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Weso³ych �wi¹t
i

Do Siego Roku!
Z okazji �wi¹t Bo¿ego Narodzenia

¿yczymy zdrowych i radosnych chwil
spêdzonych w gronie rodzinnym.

Dodatkowo spe³nienia marzeñ,
zdrowia, szczê�cia i realizacji

podjêtych postanowieñ noworocznych.

Sk³adamy ¿yczenia wszystkim
pracownikom KGHM i spó³ek z grupy kapita³owej

oraz emerytom i rencistom Polskiej Miedzi.

¯ycz¹:
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ�
Komisje Zak³adowe i Miêdzyzak³adowe NSZZ �Solidarno�æ�

oraz Redakcja �Pryzmatu�



�KGHM to MY�
z Amber Gold w tle

Przy okazji organizowanych w G³ogowie centralnych uroczysto�ci bar-
bórkowych przeprowadzono konkurs, w którym mo¿na by³o wygraæ
dwa telefony, o czym pisali�my w ostatnim numerze Pryzmatu. Orga-
nizacjê konkursu powierzono firmie Particules PR z Warszawy. Co
ciekawe o istnieniu firmy mo¿na dowiedzieæ siê jedynie z rejestrów
przedsiêbiorstw w Polsce. Firma zajmuj¹ca siê PR nie ma swojej
strony internetowej! Pró¿no szukaæ numeru telefonu umo¿liwiaj¹ce-
go kontakt. Jak wiêc w³adze KGHM odnalaz³y i wed³ug jakich kryte-
riów wybra³y w³a�nie tê firmê?

Z pewno�ci¹ ka¿dy, a przynajmniej wiêkszo�æ z nas s³ysza³a o przekrêcie
z Amber Gold. Spó³k¹ córk¹ tej firmy by³ przewo�nik OLT Express. Zwi¹za-
ni z nim byli i sympatyzowali dzia³acze Platformy Obywatelskiej oraz syn
Donalda Tuska, Micha³ Tusk, który nawet pracowa³ dla tej spó³ki. Centrale
ww. spó³ek by³y w Gdañsku i Warszawie. Tak siê sk³ada, ¿e Emil Marat,
w³a�ciciel wspomnianej firmy Particules PR by³ doradc¹ Zarz¹du Amber
Gold. Pró¿no szukaæ informacji o tym fakcie w internecie. Nale¿y ponowiæ
pytanie: kto i w jaki sposób wybra³ akurat tê firmê do przeprowadzenia
kampanii w zakresie centralnych uroczysto�ci barbórkowych? Nie zapo-
minajmy, ¿e Zarz¹d i Rada Nadzorcza w KGHM Polska Mied� SA w dalszym
ci¹gu jest z nadania Platformy Obywatelskiej.
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Nie dla po³¹czenia O/ZWR i O/ZH
� interwencja ministerstwa

Przyspieszenie procesu po³¹czenia Oddzia³ów sk³oni³o NSZZ �Solidar-
no�æ� O/ZH i O/ZWR do przygotowania projektu Porozumienia zawieraj¹-
cego gwarancje pracownicze w tym zapewnienie zatrudnienia na piêæ lat.
Dodatkowo organizacje NSZZ �Solidarno�æ� zwróci³y siê do Minister-
stwa Skarbu Pañstwa z wnioskiem o interwencjê i wstrzymanie ca³ego
procesu.

NSZZ �Solidarno�æ� O/ZH i O/ZWR napisa³y 19 listopada br. w sprawie
procesu ³¹czenia Oddzia³ów do nowego Ministra Skarbu Pañstwa Dawi-
da Jackiewicza z pro�b¹ o interwencjê ws. odst¹pienia od tego projektu.
Zaniepokojenie budzi nie tylko fakt samego po³¹czenia Oddzia³ów, ale
równie¿ przyspieszone tempo w ca³ej sprawie i brak ekspertyz wskazuj¹-
cych na pozytywne efekty ca³ego przedsiêwziêcia. Do tego dochodzi
najwa¿niejsza kwestia czyli zaniepokojenie pracowników Oddzia³ów i

obawa o stabilno�æ dalszego zatrudnienia oraz utrzymania dotychczaso-
wych miejsc pracy. Jest to spowodowane brakiem chêci ze strony praco-
dawcy podpisania Porozumienia o gwarancjach pracowniczych przygo-
towanego przez stronê zwi¹zkow¹.

