zamkniêty z czym zgadzaj¹ siê wszyscy pozostali partnerzy
spo³eczni. Ciekawa opinia, tylko na jakiej podstawie rzecznik tak twierdzi?
Solidarnoci zarzuca siê te¿ zamieszczenie stwierdzenia w Pryzmacie o obowi¹zywaniu nowej tabeli od 1 stycznia 2014 r., a nie od 1 stycznia 2013 r.
Tak w³aciwie nowa tabela zaczyna obowi¹zywaæ jeszcze póniej, bo od 12
lutego 2014 r.  od momentu zarejestrowania podpisanego Protoko³u
przez Okrêgowego Inspektora Pracy.
Przedstawione dane mia³y przede wszystkim zwizualizowaæ pracownikom
ró¿nicê w wysokoci nagrody rocznej, dlatego kuriozalnie wygl¹da ze strony rzecznika spó³ki fakt pos³ugiwania siê biuletynem informacyjnym, jako
obowi¹zuj¹cym dokumentem? Dodatkowo przedstawione daty mia³y pokazaæ, jak¹ wysokoæ bêdzie mieæ nagroda z zysku w momencie zatwierdzenia wyniku i wyp³aty, a nie za który rok obowi¹zuj¹  jak chce tego
pracodawca. Nowa tabela powinna funkcjonowaæ przy wyp³acie nagrody z
zysku w czerwcu 2014 r. (za rok ubieg³y), poniewa¿ przesta³ obowi¹zywaæ
Za³¹cznik nr 11 ze star¹ tabel¹.
Zmieniony za³¹cznik nr 11 dzia³a od 12 lutego 2014 r., a podzia³ zysku
nast¹pi³ 23 czerwca 2014 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Zarz¹d KGHM podj¹³ uchwa³ê o wysokoci i wyp³acie zysku dwa
dni przed ZWZA na podstawie Za³¹cznika nr 11 w formie, która ju¿ nie
istnieje. W podpisanym protokole nie ma ¿adnego zapisu, który precyzuje,
¿e nowa tabela nagrody rocznej z zysku obowi¹zuje dopiero za zysk wypracowany w 2014 roku. Solidarnoæ bêdzie ¿¹daæ od pracodawcy wyrównania w wynagrodzeniu dla pracowników.  powiedzia³ Bogus³aw Szarek,
wiceprzewodnicz¹cy SKGRM NSZZ Solidarnoæ.
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Dyrekcja ZG Rudna znalaz³a sposób na poprawienie statystyk dotycz¹cych wypadków w oddziale

