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Sk³adamy ¿yczenia pracownikom KGHM, górniczym i hutniczym
emerytom i rencistom, cz³onkom rodzin pracowników

Polskiej Miedzi oraz wszystkim Czytelnikom �Pryzmatu�.
Oby pracownicy utrzymali stabilno�æ zatrudnienia
i otrzymali od wielu lat oczekiwane podwy¿ki p³ac.
Dodatkowo spe³nienia marzeñ, zdrowia, szczê�cia
i realizacji podjêtych postanowieñ noworocznych.

¯eby ka¿dy nastêpny dzieñ by³ dla Was lepszy od poprzedniego
i skoñczy³ siê nareszcie czas wiecznej pogoni za pieni¹dzem,

a rozpocz¹³ okres normalnego ¿ycia, w którym jest czas
na wszystko: pracê, wypoczynek, a zw³aszcza na ¿ycie rodzinne.

                                                    Do Siego Roku!

¯yczenia sk³adaj¹:
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ�
Komisje Zak³adowe i Miêdzyzak³adowe NSZZ �Solidarno�æ�

oraz Redakcja �Pryzmatu�

Rozmowy ws. ZUZP
jeszcze w 2014 r.

Przewodnicz¹cy Józef Czyczerski wyst¹pi³ w imieniu Sekcji Krajo-
wej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarno�æ do Prezesa Zarz¹du z
wnioskiem o spotkanie ws. zmian w Zak³adowym Uk³adzie Zbioro-
wym Pracy dla pracowników KGHM w dniu 29 grudnia 2014 r. W
odpowiedzi otrzymali�my zaproszenie na spotkanie 30 grudnia 2014
r. NSZZ Solidarno�æ wnioskowa³a o spotkanie jeszcze w bie¿¹cym
roku, poniewa¿ sprawy dotycz¹ce wzrostu kategorii osobistego za-
szeregowaniu, odpisu na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ Socjal-
nych i korzystniejszego dla pracowników sposobu liczenia nagrody
z zysku netto powinny byæ uregulowane jeszcze w 2014 roku.

W po³owie grudnia by³y ju¿ Wiceprezes Zarz¹du ds. produkcji Wojciech
Kêdzia ustosunkowa³ siê do zapisów Protoko³u nr 16. Przybli¿anie czy-
telnikom �Pryzmatu� szczegó³ów pisma Wiceprezesa Kêdzi nie ma wiêk-
szego sensu (skan na stronie www.skgrm.pl), poniewa¿ wynika z nie-
go, ¿e przy zarobkach zbli¿onych do 2 mln z³ rocznie kompletnie nie

rozumie proponowanych rozwi¹zañ i potrzeb pracowników. Na fanabe-
rie w postaci zmiany loga, imprezy w legnickim hotelu czy wycieczki do
Chile wydaje siê miliony, a dla pracowników nie ma pieniêdzy na pod-
wy¿ki stawek.

W momencie zamykania tego numeru �Pryzmatu� nie mieli�my jeszcze
informacji odno�nie rezultatu rozmów. Mamy nadziejê, ¿e uda siê poro-
zumieæ w tych trzech kluczowych sprawach, które powinny byæ zatwier-
dzone jeszcze w tym roku.

Logo KGHM jednak
z Polsk¹ Miedzi¹!

Dziêki staraniom cz³onków Rady Nadzorczej z NSZZ Solidarno�æ, poli-
tyków Prawa i Sprawiedliwo�ci oraz stanowiska Rady Nadzorczej KGHM
nowe logo Spó³ki nie bêdzie pozbawione �Polskiej Miedzi�. Pod wp³y-
wem protestów Herbert Wirth �zrezygnowa³� ze swojej decyzji � �nie
spodziewa³ siê a¿ takiego sprzeciwu� � i na posiedzeniu Rady Nadzor-



czej zaprezentowa³ kolejne, nowe logo ze zmian¹ w postaci dodania
srebrnych s³ów �POLSKA MIED�� pod miedzianym napisem �KGHM�.
Szkoda jedynie wyrzuconych pieniêdzy w b³oto. Zarz¹d spó³ki wynaj¹³
firmê, która za 2 mln z³ (!) przeprowadzi³a audyt, z którego pop³ynê³y
�jednoznaczne� wnioski o konieczno�ci skrócenia nazwy do czterech
liter. My nie wstydzimy siê swoich tradycji i polsko�ci zak³adu pracy.
KGHM Polska Mied� S.A. jest rozpoznawaln¹ na �wiecie mark¹ i skraca-
nie nazwy to zwyczajna g³upota i marnowanie pieniêdzy.