Poni¿ej mo¿na zapoznaæ siê z projektem Porozumienia z 26 listopada br.
dot. gwarancji pracowniczych zaproponowanych przez wszystkie orga-
nizacje zwi¹zkowe dzia³aj¹ce w Zak³adzie Hydrotechnicznym i Zak³adach
Wzbogacania Rud.

1. Pracodawca gwarantuje zatrudnienie wszystkim pracownikom pozo-
staj¹cym w zatrudnieniu w dniu przekszta³cenia przedsiêbiorstwa przez
okres 5 lat. Nowy pracodawca przyjmie wszystkich zatrudnionych
pracowników w trybie art. 23 prim Kodeksu Pracy.

2. Gwarancji zatrudnienia nie bêdzie naruszaæ rozwi¹zanie stosunku
pracy:
a) na mocy porozumienia stron,
b) w trybie wypowiedzenia umowy o pracê przez pracownika,
c) w zwi¹zku przej�ciem pracownika na emeryturê lub rentê,
d) przez pracownika w trybie art. 231 par. 4 Kodeksu Pracy,
e) w trybie art. 53 K.P., bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinio-

nych przez pracownika,
f) na podstawie art. 52 K.P.

3. W przypadku naruszenia wy¿ej okre�lonych zasad pracodawca wy-
p³aci zwolnionemu pracownikowi odprawê w wysoko�ci jednomie-
siêcznego wynagrodzenia za ka¿dy rok pracy obliczonego jak ekwi-
walent pieniê¿ny za urlop wypoczynkowy.

4. Pracodawca zobowi¹zuje siê do kontynuowania Pracowniczego Pro-
gramu Emerytalnego zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ umow¹ zak³adow¹ i
umow¹ z funduszem.

5. Pracodawca zobowi¹zuje siê do zwiêkszeñ odpisów ró¿nicy na zak³a-
dowy fundusz �wiadczeñ socjalny.

6. Pracodawca zobowi¹zuje siê do utrzymania i op³acania sk³adek na
Fundusz Emerytur Pomostowych dotycz¹cy pracowników wykonu-
j¹cych pracê w szczególnych warunkach lub szczególnym charakte-
rze w pe³nym wymiarze czasu pracy.

7. Pracownicy bêd¹ korzystaæ ze �wiadczeñ Abonamentowej Opieki
Medycznej.

Pismo NSZZ �Solidarno�æ� do ministra znalaz³o odzew. Po dwóch tygo-
dniach Ministerstwo Skarbu Pañstwa napisa³o do Zarz¹du KGHM w tej
sprawie. Poinformowa³o w nim o swoich obawach co do przyspieszenia
ca³ego procesu po³¹czenia i ignorowania niepokojów w�ród pracowni-
ków. �Maj¹c powy¿sze na uwadze, w ramach sprawowanego nadzoru
w³a�cicielskiego nad spó³k¹ KGHM Polska Mied� S.A., uprzejmie proszê o
przedstawienie informacji, czy podjêcie przez Zarz¹d Spó³ki decyzji o po-
³¹czeniach spó³ek (nawi¹zanie do po³¹czenia CBJ, Cuprum, Inovy i Bipro-
metu � red) i oddzia³ów zosta³o poprzedzone gruntownymi analizami, w
tym ekonomiczno-prawnymi, uzasadniaj¹cymi ewentualne korzy�ci pro-
cesu integracji ww. podmiotów oraz czy przed podjêciem decyzji uwzglêd-
niono wszelkie ryzyka wynikaj¹ce z procesów ³¹czenia. Jednocze�nie,
uwzglêdniaj¹c powy¿sze zwracam siê z uprzejm¹ pro�b¹ o przekazanie
MSP wyczerpuj¹cych i rzetelnych informacji w przedmiotowym zakresie.�
� napisa³ w imieniu Ministra Skarbu Pañstwa przedstawiciel resortu.

W zwi¹zku z brakiem gwarancji pracowniczych dla za³óg Oddzia³ów ZWR
i ZH, a tak¿e nie przekazania na pi�mie analiz ekonomicznych i ekspertyz
dotycz¹cych po³¹czenia, organizacje zwi¹zkowe NSZZ �Solidarno�æ� nie
wyra¿aj¹ zgody na po³¹czenie wymienionych Oddzia³ów. Jednocze�nie
uznali, ¿e transparentno�æ i standardy zawarte w Kodeksie Etyki Grupy
Kapita³owej KGHM Polska Mied� S.A. zosta³y zlekcewa¿one przez praco-
dawcê w rozmowach ze stron¹ spo³eczn¹. O dalszym przebiegu procesu
po³¹czenia bêdziemy informowaæ.