-

Jak poprawiæ statystyki

-

Regulamin premiowania, zmiana zasad wyboru spo³ecznych
inspektorów pracy i nowe normy dotycz¹ce rodków ochrony
indywidualnej. W tych kwestiach dyrekcja O/ZG Rudna pod
przykrywk¹ zwiêkszenia motywacji i bezpieczeñstwa pracy w
rzeczywistoci szuka oszczêdnoci. Jednoczenie pokazuje
spadek wypadków w Oddziale. Znaj¹c temat od podszewki
zdajemy sobie sprawê, ¿e wiele przypadków jest ukrywanych
w obawie przed przykrymi konsekwencjami ze strony pracodawcy. Gdy kto jednak zg³osi wypadek mo¿e napotkaæ nieuzasadniony opór ze strony dyrekcji. Dwa przypadki z ostatnich miesiêcy s¹ dowodem w kwestii poszanowania dla
zdrowia pracowników, którzy ulegli wypadkom.
W marcu 2014 roku S¹d Rejonowy w Lubinie Wydzia³ IV Pracy
na wniosek pozwanego ustali³, ¿e pozwany  pracownik O/ZG
Rudna  uleg³ wypadkowi wiadcz¹c pracê w KGHM Polska
Mied S.A. Oddzia³ ZG Rudna. Zdarzenie jest wypadkiem przy
pracy i s¹d zas¹dzi³ zwrot kosztów zastêpstwa procesowego.
Dyrekcja zarzuca³a pracownikowi, ¿e wypadek nie mia³ charakteru zewnêtrznego ani zwi¹zku z prac¹, sugeruj¹c, i¿ w miejscu,
gdzie mia³o dojæ do wypadku strop by³ g³adki i nie stwierdzono, aby w tamtym miejscu mog³o dojæ do odspojenia ska³. Po
przeprowadzeniu postêpowania dowodowego s¹d kategorycznie odrzuci³ argumenty Dyrekcji i uzna³ to zdarzenie za wypadek
przy pracy. Zdarzenie polegaj¹ce na oderwaniu siê bry³y skalnej, która uderzy³a pracownika, by³o nag³e i spowodowane przyczyn¹ zewnêtrzn¹ powoduj¹c uraz maj¹cy zwi¹zek z prac¹. Jest
to wypadek przy pracy.
W maju 2014 roku S¹d Rejonowy w Lubinie Wydzia³ IV Pracy
na wniosek pracownika Oddzia³u ZG Rudna ustali³, ¿e wiadcz¹c pracê w KGHM Polska Mied S.A. Oddzia³ zak³ady Górnicze
Rudna w Polkowicach nie przyczyni³ siê do wypadku. S¹d nie
podzieli³ pogl¹dów Dyrekcji, która zarzuca³a pracownikowi, ¿e
w sposób zawiniony przyczyni³ siê do wypadku poprzez nie wykonanie w sposób prawid³owy w ramach OC kontroli uk³adu
skrêtu i zas¹dzi³ od ZG Rudna zwrot kosztów zastêpstwa procesowego.
To ewidentne przyk³ady jak Dyrekcja Rudnej i Dzia³ BHP walcz¹
z wypadkami. Dobrze wiedz¹ jak sprawiæ, ¿eby wypadków by³o
mniej. Przekaz do za³ogi o nieuznawaniu wypadków brzmi jednoznacznie i wielu pracowników boi siê zg³aszaæ wypadki z
obawy o koniecznoæ skierowania sprawy do s¹du pracy.

Organizacje zwi¹zkowe w oddziale ZWR wystosowa³y pismo do dyrektora, w którym sprzeciwiaj¹ siê
³¹czeniu oddzia³ów

Czy dyrektor niedowidzi?
Dyrekcja Zak³adu Wzbogacania Rud zwróci³a siê do organizacji zwi¹zkowych odnonie planów po³¹czenia oddzia³ów
suszarni i rozdrabialni od 1 lipca 2014 r. Zgodnie z zasadami
przeprowadzania konsultacji ze zwi¹zkami zawodowymi dzia³aj¹cymi na terenie oddzia³u, pracodawca powiadomi³ zwi¹zki o swoich planach.
Wspólna reprezentacja central zwi¹zkowych w odpowiedzi
sprzeciwi³a siê planom dyrekcji. W pimie argumentowano to
przede wszystkim:
- zbyt du¿¹ odleg³oci¹ oddzia³ów od siebie (problem z zarz¹dzaniem),
- specyfik¹ procesu produkcji i innym parkiem maszynowym
(pracowników z jednego oddzia³u nie mo¿na przenieæ lub
zatrudniæ w drugim oddziale ze wzglêdu na zupe³nie inn¹

specyfikê pracy i maszyny),
innym procesem produkcyjnym (oddzia³ rozdrabialni odpowiada za pocz¹tkow¹ fazê procesu, a suszenie jest koñcowym procesem produkcyjnym w ZWR),
próbami wprowadzenia podobnych rozwi¹zañ w poprzednich latach, z których wycofano siê ze wzglêdu na brak
pozytywnych rezultatów.

Dyrektor O/ZWR po odpowiedzi ze strony organizacji zwi¹zkowych wystosowa³ pismo, w którym stwierdza, ¿e niby po konsultacjach podj¹³ decyzjê o po³¹czeniu. Kompletnie nie wzi¹³
pod uwagê argumentów ze stanowiska zwi¹zków zawodowych.
Dowiadczenie nam podpowiada, ¿e wspó³praca z dyrektorem
nigdy dobrze siê nie uk³ada³a, ale tak skrajna ignorancja doprowadzi³a nas do wniosku, ¿e przyczyna musi byæ inna. Czy¿by
mia³ problemy ze wzrokiem? Rozwa¿amy organizacjê zbiórki na
okulary dla dyrektora. Gorzej jak zacznie dostrzegaæ, gdzie jeszcze mo¿e dokrêciæ rubê pracownikom

