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...i mia³y byæ
europejskie

standardy
pracy...

Norweski sposób
na bogactwo

Jeœli potwierdz¹ siê dane opublikowane przez
amerykañsk¹ Agencjê Informacji ds. Energii,
Polska bêdzie bardziej zasobna w gaz ni¿ Nor-
wegia. Czy jednak jesteœmy przygotowani do
wykorzystania takich zasobów?.    ...na str. 8i 9

PolfaWarszawa
protestuje!

Ta manifestacja by³a potrzebna - powiedzia³ Mi-
ros³aw Miara, przewodnicz¹cy KZ Polfa Warsza-
wa S.A. - W naszych realiach licz¹ siê tylko z
silnymi. A my pokazaliœmy si³ê.            ...na str. 5

Referendum emerytalne
- Mamy obowi¹zek wypowiedzieæ siê w tej
sprawie. Chcemy skorzystaæ z wolnoœci, z tego
¿e ¿yjemy w demokratycznym pañstwie – pod-
kreœla szef zwi¹zku Piotr Duda.   ...na str. 2 i 3

Niewygodny œwiêty
O B³. Ks. Jerzym Popie³uszko pisze na portalu
deon.pl Marek Wójtowicz SJ      ...na str. 12, 13

Propaganda zalewa nas powodzi¹ s³ów, tabel,
liczb i za³ganych argumentów na temat pod-

wy¿ek cen ¿ywnoœci, leków, paliw i energii. W³a-
œciwie jedyn¹ odpowiedzi¹ na to powinien byæ
strajk generalny. Poniewa¿ jednak jest zima i na-
stroje nie najbardziej bojowe, wiêc spróbujê przy-
pomnieæ najoczywistsze argumenty, które prze-
mawiaj¹ za „wariantem IV” - bezpodwy¿kowym.
W tych idiotycznych pseudo-konsultacjach za tym
w³aœnie wariantem siê opowiadam.
m Nie mamy ¿adnej gwarancji, ¿e rynek zostanie
zrównowa¿ony, gdy podwy¿ki siê wprowadzi.
Mamy natomiast gwarancjê, ¿e bêdziemy jeœæ
mniej i gorzej, i ¿e poziom ¿ycia spadnie jeszcze
bardziej.
m  W gospodarce sterowanej centralnie i przy
pomocy lojalnoœci politycznej, nigdy nie wiado-
mo, jaka cena jest rzeczywiœcie uzasadniona, a
jaka wynika z oszustw kalkulacyjnych i widzimi-
siê ró¿nego szczebla decydentów.
m Nadal spo³eczeñstwo nie ma ¿adnego wp³ywu
na gospodarkê. Politycy d¹¿¹ do zdelegalizowa-
nia organizacji ludzi pracuj¹cych. ¯adne konsul-
tacje i dy¿ury telefoniczne nie zast¹pi¹ autentycz-
nej reprezentacji pracowniczej. Zgodziæ siê na
podwy¿ki mo¿e tylko prawdziwa reprezentacja
pracownicza i konsumencka, przekonana facho-
wo przeanalizowanymi argumentami, które bêdzie
umia³a przekazaæ swym cz³onkom.
m „Wyrównania”, które proponuje w³adza, s¹ do-
prawdy bezczelne. Nie stoj¹ w ¿adnej uczciwej pro-
porcji do rzeczywistego rozmiaru podwy¿ek, ale
nie maj¹ zwi¹zku z innymi podwy¿kami, które z
koniecznoœci nast¹pi¹. A bêd¹ to podwy¿ki nie tyl-
ko cen towarów, ale i rozmaitych us³ug,
m Wzrost kosztów utrzymania siêgn¹³ wed³ug da-
nych oficjalnych 20 proc., a s¹ to oczywiœcie dane
zani¿one, nie obejmuj¹ wszystkich kosztów utrzy-
mania. Spróbujcie obliczyæ, czy wasze dochody z
tytu³u pracy wzros³y choæby w sposób porówny-
walny. Istnieje jedna tylko grupa pracownicza, któ-
rej dochody z pewnoœci¹ przewy¿szy³y wzrost kosz-
tów utrzymania. Jest to aparat w³adzy, menagement
i biznes. Oni pierwsi tak¿e bêd¹ mieli podniesione
renty i emerytury. Dla innym w³adze nie maj¹ na
„rewaloryzacjê”, która choæby w przybli¿eniu z³a-
godzi³aby wzrost kosztów utrzymania.

Utrzymujemy tych, którzy nas gnêbi¹, któ-
rzy swobodnie dysponuj¹ nasz¹ prac¹ i na-

szym ¿yciem. I nawet nie wiemy, na ile nas to pañstwo okrada. Oni pierwsi
tak¿e bêd¹ mieli podniesione renty i emerytury. Innym w³adze nie „wyrówna³y”
choæby w przybli¿eniu wzrostu kosztów A teraz wprowadzaj¹ nowe podwy¿ki
bez ¿adnych wyrównañ. Czy ludzie w Polsce zaczn¹ umieraæ z g³odu?

Teraz wprowadzaj¹ nowe podwy¿ki bez ¿adnych
wyrównañ. Czy ludzie w Polsce zaczn¹ umieraæ z
g³odu?

Utrzymujemy to pañstwo w³asn¹ prac¹. Nie
mamy ¿adnego wp³ywu na jego politykê. Nie wie-
my nawet ile ono nas kosztuje. Utrzymujemy tych,
którzy nas gnêbi¹, którzy swobodnie dysponuj¹
nasz¹ prac¹ i naszym ¿yciem. I nawet nie wiemy,
na ile nas to pañstwo okrada. I có¿ tu mo¿na kon-
sultowaæ?

Tak pisa³ Alfred Ros³oñ w roku... 1985. Wróci³a
epoka schy³kowego Gierka ze swoj¹ propagand¹
sukcesu, k³amstwami i „gospodarskimi wizytami”.

Teraz z innej beczki: w³aœnie wprowadzono
now¹ listê leków refundowanych. Produkty jedne-
go ze œwiatowych gigantów stosowane codziennie
przez blisko milion chorych na tej liscie siê nie
znalaz³y. S¹ jednak podobne, gorsze, importowa-
ne z krajów azjatyckich. Ceny do tej pory by³y
porównywalne i zrycza³towane. „Zachodzi wiêc
pytanie”: handlarz - importer da³ w ³apê pod stoli-
kiem restauracji sejmowej, a producent nie wiedzia³,
komu daæ? Go³ym okiem widaæ, ¿e okradaj¹ nas ci,
których sobie wybraliœmy... ¤¤¤¤¤           Micha³ Orlicz

Klasyka
polskiego „biznesu”

Lubelski „Protektor” likwiduje firmê przy pomocy
kuriara. Polacy traktuj¹ Polaków „z buta”...

...na str. 7
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- Fora internetowe czy sonda¿e jednoznacznie mówi¹ ¿e Polki i
Polacy nie godz¹ siê podwy¿szenie wieku emerytalnego. Platfor-
ma Obywatelska oszuka³a spo³eczeñstwo, bo mogli o tym mówiæ
w kampanii wyborczej. Rz¹dz¹cy po wyborach zapominaj¹, kto
ich wybiera, maj¹ patent na m¹droœæ, ignoruj¹ dialog spo³eczny –
mówi Piotr Duda. - 30 lat temu w³adza te¿ nie chcia³a prowadziæ
dialogu spo³ecznego. I 30 lat temu, i dziœ „Solidarnoœæ” jest przy-
gotowana do walki, ale jesteœmy przygotowaniu do walki meryto-
rycznej. Chcemy korzystaæ z demokratycznych narzêdzi.

Szef zwi¹zku podkreœli³, ¿e „Solidarnoœæ” zaprasza do akcji
wszystkie œrodowiska przeciwne zmianom w systemie emerytal-
nym. - Bêdê rozmawia³ z innymi zwi¹zkami zawodowymi, praco-
dawcami, partiami politycznymi, œrodowiskami kobiecymi –
wszystkimi, którzy chc¹ siê wypowiedzieæ w tej sprawie. Musi-
my to robiæ szybko, rz¹d czasu nie marnuje.
- Referendum to dobry instrument na to, by debata o systemie
ubezpieczeñ spo³ecznych mia³a szanse siê odbyæ i przebiæ. Pod-
wy¿szenie wieku emerytalnego nie jest dobrym rozwi¹zaniem, s¹
bardziej przyjazne dla spo³eczeñstwa mo¿liwoœci – dodaje cz³o-
nek prezydium Komisji Krajowej Henryk Nakonieczny. Jego zda-
niem sposobem na poprawê kondycji systemu emerytalnego na-
le¿y szukaæ we wzroœnie liczby zatrudnionych, odpowiednim tempie
wzrostu wynagrodzeñ oraz ujednoliceniu systemu wnoszenia sk³ad-
ki do systemu. „Solidarnoœæ” opowiada siê te¿ za umo¿liwieniem
³¹czenia czasu przebywania na emeryturze z czêœciow¹ prac¹
zawodow¹ oraz pozostawieniem ubezpieczonym mo¿liwoœci wy-
boru momentu przejœcia na emeryturê.

Decyzjê o  o rozpoczêciu akcji zbierania podpisów pod wnio-
skiem o referendum podjê³a 15 grudnia obraduj¹ca w Katowicach
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarnoœæ”. - ZapowiedŸ premiera Do-
nalda Tuska dotycz¹ca podwy¿szenia wieku emerytalnego mia³a
tak naprawdê na celu przede wszystkim przypodobanie siê agen-
cjom ratingowym. Zabrak³o refleksji, jakie to poci¹gnie za sob¹ skutki
spo³eczne – mówi³ podczas obrad przewodnicz¹cy „Solidarnoœci”
Piotr Duda. - Z wszystkich rozmów czy sonda¿y wynika, ¿e ludzie
s¹ z tych planów ogromnie niezadowoleni. Wykorzystajmy to, wy-
korzystajmy ich energiê w sposób pozytywny.

Do podjêcia decyzji o rozpoczêciu zbierania podpisów apelowa³
te¿ Henryk Nakonieczny, cz³onek prezydium Komisji Krajowej. -
Decyzjê o przeprowadzeniu referendum podejmuje Sejm na wnio-
sek 500 tysiêcy obywateli. I choæ w ustawie o referendum nie
jest okreœlony czas, jaki mamy na zebranie tej liczby podpisów, to
jednak tempo naszych prac musi byæ wielkie. Przecie¿ rz¹dowy
projekt ustawy w sprawie podniesienia wieku emerytalnego mo¿e
byæ gotowy jeszcze w styczniu.

W dyskusji i g³osowaniu cz³onkowie Komisji Krajowej jedno-
g³oœnie poparli projekt zbierania podpisów. Za uchwa³¹ w tej spra-
wie opowiedzia³o siê 77 cz³onków Komisji Krajowej, nikt nie by³
przeciw. Uchwa³a okreœla treœæ pytania, które zawarte bêdzie we
wniosku o referendum: Czy jest Pani/Pan z utrzymaniem dotych-
czasowego wieku uprawniaj¹cego do przejœcia na emeryturê
wynosz¹cego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mê¿czyzn. Komisja
Krajowa przyjê³a te¿ uchwa³ê zobowi¹zuj¹c¹ struktury zwi¹zku
do zaanga¿owania w akcjê zbierania podpisów.¤¤¤¤¤

Dzia³ Informacji KK

Referendum emerytalne
„Solidarnoœæ” rozpoczyna akcjê zbiera-
nia podpisów pod wnioskiem o referen-
dum w sprawie utrzymania obecnie obo-
wi¹zuj¹cego wieku przechodzenia na

emeryturê. - Mamy obowi¹zek wypowiedzieæ siê w tej spra-
wie. Chcemy skorzystaæ z wolnoœci, z tego ¿e ¿yjemy w de-
mokratycznym pañstwie – podkreœla szef zwi¹zku Piotr Duda.
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Udzielam poparcia wnioskowi o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy o szczególnym znaczeniu dla pañstwa i obywateli
dotycz¹cej powszechnego wieku emerytalnego kobiet i mê¿czyzn, zawieraj¹cemu nastêpuj¹c¹ propozycjê pytania w tej sprawie:
Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego wieku uprawniaj¹cego do przejœcia na emeryturê wynosz¹cego 60
lat dla kobiet i 65 lat dla mê¿czyzn? Odpowiedzi "Tak" lub "Nie".

Poprzyj wniosek o przeprowadzenie
w Polsce referendum w sprawie

wieku emerytalnego kobiet i mê¿-
czyzn. Skorzystaj z prawa, jakie daje
Ci demokratyczne pañstwo. WeŸ spra-
wy w swoje rêce.

JAK TO ZROBIÆ?
W górnej czêœci tabeli widnieje zapropo-
nowane pytanie referendalne: Czy jest
Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowe-
go wieku emerytalnego wynosz¹cego 60
lat dla kobiet i 65 lat dla mê¿czyzn? Zapo-
znaj siê z pytaniem, ale NIE ODPOWIA-
DAJ na nie. Na to przyjdzie czas podczas
g³osowania w lokalu wyborczym.

Tak kluczowych zmian nie wolno wpro
wadzaæ w trybie pilnym, bez wcze-

œniejszych konsultacji spo³ecznych. Mo¿-
liwoœæ przechodzenia na emeryturê mê¿-
czyzn w wieku 65 lat i kobiet w wieku 60
lat jest dla milionów Polaków czêœci¹ za-
planowanej od dawna strategii ¿yciowej.
Wi¹¿¹ siê z ni¹ plany osobiste i rodzinne.

Podnoszenie wieku emerytalnego pogor-
szy i tak trudn¹ sytuacjê ludzi m³odych.
Wœród pozostaj¹cych bez pracy prawie
30% to osoby w wieku 25-34 lata, a 21%
nie przekroczy³o 24 roku ¿ycia.