Polski nie staæ, by nie p³aciæ
na dzieci

T³umaczenie, po co Polsce potrzebne s¹ dzieci przypomina wyja�nia-
nie niejadkowi Jasiowi, ¿e musi je�æ. Polska tkwi w demograficznym
kryzysie. Rok 1988 by³ ostatnim, w którym ogólny wspó³czynnik dziet-
no�ci gwarantowa³ prost¹ zastêpowalno�æ pokoleñ. W ubieg³ym roku
pod tym wzglêdem nasz kraj znalaz³ siê w ogonie nie tylko Europy, ale
�wiata - na 212 miejscu na 224 kraje. Je¿eli nic siê nie zmieni, Polskê



czeka zjawisko wtórnego regresu demograficznego i staniemy siê
jednym z najstarszych spo³eczeñstw w Europie. Wed³ug GUS, o ile w
roku 2013 na 100 osób w wieku 65 lat przypada³o 458 osób w wieku
15-64 lata, to w 2050 bêdzie ich tylko 169.

Gro�ba ekonomicznej wegetacji
Dla rozwoju gospodarczego ka¿dego kraju bardzo wa¿ny jest wspó³czyn-
nik obci¹¿enia demograficznego, czyli relacja liczby osób w wieku pro-
dukcyjnym do liczby osób w wieku niep rodukcyjnym. Je�li nie zacznie
siê w Polsce rodziæ wiêcej dzieci, wspó³czynnik ten bêdzie rós³, a od
pocz¹tku lat 90. do roku 2009 ¿adne z pañstw, w których tak siê w³a�nie
sta³o, nie osi¹gn¹³ �redniego rocznego tempa wzrostu gospodarczego
przekraczaj¹cego 3 proc.

Dochód narodowy wypracowuj¹ ci, którzy pracuj¹. W Polsce bêdzie ich
coraz mniej, wiêc i gospodarka bêdzie siê coraz wolniej rozwijaæ. Wed³ug
d³ugoterminowej prognozy OECD w latach 2030-2060 polskie PKB ma
rosn¹æ �rednio zaledwie o 1 proc. w skali roku. A Komisja Europejska
przewiduje, ¿e po 2040 r. tempo wzrostu spadnie do 0,5 proc, a po 2050
r. wynosiæ bêdzie 0,3 proc. Odpowiednia polityka prorodzinna jest w tej
sytuacji konieczno�ci¹.

Zbrodnicza krótkowzroczno�æ
Mimo ¿e sytuacja demograficzna Polski nale¿y do najgorszych w Euro-
pie, poziom wsparcia rodzin jest jednym z najni¿szych na Starym Konty-
nencie.

Wed³ug danych OECD uwzglêdniaj¹cych wszystkie formy wsparcia -
zwolnienia i ulgi podatkowe, transfery bezpo�rednie oraz finansowanie
opieki instytucjonalnej, w Polsce w roku 2011 na politykê rodzinn¹ wy-
dano 1,8 proc. PKB, podczas gdy �rednia to 2,55 proc. Jeszcze gorzej
wypadamy w zestawieniu Eurostatu, sporz¹dzonym wedle innej meto-
dologii ;- podczas gdy �rednia wydatków w krajach UE na politykê proro-
dzinn¹ to 2,2 proc., u nas wynosi ona 0,8 proc. (dane z 2012 r.). W
dodatku, co stwierdzi³a Najwy¿sza Izba Kontroli, ta znikoma pomoc nie
tworzy logicznego, zwartego systemu.

Odpowiednia, czyli jaka?
Wed³ug autorów raportu Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
�Jakiej polityki rodzinnej potrzebuje Polska?� rozwi¹zania przyjête w po-
szczególnych krajach maj¹ kilka cech wspólnych. Wsparcie materialne
rodzin z dzieæmi jest proste i powszechne, przy czym czê�æ to bezpo�red-
nie �wiadczenie przekazywane rodzicom. Ponadto w wiêkszo�ci pañstw
rodzice sarni mog¹ wybieraæ, czy pieni¹dze przeznacz¹ na ¿³obek lub
przedszkole, opiekunkê czy opiekê sprawowan¹ bezpo�rednio przez cz³on-
ków rodziny.