Na spotkaniu rozmawiano o przewozach pracowniczych O/ZG Polkowice-Sieroszowice

Spotkanie ws. transportu
W dniu 9 lipca 2014 r. odby³o siê spotkanie Przewodnicz¹cego
Komisji Zak³adowej NSSZ Solidarnoæ Bogus³awa Szarka z Dyrektor ds. pracowniczych i Kierownikiem ds. transportu. Tematem rozmowy by³y przewozy pracownicze. Podczas spotkania
poruszono kwestiê ³¹czenia linii autobusowych oraz wyd³u¿enia czasu przejazdu pracowników z domu do pracy i z pracy do
domu. Pracodawca oznajmi³, ¿e ³¹czy linie ze wzglêdu na ma³¹
iloæ osób je¿d¿¹cych poszczególnymi liniami i zadeklarowa³
obni¿enie kosztów przejazdu dla pracowników i pracodawcy na
skutek ³¹czenia przejazdów. Proponowane rozwi¹zania nie spowoduj¹ drastycznego wyd³u¿enia czasu dojazdu do pracy i powrotu do domu. Komisja Zak³adowa zwróci³a siê do pracodawcy, ¿eby w przysz³oci mia³y miejsce konsultacje w przypadku
ewentualnych zmian organizacyjnych w przewozach pracowniczych. Solidarnoæ bêdzie przygl¹daæ siê sytuacji w przewozach. Jednoczenie Komisja Zak³adowa prosi pracowników o
zg³aszanie uwag w tym temacie pod numerem telefonu 76 758
40 70 lub w biurze zwi¹zku.

Solidarnoæ
na kongresie prawicy
W Sali Kryszta³owej Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie odby³a siê konwencja Jednoæ dla Polski, która
jest pierwszym krokiem do jednoczenia polskiej prawicy. Jaros³aw Kaczyñski prezes Prawa i Sprawiedliwoci wezwa³ polityków innych prawicowych ugrupowañ do odsuniêcia na bok osobistych urazów i ambicji, by móc stworzyæ jeden zdyscyplinowany klub na prawicy, który odniesie zdecydowane zwyciêstwo
nad koalicj¹ PO-PSL ju¿ w najbli¿szych wyborach. Wyci¹gnijmy wnioski, zjednoczmy siê i szybko maszerujmy do przodu, do
zwyciêstwa  apelowa³ lider PiS.
Piotr Duda zwraca³ uwagê na to, ¿e w³adzê sprawuje siê dla
spo³eczeñstwa, a nie przeciw niemu. Przewodnicz¹cy apelowa³
o wiêksz¹ aktywnoæ Polaków. Jego zdaniem tamy ujawnione
przez dziennikarzy potwierdzi³y to, co o rz¹dzie by³o wiadomo
ju¿ od dawna. Musimy zmieniæ w³adzê. Sami od tego koryta nie
odejd¹. Dla nich nie ma zahamowañ. Nie maj¹ poczucia wstydu
i godnoci. Trzeba wyjæ na ulicê. NSZZ Solidarnoæ jest na
to gotowy. Sytuacja dojrza³a aby dyktaturê rz¹dów Donalda
Tuska odsun¹æ od w³adzy. Doæ lekcewa¿enia spo³eczeñstwa!
Ka¿dy miesi¹c jest szkodliwy dla Polski. Z tego miejsca chcia³bym podziêkowaæ PiS i Solidarnej Polsce za serce spo³eczne,
bo w³adze sprawuje siê dla spo³eczeñstwa, a nie przeciwko spo-

³eczeñstwu. ( ) Rozdarty jest elektorat Solidarnoci, a potrzeba jednoci. Jestem do dyspozycji. 4 czerwca pokaza³, ¿e niektórzy chc¹ historiê pisaæ na nowo. Nie by³oby 4 czerwca bez
1980 roku. Jest uchwa³¹ przyjêty dzieñ 31 sierpnia a nie 4 czerwca! Jest potrzebna konsolidacja prawicy! ( ) ¯yczê wam abycie pracowali na umowê zlecenie a¿ do mierci i to za najni¿sze wynagrodzenie  powiedzia³ na koniec Piotr Duda do wyborców g³osuj¹cych na PO.