Co ciekawe z wypowiedzi medialnych rzecznika KGHM mo¿na siê do-
wiedzieæ, ¿e loga Spó³ki bêd¹ dwa. Rzekomo sam proces zmiany loga
jeszcze trwa i bêd¹ funkcjonowaæ dwa loga z tre�ci¹: �KGHM Polska
Mied�� i samo �KGHM�. Ma powstaæ Ksiêga Identyfikacji Wizualnej
(???), która bêdzie precyzowa³a kryteria ich stosowania. �Je�li rzecznik
mówi prawdê oznacza to, ¿e Prezes Wirth ok³ama³ Radê Nadzorcz¹,
poniewa¿ na posiedzeniu nie by³o mowy o istnieniu dwóch log. Nale¿y
wiêc zadaæ pytanie, kto mówi prawdê: Dariusz Wyborski w mediach czy
Herbert Wirth na posiedzeniu Rady Nadzorczej?� � pyta retorycznie
cz³onek Rady Nadzorczej KGHM z wyboru za³ogi i Przewodnicz¹cy SKGRM
NSZZ Solidarno�æ Józef Czyczerski.

Sp³acanie zobowi¹zañ wobec pracodawcy w postaci awan-
su prowadzi do desperackich kroków

K³amstwo ma krótkie nogi
Po opublikowaniu w ostatnim numerze �Pryzmatu� informacji o
odmowie podpisania przez przewodnicz¹cego ZZPD Trempa³ê ko-
rzystnego dla pracowników KGHM Protoko³u nr 16 � uwzglêdniaj¹c
jego wcze�niejszy awans na zastêpcê kierownika oddzia³u TT z XXII
kategori¹ zaszeregowania � Trempa³a w panice postanowi³ wyprzeæ
siê prawdy i w swoim stylu odpowiedzia³ rozpowszechniaj¹c k³am-
stwa w �pi�mie� do pracowników.

Normalnie nie zajmujemy siê podobnymi sprawami, ale nie mo¿emy

Porozumienie w O/ZG
�Polkowice-Sieroszowice�

W dniu 19 grudnia 2014 roku zawarte zosta³o Porozumienie pomiê-
dzy Pracodawc¹ (KGHM Polska Mied� S.A. O/ZG �Polkowice-Siero-
szowice�), a Zak³adowymi Organizacjami Zwi¹zkowymi w O/ZG �Po-
lkowice-Sieroszowice�. Porozumienie dotyczy wprowadzenia Anek-
su nr 1 do Regulaminu Premiowania dla pracowników Oddzia³u
Zak³ady Górnicze �Polkowice-Sieroszowice�. Poni¿ej tre�æ Porozu-
mienia.

1. Strony uzgadniaj¹ zmiany w Regulaminie Premiowania, zgodnie z
tre�ci¹ Aneksu nr l do Regulaminu Premiowania, który to stanowi
za³¹cznik nr l do niniejszego porozumienia.

2. Uzgodnione zmiany wraz z dotychczasowymi niezmienionymi za-
pisami Regulaminu Premiowania obowi¹zuj¹ od l stycznia 2015 r.
do wej�cia w ¿ycie nowego Regulaminu Premiowania, z uwzglêd-
nieniem postanowieñ zawartych w punkcie trzecim niniejszego
porozumienia.

3. Strony uzgadniaj¹:
a) Do 31 stycznia 2015 r. zostan¹ opracowane zasady premiowa-

nia pracowników dzia³u strzelniczego uwzglêdniaj¹ce oczeki-
wania co do zindywidualizowania oceny pracy i wynagradza-
nia pracowników dzia³u strzelniczego.

b) Do 31 marca 2015 r. zostan¹ ustalone nowe zasady premiowa-
nia i nagradzania pracowników, celem wprowadzenia ich w
¿ycie od l kwietnia 2015 roku

4. Pracodawca o�wiadcza, i¿ wprowadzane zmiany nie maj¹ na celu
obni¿enia wynagrodzeñ pracowników, a s¹ jedynie konsekwencj¹
zmian struktury organizacyjnej i przypisania zadañ do poszczegól-
nych s³u¿b Oddzia³u i prowadz¹ do umo¿liwienia rozliczania zadañ,
premii i nagród dla pracowników po l stycznia 2015r.

Na bie¿¹co bêdziemy informowaæ o prowadzonych rozmowach i uzgod-
nieniach.

Zmiana w Zarz¹dzie KGHM
Wiceprezes Wojciech Kêdzia na posiedzeniu Rady Nadzorczej KGHM
Polska Mied� z 18 grudnia z³o¿y³ rezygnacjê z funkcji Wiceprezesa Za-
rz¹du ds. produkcji. Prezes Herbert Wirth zaproponowa³ na jego miej-
sce Miros³awa Laskowskiego, dyrektora O/ZG �Rudna�, co zatwierdzi³a
Rada Nadzorcza w g³osowaniu. Przewodnicz¹cy Józef Czyczerski nie
bra³ udzia³u w g³osowaniu. Mamy nadziejê, ¿e nowo powo³any Prezes
zwróci szczególn¹ uwagê na sprawy, które jako dyrektor O/ZG �Rudna�
sygnalizowa³. Mowa m.in. o etatyzacji i sprawie likwidacji oddzia³ów
wentylacyjnych.

