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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Wszystkim górnikom oraz ich rodzinom
w dniu wiêtej Barbary
¯yczymy wszystkiego co najlepsze,
bezpieczeñstwa na co dzieñ,
tylko s³onecznych dni,
spe³nienia marzeñ
oraz
samych sukcesów w pracy zawodowej,
a tak¿e pomylnoci w ¿yciu osobistym.
Szczêæ Bo¿e!
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi
NSZZ

Tradycja sprzedana
za dwa telefony?

Barbórka to jedno z najwa¿niejszych wi¹t dla KGHM  g³osi tekst
artyku³u z Miedziaka, tzw. gazety pracowników KGHM Polska Mied
S.A. W tekcie napisano równie¿, ¿e w tym roku w³adze Lubina nie
wyrazi³y zgody na zamkniêcie parkingu przed Centrum Kultury Muza,
gdzie planowana by³a uroczysta akademia, ani na przemarsz ulicami
miasta pochodu Lisa Majora i organizacjê Skoku przez skórê st¹d
zmiana kilkudziesiêcioletniej tradycji i obchody zosta³y przeniesione do G³ogowa. O sprawie by³o g³ono pod koniec padziernika, ale
w³anie nadszed³ czas obchodów  dodatkowo uda³o nam siê dotrzeæ
do dokumentów w tej sprawie.
Co do samego G³ogowa naturalnie nie mamy ¿adnych zarzutów, czêæ z
nas tam mieszka a wiêkszoæ ma bliskich lub znajomych  miasto wchodz¹ce w Legnicko-G³ogowski Okrêg Miedziowy. Tak samo jak Lubin, miasto, które wyros³o z miedzi z siedzib¹ Zarz¹du KGHM i dlatego od wielu
lat w³anie tutaj organizowane s¹ centralne uroczystoci barbórkowe.
Sprawa przeplatana jest jednak polityk¹, o czym ju¿ wiedzielimy, ale te¿
hipokryzj¹ i ma jednak drugie dno.

O zgodê wyst¹pilimy w po³owie wrzenia. Po trzech tygodniach otrzymalimy odpowied odmown¹. W pimie zasugerowano jedynie, ¿e taka
uroczystoæ mog³aby siê odbyæ w okolicy miejskiej hali sportowej 
wyjani³ jeden z organizatorów we wspomnianym Miedziaku z 4 listopada br. Z dokumentów, które uda³o nam siê uzyskaæ sprawa wygl¹da zgo³a
inaczej ni¿ przedstawiono to pracownikom.
Jak czytamy w Miedziaku cz³onkowie komitetu barbórkowego musieli
zadecydowaæ o zmianie scenariusza uroczystoci  pad³o na G³ogów.
G³adko posz³o, ale dlaczego nie zwrócono siê równolegle do samorz¹dów Legnicy, Polkowic i G³ogowa o przedstawienie propozycji organizacji uroczystoci i przewidywanych kosztów, lecz zwrócono siê wy³¹cznie
do nowych w³adz G³ogowa na czele z prezydentem Platformy Obywatelskiej Rafaelem Rokaszewiczem? Skoro nowa hala w Lubinie nie odpowiada³a, w czym gorsze s¹ Polkowice lub Legnica, ¿eby nawet nie z³o¿yæ
zapytania?
Co jednak nie pasowa³o w Lubinie? Nie bêdziemy wnikaæ w szczegó³y
dlaczego prezydent Lubina zaproponowa³ now¹ halê sportow¹ a nie
chcia³ tak jak dotychczas (uogólniaj¹c) zablokowania ulic i organizacji
uroczystoci w centrum Lubina. Uda³o nam siê uzyskaæ dostêp do dokumentów, które rzucaj¹ wiêcej wiat³a na sprawê pozwalaj¹c spojrzeæ z
innej perspektywy.