Tuska i PO u w³adzy trzyma
trzymilionowa armia paso¿ytów,
walcz¹ca o ¿ycie na wolnoci,
za to, co nakradli
i zachachmêcili
Mimo ¿e negatywne oceny rz¹du PO zdecydowanie przewa¿aj¹,
obecna w³adza trwa, a jej odsuniêcie nie wydaje siê ani proste,
ani szybkie. PiS og³osi³o w³anie jednoczenie prawicy, aby wyborcy mieli poczucie, ¿e tym razem nie chodzi o dobry wynik i
trwanie w opozycji, lecz o realn¹ zmianê w³adzy. I uwzglêdnienie znacznie szerszych interesów i oczekiwañ ni¿ gwarantuje
najwiêksza partia opozycyjna. Ale nawet jeli to przedsiêwziêcie siê uda, oderwanie PO (i PSL) od wielu koryt w³adzy, nie
bêdzie ³atwe. Czy¿by Polacy utracili zdrowy rozs¹dek, a wrêcz
instynkt samozachowawczy?
Platforma stworzy³a wielk¹ grupê paso¿ytuj¹c¹ na pañstwie za
jej w³adzy i ta grupa jest w³aciwie do swego politycznego patrona przykuta ³añcuchami. Po prawie siedmiu latach rz¹dów
ten uk³ad jest tak powi¹zany, zblatowany i wspó³zale¿ny, ¿e ci
ludzie nie maj¹ innego wyjcia jak staæ przy PO, choæby sytuacja by³a taka jak w bunkrze Hitlera pod koniec kwietnia 1945 r.
Ten uk³ad istnieje na poziomie centralnym, ale przede wszystkim w samorz¹dach. Tam praktycznie rz¹dz¹ nieusuwalne sitwy, które swoj¹ trwa³oæ zawdziêczaj¹ z jednej strony kooptowaniu kolejnych beneficjantów, a z drugiej - uzale¿nianiu od
siebie jak najwiêkszej liczby obywateli. Jedynym sposobem na
te sitwy jest bunt tych, którzy uwa¿aj¹, ¿e sami dostaj¹ za ma³o
(wiêkszoæ) albo tych, którzy maj¹ jakie wyrzuty sumienia, bo
uczestnicz¹ w patologii, która ich brudzi i upodla (mniejszoæ).
Ale taki bunt nie jest ³atwy, bo du¿o siê ryzykuje, a perspektywa
zmiany jest bardzo mglista. Dlaczego niemal wszyscy na sitwy
narzekaj¹, a jednoczenie coraz g³êbiej w nie brn¹.
Z nagrañ upublicznionych w ostatnich tygodniach wy³ania siê
czarny obraz sitwy na poziomie ministerstw i centralnych urzêdów. Jest ona grona i totalnie zdemoralizowana, ale nie jest
zupe³nie nietykalna, bo jednak jakie wolne media funkcjonuj¹
i te patologie opisuj¹. I choæ ta sitwa nie zna granic kompromitacji, gdy ujawniane s¹ ró¿ne jej grzechy i przekrêty, opinia publiczna przynajmniej siê o tym dowiaduje. Skutków prawnych
to ujawnianie okropnego stanu faktycznego zwykle nie ma, ale
wielu wyborców traci z³udzenia. Oczywicie nie ci, którzy sitwê
tworz¹ czy s¹ jej stowarzyszonymi ogniwami albo beneficjantami. I to jest ca³kiem spora armia, która wraz z rodzinami oraz
klientami z ni¿szego poziomu hierarchii gwarantuje PO realne i
niema³e poparcie.
Na poziomie lokalnym sitwy z udzia³em PO (i silnego tam PSL)
s¹ bardzo rzadko demaskowane, bo lokalne media s¹ albo uzale¿nione od urzêdowych reklam i og³oszeñ albo s¹ organami
w³adz, czyli faktycznie sitw. Obywatele maj¹ prosty wybór: albo
s¹ z sitw¹ i jako to im profituje, albo nie maj¹ ¿ycia, bo opornym sitwa potrafi uprzykrzyæ prawie wszystko. Ci ludzie te¿ nie
maj¹ wyjcia i musz¹ broniæ aktualnej w³adzy, bo po zmianie
wielu z nich mog³oby trafiæ do wiêzienia, a inni nie mieliby szans
na ocalenie stanu posiadania i wp³ywów. I te dwa typy sitw ogólnokrajowa oraz lokalne s¹ wiêkszymi i bardziej zdeterminowanymi obroñcami PO ni¿ jej aparat czy wierne jej media.
Sitwy by³y w PRL i funkcjonuj¹ od pocz¹tku III RP, lecz w ostat-