Ale pieni¹dze przekazywane rodzinie to nie jedyne narzêdzie polityki ro-
dzinnej. Jej elementy znajduj¹ siê te¿ w systemie emerytalnym. Np. w
Estonii bud¿et pañstwa odprowadza sk³adkê w wysoko�ci 4 proc. �red-
niego miesiêcznego dochodu na konto emerytalne jednego rodzica (lub
ustawowego opiekuna) dziecka do lat trzech. We Francji kobiecie za ka¿-
de urodzone dziecko doliczane s¹ 4 kwarta³y (aby uzyskaæ emeryturê
trzeba wykazaæ siê niezbêdnym sta¿em ubezpieczeniowym, czyli odpo-
wiedni¹ liczb¹ tzw. kwarta³ów wp³acanych do kas emerytalnych). A rodzi-
ce trojga lub wiêcej dzieci maj¹ prawo do wy¿szej emerytury o 10 proc.
przyznanego �wiadczenia.

Nie tylko ¿³obek i przedszkole
Przywo³ywany wy¿ej raport ogromny nacisk k³adzie na kwestiê wolnego
wyboru przez rodziców form opieki nad dzieæmi. Np. w Szwecji istnieje
specjalne �wiadczenie na wychowanie domowe, przyznawane rodzicom,
którzy wol¹ opiekowaæ siê dzieckiem bezpo�rednio. Wynosi ok. 348 euro,
jego przyznanie le¿y w gestii samorz¹dów (dlatego nie wszêdzie mo¿na je
uzyskaæ). Mo¿na je wykorzystaæ po wyga�niêciu prawa do �wiadczeñ
zwi¹zanych z urlopem rodzicielskim. I to wszystko w kraju, w którym
istnieje silna spo³eczna presja na oddawanie dziecka do ¿³obków i przed-
szkoli. W 2009 r. 95 proc. szwedzkich dzieci w wieku od 2 do 5 lat by³o
zarejestrowanych w o�rodkach opieki dziennej. Natomiast na Wêgrzech
wsparcie dla wychowania domowego to ok. 100 euro przys³uguj¹ce
ka¿dej rodzinie niezale¿nie od dochodu. Gdy dziecko ukoñczy rok, te
pieni¹dze otrzymuj¹ równie¿ jego dziadkowie, którzy siê wnukiem opie-
kuj¹. W Polsce szansê wyboru dawa³by rodzicom - zdaniem autorów
raportu - bon wychowawczy. Argumentuj¹ przy tym, ¿e jego wprowadze-
nie nie bêdzie kosztowa³o wiêcej ni¿ wydatki zwi¹zane z planami objêcia
niemal wszystkich dzieci opiek¹ kolektywn¹ - w ¿³obkach czy przedszko-
lach.

Jest to jeszcze dlatego tak istotne, ¿e opieranie polityki demograficznej

wy³¹cznie na tworzeniu wiêkszej liczby pañstwowych przedszkoli czy ¿³ob-
ków nie przek³ada siê na wiêksz¹ chêæ posiadania dzieci przez kobiety. Jak
wynika z raportów unijnych instytucji, wiêkszo�æ kobiet po urodzeniu
dziecka wola³aby po�wiêcaæ wiêcej czasu na jego wychowanie, rezygnu-
j¹c z pracy zawodowej b¹d� j¹ ograniczaj¹c.

W tych pañstwach europejskich, gdzie sytuacja demograficzna w ostat-
nich kilkunastu latach siê poprawi³a (m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji czy
Irlandii) kobiety czê�ciej korzystaj¹ z elastycznych form zatrudnienia. I
pod tym wzglêdem Polska znacz¹co odstaje - zaledwie nieco ponad 11
proc. Polek pracuje w niepe³nym wymiarze. Na domiar z³ego NIK wskazu-
je, ¿e a¿ 63 procent respondentów nie mo¿e liczyæ w swoich miejscach
pracy na rozwi¹zania u³atwiaj¹ce godzenie obowi¹zków zawodowych z
opiek¹ nad dzieckiem.

Nie tylko pieni¹dze
Decyzja o posiadaniu b¹d� nieposiadaniu dzieci zale¿y nie tylko od wa-
runków materialnych, chocia¿ w Polsce to one odgrywaj¹ w tym wzglê-
dzie najwiêksz¹ rolê. Wa¿ny jest te¿ klimat spo³eczny, zmiany wokó³ rodzi-
cielstwa i macierzyñstwa.