Przede wszystkim, w³adze miasta Lubin  konkretnie RCS, spó³ka zale¿na
od miasta  z³o¿y³y ofertê dotycz¹c¹ organizacji centralnych uroczystoci w tzw. nowej hali 7 sierpnia br. Koszt wyniós³ ok. 30 tys. z³. W toku
dalszych negocjacji z w³adzami Zak³adów Górniczych Lubin w dniu 11
sierpnia br. kwotê ustalono na ok. 20 tys. z³. Po trzech tygodniach odpowiedzi, prawdopodobnie na pierwsze pismo z pominiêciem póniejszych
rozmów, udzieli³ Pawe³ Markowski, wiceprzewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego Obchodów Barbórki 2015. Jak siê okazuje odpowiedzi udzieli³
dopiero 31 sierpnia br. przy czym pismo wp³ynê³o nastêpnego dnia, 1
wrzenia br. Proponowana cena ze strony KGHM wynios³a ok. 15 tys. z³,
a odpowiedzi za¿¹dano... 1 wrzenia br. do godz. 13.00! Odpowied
zosta³a udzielona dopiero po ponad trzech tygodniach z ¿¹daniem 
choæ pisali o probie  odpowiedzi tego samego dnia. Jak widaæ czas
nagli³. W³adze miasta za porednictwem spó³ki RCS przypomnia³y, ¿e
ustalono ju¿ kwotê wynajmu hali za cenê ok. 20 tys. z³. To jednak nie
znalaz³o pos³uchu i zdecydowano siê na organizacjê centralnych uroczystoci barbórkowych w G³ogowie.
Co na to w³adze G³ogowa? Zarzekaj¹ siê, ¿e o niczym nie wiedz¹: Z
KGHM nie rozmawialimy w tej sprawie. Nie ma ¿adnego pisma i ¿adnego
telefonu. Nikt z nami siê nie kontaktowa³ w sprawie organizacji wiêta
górniczego  zapewnia Jaros³aw Dudkowiak, starosta g³ogowski w rozmowie z Telewizj¹ Regionaln¹  emisja programu z 22 padziernika br. Z
drugiej strony w tym samym czasie dziennikarze zapytali o sprawê Dariusza Wyborskiego, rzecznika KGHM: Na razie jestemy w fazie ustaleñ.
G³ogów jednak chce nam pomóc w organizacji. Skleroza dopad³a g³ogowskich samorz¹dowców?
Na centralne uroczystoci barbórkowe w G³ogowie KGHM ma zapewniæ
transport z Lubina. Zaplanowano wystêp grupy Ocelot i pokaz sztucznych ogni, tak¿e o konflikcie ze wzglêdów finansowych nie mo¿e byæ
mowy, a jednak by³ to jeden z problemów podczas negocjacji. Jak czytamy w serwisie KGHM to my w ramach nagród przewidziano dwa telefony Samsung Galaxy S6, które w zale¿noci od modelu ³¹cznie kosztuj¹
ok. 5 tys. z³, czyli jest to kwota równa ró¿nicy miêdzy propozycj¹ KGHM z
29 sierpnia br. (ok. 15 tys. z³) a stanowiskiem miasta (ok. 20 tys. z³). Co
ciekawe konkurs KGHM to my prowadzi wynajêta firma Particules PR z
Warszawy i z pewnoci¹ nie robi tego charytatywnie.
Podsumujmy listê k³amstw, manipulacji i hipokryzji w tej sprawie:
1) W³adze G³ogowa twierdz¹, ¿e w³adze KGHM nie kontaktowa³y siê w
sprawie organizacji centralnych uroczystoci barbórkowych ani pisemnie, ani telefonicznie, podczas gdy rzecznik KGHM w tym samym
czasie twierdzi inaczej. Skrzêtnie ukrywany plan wyszed³ na wiat³o
dzienne. Zak³amanie te¿.
2) Na potrzeby realizacji politycznego planu wykreowano obraz, w którym szeroko pojêci organizatorzy z KGHM:
- negocjowali organizacjê uroczystoci w centrum Lubina, ale ju¿
nie w lubiñskiej hali, choæ to robili,
- ustalili cenê zaporow¹ za halê domagaj¹c siê odpowiedzi po kilku
godzinach choæ wczeniej wynegocjowali i ustalili inn¹ kwotê,
- postanowili zmieniæ wieloletni¹ tradycjê, bo woleli rozdaæ dwa telefony (?!).
Napisa³ do nas w tej sprawie czytelnik i jednoczenie pracownik KGHM.
Jak patrzê na to z dystansu to mi zwyczajnie wstyd, ¿e tacy s¹ ludzie
kreuj¹cy nasz¹ codziennoæ. Czy my wci¹¿ musimy patrzeæ na wa¿nych
ludzi, którzy nie doroli do swoich stanowisk? Mam nadziejê, ¿e nie
bêdziemy wiêcej wiadkami ¿enuj¹cych scen i przepychanek z udzia³em
w³adz KGHM i miasta Lubina, bo wiêtowaæ trzeba z godnoci¹ czego
wszystkim nam ¿yczê.  podsumowa³ czytelnik podpisany In¿ynier.
Marek Bestrzyñski, ponoæ szef ca³ego zamieszania, jest obecnie Dyrektorem Generalnym Centrali KGHM. W przesz³oci zasiada³ w Radzie Nadzorczej Zag³êbia Lubin wraz ze starost¹ g³ogowskim Jaros³awem Dudkowiakiem  odeszli z niej w 2014 r. Bestrzyñski dzia³a³ te¿ razem z prezydentem G³ogowa Rafaelem Rokaszewiczem w Fundacji Polska Mied. Wypowiedzi medialne jakoby Marek Bestrzyñski szykowa³ sobie miêkkie
l¹dowanie po pora¿ce Platformy Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych zaczynaj¹ byæ bardziej realne. Ale czy zmiana kilkudziesiêcioletniej tradycji by³a tego warta?