nich latach sta³y siê najczystsz¹ (czy raczej najbrudniejsz¹) patologi¹. Centrum samo siê degenerowa³o, a jednoczenie pozwala³o lokalnym sitwom stawaæ siê strukturami mafijnymi, bo
zasada umoczenia i upaprania wszystkich jest najskuteczniejszym spoiwem. Wtedy bardzo silna jest omerta, czyli nakaz milczenia, bo jedno s³abe ogniwo zagra¿a ca³ej strukturze. Wszyscy kryj¹ siê wiêc do upad³ego i broni¹ w³adzy PO jak niepodleg³oci. A z nimi rodziny, pociotki, kolesie i wszyscy ci, którzy w
jaki sposób korzystaj¹ na tym, ¿e z tym uk³adem trzymaj¹. To
s¹ prawdziwe filary w³adzy PO i one s¹ naprawdê trudne do
usuniêcia.
Metodami politycznymi mo¿na oczywicie wiele zrobiæ: zmobilizowaæ w³asnych zwolenników, poszerzyæ bazê poparcia, pokazaæ alternatywê lepszego rz¹dzenia, lepiej punktowaæ w³adzê
i uwiadamiaæ spo³eczeñstwu, ¿e jest okradane, oszukiwane,
wykorzystywane, eksploatowane oraz wpuszczane w cywilizacyjny kana³ i moralne bagno. I tak¹ politykê trzeba uprawiaæ,
³¹cznie z takimi dzia³aniami jak budowanie szerokiego obozu
prawicowego. To mo¿e jednak nie wystarczyæ w konfrontacji z
sitwami oraz aparatem pañstwa (w tym tajnymi s³u¿bami i fiskusem), który  jak wynika m.in. z rozmowy ministra Sienkiewicza z prezesem Belk¹  jest bezceremonialnie wykorzystywany do tego, by uniemo¿liwiæ opozycji przejêcie w³adzy. Do tego
dochodz¹ g³ówne media, które s¹ czêci¹ systemu w³adzy, nie
reprezentuj¹ natomiast opinii publicznej.
Czy to oznacza, ¿e niczego nie da siê w Polsce zmieniæ? Da siê,
ale nie bêdzie to wcale ³atwe. I wymaga znacznie wiêkszego
wysi³ku ni¿ rutynowe polityczne przedsiêwziêcia. Ta w³adza i jej
ró¿ne krêgi interesów oraz wsparcia nie tylko walcz¹ o przetrwanie, ale czêsto wrêcz o ¿ycie. Dysponuj¹ oni oko³o trzymilionow¹ wiern¹ armi¹, niemaj¹c¹ innego wyjcia jak staæ przy
wodzu Tusku i pomniejszych kacykach, ¿eby zachowaæ to, co
siê nakrad³o, zachachmêci³o, sprywatyzowa³o z publicznego
maj¹tku. W kwietniu 1945 r. otoczenie Hitlera nie mia³o z³udzeñ, jak to siê wszystko skoñczy, a mimo to trwa³o przy wodzu.
Bo dobrze wiedzieli, ¿e jego koniec to tak¿e ich zguba.
Stanis³aw Janecki, wSieci

Rafa³ Grupiñski: Donald Tusk nie uleg³ szanta¿ystom,
wybra³ odpowiedzialnoæ za Pañstwo!