W naszym kraju, jak wynika z raportu �Kobiety pracuj¹ce w domu o so-
bie�, Polkom stawia siê wysokie, nierealne wymagania. Superkobieta ma
byæ wspania³¹ matk¹, pracownikiem i ¿on¹. W spo³eczeñstwie dominuj¹
negatywne stereotypy kobiet, które decyduj¹ siê pozostaæ w domu (cza-
sowo lub stale), by sprawowaæ opiekê nad dzieæmi. W opinii 42 proc.
respondentów CBOS kobiety pracuj¹ce zawodowo ciesz¹ siê wiêkszym
szacunkiem ni¿ gospodynie domowe. Przeciwnego zdania jest zaledwie
4 proc. ankietowanych. Presja spo³eczna sprawia, ¿e Polki zaczynaj¹ oce-
niaæ swoj¹ warto�æ przede wszystkim przez pryzmat zysków p³yn¹cych z
ich dzia³alno�ci zawodowej. Pogl¹d, ¿e kobiety otaczane s¹ wiêkszym
szacunkiem, gdy pracuj¹ zawodowo podziela a¿ 51 proc. kobiet i 33 proc.
mê¿czyzn. Tymczasem ONZ szacuje, ¿e niezarobkowa praca wykonywana
przez kobiety w domu powiêksza PKB �rednio o 40 proc.

W ma³¿eñstwie bezpieczniej
Chocia¿ dzia³ania pañstwa w kierunku zwiêkszania dzietno�ci nie mog¹
byæ ograniczane (i nie s¹) tylko do zwi¹zków ma³¿eñskich, raport Ordo
Iuris podkre�la, ¿e kobiety, które uwa¿aj¹ ma³¿eñstwo za przestarza³¹ in-
stytucjê znacznie rzadziej chc¹ mieæ dziecko w ci¹gu najbli¿szych trzech
lat ni¿ te, które nie podzielaj¹ tej opinii. Tak jest nie tylko w Polsce, ale i w
Niemczech, Szwecji czy we Francji. W ca³ej Europie kobiety ¿yj¹ce w ma³-
¿eñstwach rodz¹ dzieci znacznie czê�ciej ni¿ te, które ¿yj¹ w zwi¹zkach
partnerskich czy nieformalnych. Nawet w tych krajach, w których stosun-
kowo powszechnym zjawiskiem jest wychowywanie dzieci w zwi¹zkach
nieformalnych poziom dzietno�ci kobiet pozostaj¹cych w zwi¹zku ma³-
¿eñskim jest wyra�nie wy¿szy ni¿ kobiet ¿yj¹cych w zwi¹zkach nieformal-
nych. �Uprawniony wydaje siê wniosek, ¿e tradycyjny model rodziny oparty
na stabilnym zwi¹zku ma³¿eñskim kobiety i mê¿czyzny jest �rodowiskiem
zapewniaj¹cym kobietom najlepsze warunki do posiadania dzieci� - czy-
tamy w raporcie.

- - - - - - - - - -
Polska potrzebuje przemy�lanej polityki rodzinnej. 500 z³otych na dziec-
ko to tylko krok w dobr¹ stronê. Ale sytuacja jest zbyt powa¿na, by na tym
poprzestaæ.