Organizacje Zwi¹zkowe pisz¹
do ministra ws. CBJ
Organizacje Zwi¹zkowe, w tym NSZZ Solidarnoæ, dzia³aj¹ce w

Spó³ce Centrum Badañ Jakoci z siedzib¹ w Lubinie, której w³acicielem jest KGHM Polska Mied S.A. zwróci³y siê do Ministra Skarbu
Pañstwa Dawida Jackiewicza o interwencjê w Zarz¹dzie KGHM PM
S.A. w sprawie odst¹pienia od projektu likwidacji Spó³ki CBJ i przekazania pracowników do nowego podmiotu gospodarczego pod nazw¹
Centrum Wiedzy, a w rzeczywistoci do Spó³ki KGHM Cuprum z siedzib¹ we Wroc³awiu.
W ocenie Organizacji Zwi¹zkowych, zwa¿ywszy na fakt bardzo du¿ej grupy pracowniczej licz¹cej 470 osób, jest to pomys³ nieprzemylany, budz¹cy bardzo wiele obaw i kontrowersji. Pracownicy Spó³ki Centrum Badañ
Jakoci maj¹ ogromne obawy o stabilnoæ zatrudnienia w kolejnych latach a przede wszystkim utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy w
nowym zak³adzie pracy. Poza s³ownymi zapewnieniami i prawami wynikaj¹cymi z kodeksowego zapisu art. 231 nikt nie chce Organizacjom Zwi¹zkowym wystêpuj¹cym w imieniu pracowników zagwarantowaæ dalszych
stabilnych warunków pracy i zatrudnienia. Obawy za³ogi potwierdza fakt
podpisania porozumienia z firm¹ Wroc³awskie Centrum Badañ EIT + w
sprawie wspó³pracy w dziedzinie naukowo-badawczej, gdzie poszukiwane s¹ mo¿liwoci finansowania tego projektu poprzez przemys³ miedziowy. Jak stwierdzaj¹ zwi¹zkowcy firma, pomimo i¿ dzia³a w dziedzinie badañ i rozwoju jest typow¹ spó³k¹ prawa handlowego, a nie instytutem
naukowo-badawczym. Te i inne przes³anki budz¹ du¿y niepokój wród
za³ogi oraz potwierdzaj¹ realne zagro¿enie, przekazania laboratoriów CBJ
w struktury wroc³awskiego Centrum Badañ EIT +, co w konsekwencji
mo¿e oznaczaæ ograniczenie lub likwidacjê stanowisk pracy dla pracowników CBJ na terenie miast: Lubina, Legnicy, Polkowic, G³ogowa oraz
grozi utrat¹ kontroli nad wynikami i procesem produkcji.
Zwi¹zkowców zastanawia i niepokoi bardzo przypieszone tempo ostatecznego rozstrzygniêcia tego pomys³u i sposób wdro¿enia do realizacji.
Obawy potêguje równie¿ fakt, ¿e wybrani przedstawiciele za³ogi do Rady
Nadzorczej KGHM g³osowali przeciw podjêciu uchwa³y o po³¹czeniu, podzielaj¹c zdanie pracowników CBJ.
W podsumowaniu listu do Ministra Dawida Jackiewicza przedstawiciele
Organizacji Zwi¹zkowych napisali: W sytuacji, kiedy g³osami obywateli,
w tym pracowników Polskiej Miedzi dokonano wyboru nowego parlamentu, i nowego podejcia do spraw spo³ecznych i gospodarczych, od³o¿enie w czasie tej decyzji budz¹cej wiele kontrowersji i spo³ecznego sprzeciwu by³oby jak najbardziej zasadne i po¿¹dane.

Piotr Duda: Z rz¹dem PiS te¿
mo¿emy spotykaæ siê na ulicach
Jeli powi¹¿e siê wiek emerytalny ze sta¿em pracy, tak jak to proponujemy, to po 40 latach pracy wypracuje sobie minimalny kapita³,
czyli 880 z³ emerytury. Inna sprawa, ¿e to politycy PiS wygrali wybory
i to ich sprawa, ¿eby pieni¹dze na zapowiedzi siê znalaz³y. Solidarnoæ bêdzie pilnowaæ realizacji tych postulatów, bo uwa¿amy, ¿e
politycy musz¹ braæ odpowiedzialnoæ za swoje s³owa  mówi w Super Expressie Piotr Duda, przewodnicz¹cy Solidarnoci.
Jak siê zwi¹zkowcowi podoba³o exposé premier Szyd³o?
By³o to pierwsze od wielu lat exposé premiera, który o sprawach spo³eczno-gospodarczych mówi³ du¿o i konkretnie. Cieszy mnie to, ¿e zapowiedzi PiS z kampanii wyborczej znalaz³y swoje odzwierciedlenie w programie rz¹du. Mam tu na myli obni¿enie wieku emerytalnego, zwiêkszenie
kwoty wolnej od podatku, zapowied walki z umowami mieciowymi,
wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej. To bardzo wa¿ne rzeczy.
Powtórzenie tych zapowiedzi nic nie kosztuje, ale wprowadzanie ich
w ¿ycie ju¿ tak. A na to trzeba mieæ pieni¹dze. Wiele osób zadaje
sobie pytanie, jak finansowaæ nawet te s³uszne postulaty. ¯eby daæ
komu wiêcej, trzeba wiêcej komu zabraæ. A rz¹d nie bardzo mówi o
zabieraniu. Pojawia siê wiêc pytanie, czy realnie da siê te postulaty
wcieliæ w ¿ycie?
Jeli chodzi o kwotê woln¹ od podatku, to jako Solidarnoæ uwa¿amy, ¿e
jej zwiêkszanie powinno dotyczyæ tylko tych, którzy najbardziej tego potrzebuj¹. Powinno to wiêc mieæ charakter degresywny. Maksymalne ulgi
dostaj¹ najbiedniejsi, a im bli¿ej rednich zarobków, tym ta kwota powinna byæ ni¿sza. I na tych rednich zarobkach kwota wolna od podatku
powinna siê koñczyæ. Nie staæ nas dzi na to, ¿eby dawaæ tê ulgê najbogatszym. Tym bardziej ¿e najmniej zamo¿ni zaoszczêdzone pieni¹dze natychmiast wydadz¹ i wróc¹ one do gospodarki i do bud¿etu, nie trafi¹ na
lokaty, jak w przypadku najbogatszych.