Zatrzymaæ tsunami ni¿u
demograficznego

W rankingu dzietno�ci obejmuj¹cym oko³o 228 krajów na �wiecie,
Polska znajduje siê na 12 miejscu od koñca. W ci¹gu 20 lat mo¿e
ubyæ 6 milionów Polaków - mówi dr Arkadiusz Durasiewicz, dziekan
Wydzia³u Nauk Spo³ecznych w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej im.
Janusza Korczaka w Warszawie, ekspert zewnêtrzny Komisji Krajowej
Solidarno�ci, w rozmowie z Barbar¹ Madajczyk-Krasowsk¹.

- Premier Donald Tusk mówi³ o wielkim sukcesie polityki prorodzin-
nej przy wprowadzaniu rocznego urlopu macierzyñskiego. Nie g³osi
Pan herezji mówi¹c, ¿e w Polsce nie ma polityki prorodzinnej?
- Przed³u¿ony urlop macierzyñski i roczny urlop rodzicielski, bo przys³u-
guje mamie i tacie, stanowi¹ pewien czynnik polityki prorodzinnej. Z tym,
¿e w Polsce urlop wychowawczy jest bezp³atny, przys³uguje jedynie do-
datek do zasi³ku rodzinnego z tytu³u korzystania z urlopu wychowawcze-
go. Ale ten zasi³ek jest uzale¿niony od kryterium dochodowego. Je¿eli
kobieta decyduje siê na urlop wychowawczy po urlopie macierzyñskim,
to nie uzyskuje ¿adnego wsparcia finansowego.

- A jakie �wiadczenia na dzieci otrzymuj¹ rodzice w innych krajach
europejskich?
- Obowi¹zuje tak zwany system powszechny zwany równie¿ uniwersal-

pozwoliæ na szerzenie k³amstw i naszym obowi¹zkiem jest przekazywa-
nie pracownikom prawdziwych informacji. Pierwsz¹ kwesti¹ jest spra-
wa tekstu �W rozmowach Pracodawca gra na zw³okê� z �Pryzmatu� nr
23/2014, w którym poza meritum poinformowali�my o nie podpisaniu
siê przez Trempa³ê pod Protoko³em nr 16, bêd¹cym wspólnym stano-
wiskiem zwi¹zków zawodowych w rozmowach z Zarz¹dem. Józef Czy-
czerski nie jest twórc¹ tekstu, który ukaza³ siê w Pryzmacie, lecz redak-
cja, wiêc dziwi bezpo�redni atak na Przewodnicz¹cego NSZZ Solidar-
no�æ O/ZG �Rudna� a porównywanie go do� Goebbelsa, to raczej
przypadek ciekawy dla psychiatry.

Przewodnicz¹cy Józef Czyczerski sporz¹dzi³ z upowa¿nienia wszyst-
kich zwi¹zków zawodowych Protokó³ nr 16. Dokument zawiera trzy
kluczowe dla pracowników sprawy dotycz¹ce kategorii zaszeregowa-
nia, liczenia nagrody z zysku netto i dodatkowego odpisu na Zak³ado-
wy Fundusz �wiadczeñ Socjalnych. Pod Protoko³em podpisali siê wszy-
scy przedstawiciele organizacji zwi¹zkowych, którzy byli obecni na spo-
tkaniu � zabrak³o jedynie Tadeusza Lechowskiego z ZZPF, który z³o¿y³
podpis pó�niej, ale jeszcze przed oddaniem dokumentu na rêce praco-
dawcy. Na sali by³ obecny Trempa³a, przewodnicz¹cy ZZPD, lecz nie
raczy³ podpisaæ siê pod korzystnym dla pracowników Protoko³em po-
mimo namowy kolegów z innych zwi¹zków. Trempa³a rozpowszechnia-
j¹c paszkwil obra¿aj¹cy Przewodnicz¹cego Józefa Czyczerskiego i re-
dakcjê �Pryzmatu� stwierdzi³ te¿, ¿e tak naprawdê podpisa³ siê pod
dokumentem. Nie zastanowi³ siê, ¿e przecie¿ istnieje dokument po-
twierdzaj¹cy brak jego podpisu pod Protoko³em. Wystarczy np. wej�æ
na stronê Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarno�æ
(www.skgrm.pl) i pod wiadomo�ci¹ �Odpowied� Zarz¹du KGHM na
propozycjê zwi¹zków zawodowych w sprawie Protoko³u Dodatkowego
nr 16 do ZUZP� jest za³¹czony dokument (09-12-
2014_prot.dod_._nr_16_-_prop._zz_0.pdf) podpisany przez wszyst-
kie organizacje zwi¹zkowe poza ZZPD, któremu przewodniczy Trempa-
³a, i pracodawcê potwierdzaj¹cego odbiór Protoko³u. Takie s¹ fakty i nie
zmieni tego zak³amywanie rzeczywisto�ci, bo k³amstwo ma krótkie nogi.



nym, który polega na tym, ¿e wszystkie rodziny dostaj¹ �wiadczenia na
ka¿de dziecko do ukoñczenia przez nie 18 roku ¿ycia. Nie s¹ one zale¿ne
od dochodu i niew¹tpliwie to stanowi bod�ce motywuj¹ce do decyzji
prokreacyjnych.