Kelnerzy Putina i Biznesmen
z Lubina, czyli 25 lat wolnoci
W trudnym dla siebie i rz¹du czasie Donald Tusk postanowi³
poprosiæ Sejm o wotum zaufania. Jeli dostanê wotum zaufania, w Brukseli bêdzie poczucie, ¿e w Polsce jest stabilnie 
przekonywa³ w swoim przemówieniu. Ostatecznie rz¹d Donalda
Tuska popar³o 237 pos³ów, przeciwnych by³o 203 parlamentarzystów.
Tygodnik Wprost opublikowa³ nagrania, które obrazuj¹ klasê
polityczn¹ Platformy Obywatelskiej. Opublikowane przez tygodnik rozmowy polityków PO w restauracji Sowa & Przyjaciele
uzmys³owi³y spo³eczeñstwu kto jest przestêpc¹, a kto ofiar¹.
Okazuje siê, ¿e w ka¿dej ustawie s¹ wytrychy, przy u¿yciu
której maj¹c wiêkszoæ sejmow¹ mo¿na obejæ Konstytucjê nie
licz¹c siê z opini¹ publiczn¹. Bezkarnego polityka mo¿na co
najwy¿ej zdymisjonowaæ. Przez 25 lat wolnoci nie skazano ¿adnego pos³a czy ministra prawomocnym wyrokiem ograniczenia
wolnoci bez zawieszenia. Publiczna odpowiedzialnoæ koñczy
siê na zmianie w³adzy co 4 lata i na pieniê¿nych odprawach
temu komu Premier pogrozi palcem.
Nic dziwnego, ¿e bez ¿adnych skrupu³ów otoczenie Donalda
Tuska na ¿ywio³ nara¿a bud¿et Pañstwa na straty. Kontrola
Pañstwa nie zdaje egzaminu. Nadzór finansowy pozwala dzia³aæ takim parabankom jak Amber Gold czy WGI. Co ciekawe obie
instytucje uwiarygadniali politycy PO Dariusz Rosati i Prezydent Gdañska Pawe³ Adamowicz. Zmowa milczenia jest wyrazi-

sta. Jednak nagrane rozmowy nie pozostawiaj¹ cienia w¹tpliwoci, ¿e w kontekcie prywatnych rozmów polityków PO jest
sposób na wytrycha, aby zmieniæ ustawê np. dotycz¹c¹ kompetencji NBP, obejæ Konstytucjê, za³atwiæ ¿onie czy znajomemu lewy zwrot z VAT-u, ustawiæ albo zaniechaæ kontrolê skarbow¹, ustawiæ przetarg, za³atwiæ sto³ek, wykupiæ za bezcen nieruchomoæ lub ziemiê i wy³uskaæ pieni¹dze z dotacji unijnych.
W razie wpadki znajdziesz sêdziego, którego wyrok nie wyrz¹dzi krzywdy poszkodowanemu politykowi z koalicji rz¹dz¹cej. O
komisji ledczej zapomnij. W Sejmie nie ma dla niej miejsca.
Tu ju¿ nie chodzi o np. 6 mln z³ wydanych z bud¿etu Pañstwa na
koncert Madonny na Stadionie Narodowym. Gwiazda Platformy
Donald Tusk przestaje wieciæ. Kto jeszcze uwierzy, ¿e nie ma
1700 z³ na zasi³ki dla rodziców niepe³nosprawnych dzieci? Kto
uwierzy, ¿e w Polsce mo¿na ¿yæ za najni¿sz¹ krajow¹? Stefan
Niesio³owski doradza obywatelom, aby w okresie letnim spo¿ywali szczaw i mirabelki. Zapytajmy Ministra Sienkiewicza, jakie
obiady zamawia na koszt podatników? Nie staæ ministra na dobry obiad za w³asne pieni¹dze? Taki w³anie mamy obraz demokracji po 25 latach wolnoci. Kompletne i bezceremonialne lekcewa¿enie opinii publicznej. By³y Prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz uciek³ z Ukrainy staj¹c siê symbolem upad³ego systemu rz¹dzenia opartego na kradzie¿y dochodów Pañstwa. Polski premier Donald Tusk nie ucieknie, nie poda siê do dymisji 
wrêcz przeciwnie. Krytyków uciszy i wymyli historiê o spisku
s³u¿b specjalnych. Donald Tusk jest symbolem zapaci moralnej i braku honoru klasy politycznej. Kto uwierzy, ¿e to kelnerzy
Putina i biznesmen z Lubina s¹ zagro¿eniem dla Pañstwa, widz¹c co siê wokó³ dzieje? Jaki stan gospodarki pozostawi po
sobie Donald Tusk? Przysz³e emerytury obywateli s¹ przyk³adem braku zaanga¿owania Pañstwa w walce z zorganizowan¹
patologi¹ PO, która niczym nowotwór z¿era gospodarkê Pañstwa. Taki w³anie mamy klimat wyborco.
Obserwator