Proponowane przez Rz¹d rozwi¹zania
zmierzaj¹ do utrzymania wysokiego bez-
robocia wœród m³odego pokolenia jedno-
czeœnie skazuj¹c na zasi³ki lub pomoc spo-
³eczn¹ osoby o d³ugim sta¿u pracy, gdy¿
pracodawcy nie s¹ zainteresowani two-
rzeniem dla nich alternatywnych miejsc
pracy wykorzystuj¹cych ich doœwiadcze-
nie i wiedzê.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarnoœæ”
jest œwiadoma zagro¿eñ stoj¹cych przed
polskim systemem emerytalnym. Recep-
ty na nie nale¿y jednak poszukiwaæ przede
wszystkim w rozwi¹zaniach zachêcaj¹-

Stanowisko KK w sprawie
podniesienia wieku emerytalnego
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarnoœæ” zdecydowanie sprzeci-
wia siê zapowiedzianym w expose premiera Donalda Tuska pla-
nom podnoszenia wieku emerytalnego mê¿czyzn i kobiet.

cych pracowników do przed³u¿ania aktyw-
noœci zawodowej. Za takie uznajemy
umo¿liwienie pracownikom wyboru mo-
mentu przejœcia na emeryturê, a tak¿e
stworzenie mo¿liwoœci ³¹czenia czasu
przebywania na emeryturze z czasem pra-
cy zawodowej w niepe³nym wymiarze.
Kluczowe dla wzmocnienia systemu eme-
rytalnego w Polsce jest te¿ zrównanie
sk³adki emerytalno-rentowej pobieranej
od ró¿nych form zatrudnienia czy te¿ pro-
wadzonej dzia³alnoœci gospodarczej.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê Komisja
Krajowa NSZZ „Solidarnoœæ” postanawia
rozpocz¹æ akcjê zbierania podpisów pod
obywatelskim wnioskiem o poddanie pod
ogólnokrajowe referendum pytania w
sprawie utrzymania dotychczasowych roz-
wi¹zañ emerytalnych. Nasz¹ intencj¹ jest
oddanie tej kluczowej dla przysz³oœci
wszystkich Polaków sprawy pod ich bez-
poœredni os¹d. Referendum jest najbli¿sze
idei demokracji bezpoœredniej. Chcemy
pozwoliæ Polakom skorzystaæ z tej formy.

Katowice, 16 grudnia 2011 r.
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarnoœæ”

Sekretarz Ewa Zydorek

Uchwa³y KK ws. referendum
ogólnokrajowego
dot. wieku emerytalnego

Komisja Krajowa NSZZ „Solidar
noœæ” postanawia podj¹æ dzia³ania

maj¹ce na celu wniesienie do Sejmu
RP obywatelskiego wniosku o podda-
nie pod referendum ogólnokrajowe
sprawy utrzymania obecnie obowi¹zu-
j¹cego powszechnego wieku uprawnia-
j¹cego do przechodzenia na emerytu-
rê dla kobiet 60 lat i dla mê¿czyzn 65
lat ¿ycia.

Komisja Krajowa NSZZ
„Solidarnoœæ” zobowi¹zuje:
- Prezydium Komisji Krajowej do pod-
jêcia wszelkich dzia³añ organizacyjnych
i formalnych dla realizacji uchwa³y KK
nr 26/11 w sprawie referendum ogól-
nokrajowego dot. wieku emerytalne-
go
- Jednostki organizacyjne Zwi¹zku do
czynnego udzia³u w organizowaniu
kampanii zbierania podpisów popiera-
j¹cych wniosek;
- Cz³onków Zwi¹zku do podpisywania
list poparcia wniosku i udzia³u w kam-
panii zbierania podpisów.

Katowice, 15 grudnia 2011 r.
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarnoœæ”

Sekretarz Ewa Zydorek

WA¯NE!
Koniecznie musisz natomiast wype³niæ
czytelnie wszystkie rubryki tabeli. Wpisz
w odpowiednie miejsca swoje imiê i na-
zwisko, adres, nr pesel, w ostatniej rubry-
ce podpisz siê. Przypominamy: na wy-
ra¿enie opinii „Tak” lub „Nie” na zadane
pytanie bêdziesz mia³ czas podczas refe-
rendum ogólnokrajowego. Na tym etapie
na formularzu NIE MO¯ESZ dokonywaæ
¿adnych skreœleñ i dopisków.

PAMIÊTAJ!
Sk³adaj¹c podpis pod wnioskiem NIE
ODPOWIADASZ jeszcze na pytanie.
Popierasz tylko wniosek o zwo³anie refe-
rendum. Robisz pierwszy krok w walce o
swoje prawa.

Instrukcja sk³adania poparcia
pod wnioskiem o referendum
w sprawie podniesienia wieku
emerytalnego UWAGA!

Redakcja „SPCH Solidarnoœæ”
zamierza uruchomiæ wysy³anie
miesiêcznika w formie elektro-
nicznej (popularny format PDF)
do indywidualnych odbiorców -
cz³onków zwi¹zku. Prosimy za-
tem o przysy³anie na adres e-
mail redakcji swoich adresów, na
które chcielibyœcie otrzymywaæ
miesiêcznik. Prosimy te¿ podaæ
w treœci nazwê i siedzibê macie-
rzystej organizacji zwi¹zkowej.
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Przewodnicz¹cy Julian Andrzej Konecki przed-
stawi³ program spotkania, który rozpocz¹³ siê

od prezentacji wzorcowego uk³adu zbiorowego
pracy (UZP). Przedstawi³ go koordynator projek-
tu, prawnik SPCH, Dariusz Sobolewski. Mecenas
zapozna³ zebranych ze sposobem budowania UZP
na bazie wszystkich przes³anych do Sekretariatu

dotychczasowych Uk³adów Zbiorowych. W trak-
cie prezentacji zauwa¿ono wiele istotnych, a nie
wszêdzie wystêpuj¹cych, zapisów w Uk³adowych,
które warte s¹ poznania i mog¹ byæ wprowadzone
do nowo powstaj¹cych Uk³adów. Zauwa¿ono, ¿e
do czasu zmiany prawa, które wymusi powstanie
Zwi¹zku Pracodawców, a
co za tym idzie drugiej stro-
ny uk³adowej, wszystkie te
przedstawione propozycje
i zapisy s¹ ciekawymi ist-
niej¹cymi zapisami w do-
tychczasowych uk³adach,
lecz ma³o prawdopodobne,
aby by³o mo¿liwe ich
wprowadzenie gdzie in-
dziej. Pracodawcy unikaj¹
jak ognia negocjacji UZP.

Podsumowuj¹c cz³on-
kowie Rady ciesz¹ siê, ¿e
taka baza powsta³a, wyra-
zili wolê dalszego jej wzbo-
gacania swoimi, ciekawy-
mi, propozycjami tak, aby
mog³a s³u¿yæ pozosta³ym, gdy bêd¹ pomimo dzi-
siejszych trudnoœci nowe (lub modyfikowane) uk³a-
dy wprowadzaæ czy negocjowaæ.

W kolejnym punkcie przewodnicz¹cy zrelacjo-
nowa³ bie¿¹ce prace Komisji Krajowej, która pra-
cuje nad zbieraniem podpisów nad nowelizacj¹ usta-
wy dotycz¹cej prawa Pracy (umowy œmieciowe),
nastêpnie przestawi³ wniosek o referendum, które-
go celem ma byæ utrzymanie dotychczasowego
wieku uprawniaj¹cego do emerytury. Przewodni-

Rada Sekretariatu Przemys³u
Chemicznego NSZZ „Solidarnoœæ”
Na ostatnim w minionym posiedzeniu, 20 grudnia 2011 w
Opocznie, spotkali siê cz³onkowie Rady Sekretariatu.

cz¹cy wnioskuje o jak najszybsze i oczywiœcie naj-
wiêksze liczbowo zebranie podpisów.

Dalej poinformowa³ o spotkanie struktur bran-
¿owych zwi¹zku, które mia³o miejsce 8 grudnia
ub.r. Omawiano tam miêdzy innymi sposób dwu-
torowoœci wyborów, kadencyjnoœæ w strukturach
ponadzak³adowych, podzia³ sk³adki, stan realiza-

cji uchwa³y o standar-
dach funkcjonowania
struktur, wsparcie w
p³aceniu sk³adek do
struktur miêdzynaro-
dowych itp. S¹ te¿
propozycje zmian w
statucie, które zosta-
n¹ przedstawione na
ZjeŸdzie Delegatów w
paŸdzierniku 2012r.

W dalszym ci¹gu
posiedzenia koledzy
Wawrzyniak i Miara
z³o¿yli obszern¹ in-
formacjê z V œwiato-
wego Kongresu ICEM

w Argentynie. W zasadzie mo¿na powiedzieæ to,
co by³o ju¿ napisane w poprzednim numerze na-
szego miesiêcznika, ¿e ca³y œwiat pracy ma podob-
ne problemy. Wszyscy odczuwaj¹ pogarszaj¹ca siê
sytuacjê gospodarcz¹, a zw³aszcza recesjê nabyw-
cz¹ wspó³czesnych pieniêdzy. Nadto - coraz trud-

niejszy rynek pracy, czyli mo¿liwoœæ znalezienia
pracy i jego migracjê do krajów o niskim dochodzie
narodowym. Podkreœlano brak odpowiednich ure-
gulowañ w dziedzinie prawa pracy.

Na zakoñczenie kol. Jerzy Wróbel podzieli³ siê
krótko refleksjami z konferencji EKZZ-u w spra-
wie roli zwi¹zków Zawodowych we wspólnoto-
wej strategii w zakresie bezpieczeñstwa i higieny
pracy, która mia³a miejsce w Krakowie.¤¤¤¤¤

Roman Wawrzyniak

W czwartek, 8 grudnia 2011 roku, w godzinach
wieczornych, w Jaworzynie Œl¹skiej Milicja

Obywatelska aresztowa³a Kazimierza Kimso - sze-
fa  dolnoœl¹skiej „Solidarnoœci”. Wraz z nim s³u¿by
bezpieczeñstwa pojma³y wiceburmistrza Jaworzy-
ny - Marka Zawiszê oraz  przewodnicz¹cego „So-
lidarnoœci” z ZPS „Karolina” - Ireneusza Bessera.

Na szczêœcie by³ to tylko element interaktywne-
go widowiska pod tytu³em „Cena wolnoœci”, które
odby³o siê w Gimnazjum nr 1 w Jaworzynie Œl¹-
skiej z okazji XXX rocznicy wprowadzenia Stanu
Wojennego. Widzowie przybyli na spektakl zosta-
li dos³ownie przeniesieni w realia stanu wojennego.
M³odzi aktorzy - uczniowie Gimnazjum - dosko-
nale wczuli siê w role milicjantów, zomowców oraz
opozycjonistów. W trakcie spekta-
klu mo¿na by³o zapisaæ siê do Komitetu Strajko-
wego „Solidarnoœci”, a w konsekwencji  oberwaæ
za to milicyjn¹ „pa³¹”!

Ca³a sala okaza³a siê jedn¹ wielk¹ scen¹, a udzia³
w inscenizacji wzi¹³ ka¿dy z obecnych. Œwiat³o,
nastrojowe efekty dŸwiêkowe i muzyka oraz  inte-
rakcja aktorów z widzami stworzy³y niepowta-
rzalny klimat. Po ciele przechodzi³ dreszcz. Z wie-
lu oczu pop³ynê³y ³zy. Czas cofn¹³ siê o trzydzie-
œci lat. Wychodz¹cy widzowie podkreœlali wiele
razy: „Mocne, autentyczne prze¿ycie”.

Po uwolnieniu z „internowania” Przewodnicz¹-
cy Kazimierz Kimso podziêkowa³ m³odzie¿y Gim-
nazjum za widowisko, i przekaza³ na rêce Dyrek-
tora Gimnazjum - Krzysztofa So³tysa - ksi¹¿ki o
Dolnoœl¹skiej Solidarnoœci.

Scenariusz, oprawê dŸwiêkow¹ i œwietln¹ wyre-
¿yserowa³o ma³¿eñstwo: Joanna i Sylwester Bart-
czak. Oprawê muzyczn¹ wzbogaci³ zespó³ gitaro-
wy „Word Pick” pod przewodnictwem Pana Seba-
stiana Grajaszka.

Aresztowania
w Jaworzynie!
Przewodnicz¹cy dolnoœl¹skiej Solidar-
noœci 8 grudnia ub.r. zosata³ brutalnie
aresztowany w Jaworzynie Œl¹skiej!
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Scenariusz z przejêciem Polfy Warszawa przez
Polpharmê, w którym g³ówn¹ rolê odgrywa nie

spó³ka farmaceutyczna i jej produkcja, ale grunty,
które bêdzie mo¿na - po likwidacji firmy - na pniu
sprzedaæ pod zgo³a inne inwestycje, z uporem god-
nym lepszej sprawy nag³aœniaj¹ zwi¹zkowcy pañ-
stwowego zak³adu. Nie bez powodu, bo jeœli siê
ziœci pracê straci 800 osób. A wiele wskazuje na to,
¿e maj¹ racjê, bo Polpharma usztywni³a siê w roz-
mowach ze zwi¹zkowcami w taki sposób, ¿e nie
rozmawia z nimi wcale.
¯yczenia urodzinowe
- Chodzi nam o pracê, o nic wiêcej - zapewnia Mi-
ros³aw Miara, szef zak³adowej Solidarnoœci. - In-
westor chce naszej zgody na restrukturyzacjê po-
³owy zatrudnienia w taki sposób, ¿e czêœæ osób
leci na bruk, a reszta do spó³ek zale¿nych utwo-
rzonych na potrzeby fuzji. My natomiast domaga-
my siê gwarancji zatrudnienia. Bo coœ mi siê widzi,
¿e tu nie o firmê chodzi, ale o grunty na jakich stoi.
Polpharma nas przejmie, zlikwiduje firmê, przej-
mie sprzêt i marki, a potem sprzeda grunty, b¹dŸ
zbuduje coœ na nich i dopiero je sprzeda.
Dlatego niedawno zwi¹zkowcy pojechali gremial-
nie pod warszawsk¹ siedzibê Jerzego Staraka, w³a-
œciciela Polpharmy. Krzyczeli, protestowali, i g³o-
œno sk³adali ¿yczenia Starakowi. Postanowili za-
protestowaæ w jego urodziny, ¿eby biznesmen bar-
dziej wzi¹³ do serca ich ¿¹dania.