- Je¿eli nie bêdzie istotnych zmian w polityce rodzinnej, to w ci¹gu
piêtnastu lat ludno�æ Polski zmniejszy siê o 6 milionów?
- W przeci¹gu dwudziestu lat. Obecnie wspó³czynnik dzietno�ci wynosi
1,3 procenta, a prognozowany jest na poziomie 0,9 procent. Je¿eli teraz
typowa rodzina polska to dwa plus jeden - dwoje rodziców plus jedno
dziecko, to mo¿e siê okazaæ, ¿e za piêtna�cie, dwadzie�cia lat decyzje
prokreacyjne bêd¹ odk³adane i ten wska�nik zmniejszy siê poni¿ej jedyn-
ki. Wtedy oka¿e siê, ¿e mamy bardzo du¿o ma³¿eñstw albo zwi¹zków
partnerskich, ale one odk³adaj¹ decyzje o dzietno�ci i ubytek mo¿e obej-
mowaæ sze�æ milionów ludzi, czyli z 38 milionów pozostan¹ 32 miliony.

� Kryzys demograficzny sytuuje Polskê na szarym koñcu w�ród krajów
Unii Europejskiej?
� Nie tylko Unii. W rankingu dotycz¹cym dzietno�ci, obejmuj¹cym oko³o
228 krajów na �wiecie, Polska znajduje siê na 12 miejscu od koñca.

� To tragedia?!
� Jest tragicznie. Mamy ju¿ pierwsze uboczne skutki tego ni¿u demogra-
ficznego: coraz mniejsz¹ liczbê dzieci w szko³ach, studentów, a wiêc i
redukcjê etatów nauczycieli, likwidacjê szkó³, ³¹czeniem szkó³ w zespo³y.

� Statystyki popsu³a nam tak¿e emigracja?
� Wyemigrowa³o ³¹cznie 2,5 miliona ludzi. By³y dwie fale migracji, pierw-
sza od razu po wej�ciu Polski do Unii Europejskiej, obecnie jest druga fala
emigracyjna. Wcze�niej wyje¿d¿a³o du¿o m³odzie¿y wykszta³conej i nie-
wykszta³conej, natomiast obecnie opuszczaj¹ nasz kraj fachowcy z wielu
bran¿: farmaceutycznej, medycznej, budowlanej, informatycznej.

� Dlaczego ¿aden rz¹d nie uporz¹dkowa³ polityki prorodzinnej?
� Przypuszczam, ¿e mia³a na to wp³yw kadencyjno�æ ekip rz¹dowych. Od
1997 przygotowywane s¹ w Polsce dokumenty, ale ¿aden nie funkcjonu-
je. A niektóre by³y bardzo dobre.

� Jakie?
� Np. projekt z 2007 roku dotycz¹cy za³o¿eñ polityki rodzinnej, gdzie by³y
przedstawione nie tylko dzia³ania w zakresie demografii, ale równie¿ ich
finansowanie bud¿etowe. Projekt nie zosta³ wprowadzony, a za³o¿enia
przygotowywane przez kolejne ekipy rz¹dz¹ce s¹ chowane do szuflady,
czy te¿ odk³adane na pó³kê. Obecnie w Polsce nie mamy ¿adnego doku-
mentu prawnego, który by warunkowa³ politykê prorodzinn¹.

� Po co taki dokument?
� Je¿eli istnia³by dokument, to mo¿emy go realizowaæ i sprawdzaæ zawar-
te w nim za³o¿enia. Je�li w tym dokumencie bêd¹ okre�lone cele, priory-
tety, które chcemy osi¹gn¹æ, to po prostu mo¿emy d¹¿yæ do ich pozyska-
nia. Teraz nie mamy ¿adnego dokumentu czy aktu ustawodawczego,
który regulowa³by obszar polityki rodzinnej, dlatego nie mo¿emy spraw-
dziæ, czy jest ona sprawnie, racjonalnie i dobrze wykonywana.

� Mo¿e po prostu Polski nie staæ na politykê prorodzinn¹?
� Z jednej strony mówimy, ¿e nas nie staæ, bo nie ma pieniêdzy, a ostatnio
kontrola NIK wykaza³a, ¿e w Polsce, w zesz³ym roku, wydali�my 50 miliar-
dów z³otych, to jest 3 procent PKB, na dzia³ania rodzinne. Gdzie efekty?
Powinno byæ lepiej, a jest coraz gorzej.