Ekonomici wieszcz¹ ogromne koszty reformy emerytalnej.
Uwa¿am, ¿e te wyliczenia s¹ przesadzone. Jeli powi¹¿e siê wiek emerytalny ze sta¿em pracy, tak jak to proponujemy, to po 40 latach pracy
wypracuje sobie minimalny kapita³, czyli 880 z³ emerytury. Inna sprawa,
¿e to politycy PiS wygrali wybory i to ich sprawa, ¿eby pieni¹dze na
zapowiedzi siê znalaz³y. Solidarnoæ bêdzie pilnowaæ realizacji tych postulatów, bo uwa¿amy, ¿e politycy musz¹ braæ odpowiedzialnoæ za swoje s³owa.
I wierzy pan, ¿e PiS nie wycofa siê z zapowiedzi rakiem?
PiS nie mo¿e powiedzieæ, ¿e czego nie zrealizuje, bo ma policjanta w
postaci koalicjanta, który na to nie pozwoli, czy prezydenta, który tego nie
chce. Mamy umowê programow¹ z panem prezydentem. PiS ma wiêkszoæ, ca³¹ w³adzê i ca³¹ odpowiedzialnoæ.
Premier w exposé oprócz godzinowej pensji minimalnej, nie mówi³a
nic o wzrocie pensji minimalnej jako takiej. Czego siê tu bêdziecie
domagaæ?
Mamy od dawna projekt powi¹zania p³acy minimalnej ze wzrostem gospodarczym. Zak³ada on, ¿eby wzrasta³a ona szybciej, jeli PKB jest powy¿ej 3 proc. Docelowo ma stanowiæ 50 proc. przeciêtnego wynagrodzenia.
Tak jak g³osz¹ to postulaty Komisji Europejskiej. Wystarczy oprócz stawki
miesiêcznej dopisaæ stawkê godzinow¹ i pani minister Rafalska ma gotowy projekt ustawy.
W przemówieniu premier Szyd³o zabrak³o te¿ kwestii górnictwa. Nie
martwi pana przemilczenie tego tematu?
Z tych informacji, które mam, osoba ministra Tchórzewskiego gwarantuje to, ¿e rz¹d bêdzie robi³ wszystko, ¿eby trudn¹ sytuacjê w górnictwie
rozwi¹zaæ.
Nie boi siê pan, ¿e bêd¹ rozwi¹zania kosztem górników?
Nie trzeba straszyæ, trzeba usi¹æ i rozmawiaæ. To samo dotyczy nauczycieli. Straszy siê, ¿e zapowiadana likwidacja gimnazjów sprawi, ¿e czêæ
nauczycieli zostanie bez pracy. Mamy zapewnienia rz¹du, ¿e tak siê nie
stanie. Tak czy inaczej, trzeba usi¹æ i rozmawiaæ. Bêdê namawia³, aby
przy ka¿dym ministerstwie powsta³y stoliki bran¿owe, gdzie zwi¹zkowcy
bêd¹ spotykaæ siê z przedstawicielami rz¹du i w dialogu wypracowywaæ
rozwi¹zania.
A jak nie?
Jestemy zwi¹zkowcami i jak trzeba bêdzie, to z rz¹dem PiS bêdziemy
spotykaæ siê na ulicach.
Ile w takim razie dajecie rz¹dowi na wywi¹zanie siê z obietnic?
To nie jest kwestia czasu. Widzimy, jak pewne rzeczy szybciutko dziej¹ siê
w Sejmie.
Oczekuje pan, ¿e postulaty prospo³eczne bêd¹ tak szybko wcielane w
¿ycie jak choæby ustawa o Trybunale Konstytucyjnym? Tak siê PiS
spieszy, ¿e noce biedni zarywaj¹.
Nie wydaje mi siê, ¿e jest a¿ tak du¿a potrzeba, ¿eby a¿ tak szybko sprawy
spo³eczne procedowaæ. Chodzi przede wszystkim o to, ¿eby ustawy w tej
materii by³y zgodne z prawem, by potem przez Trybuna³ Konstytucyjny
nie by³y odrzucane i trafia³y z powrotem do Sejmu.
Teraz to ju¿ chyba nie ma takiego zagro¿enia. Trybuna³ bêdzie pisowski, wiêc nikt piachu w tryby sypaæ nie bêdzie.
Jak ten dotychczasowy trybuna³ by³ niezale¿ny, wiadcz¹ nasze z nim
przygody. Kiedy sk³adalimy skargê dotycz¹c¹ rokowañ dla pracowników cywilnych administracji pañstwowej, jeden z sêdziów pyta³, jak sobie wyobra¿amy rozpatrzenie tej skargi, skoro niby siê tak mocno politycznie zaanga¿owalimy. Jak pan popyta ekspertów - nie Piotra Dudê co s¹dz¹ o obecnym trybunale, to wszyscy powiedz¹ panu, ¿e siê kompromituje. Z przewodnicz¹cym Rzepliñskim na czele. Ci sêdziowie nie
maj¹ pojêcia o sprawach spo³ecznych.
A co pan s¹dzi o ca³ym zamieszaniu z TK?
Gdyby przed wyborami PO nie zrobi³a myku z powo³aniem czêci sêdziów, to dzi nie by³oby tego odwetu.
Czy ten jeden raz nie ma racji Ryszard Petru, ¿e mo¿e i PO nagiê³a
prawo, ale nie oznacza to, ¿e w zwi¹zku z tym PiS powinien naginaæ je
jeszcze bardziej?
Niech pan zapyta Petru, czy jeli by³by w sytuacji PiS, to nie zrobi³by tego
samego. Polityka to jedno wielkie drañstwo i nie ma tam miejsca na
sentymenty. Wyobra¿a pan sobie TK, w którym sêdziów ma tylko PO?
Przecie¿ jej politycy kierowaliby tam wszystkie ustawy, a trybuna³ by to
odrzuca³. Panie redaktorze, nie b¹dmy naiwni.