Tygodnik Solidarno�æ nr 50, Ewa Zarzycka

Aktualno�ci i komentarze
Komentarz Natalii Niemen dot. marszu KOD
- Dlaczego zdecydowa³am siê publicznie wyraziæ swoje oburzenie z powo-
du u¿ycia flagowego utworu mojego taty �Dziwny jest ten �wiat� podczas
silnie wypromowanego marszu organizacji zwanej KOD? Zachêci³y mnie
do tego wyra�ne odezwy innych muzyków, czyli zespo³ów Lombard i
Ludola, które jako pierwsze wyrazi³y swój sprzeciw wobec u¿ywania utwo-
rów z ich repertuaru podczas wy¿ej wspomnianego marszu. Te grupy
publicznie podkre�li³y, i¿ stanowczo odcinaj¹ siê od hase³ KOD-u. A po-
wód, by swoje oburzenie wyraziæ mia³am wg mego osobistego odczucia
powa¿ny. Jest nim skrzecz¹ca ironia historii. Do podparcia swoich idei
wykorzystano utwór cz³owieka, którego gnêbi³a w³adza ludowa. Gdy tym-
czasem patrzê na publiczne i znane twarze KOD-u i widzê... ludzi, którzy
przecie¿ nie kryj¹ siê ze swoimi przynale¿no�ciami partyjnymi oraz ze swoj¹
przesz³o�ci¹ polityczn¹. Widzê osoby, które idee marksistowskie wyssa³y
z mlekiem matki. Wiêc pragnê z ca³ych si³ podkre�liæ, i¿ wbrew temu, co mi
zarzucono, nie nazwa³am �spadkobiercami czerwonej zarazy� t³umu, ludu,
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zwyk³ych ludzi bior¹cych udzia³ w marszu. Nazwa³am tak w³a�nie te popu-
larne twarze. Niestety, ostatnio wszystko co wyrazi�ciej powiedz¹ osoby z
bardziej prawej strony jest rozmontowywane, wyrywane z kontekstu i
puszczane w �wiat jako samodzielna my�l, która mo¿e wówczas podle-
gaæ bardzo dowolnej interpretacji. Szkoda, ¿e ludzi, którzy zadadz¹ sobie
trud czytania ze zrozumieniem i ogarniêcia ca³o�ci, zamiast akcentowania
jedynie cytatów jest dzi� tak niewielu � powiedzia³a Gazecie Polskiej Nata-
lia Niemen.

- - - - - - - - - -
Komentarz zespo³u Lombard dot. marszu KOD
- 12 grudnia 2015 r. w Poznaniu Komitet Obrony Demokracji podczas
manifestacji wykorzysta³ utwór �Prze¿yj to sam� w wykonaniu zespo³u
LOMBARD do swoich politycznych celów, bez naszej wiedzy i zgody.
�Prze¿yj to sam� � hymn pokoleñ Polaków bez wzglêdu na pogl¹dy poli-
tyczne czy przynale¿no�æ partyjn¹. Oburza nas ten fakt tym bardziej, i¿
zrobiono to w przededniu rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w
Polsce. Smutnej rocznicy, kiedy �uzbrojonych w broñ paln¹ braci wypro-
wadzono na ulicê przeciw nieuzbrojonym braciom�! Przez 34 lata odpo-
wiedzialni tego czynu nie zostali os¹dzeni, za to dzi� chcemy s¹dziæ tych,
dla których Polska jest najwy¿sz¹ warto�ci¹, o któr¹ walczyli w struktu-
rach Solidarno�ci, nara¿aj¹c ¿ycie swoje i swoich bliskich. (�) � stwier-
dzili cz³onkowie zespo³u Lombard.

Skomentowali jednocze�nie obecn¹ sytuacjê polityczn¹:
- Po wygranych wyborach, posiadaj¹c mandat spo³eczeñstwa, chc¹ urz¹-
dziæ J¹ wg swojej wizji, marzeñ i MAJ¥ DO TEGO PRAWO! Jeste�my
patriotami. Losy naszego kraju nie s¹ nam obojêtne. Dlatego z trosk¹
pochylamy siê nad tym, co w ostatnich dniach dzieje siê na polskich
ulicach, jednak wci¹¿ nie uwa¿amy, i¿ POLSKA DEMOKRACJA JEST ZA-
GRO¯ONA! � podkre�lili cz³onkowie zespo³u Lombard i na zakoñczenie
dodali: - Odcinaj¹c siê od haniebnych hase³ wykrzykiwanych podczas
manifestacji KOD w Polsce, jeste�my zmuszeni zaprotestowaæ przeciwko
u¿yciu przeboju zespo³u Lombard �Prze¿yj to sam� przez tê organizacjê.
Nie pozwolimy, by nasza twórczo�æ by³a wykorzystywana do sk³ócania
Polaków, podsycania konfliktów, obra¿ania i pomawiania, tym bardziej w
rozgrywkach politycznych. Szukajmy tego, co nas ³¹czy, a nie dzieli!

- - - - - - - - - -
Polska
Kraj, w którym stawk¹ 23% objête s¹ ko³yski, a stawka VAT na trumnê
wynosi 8%.
Kraj, w którym obywatele mog¹ zebraæ milion podpisów, a ich rz¹d i tak
ich olewa.
Kraj, w którym kierowcy musz¹ o�wietlaæ drogê w dzieñ.
Kraj, w którym mo¿esz ogl¹daæ filmy porno od 18 lat, a uprawiaæ seks od
15.
Kraj, w którym za drukowanie banknotów grozi 25 lat wiêzienia, a za
morderstwo 15.
Kraj, w którym �sponsorujemy� budowê autostrad, a potem p³acimy za
jazdê po nich.
Kraj, w którym jest jeden z najwy¿szych podatków drogowych na �wiecie
zawarty w cenie paliwa, a mimo to autostrada A2 do Poznania jest najdro-
¿ej p³atn¹ drog¹ na �wiecie.