Polpharma za warszawsk¹ Polfê zap³aci Polskie-
mu Holdingowi Farmaceutycznemu niemal miliard
z³otych. I przez chwilê stanie siê gigantem porów-
nywalnym do œwiatowych tuzów takich jak No-
vartis, Pfizer, czy GSK. Albo nie stanie siê, bo jej
dominuj¹ca pozycja na polskim rynku, która po-
stawi w szachu zaopatrywane przez Polfê (i Po-
lfarmê) szpitale, mo¿e przeszkadzaæ Urzêdowi
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który na to
przejêcie mo¿e siê nie zgodziæ.
Polpharma g³odna wiedzy

W jednych rêkach znajdzie siê ponad bowiem 92
proc. rynku leków OTC (czyli znajduj¹cych siê w
wolnej sprzeda¿y nie wymagaj¹cej recept) wspo-
magaj¹cych serce, czyli kwasu acetylosalicylowe-
go w dawce kardiologicznej (Polocard i Acard) oraz
innych leków OTC, na przyk³ad antyalergicznych.
Podobna sytuacja bêdzie dotyczy³a medykamen-
tów dostarczanych hurtowo do szpitali - Polphar-
ma mo¿e siê staæ jednym dostawc¹ wykorzystuj¹c
dominuj¹c¹ pozycjê do powolnej eliminacji konku-
rencji. UOKiK do wydania zgody na tê transakcjê
ma jeszcze dwa tygodnie. To fundamentalna infor-

Ziemia za tysi¹c osób
Protest zwi¹zkowców warszawskiej Polfy przeciwko przejê-
ciu zak³adów przez prywatn¹ Polpharmê tylko pozornie jest
bez znaczenia. Do bud¿etu pañstwa trafi nadgryziony miliard.
Do bilansu Polpharmy grunty w centrum Warszawy. Wielokrotnie dro¿sze.

macja z punktu widzenia korespondencji, do której
dotar³ NowyEkran. Zanim Polpharma poinformo-
wa³a UOKiK o planowanej koncentracji, na biurko
prezesa Polfy Warszawa Krzysztofa Brendta tra-
fi³o z Polpharmy ultymatywne, choæ grzeczne ¿¹-
danie zdradzenia wszystkich strategicznych tajem-
nic zarz¹dzanej przez niego spó³ki.

„Zwracamy siê z uprzejm¹ proœb¹ o przekazanie
nam, na zasadach poufnoœci, nastêpuj¹cych danych”
i dalej jest lista ¿¹dañ, czyli podania wielkoœci sprze-
da¿y i jej wartoœci brutto za ostatnie dwa lata, aktu-
alne ceny produktów w podziale na kraje, prognoza
wykonania sprzeda¿y za ten rok, struktury w³asne
Polfy Warszawa w poszczególnych krajach oraz ich
kana³y dystrybucyjne, rachunki wyników z tych
krajów, oraz plany wprowadzenia nowych produk-
tów. Ca³oœæ jest sygnowana przez Tomasza Loren-
za, dyrektora regionu departamentu rozwoju ryn-
ków eksportowych Polpharmy.
Zwi¹zkowcy:
Dlaczego nie przez gie³dê?

Prezes Polfy zleci³ pracownikom przygotowa-
nie raportu z pilnie strze¿onymi danymi. Choæ ju¿
z wewnêtrznej korespondencji pracowników Po-
lfy wynika, ¿e 20 paŸdziernika jeden z nich, po-
wo³uj¹c siê na spotkanie wewn¹trz Polskiego Hol-
dingu Farmaceutycznego, odmawia udzielenia Po-
lpharmie odpowiedzi na pytania. W koñcu - to
kolejny mail - sekretariat prezesa zastrzega, ¿eby
dane trafi³y wy³¹cznie do szefa zarz¹du spó³ki, na
razie nie do konkurencji.

Czy tak szczegó³owe przygotowanie przejêcia
œwiadczy o tym, ¿e transakcja jednak siê odbê-
dzie? Byæ mo¿e tak w³aœnie siê stanie - atrakcyjne
grunty w Warszawie przechodzi³y z r¹k do r¹k na
wiele sposobów. Poprzez przejmowanie spó³ek (z
gruntami) tak¿e.
- Nie jesteœmy przeciwko prywatyzacji - mówi
Miros³aw Miara. - Ale chyba lepiej by³oby, gdyby
odby³a siê ona za poœrednictwem Gie³dy Papierów
Wartoœciowych. Albo choæby fuzji z inn¹, te¿ pañ-
stwow¹ Polf¹. Z warszawskiego Tarchomina. W
ten sposób Skarb Pañstwa wci¹¿ by³by udzia³ow-
cem strategicznej w bran¿y spó³ki. Zak³ad produk-
cyjny przeniós³by siê na przedmieœcia miasta, a
grunty w centrum pozosta³yby w gestii Skarbu
Pañstwa. Dlaczego prywatyzacja nie mia³aby siê
odbyæ w³aœnie w taki sposób?

Warszawska Polfa zatrudnia dzisiaj ponad 1400
pracowników. W 2010 roku jej zysk wyniós³ 45
mln z³otych przy przychodach na poziomie 364
mln z³.¤¤¤¤¤

13 grudnia 1981 r. to jedna z najbardziej drama
tycznych dat najnowszej historii Polski. Tego

dnia na obszarze ca³ego kraju, w³adze komunistycz-
ne przeprowadzi³y wojskowy zamach stanu, ³a-
mi¹c ustanowione przez siebie prawo, obowi¹zu-
j¹ce w ówczesnej Polskiej Rzeczypospolitej Lu-
dowej. Stan wojenny, realizowany od pó³nocy z
12 na 13 grudnia, a og³oszony 13 grudnia rano,
wprowadza³ w ¿ycie obywateli szereg daleko id¹-
cych restrykcji. Zawieszono dzia³alnoœæ wszyst-
kich organizacji spo³ecznych i zwi¹zków zawodo-
wych. Wy³¹czono po³¹czenia telefoniczne, wpro-
wadzono godzinê policyjn¹, zakaz opuszczania
miejsc zamieszkania oraz kontrolê telefonów i ko-
respondencji.

Faktycznie stan wojenny wymierzony by³ w
Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy „So-
lidarnoœæ”, powsta³y na mocy porozumieñ zawar-
tych 31 sierpnia 1980 r. w Stoczni Gdañskiej, po
fali lipcowych i sierpniowych strajków w ca³ym
kraju. 14 grudnia wybuch³y strajki w zak³adach,
kopalniach, hutach, stoczniach i na kolei.

W naszym Zak³adzie 14 grudnia o 6 rano prokla-
mowany zosta³ strajk okupacyjny. Powo³ano Ko-
mitet Strajkowy. G³ównymi punktami oporu straj-
kowego by³y: sterownie Amoniaku l i II, Kapro-
laktamu, Mocznika, Zak³adu Mechanicznego oraz
Biura Projektów. Wielu naszych kolegów i dzia³a-
czy, którzy za odwagê, determinacjê i solidarnoœæ
ponios³o osobist¹ ofiarê, zostali aresztowani, in-
ternowani oraz zwolnieni z pracy.

Najwiêksz¹ ofiarê ponieœli górnicy Kopalni „Wu-
jek”, zginê³o tam 9 górników . Szczególn¹ ofiar¹
stanu wojennego by³ Ks. Jerzy Popie³uszko, zo-
sta³ bestialsko zamordowany przez w³adze komu-
nistyczne. Dziœ mija 30 rocznica wprowadzenia w
Polsce stanu wojennego.

W 2001 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
ustanowi³ 13 grudnia Dniem Pamiêci Ofiar Stanu
Wojennego. Zawarte w tej uchwale przes³anie, kie-
ruje nasz¹ pamiêæ ku tym wszystkim, którzy w
solidarnoœciowym, patriotycznym zrywie ponie-
œli ofiary na rzecz niepodleg³oœci Polski, swobód
narodowych i obywatelskich.

Dziœ sk³adamy ho³d pod tablic¹ upamiêtniaj¹c¹
tamte wydarzenia, pracownikom naszych Zak³a-
dów, którzy po wprowadzeniu stanu wojennego,
stanêli pod sztandarem „Solidarnoœci” w obronie
wolnoœci i godnoœci cz³owieka.¤¤¤¤¤

Andrzej Jacyna

ZA Pu³awy
pamiêtaj¹
Jak co roku spotkaliœmy siê przy bra-
mie nr 1 Zak³adów Azotowych Pu³a-
wy, gdzie wmurowana jest tablica upa-
smietniaj¹ca tamte wydarzenia. Byli
obecni przywódcy tamtych wydzrzeñ:
Zenon Benicki i Janusz £odyga. Przy-
byli przedstawiciele samorz¹dów,
zwi¹zków zawodowych i organizacji
spo³ecznych.

http://pietkun.nowyekran.pl/post/44478,ziemia-za-tysiac-osob
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Przed warszawsk¹ siedzib¹ Polpharmy
pojawi³ siê nietypowy billboard.

Wykupili go zwi¹zkowcy z Polfy Warszawa
Billboard g³osi³ dot¹d: „Pracownicy Polfy

Warszawa domagaj¹ siê od inwestora uczciwej pry-
watyzacji i pakietu socjalnego”. Nale¿¹ca do Jerze-
go Staraka, jednego z najbogatszych polskich biz-
nesmenów, Polpharma póŸn¹ jesieni¹ 2011 r. zo-
sta³a wybrana na inwestora dla Polfy. Transakcja
czeka na zgodê Urzêdu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów. – Inwestor nie chce z nami rozma-
wiaæ o naszej propozycji pakietu socjalnego, wiêc
postanowiliœmy zaprotestowaæ – mówi „Rz”Mi-
ros³aw Miara, przewodnicz¹cy „S” w Polfie. Jak
mówi, noœnik wynajêto, p³ac¹c œrodkami ze sk³a-
dek zwi¹zkowych.
– Nasz protest nie skoñczy siê na billboardach –
zapowiada Miros³aw Miara. Zwi¹zkowcy chc¹
m.in.zablokowaæ ulicê Karolkow¹, przy której mie-
œci siê zak³ad Polfy.

Rzeczniczka Polpharmy Beata Czerwiñska
mówi, ¿e firma nie interweniowa³a w sprawie bill-
boardu. –Z rozmowami o pakiecie socjalnym cze-
kamy na decyzjê UOKiK – mówi „Rz”.– Na razie
inwestor zobowi¹za³ siê respektowaæ obecny pa-
kiet, który obowi¹zuje do 2014 r. ¤  ¤  ¤  ¤  ¤  „Rzepa”

W poniedzia³ek, 12 grudnia ub.r., o godz. 15.00
pod siedzib¹ Polpharmy na ul. Bobrowiec-

kiej 6 odby³a siê manifestacja pracowników Polfy
Warszawa S.A. Pracownicy domagali siê podpisa-
nia pakietu socjalnego. Liderzy zwi¹zków dzia³a-
j¹cych w Polfie- NSZZ „Solidarnoœæ” oraz MZZ
Chemików wrêczyli przedstawicielowi inwestora,
pani El¿biecie Dzikowskiej, petycjê, w której do-
magaj¹ siê zaprzestania pozorowania negocjacji oraz
podpisania pakietu socjalnego.
- Pracodawcy coraz czêœciej traktuj¹ pracowników
przedmiotowo, tak byæ nie mo¿e - wspar³ demon-
struj¹cych przewodnicz¹cy KK Piotr Duda - Ko-
misja Krajowa uwa¿a pakiet socjalny za gwarant
stabilizacji w zak³adzie. Dobrze, ¿e upominacie siê
o swoje.

W manifestacji wziê³o udzia³ ok. 500 osób. Byli
przedstawiciele OPZZ, Zwi¹zku Zawodowego
In¿ynierów i Techników, przewodnicz¹cy Rady
Województa Mazowieckiego, przedstawiciele Kra-
jowej Sekcji Farmacji, przedstawiciele z dawnych
Polf z Poznania, Lublina, Kutna, Rzeszowa,Gro-
dziska i Tarchomina, przewdodnicz¹cy ZR NSZZ
„Solidarnoœæ” Mazowsze Andrzej Kropiwnicki,
wreszcie przewodnicz¹cy KK Piotr Duda wraz z
Jerzym Wielgusem, zastepc¹ ds bran¿. By³y pe-
tardy, syreny, flagi, znicze, trumna, która symboli-
zowa³a zmar³¹ wskutek prywatyzacji Polfê.

Na manifestacji Polfy Warszawa S.A.
by³em dumny, jak obok mnie stali moi przy-
jaciele z SKPPF NSZZ Solidarnoœæ. W
takich chwilach widaæ czy naprawdê je-
steœmy solidarni czy nie.

Byliœmy solidarni, by³em dumny, ¿e je-
stem w SKPPF NSZZ Solidarnoœæ.

Bardzo serdecznie dziêkujê tym Kole-
gom, którzy wspierali mnie w trudnym dla
mnie momencie. A byli to W³odek Sopel,
Marek Byczkowski, Janusz Grudniewski,
Krzysztof Rudziñski, Tomek Walicki i Ta-
deusz Perdeus
Jak mówi polskie przys³owie, „przyjació³
poznajemy w biedzie”, mogê stwierdziæ ¿e
mam przyjació³. ¤¤¤¤¤                Miros³aw Miara

Billboardowy
protest

Polfa walczy o swoje
- Ta manifestacja by³a potrzebna- powiedzia³ Miros³aw Mia-
ra, przewodnicz¹cy KZ Polfa Warszawa S.A. - W naszych re-
aliach licz¹ siê tylko z silnymi. A my pokazaliœmy si³ê.

- Polfa sie spisa³a, zdaliœmy egzamin z jednoœci -
podsumowa³ Miara - Dalej czas poka¿e. Nie odpu-
œcimy. Musimy walczyæ o swoje.

Polfa Warszawa S.A. to jedna z najwiêkszych firm
farmaceutycznych w kraju. W paŸdzierniku Polski
Holding Farmaceutyczny podpisa³ umowê prywa-
tyzacyjn¹. Polfa zosta³a sprzedana Polpharmie Je-
rzego Staraka. Choæ Polpharma porozumia³a siê z
Polf¹ Warszawa co do warunków sprzeda¿y oraz
przysz³ego poziomu nak³adów inwestycyjnych, to
do ustalenia wci¹¿ pozostaje pakiet socjalny. Zwi¹z-
kowcy zarzucaj¹ inwestorowi, ¿e rozmowy prowa-
dzone z nimi s¹ tak naprawdê tylko pozorowane.
¯adna propozycja przedstawiona przez Komisjê Za-
k³adow¹ Polfy nie zosta³a zaakceptowana choæby w
czêœci. W ¿adnym obszarze prowadzonych rozmów
nie osi¹gniêto porozumienia. „Solidarnoœci” szcze-
gólnie zale¿y na gwarancji zatrudnienia, ale inwestor
odrzucaj¹c kolejne projekty Zwi¹zku, sam nie przed-
stawia ¿adnego. KZ wykaza³a siê podczas rozmów
gotowoœci¹ do ustêpstw, negocjatorzy nie podjêli
jednak dyskusji w ¿adnym temacie.