To jeszcze u³askawienie Mariusza Kamiñskiego. Podoba³o siê to panu?
Pan prezydent ma do tego pe³ne prawo, podj¹³ tak¹ decyzjê i ja tej decyzji
nie chcê komentowaæ. Nie bêdê ju¿ wraca³ do tego, kogo u³askawiali
poprzednicy Andrzeja Dudy.
Wróæmy wiêc do kwestii spo³ecznych. Prof. Bugaj zwróci³ uwagê, ¿e
nic w exposé nie by³o na temat walki z nierównociami dochodowymi. Solidarnoæ te¿ chce z tym walczyæ. le, ¿e tego zabrak³o?
Exposé trwa³o godzinê. Nie da siê w tym czasie powiedzieæ o wszystkich
wa¿nych rzeczach.
To chyba jednak sprawa fundamentalna.
Mówienie o 500 z³ na dziecko, zwiêkszaniu kwoty wolnej od podatku czy
o walce z umowami mieciowymi to mo¿e nie bezporednie, ale jednak
wskazanie, ¿e ten rz¹d z nierównociami chce walczyæ. W Radzie Dialogu
Spo³ecznego na pewno bêdziemy rz¹dowi na te kwestie zwracaæ uwagê i
jeli zajdzie taka potrzeba, sami bêdziemy sk³adaæ projekty odpowiednich
ustaw.
Patrz¹c na personalia w rz¹dzie, nie boi siê pan, ¿e bêdzie jednak
problem z wra¿liwoci¹ spo³eczn¹ tej ekipy? Pan Sza³amacha znany
jest z liberalnych sympatii. Mateusz Morawiecki przychodzi z instytucji finansowej i nie wiadomo, czy rozumie problemy spo³eczne.
Ludzie, którzy weszli do rz¹du, musz¹ realizowaæ nakrelony przez premier plan, a nie swoje osobiste ambicje. Wiem, ¿e minister Sza³amacha
mo¿e mieæ takie ci¹gotki, ale dzi Ministerstwo Finansów ma inne zadania
ni¿ za czasów poprzednich rz¹dów PiS czy rz¹dów PO.
A co z premierem Morawieckim?
Znam go bardzo dobrze. Uwa¿am, ¿e jest wietnym fachowcem i cz³owiekiem dialogu. Rozmowy z nim bêd¹ trudne, ale kompromis mo¿na z nim
wypracowaæ.