� Dlaczego tak siê dzieje?
� Przypuszczam, ¿e dlatego, i¿ nie mamy spójnych i kompleksowo ujê-
tych ró¿nych dzia³añ. NIK informuje, ¿e ta struktura jest rozproszona.
Musimy wyra�nie wydzieliæ bezpo�redni¹ i po�redni¹ politykê rodzinn¹,
bo same zasi³ki rodzinne czy pomoc spo³eczna nie s¹ w stanie nak³oniæ
ludzi do pozostania w kraju czy decyzji prokreacyjnych. Wp³yw wszyst-
kich czynników po�rednich takich jak: polityka mieszkaniowa, ochrony
zdrowia, edukacyjna, finansowa, wynagrodzeniowa, jest nieraz du¿o wiêk-
szy ni¿ tych �wiadczeñ bezpo�rednich.

� Na konferencji prasowej w Gdañsku chwali³ Pan niemieck¹ strate-
giê demograficzn¹.
� Niemcy uzna³y, ¿e z powodu ni¿u demograficznego, który u nich te¿
panuje, trzeba do sprawy podej�æ kompleksowo. Stwierdzili, ¿e rozwi¹za-
nia zwi¹zane z sam¹ polityk¹ rodzinn¹ i prorodzinn¹ nie wystarcz¹. Na z³¹
sytuacjê demograficzn¹ sk³ada siê wiele elementów, dlatego opracowali
strategiê demograficzn¹, w ramach której znajduje siê polityka rodzinna.
Zawarli tam sze�æ podstawowych filarów. Pierwszy, rodzina i spo³eczeñ-
stwo, zawiera uwarunkowania polityki rodzinnej, ale jest równie¿ eduka-

cja, nauka i badania, polityka zdrowotna, ubezpieczenia emerytalne, d³u-
goterminowa opieka i jeszcze infrastruktura. My�lê, ¿e w naszym kraju
stworzenie takiej strategii demograficznej, która w kompleksowy spo-
sób ujê³aby wszystkie te czynniki, by³oby dobrym rozwi¹zaniem.

� Polska powinna wzi¹æ przyk³ad z Niemiec?
� My�lê, ¿e Polska i wiele krajów Unii we�mie przyk³ad ze strategii nie-
mieckiej, poniewa¿ ten dokument obejmuje kompleksowo wszystkie
dzia³ania.

� Wierzy Pan, ¿e rz¹d w Polsce opracuje wszechstronny program
wyj�cia z ni¿u demograficznego?
� Niekorzystna sytuacja spo³eczno-gospodarcza musi zmusiæ rz¹d do
podjêcia dzia³añ. Obecnie powsta³ projekt prezydenta �dobry klimat dla
rodziny�. Mam nadziejê, ¿e zostanie przyjêty. Zosta³ potraktowany jako
projekt rz¹dowy. On wprawdzie nie zatrzyma od razu tsunami ni¿u demo-
graficznego, ale od czego� trzeba zacz¹æ.

Burzliwy rok 2014
Rosyjska inwazja na Ukrainê, sfa³szowane wybory w Polsce, afera ta-
�mowa, rozpanoszony antypolonizm, ale zarazem kanonizacja Jana Paw³a
II, ustanowienie b³ogos³awionego ks. Jerzego Popie³uszki patronem
Solidarno�ci, umacnianie siê spo³eczeñstwa obywatelskiego i mno¿enie
inicjatyw patriotycznych. Jaki by³ rok 2014 i które wydarzenia oka¿¹ siê
dla naszego kraju prze³omowe � dla Tygodnika Solidarno�æ Agnieszka
¯urek.

Polska bez Tuska
Kiedy w ubieg³oroczn¹ noc sylwestrow¹ strzela³y korki od szampana,
Polacy nie wiedzieli jeszcze, ¿e oprócz tradycyjnego powitania Nowego
Roku maj¹ naprawdê niebagateln¹ okazjê do �wiêtowania � oto bowiem
rozpoczyna³y siê dla nich ostatnie miesi¹ce z Donaldem Tuskiem w roli
premiera. Wprawdzie ten niew¹tpliwy powód do rado�ci zosta³ przy-
æmiony obsadzeniem w roli szefa rz¹du osoby wywo³uj¹cej ciche i zrezy-
gnowane westchnienie: �a jednak mo¿e byæ jeszcze gorzej�, niew¹tpliwie
jednak sam fakt uwolnienia Ojczyzny od szkodz¹cego jej tyle lat Tuska
stanowi pocieszaj¹cy dowód na to, i¿ nic nie trwa wiecznie. Nawet Plat-
forma Obywatelska.