Zwi¹zkowcy obawiaj¹ siê, ¿e w momencie wy-
gaœniêcia tzw. umowy spo³ecznej, która obowi¹-
zuje do grudnia 2014 roku, inwestor zwolni czêœæ
za³ogi, a reszta zostanie przeniesiona do innych
zak³adów nale¿¹cych do Polpharmy.

Dzia³ Informacji KK

PODZIÊKOWANIE
Pracownicy Polfy Warszawa S.A. zdali egzamin z
solidarnoœci, frekwencja pracowników na manife-
stacji musi budziæ respekt Inwestora. By³o wiele
symboli zwi¹zkowych, du¿o hase³, gwizdy, petar-
dy, syreny, by³a symboliczna trumna (zmar³ej Po-
lfy na skutek prywatyzacji), by³y znicze, okrzyki,
œpiew, a wiêc wszystko co na manifestacji byæ
powinno. Dopisali zaproszeni przez nas goœcie.
Na manifestacji by³ i mia³ wyst¹pienie Piotr Duda.
By³o wiele wyst¹pieñ, z³o¿yliœmy petycjê. Prze-
kazano nam, ¿e nast¹pi wznowienie rozmów.
Serdecznie dziêkujê wszystkim za udzia³, chcê wie-
rzyæ, ¿e ta manifestacja pomo¿e nam osi¹gn¹æ po-
rozumienie z Inwestorem a jeœli nie, to wiem, ¿e
jesteœmy gotowi do nastêpnych dzia³añ.

Z ministerstwa wypro-
wadzi³a ich policja

W chwili zamykania numeru zwi¹zkowcy do-
magaj¹cy siê spotkania z ministrem skarbu

Budzanowskim, wdarli siê do siedziby resortu.
Przedstawiciele zwi¹zków chc¹ rozmawiaæ nt. pa-
kietu socjalnego.

10 pracowników Polfy przez kilkadziesi¹t mi-
nut okupowa³o gmach ministerstwa Skarbu Pañ-
stwa. Wszyscy zostali wyprowadzenie w asyœcie
policji i odwiezieni na komisariat. Odpowiedz¹ za
naruszenie miru.¤¤¤¤¤
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fot. Piotr Nowak - Fotorzepafot. Piotr Nowak - Fotorzepa

Mimo œrodków prewencji i przy biernej po-
stawie policji pracownicy sforsowali barierki

i si³¹ wdarli siê do zak³adu. Zablokowali te¿ bra-
my, uniemo¿liwiaj¹c wyjazd ciê¿arówek z trans-
portem wykonanego obuwia. W tej sytuacji w³a-
dze spó³ki zdecydowa³y siê na rozmowy.
- Zostaliœmy potraktowani jak œmiecie - mówi¹
zwolnieni pracownicy. Blisko 150 otrzyma³o
poczt¹ kurriersk¹ zawiadomienie o zwolnieniu z
pracy. Dowiedzieli siê, ¿e przys³uguje im 3-mie-
siêczny okres wypowiedzenia bez œwiadczenia
pracy i 3-miesiêczna odprawa. Zabroniono wej-
œcia na teren zak³adu po rzeczy osobiste.

Po prawie 70 latach istnienia znana lubelska fir-
ma obuwnicza zosta³a postawiona w stan likwida-
cji. Akcjê tê przygotowywano w ca³kowitej tajem-
nicy. Poprzedzi³y j¹ dzia³ania dezinformacyjne,
wybrano okres przerwy noworocznej, za³o¿ono
efekt ca³kowitego zaskoczenia pracowników. Znie-
nacka zablokowano telefony s³u¿bowe i zabaryka-
dowano wejœcie do zak³adu. Doœæ po-
wiedzieæ, ¿e pracownicy otrzymali
wypowiedzenia poczt¹ kuriersk¹ 29 i
30 grudnia ub.r., a dni od 30 grudnia do
5 stycznia ich pracodawca ustali³ jako
wolne od pracy. - Aby zamydliæ oczy,
og³oszono, ¿e odpracujemy te dni w
wolne soboty w lutym i w marcu - wska-
zuj¹ pracownicy.

Zdaniem Mariusza Szewca, szefa
„Solidarnoœci” w LZPS, kierownic-
two firmy z premedytacj¹ wprowa-
dza³o w b³¹d zwi¹zkowców i pracow-
ników. - Uspokajali, ¿e wszystko jest
w porz¹dku, na przysz³y rok plano-
wali produkcjê na poziomie 100 tys.
par butów - wylicza.

Lubelskie Zak³ady Przemys³u Skórzanego to
dzia³aj¹ca od 1944 r. firma obuwnicza produkuj¹-
ca ciesz¹ce siê du¿ym uznaniem obuwie na po-
trzeby polskiej armii. Obok czeskich zak³adów
Prabos i niemieckich Abeba tworzy³a gie³dow¹
Grupê Protektor. Pod koniec ub.r. w³adze spó³ki
uzna³y, ¿e centralnym miejscem produkcji dla
Europy Œrodkowej bêdzie czeski Slavicin. Pro-
dukcji nie zaprzestanie te¿ niemiecki zak³ad.
- Decyzja o postawieniu w stan likwidacji LZPS
ma wy³¹cznie przyczyny ekonomiczne - przeko-
nywa³ przed zak³adem Wojciech K¹dzio³ka,
rzecznik spó³ki Protektor SA, wskazuj¹c jako przy-
czynê spowolnienie gospodarcze.

Pracownicy nie zgadzaj¹ siê z takim t³umacze-
niem. Uwa¿aj¹, ¿e zad³u¿enie zak³adu by³o celo-
we. - Myœmy produkowali obuwie, kupowali mate-
ria³y, ponosili wszelkie koszty, a magazyn wyro-
bów gotowych i zbyt ju¿ do nas nie nale¿a³y. W
efekcie siê zad³u¿aliœmy, a grupa Protektor osi¹ga-
³a zyski - t³umaczy jeden ze zwolnionych. - Prze-
cie¿ zak³ady w Niemczech i Czechach kupiono z
wypracowanych przez nas pieniêdzy, od 3,5 roku
nie mieliœmy ¿adnej, nawet przewidzianej ustawo-
wo podwy¿ki - dodaje. Zwi¹zkowcy negocjuj¹cy z
zarz¹dem spó³ki domagaj¹ siê dla pracowników
m.in. odszkodoSzewc - Zarz¹d nie chce nas dopu-
œciæ do naszych zwi¹zkowych pokoi.

Likwidacja kurierem
Barierki, ochroniarze i policyjne radiowozy przeciwko gar-
stce zdesperowanych ludzi, którzy z dnia na dzieñ stracili
pracê. Tak nowy rok rozpocza³ siê dla pracowników lubel-
skiego „Protektora”. We wrzeœniu 2010 r. spó³ka produ-
kuj¹ca miêdzy innymi obuwie dla polskiej armii, wygra³a przetarg na dostawê
ponad kilkunastu tysiêcy par butów dla wojska. Mia³a zarobic na tym ponad 7
milionów z³otych. Potem, ju¿ by³o tylko gorzej... Od dwóch lat mówi³o siê, ¿e
w³aœciciel firmy coœ „majstruje". W LZPS jest NSZZ „Solidarnoœc", ale nie
nale¿y do struktur bran¿owych. Teraz jest ju¿ za póŸno...
- Traktuje siê nas jak byd³o. Nie mo¿emy nawet
odebraæ œwiadectw pracy, ¿eby zarejestrowaæ siê
jako bezrobotni - mówili rozgoryczeni pracowni-
cy. Zarz¹d spó³ki zapewni³, ¿e œwiadectwa pracy
otrzymaj¹ poczt¹. Zaproponowa³ równie¿ odpra-
wê w wysokoœci pó³rocznej pensji.

Rozmowy  zarz¹dem by³y czêœciowo transmi
towane przez g³oœniki ustawione przed siedzib¹

spó³ki. Salwy œmiechu wywo³a³y s³owa likwida-
tora, Paw³a Str¹czyñskiego, który zapewni³, ¿e
„spó³ka deklaruje chêæ pomocy zwolnionym pra-
cownikom w znalezieniu zatrudnienia”. Po krót-
kiej rozmowie zarz¹d postanowi³, ¿e spotka siê
tylko z przedstawicielami zwi¹zków zawodo-
wych na terenie sklepu firmowego Protektora
„Szwejk”. Na spotkaniu pojawi³ siê prezes za-
rz¹du  Piotr Skrzyñski oraz likwidator. Prezes
oœwiadczy³, ¿e ¿aden z postulatów nie zostanie
spe³niony, a swoje rzeczy pracownicy bêd¹ mo-
gli odebraæ dopiero po 9 stycznia. Wówczas pi-
kietuj¹cy zatrzymali likwidatora w sklepie. Za-
rz¹d wezwa³ policjê. Likwidator powiedzia³ jed-
nak funkcjonariuszom, ¿e w sklepie przebywa z
w³asnej woli i nie oczekuje interwencji.

Protestuj¹cy nie dali jednak za wygran¹. - Bê-
dziemy nocowaæ w Zak³adzie. Kupiliœmy ju¿ je-
dzenie i zostaniemy tu tak d³ugo, jak bêdzie trze-
ba - mówili wieczorem.
wania w wysokoœci 2 tys. z³ za ka¿dy przepraco-
wany w firmie rok i rozliczenia siê spó³ki z fundu-
szu socjalnego.
- Jak na razie rozmowy nie doprowadzi³y do ¿ad-
nych wspólnych ustaleñ - powiedzia³ Mariusz -
Ludzie s¹ zdesperowani, nie maj¹ wiele do stra-
cenia - mówi Marcin Szewc - Bêdziemy okupo-
waæ zak³ad a¿ do skutku.

- Nie liczymy ju¿, ¿e uda nam siê uratowaæ miej-
sca pracy, bêdziemy jednak walczyæ o swoje -
zapowiedzieli pracownicy. Przede wszystkim
domagaj¹ siê zwrotu pieniêdzy nale¿¹cych do Za-
k³adowego Funduszu Œwiadczeñ Socjalnych.
Chc¹ te¿ wy¿szych odpraw. Zwi¹zkowcy zarzu-
cali w³adzom spó³ki, ¿e zaci¹ga³y kredyty na po-
czet funduszu socjalnego.

Czym zarz¹d Protektor t³umaczy
swoje posuniêcia? - Podjêliœmy ta-
kie dzia³ania ze wzglêdu na rosn¹c¹
konkurencjê oraz fakt, ¿e lubelski
zak³ad jest jednym z najstarszych w
naszej grupie. Koszty jego moder-
nizacji by³yby niewspó³mierne do
wyników. w Lublinie pozostanie tyl-
ko finalna linia monta¿owa, przy któ-
rej bêdzie pracowaæ kilkadziesi¹t
osób. Firma od 2 lat przynosi straty.
Jest kryzys. Przetargi, w których star-
towa³ zak³ad i szycie obuwia na zle-
cenie wojska, jest ma³o op³acalne -
wyjaœnia Wojciech K¹dzio³ka.

W komunikacie dla akcjonariuszy
czytamy, ¿e zak³ad bêdzie produ-

kowa³ teraz g³ównie na potrzeby rynku (a nie, jak
do tej pory, na zamówienie np. armii). Jednocze-
œnie w³adze spó³ki informuj¹, ¿e wiêkszoœæ pro-
dukcji bêdzie prowadzona w Czechach, w fabry-
ce nale¿¹cej do firmy „Probos” wchodz¹cej w
sk³ad grupy Protektor.

Kilkudziesiêciu pracowników LZPS spêdzi³o
noc w zak³adzie. Na miejscu jest policja, wokó³
zak³adu przy ul. Kunickiego w Lublinie pojawi³y
siê nowe ogrodzenia, przyjecha³o te¿ kilkudzie-
siêciu nowych pracowników ochrony. Na miej-
scu s¹ policjanci z VIII komisariatu, którzy moni-
toruj¹ sytuacjê.
- Dzia³amy zgodnie z ustaw¹ o Policji i zawsze
jesteœmy w miejscach, w których mo¿e docho-
dziæ do zak³ócania ³adu i porz¹dku publicznego.
Naszym zadaniem jest dbanie o bezpieczeñstwo
obywateli. Od rozpoczêcia strajku nie dochodzi³o
do sytuacji, która wymaga³aby naszej interwencji
- mówi m³.asp. Andrzej Fijo³ek z KWP Lublin.
- W nocy oba zwi¹zki zawodowe dzia³aj¹ce w
zak³adzie z³o¿y³y zawiadomienie w policji, ¿e
³amane s¹ przepisy ustawy o zwi¹zkach zawo-
dowych - poinformowa³ Kazimierz Kmieæ, wi-
ceszef zak³adowej „Solidarnoœci”. - Nie mamy
dostêpu do naszych dokumentów, piecz¹tek, do
pieniêdzy. Wszystko jest w zak³adzie, do którego
nas nie wpuszczaj¹. Nie mo¿emy nic zrobiæ.¤¤¤¤¤

fot. M. Trembecki
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Jeœli potwierdz¹ siê dane opublikowane niedaw
no przez amerykañsk¹ Agencjê Informacji ds.

Energii, Polska bêdzie bardziej zasobna w gaz ni¿
Norwegia. Czy jednak jesteœmy przygotowani do
wykorzystania takich zasobów? Eksperci alarmuj¹,
¿e brakuje m.in. regu³ i mechanizmów podzia³u ry-

zyka poszukiwañ i eksploatacji miêdzy pañstwem
a firmami sektora ropy i gazu. Wiele cennych roz-
wi¹zañ mo¿emy podpatrzeæ w³aœnie w Norwegii -
kraju, który restrykcyjnie reguluje dzia³alnoœæ firm
wydobywczych na swoim terytorium.