Bezrozumne oszo³omienie Salonu
Powstanie nowego rz¹du wywo³a³o now¹ kategoriê zachowañ mediów,
autorytetów i ich wiernych odbiorców. Mo¿na je porównaæ do stanu
emocjonalnego paranoicznego i zaborczego kochanka, który po wielu
latach zwi¹zku, dosta³ spektakularnego kosza. Zakochany nie jest w
stanie siê z tym pogodziæ. Jego wciek³oæ przeradza siê w oszo³omienie, przez co nie tylko tworzy alternatywn¹ rzeczywistoæ, ale z desperacj¹ ka¿e w ni¹ wszystkim uwierzyæ.
Doskonale rozumiem ten stan otêpienia. Trudno mu siê dziwiæ, ³atwo
zdiagnozowaæ, lecz absolutnie nie mo¿na siê na niego godziæ. Po wielu
latach obserwowania dyskursu publicznego, wiemy doskonale, ¿e
wszystkie chwyty sta³y siê dozwolone. Nie mo¿na oburzaæ siê na to, ¿e
uczestnicy ¿ycia publicznego osadzeni s¹ w centrum cieraj¹cych siê
rodowisk politycznych, kulturowych i medialnych. Zawsze bêdziemy
mieli do czynienia ze skrajnymi opiniami - zarówno po stronie rz¹dowej
jak i opozycyjnej. Nie oczekujmy jakiej zbawczej utopii, która wywo³a
stan powszechnego obiektywizmu, jednej i w³aciwej prawdy oraz rzetelnoci wyzbytej jakichkolwiek emocji.
Jednak to, co dzieje siê od czasów wyborów i zaprzysiê¿enia rz¹du Beaty
Szyd³o jest zjawiskiem prze³omowym. Jest przejawem choroby, która
zniekszta³ca, demoralizuje i intelektualnie nas upadla. Abstrahuj¹c od
pogl¹dów politycznych, wybryki salonu obra¿aj¹ inteligencjê przeciêtnego Polaka, którego traktuje siê jak element bezmylnego mot³ochu.
Uwa¿a siê, ¿e mo¿na powiedzieæ mu ju¿ wszystko i z pozycji ex cathedra
oznajmiaæ zasady funkcjonowania wiata: niezale¿nie od faktów, opinii i
rzeczywistego przebiegu zdarzeñ. Charakterystyczne odwo³ywanie siê
do terminów skrajnych, kwantyfikatorów, wiadczy nie tylko o bezmylnoci, ale przede wszystkim o jawnej pogardzie dla nas, maluczkich.
Nie wiem jak Pañstwo czuj¹ siê w Rzeczpospolitej totalitarnej, w której
demokracja przesta³a istnieæ, a zamach stanu sta³ siê faktem ju¿ historycznym. Taka bowiem diagnoza wyp³ywa z ust autorytetów moralnych oraz etatowych dziennikarzy, broni¹cych minionego stanu rzeczy. Hiperbola, pustos³owie i skandale rodem z tabloidu. Godz¹c siê na
tak¹ progresjê wydarzeñ, za dwa tygodnie dowiemy siê, ¿e Prawo i Sprawiedliwoæ dokona³o aktu terroru, gwa³tu, a mo¿e nawet ludobójstwa.
Wed³ug powszechnej narracji przeg³osowanie przez koalicjê Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego obsadzenia
piêciu miejsc w Trybunale Konstytucyjnym, wbrew przepisowej kadencji sêdziów i wbrew procedurom, nie by³o aktem bezprawia czy