Czas opamiêtania
Mam nadziejê, ¿e ostatnie ods³ony tam ujawnionych przez tygodnik Wprost pokaza³y dobitnie wszystkim zach³yniêtym jeszcze rz¹dami Donalda i jego popleczników, ¿e nasze Pañstwo
jest totalnym bankrutem. Moralnym, politycznym, finansowym
i na arenie miêdzynarodowej. Nie mam ¿adnych z³udzeñ, ¿e czêæ
naszego spo³eczeñstwa, czyli tzw. elita w³adzy, która mia³a i ma
siê dobrze, nie ze wzglêdu na swoje wykszta³cenie czy kompetencje, ale uk³ady polityczne i powi¹zania biznesowe  finansowo zosta³a zabezpieczona. Wygl¹da na to, ¿e pozostali czyli
pracownicy na umowach cywilno-prawnych, emeryci, rencici,
osoby bezrobotne i rodziny wielodzietne maj¹ siê cieszyæ, ¿e
Donald i jego biznesowo-polityczni kumple pozwalaj¹ im mieszkaæ w naszym piêknym kraju, bo mogli urodziæ siê np. w Afryce
i nie starczy³oby im na kromkê chleba. Wspomniane osoby maj¹
¿yæ nadziej¹, ¿e mo¿e kiedy po kryzysie (który siê zakoñczy³?)
bêdzie lepiej, gdy polska wyspa ponownie siê zazieleni.
Wiêkszoæ z rozs¹dnych ludzi wie jak jest, ale czy zastanawiamy siê dlaczego tak jest? Obecna w³adza i czêæ jej politycznego zaplecza w wyrany sposób drwi z naszego spo³eczeñstwa i
pomiata nami niczym kiedy niewolnikami na plantacji bawe³ny. Taki stan rz¹dzenia krajem i spo³eczeñstwem jest mo¿liwy
tylko u nas, poniewa¿ przez manipulacje medialne polskojêzycznych stacji (z niepolskim kapita³em) zostalimy celowo rozbici i miêdzy sob¹ sk³óceni. Nie mo¿emy porozumieæ siê z cz³onkami rodziny a w pracy robotnik dzia³a przeciw robotnikowi.
Znaleziono skuteczny sposób, ¿ebymy siê ¿arli miêdzy sob¹.
Wystarczy tak jak w KGHM wprowadziæ bezwypadkowy system premiowania i uruchomiæ pod potrzeby pracodawcy jeszcze kilka przybudówek kilkudziesiêcioosobowych zwi¹zkowopolitycznych organizacji, które w ka¿dej chwili spe³ni¹ politycz-

ne zapotrzebowanie liberalnego pracodawcy sabotuj¹c dzia³anie innych organizacji. Wydaje mi siê, ¿e mo¿e powoli przychodzi albo, daj Bo¿e, lada moment przyjdzie taka chwila, ¿e ten
zba³amucony i omieszany Naród zacznie wyci¹gaæ w³aciwe
wnioski pomagaj¹c sobie, swoim rodzinom i bliskim. Mo¿e byæ
te¿ tak, ¿e sk³óceni i otumanieni w³asnymi rêkami za³o¿ymy sobie pêtlê na szyjê i nie bêdzie to kryzys w³adzy, lecz kres naszego spo³eczeñstwa. Otwórzmy oczy, zacznijmy s³uchaæ m¹drych ludzi, których w naszym kraju nie brakuje, co nam podpowiadaj¹ i jak podnieæ siê z kolan. Czym prêdzej wróæmy do
korzeni 80 roku i na nowo, bez podzia³ów przywróæmy blask
piêknemu s³owu Solidarnoæ. Przecie¿ to nie takie trudne kole¿anko i kolego. Osoby, które twierdz¹, ¿e pozostaj¹ neutralne
tak naprawdê ustawiaj¹ siê po stronie rz¹dz¹cych. Zaniechanie
te¿ jest dzia³aniem. Obecnie pozosta³o nam tylko obalenie tego
rz¹du, który jest szkodliwy dla Polski, samorz¹dów i naszego
skarbu  Polskiej Miedzi.
Zatroskany