Norwegia to drugi pod wzglêdem wielkoœci eks-
porter netto gazu na œwiecie i siódmy eksporter
ropy naftowej. Dochody z eksploatacji tych su-
rowców zapewniaj¹ oko³o jednej trzeciej wp³ywów
bud¿etowych pañstwa i stanowi¹ blisko 25 proc.
PKB. W ci¹gu 40 lat eksploatacji surowców ener-
getycznych sektor ten przyczyni³ siê do rozwoju
ca³ej norweskiej gospodarki. Dziœ generuje 26 proc.
inwestycji i stanowi prawie po³owê wartoœci kra-
jowego eksportu. Licz¹ca niespe³na 5 mln ludnoœci
Norwegia nawet w trudnym dla œwiatowej gospo-
darki, kryzysowym 2008 r. mia³a PKB przekra-
czaj¹cy 2,5 biliona norweskich koron (NOK), czy-
li ponad 1,2 biliona z³otych.
Warunki twarde, ale op³acalne

Po latach doœwiadczeñ wypracowane w Norwe-
gii rozwi¹zania technologiczne, infrastrukturalne, a
tak¿e organizacyjno-prawne dotycz¹ce eksploata-
cji surowców energetycznych s¹ dziœ uznawane za
wzorcowe, choæ niezwykle rygorystyczne.

Pierwsza selekcja chêtnych do eksploatacji tam-

Norweski sposób
na bogactwo

Pañstwo norweskie ma ca³y czas kontrolê nad tym, kto prowadzi eksplo-
atacjê jego z³ó¿. Do niego nale¿¹ tak¿e wyniki z badañ poszukiwawczych.

Pod czujnym okiem pañstwa
To twarde warunki, ale konieczne, jeœli chce siê

zapobiec np. katastrofom ekologicznym, o które
bardzo ³atwo w tak trudnym do eksploatacji tere-
nie pod dnem morskim, w dodatku na obszarach o
bardzo trudnych warunkach pogodowych. Przy-
pomnia³a o tym dobitnie niedawna katastrofa eko-
logiczna z udzia³em koncernu BP w Zatoce Mek-
sykañskiej.

Udzia³y w z³o¿ach na norweskim szelfie konty-
nentalnym maj¹ Polskie Górnictwo Naftowe i Ga-
zownictwo oraz Lotos. Piotr WoŸniak, który by³
pomys³odawc¹ inwestycji na szelfie norweskim,
zauwa¿a, ¿e Norwedzy nie tylko stworzyli twar-
de przepisy, ale te¿ równie konsekwentnie je egze-
kwuj¹. - Gdy w latach 2006-2007 PGNiG kupo-
wa³o udzia³y w z³o¿ach na szelfie norweskim, przed-
stawiciele pañstwa norweskiego monitorowali ka¿-
dy etap tej transakcji. PGNiG SA jako nabywca
musia³o przejœæ wtedy szereg audytów, w tym np.
z warunków pracy dla za³óg i œrodowiskowy -
wspomina by³y szef resortu gospodarki.

Norweskie urzêdy œciœle nadzoruj¹ tak¿e poszu-
kiwania i eksploatacjê tamtejszych z³ó¿. Sporz¹-
dzane kwartalne i roczne raporty dok³adnie poka-
zuj¹, jaka firma ile wydoby³a surowców na danym
z³o¿u, czy przestrzega³a okreœlonych norm itp. Jeœli
nie s¹ one respektowane, pañstwo mo¿e odebraæ
koncesjê, i to siê ju¿ zdarza³o, a mimo to decyzje z
regu³y nie s¹ podwa¿ane. Pañstwo korzysta z ta-
kiego rozwi¹zania zw³aszcza wtedy, gdy firma nie
wywi¹zuje siê z na³o¿onych w koncesji zobowi¹-
zañ. To zapobiega m.in. spekulacji koncesjami, czyli
sytuacjom, które zdarzaj¹ siê w Polsce, gdy jakaœ
firma dostaje kilkadziesi¹t koncesji obowi¹zuj¹cych
przez wiele lat, którymi mo¿e handlowaæ, podno-
sz¹c tym samym koszty inwestowania w Polsce i
odwlekaj¹c w czasie eksploatacjê z³ó¿.
- Mimo ¿e system norweski zawiera bardzo wyœru-
bowane warunki inwestycji i eksploatacji, to nie od-
strasza inwestorów - zauwa¿a Piotr WoŸniak. Do-
daje, ¿e s¹ tam obecne przedsiêbiorstwa z ca³ego
œwiata, od ma³ych - po prawdziwe giganty.
Zarabiaj¹ firmy i pañstwo

Wszyscy ceni¹ sobie jasne i przejrzyste regu³y,
w tym podatkowe. Pañstwo norweskie czerpie
zyski nie tyle z op³at za koncesje, ile z podatków -
tyle ¿e w sposób roz³o¿ony w czasie. Nominalnie
podatki s¹ tam bardzo wysokie - oprócz zwyk³ego
28-proc. podatku od dzia³alnoœci gospodarczej na-
k³adany jest podatek od wydobycia surowców w
wysokoœci 50 procent. Op³aty za koncesje s¹ rela-
tywnie niskie (ostatnio by³o to ok. 109 tys. NOK).

Jednak inwestor mo¿e od razu odliczyæ wszyst-
kie koszty inwestycji oraz ulgê inwestycyjn¹. - W
ten sposób np. na 100 mln USD wydanych na in-
westycjê firma natychmiast odzyskuje w formie
ulgi podatkowej 93 mln USD - opowiada ekspert
pracuj¹cy w firmie prowadz¹cej wydobycie na szel-
fie norweskim, zastrzegaj¹c sobie anonimowoœæ.
Jeœli zaœ inwestycja oka¿e siê nietrafiona z powo-
du braku op³acalnych do wydobycia z³ó¿ surow-
ców, suma ta jest zwracana inwestorowi w gotów-
ce. W praktyce firmy nie p³ac¹ w ogóle podatków,
dopóki ponosz¹ wydatki na inwestycje.

tejszych bogactw naturalnych odbywa siê ju¿ na eta-
pie przyznawania koncesji. Rozdzielane s¹ one na
drodze konkursu. Zwykle jedn¹ koncesjê otrzymuj¹
3-4 firmy na zasadzie podzia³u udzia³ów w niej.
Wielkoœæ udzia³ów decyduje zarówno o udziale w
kosztach, jak i zyskach z inwestycji. Jedna wskaza-

na przez w³adze firma uzyskuje tytu³ operatora, któ-
ry organizuje pracê na danej koncesji. Pañstwo przy-
znaje je tym firmom, które przedstawi¹ najlepsze
projekty zagospodarowania i eksploatacji z³o¿a. Pro-
jekty musz¹ byæ zatwierdzone przez rz¹d, a w przy-
padku inwestycji powy¿ej 10 miliardów NOK - na-
wet przez parlament. Spó³ka chc¹ca eksploatowaæ
tamtejsze z³o¿a podwodne musi byæ zarejestrowana
w Norwegii lub w innym pañstwie stanowi¹cym
stronê Porozumienia o Europejskim Obszarze Go-
spodarczym, a minimalna wartoœæ jej kapita³u zak³a-
dowego musi wynosiæ 1 mln NOK (lub równowar-
toœæ tej kwoty). Od firm ubiegaj¹cych siê o koncesjê
wymaga siê te¿ wiedzy technicznej, m.in. w takich
dziedzinach, jak: prace rozwojowe, badania, bezpie-
czeñstwo i œrodowisko, a tak¿e konieczne s¹ do-
œwiadczenie w prowadzeniu poszukiwañ na norwe-
skim szelfie kontynentalnym lub równowa¿ne do-
œwiadczenia zdobyte w innych obszarach. Zaœ pod-
mioty chc¹ce prowadziæ poszukiwania w ramach
konsorcjum firm musz¹ przedstawiæ jego dok³adny
sk³ad i kompetencje. Dziêki temu Norwegia ma ca³y
czas kontrolê nad tym, kto prowadzi eksploatacjê
jego z³ó¿. Do pañstwa nale¿¹ te¿ wyniki z badañ
poszukiwawczych. Firmy maj¹ wy³¹cznoœæ na ko-
rzystanie z nich do czasu eksploatacji z³o¿a. È
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Jednak gdy je koñcz¹, musz¹ zap³aciæ - w
sumie 78-proc. podatek od dochodu. Takie rozwi¹-
zanie, choæ znacznie oddala w czasie wp³ywy do
bud¿etu pañstwa, jest korzystne dla kraju, które-
mu zale¿y na sta³ym rozwijaniu wydobycia su-
rowców. Jednak w obecnej sytuacji polskiego bu-
d¿etu nasi urzêdnicy zapewne nie chcieliby siê na
nim wzorowaæ.

Interesuj¹cym, zw³aszcza dla Polski, rozwi¹za-
niem jest zapobieganie transferowi zysków przez
spó³ki córki prowadz¹ce wydobycie na szelfie do
firm macierzystych w innych krajach. Jak pilnuj¹
tego Norwedzy? W przypadku wydobycia ropy
naftowej pañstwo publikuje dla ka¿dego
z³o¿a, na ka¿dy miesi¹c roku administra-
cyjn¹, œredni¹ cenê sprzeda¿y surowca,
która stanowi podstawê opodatkowania.
W ten sposób spó³ki córki nie mog¹ od-
prowadzaæ zysków, sprzedaj¹c wydoby-
wan¹ ropê do macierzystego kraju po ce-
nie znacznie ni¿szej ni¿ rynkowa.

Mimo to firmy nie narzekaj¹ na op³a-
calnoœæ inwestycji w norweskie z³o¿a. We-
d³ug naszych informacji, stopa zwrotu dla
PGNiG z jego norweskich inwestycji prze-
kracza œrednio 20 procent.

Na brak dochodów nie narzeka te¿ pañ-
stwo norweskie. W ubieg³ym roku tylko z
tytu³u opodatkowania wydobycia ropy i
gazu do norweskiego bud¿etu trafi³o po-
nad 165 mld NOK (ponad 82 mld z³). Bu-
d¿et zarabia te¿ na bezpoœrednich udzia-
³ach w z³o¿ach oraz w infrastrukturze prze-
sy³owej, a tak¿e dywidendzie z paliwo-
wego giganta - Statoilu, w którym pañ-
stwo norweskie zachowa³o wiêkszoœæ
udzia³ów, oraz na ró¿nych dodatkowych
op³atach, w tym œrodowiskowej. W sumie
2 lata temu wp³ywy podatkowe z tego sektora oraz
z pañstwowych udzia³ów w nim wynios³y prawie
280 mld NOK.

Pytani o rozwi¹zania podatkowe eksperci s¹
zgodni, ¿e obecny polski system koncesyjny i po-
datkowy nale¿a³oby ca³kowicie przebudowaæ, gdy-
by potwierdzi³y siê dane o gigantycznych zaso-
bach gazu niekonwencjonalnego w naszym kraju
tak, by przynosi³ korzyœci pañstwu i spo³eczeñ-
stwu, a nie tylko firmom wydobywczym.
Nadzór, czyli reforma s³u¿b

Przebudowaæ nale¿a³oby tak¿e s³u¿by nadzoru-
j¹ce wydobywanie zw³aszcza surowców mineral-
nych. - W Polsce takie s³u¿by nadzoru nad eksplo-
atacj¹ surowców energetycznych nale¿a³oby zbu-
dowaæ od podstaw - mówi wprost Piotr WoŸniak.
Dodaje, ¿e nie powinno byæ z tym problemu. -
Ekspertów od dozoru i nadzoru geologicznego
mamy wielu, i to bardzo dobrych, zarówno w kra-
jowych przedsiêbiorstwach, jak i w Pañstwowym
Instytucie Geologicznym - zauwa¿a. Dodaje, ¿e
problemu nie powinno byæ tak¿e z wykwalifiko-
wanymi s³u¿bami w kontroli i nadzorze podatko-
wo-finansowym. - Brakuje natomiast regu³ i me-
chanizmów podzia³u ryzyka poszukiwañ i eksplo-
atacji miêdzy pañstwem a firmami sektora ropy i
gazu - wskazuje by³y minister gospodarki. Zastrze-

ga, ¿e nie ma z³udzeñ, i¿ od razu nie da siê stwo-
rzyæ doskona³ego systemu, ale im wczeœniej za-
czniemy to robiæ, tym lepiej.

- Agencja NPD norweskiego ministerstwa ropy i
energii, która zarz¹dza z ramienia pañstwa zasobami
wêglowodorów, publikuje corocznie raport zasobów.
Gdybyœmy mieli tak¹ s³u¿bê, to pewnie od niej, a nie
od amerykañskiej Agencji Informacji ds. Energii [opu-
blikowa³a ona ostatnio raport, w którym oszacowa-
³a polskie zasoby gazu ³upkowego na 5,3 biliona me-
trów szeœc. - red.] dowiedzielibyœmy siê o progno-
zowanych zasobach gazu ³upkowego w Polsce -
mówi by³y szef resortu gospodarki.

Ju¿ obecnie w Polsce kilkadziesi¹t œwiatowych
firm poszukuje niekonwencjonalnych z³ó¿ gazu,
co oznacza, ¿e odpowiedzialne s³u¿by powinny
monitorowaæ te poszukiwania, by nie tylko pilno-
waæ przestrzegania norm, m.in. œrodowiskowych,
ale by równie¿ mieæ informacje o rzeczywistych
zasobach surowca.
Nie tylko ropa i gaz

Norwegia jest równie¿ ciekawym przyk³adem
kraju, który niezwykle oszczêdnie i perspekty-
wicznie gospodaruje swoim bogactwem. W przeci-
wieñstwie do wielu innych pañstw eksportuj¹cych
ropê i gaz, norweska gospodarka nie jest uzale¿-
niona jedynie od tych surowców. Powód? Rozwój
sektora naftowego i gazowego przyczyni³ siê do
rozwoju innych dziedzin gospodarki.
Po 40 latach eksploatacji z³ó¿ ropy i gazu Norwe-
gowie zarabiaj¹ ju¿ na swoich technologiach i urz¹-
dzeniach. Z danych ujawnionych przez ambasadê
Norwegii w Polsce wynika, ¿e w 2007 r. sektor
norweskich dostawców dla bran¿y naftowej odno-
towa³ obroty rzêdu 195 miliardów NOK (ok. 98
mld z³), z czego po³owê stanowi³y przychody po-
chodz¹ce z rynków zewnêtrznych.