chocia¿by z³amania dobrych obyczajów. By³o sytuacj¹ wart¹ przemilczenia i zag³uszenia jakim wa¿niejszym dla Rzeczpospolitej wydarzeniem - chocia¿by wypadkiem samochodowym pod Szczekocinami
czy nowym biustem jakiej celebrytki. Natomiast uniewa¿nienie tego
wyboru oraz przywrócenie stanu pierwotnego przez Prawo i Sprawiedliwoæ - na podstawie udzielonej legitymacji wyborczej - jest aktem
zamachu stanu, zamachu na demokracjê i zacz¹tkiem totalitaryzmu.
Na czele pochodu w obronie w wolnoci i sprzeciwu wobec tego totalitaryzmu, stan¹³ pewien niewysoki Pan, rzecznik prasowy Rady Ministrów w
latach 1981-1989. Jerzy U. w jednym zdaniu og³osi³ koniec demokracji,
po czym doda³, i¿ sam by³ w systemie, który chcia³ zwiêkszaæ polsk¹
autonomiê w systemie socjalistycznym. Wtórowa³ mu Tomasz Lis, który
rzuca³ has³a o koñcu wolnoci, komuchach z PiS, powrocie komuny, zalegalizowaniu dyktatury PiS-u, a samego Jaros³awa Kaczyñskiego nazwa³ Ajatollahem Kaczafim i kieszonkowym dyktatorkiem. Redaktor rozbawi³ publikê do ³ez, gdy og³osi³, ¿e w Warszawie wkrótce bêdzie
Majdan (i to nie ten, który by³ partnerem Dody).
Salon milcza³ b³ogo i nie zaj¹kn¹³ siê, gdy radni Platformy Obywatelskiej za¿¹dali odwo³ania spektaklu mieræ i Dziewczyna oraz oficjalnym stanowiskiem zagrozili obciêciem samorz¹dowej dotacji dla
Teatru Polskiego. Jednak gdy Minister Kultury Piotr Gliñski, na podstawie noty zapowiadaj¹cej spektakl, i¿ ma on treæ pornograficzn¹ i
zawiera pe³en akt seksualny, który wykonaj¹ za Pañstwa i moje pieni¹dze aktorzy porno z zagranicy, za¿¹da³ wyjanieñ od Marsza³ka
Dolnol¹skiego, mielimy do czynienia z sytuacj¹ zgo³a odmienn¹.
Wówczas by³ to przejaw jawnej cenzury prewencyjnej i ogólnopolskiego skandalu. Autorytet Zbigniew Ho³dys od razu mianowa³ Jaros³awa Kaczyñskiego wychowankiem komunizmu, a samo dzia³anie Ministra Gliñskiego zrówna³ ze zdjêciem spektaklu Dziady w re¿yserii Kazimierza Dejmka, granego w warszawskim Teatrze Narodowym w 1968
roku. Chcia³bym, ¿eby by³ to tylko przejaw jego historycznej ignorancji.
Pasmu dysproporcji jednak ci¹gle nie by³o koñca. Niegdy oburzaj¹cy
bojkot pos³ów PiS i wyjcie z g³osowania, zakoñczone demonstracj¹ przed
Kancelari¹ Premiera, spotka³o siê z medialnym naparzaniem. Jednak w
obliczu identycznego zachowania pos³ów PO i Nowoczesnej, którzy na
znak protestu wyszli z sali w trakcie g³osowania przeciw zmianom w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym, poznalimy ich jako demokratycznych
herosów, którzy w spektakularnym akcie obywatelskim pokazali jak to
jest niez³omnym byæ.
20-latek, który zosta³ doradc¹ Antoniego Macierewicza w Ministerstwie
Obrony Narodowej to równie¿ by³a rzecz oburzaj¹ca, godna obelg i salw
miechu - w przeciwieñstwie do zatrudnienia 21-latka przez Ministra PO
Mateusza Szczurka czy 23-letni¹ Dobrawê Morzyñsk¹, która zosta³a szefem gabinetu ministra. Nie wspominaj¹c o etacie 20-letniego Adama
Malczaka, który zosta³ doradc¹ Ministra Spraw Wewnêtrznych w rz¹dzie
Platformy Obywatelskiej.
Te jawne dysproporcje nie stoj¹ jednak na przeszkodzie, by autorytety
dzieli³y siê z nami swoim otêpia³ym wró¿biarstwem o nadchodz¹cym pañstwie etnicznie jednorodnym czy egzaminach na dobrych dziennikarzy.
Wyssane z palca tezy i alternatywna rzeczywistoæ s¹ tak wszechobecne,
¿e domagam siê, by dla pe³nej groteski i dobrej zabawy, jeszcze bardziej
zwiêkszyæ ich natê¿enie.
W Polsce podobno czyta siê Konstytucjê w kawiarniach. Odbywaj¹ siê
protesty w imiê obrony demokracji. Obra¿ane s¹ uczucia europejskie.
Monika Olejnik pyta czy Kaczyñski odwo³a wiêta Bo¿ego Narodzenia i czy
Sejm podejmie uchwa³ê o uniewa¿nieniu wyboru opozycji. Jaros³aw Kuniar twierdzi, ¿e Beata Szyd³o wyprowadzi³a sztandar Europy. Opozycja
przypina te sztandary do ³aw Sejmu i b³aga Polaków o wpinanie gwiedzistej flagi w klapy. Roman Giertych domaga siê uniewa¿nienia wyborów
przez S¹d Najwy¿szy. Osoby kultury dziel¹ siê fa³szywymi linkami o tym, ¿e
Prezydent RP Andrzej Duda powiedzia³, i¿ kobieta powinna byæ cicha,
pokorna i pos³uszna, wtedy bêdzie jej lepiej, po czym na podstawie tak
spreparowanych linków, nie wysilaj¹c siê na najmniejsze zweryfikowanie
tej informacji, nazywaj¹ Prezydenta idiot¹ i odmawiaj¹ mu szacunku.
wiadectwo polskim dziennikarzom wystawia fakt, i¿ w kontekcie
ostatniej wizyty Prezydenta Andrzeja Dudy w Chinach, komunistyczne
media by³y od nich bardziej rzetelne . Nie jestem w stanie zrozumieæ