Wolni do bólu
Rok 2014 obfitowa³ w wa¿ne rocznice: 30 � mêczeñskiej �mierci ks.
Popie³uszki, 70 � wybuchu Powstania Warszawskiego oraz 75 � rozpo-
czêcia II wojny �wiatowej. Spo�ród wymienionych rocznic, ¿adnej nie
nadano jednak takiej rangi, jak odmienianemu przez wszystkie przypadki
�25-leciu naszej wolno�ci�. Z tej okazji do Warszawy przylecia³ sam pre-
zydent USA Barack Obama. By³o na tyle du¿o fet, i¿ kto� nie¿yczliwy
móg³by pokusiæ siê o sformu³owanie tezy, ¿e w upartym powtarzaniu
hase³ o tym, JAK BARDZO JESTE�MY WOLNI, mog³o byæ co� z prób
zaklinania rzeczywisto�ci.

Dowód na wybuch
W styczniu 2014 r. nast¹pi³ wa¿ny prze³om w �ledztwie smoleñskim.
Ujawniony przez Marka Pyzê na ³amach tygodnika �wSieci� tzw. raport
archeologów pokaza³, ¿e TU-154M rozpad³ siê na ok. 60 tys. kawa³ków,
co stanowi po�redni dowód na to, i¿ na pok³adzie rz¹dowego samolotu
dosz³o do wybuchu. Pó³ roku pó�niej dowiedzieli�my siê natomiast, i¿
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji bada³o pobrane z wraku
tupolewa próbki w taki sposób, aby przypadkiem nic nie wykryæ.

�Trwam� na multipleksie
Wielkim sukcesem polskiego spo³eczeñstwa sta³o siê wej�cie Telewizji
Trwam na multipleks cyfrowy. Fakt ten stanowi jaskrawy dowód na to, i¿
przy odpowiedniej organizacji (wielka w tym rola tak¿e Solidarno�ci),
konsekwencji i determinacji w dobrej sprawie mo¿na osi¹gn¹æ �mia³e
cele, nawet w obliczu zmasowanej nagonki o�rodków rz¹dowo-medial-
nych.

Jan Pawe³ II �wiêtym
Jednym z najrado�niejszych dni mijaj¹cego roku by³ dla Polaków 27
kwietnia, kiedy to w Watykanie odby³a siê kanonizacja Jana Paw³a II. To
by³ polski Rzym polskiego �wiêtego.

Ks. Jerzy Popie³uszko patronem �S�
Wielk¹ rado�æ przynios³a inna decyzja papie¿a Franciszka o ustanowie-
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niu b³ogos³awionego ks. Jerzego Popie³uszki patronem NSZZ Solidar-
no�æ. � Solidarno�æ nie zwinê³a swoich sztandarów, choæ tego jej nieraz
¿yczono. S¹ tu z nami. (�) To Solidarno�æ niesie wiano Sierpnia 80 roku.
Stanowi najwa¿niejszy podmiot realizuj¹cy tamte postanowienia, konty-
nuuj¹cy tamten etos � powiedzia³ metropolita gdañski abp S³awoj Le-
szek G³ód�, og³aszaj¹c w 34. rocznicê podpisania Porozumieñ Sierpnio-
wych tre�æ dekretu Stolicy Apostolskiej.

Sprawdzam polityka
Strza³em w dziesi¹tkê okaza³a siê przeprowadzona przez Solidarno�æ przed
wyborami do Parlamentu Europejskiego akcja �sprawdzam polityka�.
Dziêki uruchomionej przez zwi¹zek specjalnej stronie internetowej wy-
borcy mogli samodzielnie oceniæ, czy dany kandydat do PE bêdzie rze-
czywi�cie sta³ na stra¿y ich, a nie jedynie w³asnych interesów. Zwi¹zek
po³o¿y³ szczególny nacisk na piêtnowanie tych pos³ów, którzy w g³oso-
waniach opowiadali siê za rozwi¹zaniami antypracowniczymi. Rekordzi-
�ci zostali przez Solidarno�æ �nagrodzeni� darmow¹ kampani¹ wyborcz¹.
Ich wizerunki trafi ³y na billboardy, a tak¿e do spotów radiowych i telewi-
zyjnych. Ten przywilej otrzyma³ m.in. minister finansów Jacek Rostowski,
minister pracy W³adys³aw Kosiniak-Kamysz czy minister edukacji Krysty-
na Szumilas. Ich fotografie na plakatach opatrzono podpisem: �Oszukali
wyborców�. Ca³a trójka � i wielu innych polityków PO, PSL � przepad³a w
wyborach.

Sk³adki od �mieciówek
Kolejny sukces Solidarno�ci to przeforsowanie projektu ozusowania
umów-zleceñ. Zmiany wejd¹ w ¿ycie od 1 stycznia 2016 r. Obowi¹zkowe-
go odprowadzania sk³adek ZUS-owskich od tzw. umów �mieciowych
zwi¹zek domaga³ siê od kilku lat. W 2012 r. przeprowadzi³ w tej sprawie
wa¿n¹ kampaniê �Syzyf � nie chcê codziennie zaczynaæ od nowa�.