Norwegia ma te¿ niezwykle rozwiniêty prze-
mys³ morski. W niespe³na 5-milionowym kraju funk-
cjonuje ok. 50 du¿ych i ma³ych stoczni.

Du¿a czêœæ przycho-
dów kraju pochodzi z
handlu owocami morza,
z przetwórstwa ryb i
us³ug dla gospodarki
morskiej. Rybo³ów-
stwo, akwakultura i przetwórstwo rybne daj¹ za-
trudnienie ponad 30 tys. ludzi. Roczna wysokoœæ
eksportu ryb i produktów rybnych wynosi oko³o
30 miliardów NOK (ok. 15 mld z³), co czyni ten
przemys³ jednym z najwiêkszych sektorów nor-
weskiego eksportu.

Norwegowie inwestuj¹ tak¿e w rozwój nauki. W
roku 1999 rz¹d utworzy³ fundusz na rzecz badañ i
innowacji, który w 2004 r. wyniós³ oko³o 36 mld
NOK. Badania naukowe wykorzystywane s¹ z
kolei do dalszego rozwoju tamtejszej gospodarki.
Energetyka zale¿y od... wody

Kolejnym przyk³adem niezale¿noœci od ropy i
gazu jest norweska energetyka. Niemal ca³oœæ za-
potrzebowania na energiê elektryczn¹ pokrywaj¹
tam elektrownie wodne.

Norwegia jest szóstym pod wzglêdem wielkoœci
producentem energii wodnej na œwiecie. Rozwojo-
wi elektrowni wodnych sprzyja³y korzystne wa-
runki naturalne - bogactwo zbiorników wodnych i
rzek oraz górzysty teren, umo¿liwiaj¹cy wyko-
rzystanie naturalnego spadku wody. Dziêki odpo-
wiedniej regulacji jej przep³ywów, poprzez zapo-
ry, zbiorniki retencyjne itd. dostosowuje siê pro-
dukcjê energii elektrycznej do sezonowych wahañ
zapotrzebowania na pr¹d. Co prawda funkcjonuj¹
tam równie¿ elektrownie gazowe, ale wykorzystu-
je siê je g³ównie do pokrywania niedoborów mocy
wynikaj¹cych z warunków przyrodniczych i po-
godowych (ni¿sze przep³ywy wody).

Oprócz tego Norwegowie inwestuj¹ w budowê
elektrowni wiatrowych oraz biogazowni.
Oszczêdzaj¹ dla przysz³ych pokoleñ

Na co wiêc przeznaczaj¹ najwiêksz¹ czêœæ do-
chodów z wydobycia ropy i gazu? Na swoj¹ przy-
sz³oœæ. Wiêkszoœæ przychodów ze sprzeda¿y ropy
naftowej trafia do gigantycznego Rz¹dowego Fun-
duszu Emerytalno-Globalnego, nazywanego tak¿e
„naftowym”. Po ponad 20 latach dzia³alnoœci war-
toœæ rynkowa zgromadzonych w nim œrodków
wzros³a w ubieg³ym roku do ponad 3 bilionów ko-
ron (ok. 1,5 biliona z³). Fundusz inwestuje w akcje
firm z ró¿nych czêœci œwiata i obligacje emitowane
przez ró¿ne kraje.

Z regu³y robi to poza granicami kraju, w tym w
Polsce. W naszym kraju fundusz zainwestowa³ ju¿
prawie 7 mld koron (ok. 3,5 mld z³), z czego 1,7
mld ulokowa³ w obligacjach skarbowych, a 5 mld
NOK w akcjach 41 firm, m.in. KGHM Polska
MiedŸ, PKO Bank Polski, Bank Pekao, PZU, TVN,
PGNiG, PKN Orlen i PGE.

Zarobione w ten sposób pieni¹dze maj¹ finan-
sowaæ w przysz³oœci emerytury i oczekiwane wy-
¿sze koszty leczenia dla starzej¹cego siê spo³e-
czeñstwa. Jednak na razie nie wiadomo nawet,
kiedy pieni¹dze zostan¹ uruchomione na ten cel.
Po prostu rozwiniêta gospodarka zapewnia
wszystkim i tak spore dochody.¤¤¤¤¤

Mariusz Bober

Ê



nr 1 (260) styczeñ 2012

Czytaj „Tygodnik Solidarnoœæ” - niezale¿ny tygodnik ka¿dego polskiego pracownika!

          10

Ta historia ma swój pocz¹tek i niestety swój
koniec. Paru uczniów i studentów poznañskich

szkó³ i uczelni zak³ada, jeszcze przed wprowa-
dzeniem stanu wojennego, tajn¹ organizacjê, Kon-
federacjê M³odej Polski „Rokosz”. Absolutna
konspiracja, system trójkowy. Wzorcem - Szare
Szeregi i Ma³y Konspirator. Celem - przygotowa-
nie siê na sowieck¹ interwencjê. Nie spodziewali
siê, ¿e cios przyjdzie z innej strony, ale przynaj-
mniej byli œwiadomi, co nale¿y czyniæ.

4 lutego 1982 roku wysa-
dzaj¹ w powietrze (dos³ownie)
pezetpeerowsk¹ gablotê propa-
gandow¹ w przejœciu podziem-
nym pod Rondem Kopernika.
Samo centrum miasta. Akcja
jak z opowieœci o ma³ym sabo-
ta¿u. Umieszczenie ³adunku i
odpalenie, potem ucieczka.

13 IV1982 r. cz³onkowie
„Warty”, bo tak¹ konspiracyjn¹
nazwê, przyjê³a ta organizacja,
zawieszaj¹ na gmachu KW
PZPR, flagê „Solidarnoœci”. W
miejsce czerwonej, pezetpe-
erowskiej szmaty. Poznaniacy
byli z tego dumni. Dwójka m³o-
dych ludzi, Jacek Andrzejew-
ski i Marek Gapiñski, dachami
przedziera siê na gmach partii i zawiesza flagê.
Centrum miasta, u zbiegu ulic Koœciuszki i œw. Mar-
cin (wówczas Armii Czerwonej).

Niezliczona iloœæ napisów na murach, „Soli-
darnoœæ ¿yje”, dopisanie na pomniku Poznañskie-
go Czerwca ’56 daty 1981, udzia³ w demonstra-
cjach, w tym tej najwiêkszej w Poznaniu, pod-
czas stanu wojennego, 13 lutego 1982 roku. W
odpowiedzi na ni¹ przywrócono godzinê policyjn¹.
Wydawali te¿ swoj¹ gazetkê, „Pokolenie Wal-
cz¹ce”, drukowa³ j¹ w bloku, gdzie mieszkali ro-
syjscy oficerowie, Zbyszek Rutkowski.

W grudniu 1982 roku ma miejsce akcja „Ba-
rak”. Jednoczesne, tego samego dnia, a raczej
nocy, wymalowanie antyrz¹dowych hase³ w po-
znañskich szko³ach œrednich, liceach i technikach.
By³a to, miêdzy innymi, reakcja na rozwi¹zanie
II LO w Poznaniu. To te¿ ciekawa sprawa: roz-
wi¹zano szko³ê za udzia³ jej uczniów w demon-
stracji 16 grudnia. Chyba jedyny taki przypadek
w skali kraju. Jeœli siê mylê, proszê o sprostowa-
nie. W ka¿dym razie, ca³e liceum zosta³o roz-
wi¹zane, bo jego uczniowie demonstrowali swo-
je przekonania. By³em wtedy uczniem tego li-
ceum. Powiem jedno, chciano nas upokorzyæ.

Minê³a kolejna, tym razem okr¹g³a, rocznica wprowadze-
nia stanu wojennego w grudniu 1981 roku. Znowu karmio-
no nas w przekaziorach g³odnymi kawa³kami o karnawale,

i o generale, który stan¹³ przed dylematem. Stary, schorowany genera³, który
ocali³ nas przed radzieck¹ inwazj¹. Jeszcze tylko brakuje, ¿eby dosta³ Or³a
Bia³ego. Chocia¿ mo¿e ju¿ ma to odznaczenie? Nie wiem, zdaniem wielu zas³u-
¿y³ na dwa Or³y. Zaraz, zaraz, dwa or³y..., to mo¿e siê Ÿle kojarzyæ.

Poznañski „Rokosz”

 Akcja „Barak” skoñczy³a siê niestety niepowo-
dzeniem. W VIII LO bezpieka zatrzyma³a uczest-
ników akcji. Zaczê³a siê fala aresztowañ i prze-
s³uchañ.

Przez „Rokosz” przewinê³o siê blisko stu kon-
spiratorów. Stworzyli siatkê kontaktów i tzw. chat,
co procentowa³o. Wiem to, bo korzysta³em z nich
w latach póŸniejszych. W roku 1984 organizacja
zosta³a rozbita przez dzia³ania bezpieki. Œledz-
twem w tej sprawie objêto ponad 60 osób. Wiele

z nich trafi³o do wiêzieñ, wiele zatrzymano na 48
godzin. Za spraw¹ jednego cz³owieka, który oka-
za³ siê byæ konfidentem.

W ka¿dym razie, znam wielu z tych ludzi. Wte-
dy byli nazywani chuliganami, nawet terrorysta-
mi, coœ jak dzisiaj kibole, dzisiaj s¹ lekarzami,
autorami podrêczników, z których ucz¹ siê nasze
dzieci, psychologami, duchownymi, prawnikami,
s¹ porz¹dnymi ludŸmi. A dlaczego ? Bo zawsze
wiedzieli gdzie le¿y prawda.

Ma³o kto wie, ¿e podziemne struktury „Soli-
darnoœci” dysponowa³y czymœ na kszta³t kontrwy-
wiadu. Przynajmniej by³o tak w Poznaniu. Nas³uch
radiowych czêstotliwoœci u¿ywanych przez SB,
zbieranie informacji o konfidentach i funkcjonariu-
szach milicji, ochrona spotkañ podziemnych struk-
tur opozycji, monitorowanie transportów maszyn
drukarskich i wydawnictw z Zachodu. Tym zaj-
mowa³a siê specjalna komórka, stworzona przez
Janusza Pa³ubickiego, dzia³aj¹ca przy Tymczaso-
wym Zarz¹dzie Regionu „Wielkopolska”.

Z tym zespo³em ludzi zetkn¹³em siê dopiero w
drugiej po³owie lat 80-tych. Zwerbowa³ mnie do
niego W³odek, obecny redaktor naczelny gazety
(wiadomej gazety - teraz wiecie dlaczego jestem

tak wstrzemiêŸliwy w ocenie ludzi, którzy dzisiaj
s¹ po drugiej strony barykady).

Tak wiêc jest rok 1986, œrodek nocy jaruzel-
skiej, bezsens i beznadzieja, ja wychodzê z pier-
dla na tak zwan¹ amnestiê i jestem bezsilny. Nikt
mnie nie zatrudni przy kolporta¿u, ani druku, je-
stem spalony. Spalony przez s¹siada, który oka-
za³ siê byæ konfidentem bezpieki. Siedzê przez
parê miesiêcy w celi ze z³odziejem samochodów
z ówczesnego RFN. Przemyca³ kradzione samo-
chody na rzecznych barkach. Siedzê na czwar-
tym oddziale, dla najgroŸniejszych przestêpców,
ostatnie piêtro aresztu œledczego przy ulicy M³yñ-
skiej. Wylecia³em ze studiów, jest sierpieñ i mam
wra¿enie, ¿e czas siê koñczy. Jestem stracony.

W³odek mówi o ciê¿kiej pracy i oddaniu spra-
wie. Godzê siê, choæ jeszcze do koñca nie wiem
na co. Dostajemy na pocz¹tek sprzêt archaiczny,
w³aœciwie to s³owo nawet nie oddaje tego, czym
dysponujemy. Jakieœ lampowe, wielgaœne odbior-
niki, rêcznie przesuwana skala, jakieœ skrzynki

zmontowane przez domoro-
s³ych krótkofalowców. Ten
sprzêt po kimœ dziedziczy-
my, znaczy siê ktoœ na nim
pracowa³. Przenosimy go w
plecakach, w jednym siê nie
da, szukamy czêstotliwoœci
na których nadaje bezpieka
i... po jakimœ czasie wiemy
gdzie i kiedy nadaj¹, to wca-
le nie by³o takie trudne.

Po jakimœ czasie dostaje-
my do r¹k sprzêt o jakim na-
wet z³odziejom siê nie ma-
rzy³o. Wprost z CIA - tak
¿artowaliœmy. Malutki ska-
ner czêstotliwoœci, sam wy-
chwytywa³ te, na których
coœ mówiono. W³¹cza³em

skanowanie i w³aœciwie mog³em tylko notowaæ
co siê dzia³o. A dzia³o siê wiele. Bezpieka by³a
tak beztroska, ¿e czêsto nadawa³a bez szyfru,
jawnie, myœla³a, ¿e jest bezkarna. Janusz Pa³u-
bicki mia³ nawet taki skaner, wielkoœci dzisiej-
szego telefonu komórkowego, czêsto przy sobie.

Co robiliœmy? No wiêc przede wszystkim os³a-
nialiœmy spotkania podziemnych struktur Solidar-
noœci, nie wiedzieliœmy gdzie s¹ drukarnie, ani w
jaki sposób zorganizowany jest kolporta¿, ale ka¿-
dy wzmo¿ony ruch bezpieki, w jakimœ miejscu,
by³ dla nas wskazówk¹. Wszelkie wiêksze trans-
porty maszyn drukarskich i bibu³y by³y wtedy przez
nas chronione. Zabezpieczaliœmy równie¿ spotka-
nia Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej „S”.
Praca by³a niewdziêczna, ale dawa³a satysfakcjê.

Dzisiaj, æwieræ wieku póŸniej, muszê podziê-
kowaæ wielu osobom, które nie zosta³y wyró¿nio-
ne orderami, ani nawet medalami, ani nawet jaki-
mikolwiek podziêkowaniami. One po prostu nam
pomaga³y. Dziêkujê Krystynie, Zoœce, Stelli, Aga-
cie, Barbarze, Eli, Katarzynie i Majce. Dziêkujê
Maciejowi, Krzysztofowi, (hej jak tam u Ciebie
w tej Wrzeœni?), Robertowi i Andrzejowi.¤¤¤¤¤

http://czarny.nowyekran.pl/
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¯yczenie œmierci pierwsze...