Rz¹dowa grupa
przestêpcza
Jak powszechnie wiadomo, obecny premier teoretyzowa³ kiedy na polskie tematy i doszed³ do wniosku, ¿e polskoæ to
nienormalnoæ. Po jakim czasie zechcia³ zostaæ premierem
tej nienormalnoci, nie wiadomo dlaczego? Mo¿e kto mu
kaza³?
Obecnie, jego bliski wspó³pracownik, Sikorski, doprecyzowa³
tê teoriê, zarzucaj¹c Polakom murzyñskoæ, co mu nie przeszkadza byæ ministrem u tych Murzynów. Niektórzy publicyci zaczêli siê nawet zastanawiaæ, jak tê chorobê rozpoznaæ?
Ale z powodu wizyty prezydenta Obamy, porzucili spekulacje
o murzyñskoci. Wynika ona podobno z niskiej samooceny i
p³ytkiej dumy. Takie rasistowskie komplementy nas spotykaj¹, Szanowni Rodacy, ze strony osobników, którym powierzylimy w³adzê w Polsce. Mówi¹c my mam na myli wiêkszoæ elektoratu, który decyduje co cztery lata, kto tu rz¹dzi.
Osobicie od pocz¹tku nie mia³em zaufania do tej dru¿yny
¿ulików. Mam wiadków, nied³ugo wyjdzie ksi¹¿ka z moimi
felietonami pt. Plagi Tuska. Formacja umys³owa, czy raczej
mentalna, bo o umyle szkoda gadaæ, która dorwa³a siê do
w³adzy przy pomocy niejawnych pieniêdzy i wsparciu okupacyjnych mediów, to najgorsze co nas spotka³o od 25 lat.
Z jakich powodów akurat po hucznych obchodach odzyskania wolnoci kto bardzo niejawny i cile tajny postanowi³ zdekonspirowaæ lumpowsk¹ mentalnoæ, zerow¹ moralnoæ i niedo³êstwo umys³owe tuskowej ferajny. Nie wiemy,
co z afery pods³uchowej wyniknie, bo ju¿ media przekierowa³y sprawê ze skandalicznej zawartoci rozmów na pods³uchiwaczy. S¹dz¹c po pierwszych odg³osach z prokuratury, pods³uchiwa³ VIP-ów gang kelnerów. Ciekawostka, prawda? I tym
przez dwa letnie miesi¹ce zajmowaæ siê bêd¹ telewizory. A
tym komu, laskê robi Sikorski nikt zajmowaæ siê nie bêdzie,
bo premier zabroni³. O ¿enuj¹cych szkodnikach Belce, Sienkiewiczu, Grasiu, Nowaku  ani mru mru O dymisji fatalnego rz¹du nie ma co marzyæ. Bo tu pada podstawowy argument: nie mo¿emy poddawaæ siê presji pods³uchiwaczy 
twierdzi rz¹d.
A my, ludzie, nie mo¿emy poddawaæ siê presji premiera-demolki i jego rz¹dowej grupy przestêpczej, bo w ten sposób
zgadzamy siê na nienormalnoæ i murzyñstwo! Tu cytat z pods³uchu: Rostowski inicjuje toast  Za nas, za naszego ukochanego Sikorski koñczy z entuzjazmem:  Najwy¿szego
przywódcê, oby ¿y³ wiecznie. ¯yczenia koñcz¹ siê gromkim
miechem. Ch.. d i kamieni kupa!
Jan Pietrzak, Tygodnik Solidarnoæ nr 27
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