Piotr Duda wybrany ponownie
Rok 2014 to tak¿e podsumowanie czteroletniej kadencji Komisji Krajo-
wej, ponowny wybór Piotra Dudy na przewodnicz¹cego zwi¹zku, a tak¿e
okre�lenie priorytetów �S� na najbli¿sze lata. W�ród g³ównych celów
znalaz³y siê: ochrona praw pracowniczych, zapobieganie dalszej emigra-
cji zarobkowej, szczególnie m³odych oraz dzia³ania na rzecz zmniejszania
w Polsce bezrobocia. Zwi¹zek bêdzie zabiega³ tak¿e o godne warunki i
bezpieczeñstwo pracy, przeciwdzia³a³ mobbingowi, a tak¿e wywiera³ pre-
sjê na rz¹d w celu przyjmowania rozwi¹zañ korzystnych dla pracowni-
ków.

Polacy mistrzami �wiata
W�ród sukcesów 2014 roku nie sposób nie wymieniæ tych sportowych
� pocz¹wszy od dwukrotnego zdobycia olimpijskiego z³ota przez Kamila
Stocha skacz¹cego w rosyjskim Soczi w kasku z bia³o-czerwon¹ sza-
chownic¹ lotnicz¹, poprzez Zbigniewa Bródkê z³otego medalisty w je�-
dzie szybkiej na lodzie a skoñczywszy na mistrzostwie �wiata zdobytym
przez polskich siatkarzy.

Protest rodziców dzieci niepe³nosprawnych
Z wielu tegorocznych manifestacji tê trzeba wyró¿niæ. Do zorganizowania
kilkutygodniowej, rozpaczliwej akcji zostali zmuszeni ci, którym w ¿yciu i
tak jest bardzo ciê¿ko � opiekunowie osób niepe³nosprawnych. Zabiega-
li o podwy¿ki �wiadczeñ, których wysoko�æ nie pozwala na sfinansowa-
nie rehabilitacji. Ten protest najlepiej podsumowuje wiarygodno�æ has³a
wyborczego PO: �By ¿y³o siê lepiej � wszystkim�.

Wybory samorz¹dowe � produkt demokracjopodobny
Pora¿ek w 2014 roku by³o jednak niestety wiêcej ni¿ sukcesów. Najpo-
wa¿niejsz¹ klêsk¹ okaza³y siê wybory samorz¹dowe, które wed³ug wszel-
kich znaków na niebie i ziemi zosta³y zwyczajnie zmanipulowane i zafa³-
szowane. W³adza nie potrafi³a wyja�niæ gigantycznego wzrostu poparcia
dla PSL (i to w porównaniu nawet do powyborczego sonda¿u exit poll)
oraz a¿ 2,5 mln liczby g³osów niewa¿nych. Reakcja na ten fakt wiêkszo�ci
prorz¹dowych mediów i zmanipulowanego przez nie spo³eczeñstwa tak-
¿e nie napawa optymizmem. Zamiast w roku 2014, dziwnym zrz¹dzeniem
losu przenie�li�my siê w czasie do roku 1947, kiedy to komuni�ci tak¿e
podkrêcili wyniki g³osowania. Jest jednak druga strona medalu. W wybo-
rach samorz¹dowych mandaty uzyska³o wielu radnych promowanych
przez �S�. Dobrze, ¿e w sejmikach wojewódzkich, radach miast i powia-
tów bêd¹ broniæ pracowników przed zwolnieniami, a samorz¹dowych
spó³ek, szczególnie szpitali � przed prywatyzacj¹.

Inwazja Putina na Ukrainê
Do lat 40. ka¿e nam wróciæ my�l¹ tak¿e to, co w ci¹gu tego roku wydarzy-
³o siê na Ukrainie. Inwazja Putina na Krym, a nastêpnie rozpoczêcie regu-
larnej wojny na wschodzie kraju, na dodatek � rosyjskim zwyczajem bez
jej wypowiedzenia � oraz skwapliwa obojêtno�æ Zachodu wobec rosyj-
skiej agresji b¹d� ob³udne udzielanie Ukrainie �moralnego wsparcia�,
nieuchronnie przywodz¹ na my�l s³owa wiersza Zbigniewa Jasiñskiego,
poety Powstania Warszawskiego: �Halo! Tu serce Polski! Tu mówi War-
szawa! Niech pogrzebowe �piewy wyrzuc¹ z audycji! Nam ducha starczy
dla nas i starczy go dla Was! Oklasków nie trzeba! ¯¹damy amunicji!�.
Solidarno�æ i w tym wypadku stanê³a na wysoko�ci zadania, wysy³aj¹c
kilkakrotnie konwoje z pomoc¹ dla walcz¹cych Ukraiñców.