Ka¿de s³owo w obronie patriotyzmu nobilituje
ka¿dego kauzyperdê broni¹cego zbrodnia-

rza w przeciws³onecznych okularach. Ka¿dy od-
ruch oburzenia na próby jego wybielania, jest wod¹
na m³yn gloryfikatorów bandyckich zachowañ.
Ka¿de s³owo o zdradzie, jest natychmiast relaty-
wizowane i spowijane sieci¹ k³amstw i co gorsza
obelg, obelg wobec ofiar zbrodniarza, bandyty,
mordercy i z³odzieja, ¿adne z tych s³ów nie odda-
je prawdy o Jaruzelskim. Nawet razem napisane
- bandyta, morderca, z³odziej - nawet wtedy od-
daj¹ tylko czêœæ tego, co nam zgotowa³.

Jakim trzeba byæ zwyk³ym gnojkiem, ¿eby na-
pisaæ, powiedzieæ, ¿eby tak w ogóle myœleæ, ¿e
chcia³ on coœ dla Polski wytargowaæ, chcia³ tej
Polsce oszczêdziæ bólu, ¿e w ogóle myœla³ o tej
Polsce, bo przecie¿ myœla³ o w³a-
snej, czerwonej dupie, nic tego
mojego przekonania nie przekre-
œli. Ani œwiadectwo moralnoœci ze
strony Adasia Michnika, ani ca³o-
wanie w rêkê przez Komorow-
skiego, ani nawet ch³oniak, który
dopad³ w koñcu genera³a, który
op³ywa³ w dostatki, który swojej
karierze podporz¹dkowa³ na-
prawdê wszystko, przyjaŸnie, tra-
dycje rodzinne, napiszê górnolot-
nie, imponderabilia. By³ po prostu
zwyk³ym, zafajdanym zdrajc¹, co
najprzykrzejsze, nie pierwszym w
panteonie skurwieli.

Ten los, który go teraz dopad³,
on na niego najzwyczajniej zas³u-
¿y³, nie m¹æcie mi w g³owie
wspó³czuciem i empati¹, on najzwyczajniej na
ten los zas³u¿y³. Niech siê mêczy, niech zdycha,
niech sika w pieluchy, niech kaszle krwi¹, niech
ten tr¹d toczy go jak najd³u¿ej, ¿eby go bola³o,
¿eby bola³o go tak, jak górników z Wujka, jak
bola³o Grzesia Przemyka, ksiêdza Popie³uszkê,
tak jak bola³o wielu innych, na ten przyk³ad Bar-
toszcze, który zosta³ utopiony w ka³u¿y swej krwi
i plwocin, i chcia³bym bardzo, ¿eby nikt o tym
zdrajcy, Jaruzelskim nie pamiêta³, ¿eby zdech³ w
zapomnieniu, tak jak teraz zdychaj¹ w zapomnie-
niu rycerze tamtej „Solidarnoœci”, jak zdycha³
upodlony Fieldorf, albo Pilecki, niech zdycha i
niech ziemia lekk¹ mu nie bêdzie.

Niech Urban pisze mu peany, niech Michnik
wymyœla mu alibi, niech Komorowski ³apy mu
ca³uje, ale ten czerwony skurwiel niech w koñcu
umrze, niech sczeŸnie, niech mu w koñcu po-
grzeb wyprawi¹, miejmy to ju¿ za sob¹. Dzisiaj
jeszcze jest pewna szansa, ¿e na lawecie go na
Wawel nie odprawi¹, ¿e biskup nie udzieli mu
rozgrzeszenia, ¿e nie bêdzie mêczennikiem wol-
noœci, Wallenrodem, ¿e w gazetach nie napisz¹
„odszed³ wielki Polak”, ¿e w czo³ówce TVP nie
uka¿e siê materia³, o wielkim, niedocenionym ¿o³-
nierzu, co to wbrew rodakom stan wojenny wpro-
wadza³, ale o ojczyŸnie myœla³ tak intensywnie,
¿e od tej intensywnoœci wielu musia³o uciec bar-
dzo daleko, bardzo wielu.

¯yczenie œmierci drugie...

Minê³o 41 lat. Tego dnia zginê³y w Gdañsku,
Gdyni i Szczecinie podobno 44 osoby. Mie-

li odwagê, by sprzeciwiæ siê komunistycznej w³a-
dzy. Ministrem obrony by³ wówczas genera³ Ja-
ruzelski. Jak to siê sta³o, ¿e do dnia dzisiejszego
ten cz³owiek nie zosta³ os¹dzony, nie zosta³ zde-
gradowany, ¿e nie odebrano mu przywilejów, apa-
na¿y, polskich odznaczeñ, bo te sowieckie mo¿e

sobie przecie¿ zachowaæ. Jak to siê sta³o, mimo
tego, ¿e ¿yjemy w wolnej Polsce, jak to siê sta³o,
ja po prostu nie mogê zrozumieæ ?

Dziesiêæ lat póŸniej przygotowuje i wprowa-
dza w ¿ycie stan wojenny. Gin¹ kolejni ludzie, s¹
zabijani z premedytacj¹, gin¹ te¿ przypadkowo,
to tylko wybór mniejszego z³a, wybór genera³a,
nikogo wszak o zdanie nie pyta³, no mo¿e prócz
moskiewskiego pryncypa³a.

W ogóle genera³ to postaæ tragiczna, tak
twierdz¹ jego ho³downicy, ró¿ne mendy, które
maj¹ jeden mianownik: ca³kowity zanik przyzwo-
itoœci; albo inaczej, s¹ zwyk³ymi homo sovieti-
cus. Znamy ich z historii, to ci, którym bli¿ej do
Bieruta, niŸli Andersa, bli¿ej do Gomu³ki, ni¿li do
wêgierskich powstañców z 1956 roku, bli¿ej - w
koñcu - do Urbana, niŸli do ksiêdza Popie³uszki.
Doprawdy bardzo tragiczna to postaæ. Genera³
mia³ do wyboru: albo strzelaæ w potylicê, tak to
przecie¿ robi³ w latach czterdziestych ubieg³ego
wieku, albo wydaæ rozkaz strzelania w potylicê,
tak jak to robi³ w roku 68, 70 i 81 ubieg³ego wieku.
Rzecz jasna ta druga opcja bardziej mu przypa-
d³a do gustu, w koñcu ¿ona nie musia³a praæ za-
plamionego krwi¹ munduru, a córka œci¹gaæ ojcu
zachlapane juch¹ onuce. W tym sensie to by³ wy-
bór tragiczny, albo pozostaæ przy swoich sadystycz-
nych upodobaniach, zdradzie i wiaro³omstwie, albo
ograniczyæ siê wy³¹cznie do wydawania poleceñ,

pisania rozkazów, udzielania odpowiedzi na py-
tania zagranicznych dziennikarzy. Genera³ mu-
sia³ zrezygnowaæ z czêœci swojej osobowoœci i to
na zawsze. Czy¿ to nie tragizm ?

Dzisiaj genera³ le¿y w szpitalu, powalony cho-
rob¹. Œmierci nie da siê strzeliæ w potylicê. Z ni¹
trzeba siê pogodziæ. Przypuszczam, ¿e dzienny
koszt leczenia wynosi przynajmniej 500 z³otych.
W koñcu to specjalistyczny szpital, pewnie sala,

gdzie le¿y w pojedynkê, badania, opieka
ca³odobowa. Wszystko z naszych podatków.
Gdybym tych podatków nie p³aci³ pewnie
móg³bym pomóc kuzynowi powalonemu
udarem. W latach 80., u niego na dzia³ce
znajdowa³a siê drukarnia, sam nie drukowa³,
ale klucze do dzia³ki da³ bez pytania. Kuzyn
¿yje dziœ z renty - 700 z³otych.

To wszystko to jednak nie jest szczyt zwy-
rodnienia otaczaj¹cego nas œwiata. To nie
jest nawet wierzcho³ek góry lodowej zepsu-
cia, jakie nas otacza. Nie tak dawno, bo 30
listopada zmar³a Maryla P³oñska, dzia³acz-
ka Wolnych Zwi¹zków Zawodowych Wy-
brze¿a w latach 80-tych, razem z Ann¹ Wa-
lentynowicz i Alin¹ Pieñkowsk¹ ratowa³a
strajk w Stoczni Gdañskiej, ratowa³a przed
pacyfikacj¹ ze strony Wa³êsy i jego war-
szawskich doradców. W ostatnich latach

swego ¿ycia pobiera³a rentê 477 z³, by³a chora na
raka, mo¿e nie ch³oniaka, jak genera³ Jaruzelski,
tego nie wiem, ale na raka. Nie by³a leczona w
eksluzywnej klinice, dostêpnej wy³¹cznie dla rz¹-
dowych bonzów, pewnie umieszczono j¹ w pa-
skudnej, odrapanej sali, z olejn¹ lamperi¹, brud-
nymi szybami, na ³ó¿ku, które pamiêta³o czasy,
w których by³a jeszcze w pe³ni si³, ¿eby przeciw-
stawiæ siê genera³owi. S³ysza³a jêki i skargi umie-
raj¹cych na s¹siednich ³ó¿kach. Nie o tak¹ Pol-
skê walczy³a, natomiast genera³owi taka Polska
pewnie w zupe³noœci odpowiada.

A zatem, generale, nie mam jakichkolwiek skru-
pu³ów, ¿eby to napisaæ, lecz siê u sowietów, tam
twoje miejsce, tam te¿ umieraj i tam, by³oby naj-
lepiej, b¹dŸ pochowany. ¯aden z ciebie Polak,
¿aden z ciebie bohater, ani nawet nie postaæ tra-
giczna. Zwyk³yœ zdrajca. Za co tobie te honory,
za co tkliwoœæ, z któr¹ o tobie pisz¹ teraz, do-
prawdy nie wiem! Ja mam dla ciebie tylko jedno
¿yczenie: umieraj, nawet nie tak dos³ownie, bo to
mi jest obojêtne, czy bêdziesz siê jeszcze mê-
czy³, czy po¿yjesz, ale w koñcu niech o tobie nie
pisz¹ panegiryków, ani pochwa³, ani niech nie
usprawiedliwiaj¹ ju¿ ciebie. W koñcu umrzesz,
¿yczê tobie, ¿eby tej œmierci nikt nie zauwa¿y³.
Umieraj za 477 z³otych miesiêcznie, przez co
najmniej piêæ lat, mo¿e wtedy zdobêdziesz moje
wspó³czucie.¤  ¤  ¤  ¤  ¤  http://czarny.nowyekran.pl/

Dwa ¿yczenia...
Tego artyku³ powsta³ dlatego, ¿e zbli¿amy siê bardzo blisko
do linii, która oddziela trzeŸwy os¹d, od spaczonego hory-
zontu. Najgorsze jest to, ¿e ten horyzont zaczyna zataczaæ
coraz wiêksze krêgi, wiêc - jak w filmie z Bronsonem - mam dwa ¿yczenia:
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Porwanie ksiêdza Jerzego

By³ 19 paŸdziernika 1984 roku. Wielu
nie chcia³o w to uwierzyæ. Pytali, jak

to mo¿liwe, by sta³o siê coœ z³ego tak do-
bremu cz³owiekowi, który by³ przyjacie-
lem i towarzyszem ludzi przeœladowanych
i duchowo zagubionych? Jak mog³a staæ
siê krzywda temu, który g³osi³ S³owo Bo¿e,
wzywa³ do przebaczenia, wprowadza³
swoj¹ osob¹ pokój? A jednak, potê-
ga z³a na krótko zatryumfowa³a. Po
kilku dniach z rzeki Wis³y na tamie
we W³oc³awku wydobyto zmaltre-
towane cia³o kap³ana. Porwano go
po Mszy Œwietej i modlitwie ró¿añ-
cowej, jak¹ odmawia³ w Bydgosz-
czy w koœciele pw. Polskich Mê-
czenników. W rozwa¿aniu ró¿añco-
wym mówi³: „Módlmy siê, byœmy byli
wolni od lêku, zastraszenia, ale
przede wszystkim od ¿¹dzy odwetu
i przemocy”. To by³y jego ostatnie
s³owa wypowiedziane publicznie.
Kilka godzin póŸniej zosta³ uprowa-
dzony i nastêpnie brutalnie zamor-
dowany.
Zwyciêskie zmartwychwstanie

Zabójcy ksiêdza Jerzego s¹dzili,
¿e, gdy wrzuc¹ jego umêczone cia³o
do wody, wtedy zatonie tak¿e na-
dzieja. Tymczasem tama sta³a siê
symbolem zmartwychwstania i no-
wej nadziei, nowej wiosny owoco-
wania jego œmierci w Koœciele i w
naszej OjczyŸnie. Trzeba patrzeæ na
jego piêkne i umêczone ¿ycie z perspek-
tywy Jezusowego zwyciêstwa nad z³em i
okrucieñstwem.

Tama powstrzymuje spiêtrzone wody, by
te z jeszcze wiêksz¹ si³¹ mog³y uderzyæ w
turbiny elektrowni. Ka¿dy z nas - podob-
nie jak ks. Jerzy - mo¿e byæ w³aœnie tak¹
turbin¹ wystawion¹ na potê¿ny nurt wia-
ry. Zatrzymuj¹c siê przy ksiêdzu z war-
szawskiego ¯oliborza jesteœmy wci¹¿
przynaglani, by tak jak on nie pozwoliæ siê
zwyciê¿yæ z³u, ale z³o dobrem zwyciê¿aæ.
To Paw³owe zawo³anie sta³o siê progra-
mem jego kap³añskiego ¿ycia, które trwa-
³o 12 lat.
Rodzina szko³¹ mêstwa

Ks. Jerzy urodzi³ siê w liturgiczne œwiê-
to Podwy¿szenia Krzy¿a, 14 wrzeœnia
1947 r. we wsi Okopy k. Suchowoli na
Podlasiu w rodzinie bardzo religijnej. Pa-
nowa³a w niej atmosfera przepe³niona co-
dzienn¹ modlitw¹. Odprawiano w domu
Popie³uszków nabo¿eñstwa majowe,

Niewygodny œwiêty
Wiadomoœæ o porwaniu ksiêdza Jerzego Popie³uszki, le-
gendarnego kapelana i przyjaciela „Solidarnoœci”, lotem
b³yskawicy obieg³a ca³¹ Polskê. O B³. Ks. Jerzym Popie-
³uszko pisze na portalu deon.pl Marek Wójtowicz SJ

czerwcowe i paŸdziernikowe. Ksi¹dz Je-
rzy hartowany by³ do mêstwa od najm³od-
szych lat. Odwa¿nie sam chodzi³ do szko-
³y odleg³ej od domu 5 km. Codziennie s³u-
¿y³ te¿ do Mszy œw. jako ministrant, dlate-
go musia³ wychodziæ do szko³y godzinê
wczeœniej ani¿eli inne dzieci. Po ukoñcze-
niu liceum wst¹pi³ do Wy¿szego Semina-
rium Archidiecezjalnego w Warszawie.