tego, dlaczego wizyta Prezydenta europejskiego pañstwa w wiatowym mocarstwie by³a dla Chiñczyków wiêkszym wydarzeniem ni¿ dla
nas. Nie bylimy w stanie obejrzeæ takich lub takich obrazków, które rzecz
jasna nie s¹ politycznie znacz¹ce i stanowi¹ tylko o wyra¿eniu sympatii.
Z³oliwie jednak prognozujê wstecz, i¿ gdyby takie przyjêcie zorganizowane zosta³o na czeæ poprzednich dysydentów, media nie przesta³yby
piaæ z zachwytu, zrównuj¹c to wydarzenie z najwiêkszymi sukcesami
Adama Ma³ysza, czy wyborem Karola Wojty³y na tron Piotrowy.
W ca³ej tej konstatacji nie chodzi o opowiadanie siê po jednej stronie
okrelonej opcji politycznej. Chodzi o to, bymy stanêli po stronie rozumu, rzetelnoci i nie ulegali wszechogarniaj¹cemu stanowi bezrozumnego oszo³omienia. Sprzeciwianie siê otêpia³emu Danse macabre salonu
nie jest ju¿ kwesti¹ pogl¹dów czy sympatii politycznych. To wypowiedzenie sprzeciwu wobec traktowania Polaków jak idiotów - bezmylnie krocz¹cych jednostek, którym mo¿na sprzedaæ ju¿ ka¿de has³o i ka¿d¹ nawet
najg³upsz¹, tabloidow¹ diagnozê.
Tomasz Samo³yk

Samobójstwo Zachodu

Media spêtane polityczn¹ poprawnoci¹ oraz strachem przed milionami
mieszkañców muzu³mañskich dzielnic nie rozpowszechniaj¹c prawdy. A
ta jest pora¿aj¹ca: nie ¿aden islamski funda-mentalizm, lecz sam islam
zagra¿a Zachodowi. (...)
Trzeba przyj¹æ do wiadomoci, ¿e Koran nakazuje mordowaæ niewiernych, obcinaæ im rêce, podrzynaæ gard³a. Opowieci o religii pokojowej
czas miêdzy bajki w³o¿yæ. Wczesne wersety Koranu, mówi¹ce o mi³oci,
pokoju i cierpliwoci, tak czêsto cytowane przez obroñców islamu, powsta³y przed ucieczk¹ Mahometa z Mekki, gdzie jego nauczanie nie zdoby³o wiêkszej popularnoci. W Medynie, która przyjê³a go w 622 roku jak
proroka, g³osiæ zacz¹³ obowi¹zek walki i mordowania ludzi innych wyznañ. Kolejne dopisywane przez niego sury uniewa¿nia³y poprzednie - za
obowi¹zuj¹ce uchodz¹ te najpóniejsze. Muzu³manie wiedz¹, ¿e wersety
nawo³uj¹ce do mi³oci zosta³y zniesione tzw. wersetem miecza z sury 9:
Walczcie i zabijajcie pogan, gdziekolwiek ich znajdziecie; chwytajcie ich,
oblegajcie i przygotowujcie dla nich wszelkie zasadzki.
Czy spece od propagandy zapomnieli, ¿e przez prawie tysi¹c lat, od pierwszego l¹dowania Maurów w Hiszpanii w 711 roku do zwyciêstwa króla
Jana Sobieskiego pod Wiedniem w 1683 roku, Stary Kontynent zagro¿ony by³ podbojem przez muzu³manów - jedyn¹ si³ê, która nios³a z sob¹
realne niebezpieczeñstwo unicestwienia naszego wiata?
¯eby uciec od jasnego stawiania sprawy, wymylono ad hoc narracjê,
wed³ug której Zachód nie ma problemu z islamem, ale z islamskim ekstremizmem czy terroryzmem. Media wci¹¿ pokazuj¹ muzu³manów z
paryskich dzielnic, którzy nie chc¹ mówiæ o jatce ze wstydu. A mo¿e ze
strachu? Nadaje siê rozg³os islamskim intelektualistom od¿egnuj¹cym
siê od przemocy, kilku arabskim libera³om z krêgów akademickich lub
dziennikarskich, którzy o islamie wiedz¹ równie ma³o, co my
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Pomó¿ potrzebuj¹cym

Komisje NSZZ Solidarnoæ O/ZG Rudna i O/ZG Lubin oraz PeBeKa
apeluj¹ do cz³onków i sympatyków Solidarnoci  do wszystkich ludzi
dobrej woli  o przekazywanie w ramach akcji charytatywnej BONÓW
¯YWNOCIOWYCH.
Bony zostan¹ wymienione na ¿ywnoæ, z której przed wiêtami Bo¿ego
Narodzenia zrobione bêd¹ paczki ¿ywnociowe i przekazane najubo¿szym rodzinom z ¿yczeniami wi¹tecznymi od górników. Wszystkie osoby dobrej woli, chc¹ce wesprzeæ tak szlachetn¹ akcjê charytatywn¹, mog¹
przekazaæ czêæ swoich bonów ¿ywnociowych do 18 grudnia 2015 r. w
biurach Solidarnoci.
Organizatorzy akcji z góry dziêkuj¹ za wra¿liwoæ i otwarte serce na potrzeby ludzi najbardziej potrzebuj¹cych!
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