Dla kogo pogrzeb z honorami?
Kolejn¹ pora¿k¹ tego roku jest prowadzona coraz wyra�niej i zajadlej
walka z polsko�ci¹, tak¿e na najwy¿szych szczeblach pañstwowych. Sto-
pieñ zdemoralizowania na ka¿dym poziomie ludzi sprawuj¹cych obecnie
w³adzê w Polsce unaoczni³a ujawniona przez �Wprost� afera ta�mowa.
Dobitnie pokaza³a nam ona tak¿e, w jaki sposób rz¹dz¹cy traktuj¹ polskie
pañstwo. Emblematycznym przyk³adem prowadzonej przez polityków
PO polityki historycznej s¹ tak¿e dwa tegoroczne pogrzeby osób publicz-
nych � zdrajcy i bohatera. Ten pierwszy (mowa rzecz jasna o Wojciechu
Jaruzelskim) zosta³ pochowany z honorami na warszawskich Pow¹z-
kach, wbrew protestom tysiêcy Polaków, tak¿e dzia³aczy �S�. Zas³u¿one-
mu dla polskiej sprawy, odwa¿nie broni¹cemu najwy¿szych warto�ci kon-
stytuuj¹cych nasz¹ Ojczyznê za³o¿ycielowi Wolnych Zwi¹zków Zawodo-
wych Kazimierzowi �witoniowi asysty honorowej natomiast odmówio-
no. Oby ujawnienie prawdziwej twarzy obecnej w³adzy obudzi³o naresz-
cie Polaków z letargu, a rok 2015 okaza³ siê czasem korzystnych dla
Polski przemian uzdrawiaj¹cych ¿ycie publiczne w naszej Ojczy�nie.

Tam, gdzie warto ¿yæ
Jeszcze nie przysch³a afera fa³szerstw wyborczych, a ju¿ rozkrêca siê afera
fa³szywych kilometrów przekrêconych przez dygnitarzy z partii oszustów.
Wszêdobylscy ministrowie jak Neumann, Ar³ukowicz, Sikorski potrafili
dziennie przejechaæ wiêcej ni¿ taksówkarz przez ca³y tydzieñ. Rozje¿d¿a-
j¹c siê s³u¿bowymi limuzynami z kierowc¹ i BOR-em, jednocze�nie po³y-
kali kilometry prywatnymi brykami, ale te¿ za pañstwowe pieni¹dze. Za-
skakuj¹cy wynik osi¹gn¹³ Neumann, który przez piêæ lat spala³ identyczn¹
kwotê � 35 tys. 103 z³. Podziwu godna regularno�æ. Wycycka³ co do
z³otówki okazyjny paragraf.

Bardzo powierzchowny audyt transportowych wydatków Sejmu i Senatu
ukazuje, ¿e tak rozje¿d¿onego parlamentu nie ma ¿aden inny kraj. To siê
zrobi³a jaka� agencja turystyczna. Taki pose³ Iwiñski co roku okr¹¿a kulê
ziemsk¹ dziesiêæ razy w poszukiwaniu socjalizmu zapewne� Tak¹ sam¹
pasjê przejawia marsza³ek Senatu Borusewicz. Dlatego Kancelaria Senatu
czym prêdzej og³osi³a, ¿e nie bêdzie sprawdzaæ podró¿y senatorów. Jak te
informacje z �Wprost� mo¿na skwitowaæ? Ma³e cwaniaczki znudzone
rol¹ bezmy�lnej maszynki do g³osowania, urywaj¹ siê na wagary, by po-
smakowaæ doznañ globtroterów, za cudze pieni¹dze. A hoj, przygodo!

Dramatycznie odmienny rodzaj turystyki uprawiaj¹ m³odzi Polacy szuka-
j¹cy miejsca, w którym mog¹ sobie u³o¿yæ ¿ycie. Powsta³ na ten temat
poruszaj¹cy film dokumentalny Magdaleny Piejko �Tam, gdzie warto ¿yæ�.
Film o trzech milionach emigrantów niemaj¹cych w swoim kraju szans na
godne ¿ycie. Zmuszonych do wyjazdu przez polskie prawa i regulacje
wytwarzane w turystycznym parlamencie. Uczciwe do bólu rozmowy o
têsknocie, mi³o�ci, pracy, rodzinie, rozterkach� ujawniaj¹ spo³eczn¹ rze-
czywisto�æ pomijan¹ w propagandowych mediach. Film pokazuje praw-
dê, przykr¹ ale i wzruszaj¹c¹, smutn¹, ale nie pozbawion¹ optymizmu.
Rzadko widuje siê dokumenty tak intensywne, nie pozwalaj¹ce na obo-
jêtno�æ. Znaj¹c wiele pokoleñ emigracji, tê przedwojenn¹, wojskow¹,
antykomunistyczn¹, solidarno�ciow¹, dostrzegam w obecnych emigran-
tach chyba mniej kompleksów, wiêksze poczucie swej warto�ci i mniej-
szy lêk przed k³opotami� Film �Tam, gdzie warto ¿yæ� powinien jak naj-
szybciej pojawiæ siê w du¿ej dystrybucji i wywo³aæ powszechn¹ dysku-
sjê, co uczyni, by Polska sta³a siê krajem �gdzie warto ¿yæ i warto wracaæ�.
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