Kraj, w którym bardziej op³aca siê zniszczyæ niesprzedan¹ ¿ywno�æ ni¿
oddaæ na dom dziecka.
Kraj, w którym g³ównym towarem eksportowym s¹ obywatele.
Kraj, w którym mo¿na odebraæ dziecko normalnej troskliwej rodzinie,
poniewa¿ metra¿ mieszkania jest za ma³y lub matka jest zbyt oty³a.
Kraj, w którym skazany za morderstwo wiêzieñ dostaje lepsze posi³ki ni¿
chory w szpitalu.
Kraj, w którym w urzêdzie do ka¿dego okienka musisz zanie�æ odrêbne
dokumenty, poniewa¿ w dobie komputeryzacji urz¹d nie jest w stanie
wprowadziæ wszystkich danych przez jeden komputer.
Kraj, w którym prasa w dziale �kultura� informuje o dokonaniach piosen-
karek popowych.
Kraj, w którym program telewizyjny �Sprawa dla reportera� jest skutecz-
niejszy od prokuratury.
Kraj, w którym mimo ni¿u demograficznego, od lat ¿³obki, przedszkola i
poprawczaki s¹ przepe³nione.
Kraj, w którym poci¹gi je¿d¿¹ wolniej ni¿ przed wojn¹.
Kraj, w którym do lekarzy specjalistów czeka siê do kilku lat.
Kraj, w którym nauczyciel zarabia podobnie do �babci klozetowej� i cieszy
siê mniejszym szacunkiem.
Kraj z najwiêkszym odsetkiem skretynia³ych celebrytów, dziennikarzy i
polityków.

- - - - - - - - - -
Niegospodarno�æ pod rz¹dami PO-PSL
Politycy PO w �swoim braku rozs¹dku� s¹dz¹, ¿e pomimo przegranych
wyborów bêd¹ nadal poci¹gaæ za sznurki, za� ca³y uk³ad zachowa szczê-
�liwe status quo. Gwarantem mia³ byæ o zgrozo �Trybuna³ Konstytucyj-
ny� gdzie trafia³yby prawdopodobnie prawie wszystkie ustawy sejmo-
we... Ca³a weso³a gromadka z zadowoleniem, granicz¹cym z eufori¹ wali-
³aby przez zaw³aszczone media w PiS, konstatuj¹c, ¿e pomimo pe³ni w³a-
dzy nic nie zmieniaj¹, czyli jak wielokrotnie podkre�lali mêdrcy Platformy,
s¹ nieudacznikami... Niestety dla nich ten przemy�lany i zapewne konsul-
towany z zainteresowanymi sêdziami scenariusz, siê nie sprawdza... Na
koniec, Panowie z Trybuna³u s¹ teraz sêdziami we w³asnej sprawie. To tak,
jakby np. zwalniany pracownik podejmowa³ ostateczn¹ decyzjê, czy pre-
zes lub dyrektor mog¹ to zrobiæ � absurd granicz¹cy z paranoj¹... Pozdra-
wiam, Z.

- - - - - - - - - -
Specjalna emeryturka dla samozwañczej legendy Solidarno�ci
Jak podaje Gazeta Polska w 2009 r. 56-letnia Henryka Krzywonos, obec-
nie pos³anka PO, uzyska³a od Donalda Tuska specjaln¹, dodatkow¹ eme-
ryturê, która w sumie wynios³a ponad 6 tys. z³. � ̄ adnemu z prawdziwych
dzia³aczy i twórców Solidarno�ci nie przyznano nigdy tak wysokiej eme-
rytury, wielu z nich ¿y³o lub ¿yje do tej pory w nêdzy. Widocznie tyle
wynosi op³ata za granie legendy Solidarno�ci pogodzonej z tajn¹ policj¹
Kiszczaka � komentuje by³y opozycjonista Krzysztof Wyszkowski. Ta sy-
tuacja w pe³ni obrazuje mentalno�æ polityków Platformy Obywatelskiej.