Potem si³ê ducha i wytrwa³oœæ Jerzy po-
kaza³, gdy z Seminarium wziêto go do
wojska, do specjalnej jednostki kleryckiej
w Bartoszycach na pó³nocy Polski. W ten
sposób komunistyczne w³adze „kara³y”
niepos³usznych biskupów. Tam w jedno-
stce wojskowej chciano wydrzeæ z jego
serca wiarê w Boga. Tymczasem z ini-
cjatywy kleryka Jerzego codziennie mo-
dlono siê w jednostce publicznie, z ca³¹
grup¹ kleryków. Spotyka³y go za to szy-
kany, ale skutek by³ przeciwny, jego wiara
jeszcze bardziej siê pog³êbi³a! Kleryk Je-
rzy przekona³ siê, ¿e za ziarno wiary trze-
ba zap³aciæ, tylko plewy nic nie kosztuj¹!
Powtarza³ to zdanie w swoich póŸniejszych
kazaniach. Jego postawê docenili koledzy,
klerycy z ró¿nych stron Polski. O tym do-
œwiadczeniu pisa³ Jerzy do swego Ojca
duchownego: „Okaza³em siê bardzo twar-
dy, nie mo¿na mnie z³amaæ groŸb¹, ani tor-
turami”. Bogatej osobowoœci i silnego cha-
rakteru ks. Jerzego nie sposób zrozumieæ

poza perspektyw¹ chrzeœcijañskiej wiary.
Kap³an bliski potrzebuj¹cych
i krzywdzonych

Po dokoñczeniu studiów filozoficznych i
teologicznych, Jerzy przyj¹³ œwiêcenia ka-
p³añskie 28 maja 1972 roku z r¹k S³ugi
Bo¿ego ks. Kard. Stefana Wyszyñskiego.
W swojej kap³añskiej pos³udze stara³ siê
byæ zawsze tam „gdzie s¹ ludzie najbar-
dziej potrzebuj¹cy, krzywdzeni, poniewie-
rani w swojej ludzkiej godnoœci.” Pan Bóg
sprawia³, ¿e w³aœnie tacy ludzie spotykali
ksiêdza Jerzego i szybko darzyli go wiel-
kim zaufaniem. Powierzone sobie zada-
nia wykonywa³ bardzo solidnie i z odda-
niem. Jednak z powodu s³abego zdrowia,

zosta³ zwolniony z regularnej pracy
w parafii. Zosta³ wtedy duszpaste-
rzem œredniego personelu medycz-
nego. Swoj¹ pos³ug¹ obj¹³ ca³¹ s³u¿-
bê zdrowia, a wiêc tak¿e lekarzy,
pielêgniarki i studentów medycyny.
Ksi¹dz Jerzy zamieszka³ jako rezy-

dent w parafii œw. Stanis³awa Kost-
ki na ¯oliborzu w Warszawie. W³a-
œnie z tej parafii zosta³ wys³any przez
kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, by
w gor¹cym sierpniu 1980 roku od-
prawiæ Mszê Œwiêt¹ dla hutników z
Warszawy. Od razu nawi¹za³ z nimi
wspólny jêzyk. Rok póŸniej zorgani-
zowa³ dla nich pielgrzymkê do Czê-
stochowy. W ten sposób zainaugu-
rowa³ ogólnopolsk¹ pielgrzymkê
œwiata pracy do Czarnej Madonny.
Mówi³ do robotników: „Praca (…)
ma s³u¿yæ cz³owiekowi, ma cz³owie-
ka uszlachetniaæ. St¹d cz³owiek nie
mo¿e byæ niewolnikiem pracy i w
cz³owieku nie wolno widzieæ tylko
wartoœci ekonomicznych. W ¿yciu
osobistym, spo³ecznym, zawodo-

wym, nie mo¿na budowaæ tylko na mate-
rializmie.”
Obroñca przeœladowanych

Dnia 13 grudnia 1981 roku nasta³ w Pol-
sce trudny czas stanu wojennego. Komu-
nistyczne w³adze chcia³y zd³awiæ maso-
wy ruch „Solidarnoœci”. Internowano i
aresztowano wiele osób. Ksi¹dz Jerzy od
razu stan¹³ w ich obronie, dociera³ do ro-
dzin z pomoc¹, uczestniczy³ w niesprawie-
dliwych procesach s¹dowych.

Pocz¹wszy do 1982 roku, w ostatni¹ nie-
dzielê miesi¹ca, ks. Jerzy odprawia³ Msze
œw. w intencji Ojczyzny, które gromadzi³y
kilka tysiêcy wiernych, przyby³ych z War-
szawy i ró¿nych stron Polski. Ksi¹dz Je-
rzy mówi³ do nich kazania, w których de-
maskowa³ z³o i broni³ przeœladowanych.
Ksi¹dz Jerzy g³osi³ kazania g³êboko ewan-
geliczne, wci¹¿ nawi¹zywa³ do S³owa
Bo¿ego: „Poznacie prawdê, a prawda was
wyzwoli”. Mówi³ w jednym ze swoich
kazañ: „Aby pozostaæ cz³owiekiem
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wolnym duchowo, trzeba ¿yæ w prawdzie.
(…) ¯ycie w prawdzie, to dawanie praw-
dzie œwiadectwa na zewn¹trz, to przyzna-
nie siê do niej i upominanie siê o ni¹ w
ka¿dej sytuacji. Prawda jest niezmienna.
Prawdy nie da siê zniszczyæ tak¹ czy inn¹
decyzj¹, tak¹ czy inn¹ ustaw¹”.

G³osi³ te¿: „¯yæ w prawdzie to byæ w
zgodzie ze swoim sumieniem”. Uczy³, ¿e
wolnoœæ jest przede wszystkim wolnoœci¹
od lêku, ale te¿ wolnoœci¹ sumienia, bo
„sumienie jest tak¹ œwiêtoœci¹, ¿e nawet
sam Bóg sumienia ludzkiego nie ograni-
cza”. Pyta³ zebranych na comiesiêcznej
Mszy œw. za Ojczyznê: „Czy dzisiaj mam
odwagê upomnieæ siê o swojego brata,
który jest nies³usznie wiê-
ziony?Czy pomagam
swojemu bratu pamiêta-
j¹c, ¿e przez pomoc bra-
tu pomagam samemu
Chrystusowi”?

Wiedzia³, ¿e odpowiedŸ
na te pytania wymagaj¹
odwagi i zachowania god-
noœci. W Bydgoszczy, w
czasie ostatnich rozwa¿añ
ró¿añcowych, 19 paŸ-
dziernika 1984 r., przypo-
mina³: „Pomna¿aæ dobro i
zwyciê¿aæ z³o to dbaæ o
godnoœæ dziecka Bo¿ego,
o swoj¹ ludzk¹ godnoœæ.
¯ycie trzeba godnie prze-
¿yæ, bo jest tylko jedno”.

W mêczeñskiej œmierci
ks. Jerzego zaowocowa³a
jego odwaga umocniona
Bo¿¹ ³ask¹ i sta³a siê znana na ca³ym œwie-
cie. Œwiadczy o tym 18 milionów wiernych,
którzy modlili siê przy jego grobieprzy ko-
œciele œw. Stanis³awa Kostki w Warszawie.
Tajemnicy owocowania Jego mêczeñstwa
mo¿na dotkn¹æ jedynie z perspektywy mêki
i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Gdy
by³ poœród nas lgnê³y do niego tysi¹ce ludzi,
dla których zawsze mia³ czas. Podobnie jest
i dziœ. Wierni modl¹cy siê przy jego grobie
tak jak wtedy, powierzaj¹ mu swoje smutki
i radoœci, zw³aszcza wtedy, gdy prze¿ywaj¹
duchowe rozterki czy strwo¿eni s¹ chorob¹.
Przyjaciel twórców kultury

Jedna z aktorek, która recytowa³a po-
ezjê na Mszach œw. za Ojczyznê nazwa³a
ksiêdza Jerzego „¯o³nierzem Chrystusa”.
On umia³ jednoczyæ œrodowiska aktorów,
pisarzy i poetów, zw³aszcza w okresie ¿oli-
borskim swojej kap³añskiej pos³ugi. Nie
pyta³ czy ktoœ jest wierz¹cym; przyjmo-
wa³ ciep³o, rozmawia³, okazywa³ wspó³czu-
cie. Wielu ludzi kultury polskiej odnalaz³o
wiarê dziêki ks. Jerzemu. Podczas Mszy
œwiêtych za Ojczyznê organizowanych co
miesi¹c w Koœciele œw. Stanis³awa, mo¿-
na by³o us³yszeæ jak deklamuj¹ wiersze

tacy znani aktorzy jak Maja Komorowska
czy Roma Szczepkowska.

Nie sposób zrozumieæ znaczenia ofiary
ks. Jerzego pomijaj¹c historiê Polski,
zw³aszcza po utracie niepodleg³oœci pod
koniec osiemnastego wieku. Ksi¹dz Jerzy
chcia³, by styl i przygotowanie Mszy za
Ojczyznê wpisywa³y siê w wielki nurt pa-
triotyczny z okresu romantyzmu XIX w.
Podobnie jak powstañcy listopadowi i
styczniowi, ks. Jerzy nigdy nie pogodzi³ siê
z utrat¹ niepodleg³oœci naszej Ojczyzny.
Zakorzeniony w Bogu

Ksi¹dz Jerzy odwa¿nie czerpa³ si³y z
Boga, zw³aszcza z codziennej Eucharystii
i osobistej modlitwy. Ca³ym swoim ¿yciem

mówi³, ¿e jest cz³owiekiem wolnym. B³o-
gos³awiony Ksi¹dz Jerzy, mêczennik mo¿e
byæ wzorem i autorytetem w podejmowa-
niu trudów ¿ycia i opowiadania siê w spo-
sób jednoznaczny za prawd¹, zarówno za
prawd¹ swojego ¿ycia jak i czasów, w któ-
rych Bóg nas nim obdarzy³. Cen¹ wierno-
œci tej prawdzie by³a gwa³towna œmieræ
mêczennika.

Ksi¹dz Jerzy sta³ siê naœladowc¹ Jezu-
sa Chrystusa w Jego tajemnicy Krzy¿a.
Dzia³ania przeœladowców stawa³y siê co-
raz brutalniejsze. Totalitarna w³adza chcia-
³a zamkn¹æ usta Ksiêdzu przez zastrasze-
nie. Przeczuwa³ swoj¹ œmieræ. Gdy we
wrzeœniu 1984 r. odwiedzi³ rodziców, do
ojca powiedzia³: „Jak mnie zabij¹, to po
mnie nie p³aczcie”.
Owocowanie mêczeñstwa

Owocowanie ¿ycia i mêczeñska œmieræ
Ks. Jerzego Popie³uszki, z chwil¹ og³osze-
nia go b³ogos³awionym 6 czerwca 2010 r.
przez wys³annika papie¿a Arcybiskupa
Angelo Amato, rozszerza siê na coraz to
nowe duchowe obszary. Koœció³ w³aœnie
w ten sposób potwierdza jego heroiczne
¿ycie oddane bez reszty Bogu i ludziom

http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-
swiat/komentarze/art,94,bl-ks-jerzy-
popieluszko-niewygodny-swiety.html

daj¹c nam Go za
przyk³ad. Od dnia
beatyfikacji Ks. Je-
rzy sta³ siê te¿ skar-
bem dla ca³ego Ko-
œcio³a powszechne-
go. Koœció³ uroczy-
œcie potwierdzi³, ¿e mo¿e byæ dla nas prze-
wodnikiem na drodze do œwiêtoœci.

Episkopat Polskie w specjalnym liœcie
pasterskim przed beatyfikacj¹ podziêko-
wa³ ¿yj¹cej Matce ksiêdza Jerzego: „œæ be-
atyfikacji bêdzie prze¿ywaæ razem z nami
Matka Ksiêdza Jerzego, pani Marianna
Popie³uszko, która od pocz¹tku modli³a siê
za morderców swojego syna.Pragniemy

z najg³êbszym
szacunkiem i
wdziêczno-
œci¹ powie-
dzieæ w imie-
niu Koœcio³a i
Polski: Mamo,
„Bóg zap³aæ”
za takiego
Syna!, „Bóg
zap³aæ” za ta-
kiego Kap³a-
na! „Bóg za-
p³aæ” za Two-
j¹ wiarê!”.
  Podczas pa-
miêtnej piel-
grzymki Jana
Paw³a II w
1991 roku do
Polski, we
W³oc ³awku

Jan Pawe³ II wspomina³ Ksiêdza Jerzego.
Wed³ug papie¿a jest on wzorem w budo-
waniu duchowej jednoœci Europy. To wa¿-
ny tekst i jak¿e aktualny dzisiaj, gdy szuka-
my duchowych wartoœci, by jednoczyæ na-
rody Europy zachowuj¹c ich odrêbnoœæ po-
lityczn¹ a zarazem kulturow¹ to¿samoœæ:

„Tu, na tej ziemi kujawskiej, tu, w tym
mieœcie mêczenników, to musi byæ powie-
dziane g³oœno. Kulturê europejsk¹ tworzyli
mêczennicy trzech pierwszych stuleci,
tworzyli j¹ tak¿e mêczennicy na wschód
od nas w ostatnich dziesiêcioleciach - i u
nas w ostatnich dziesiêcioleciach. Tak,
tworzy³ j¹ ksi¹dz Jerzy. On jest patronem
naszej obecnoœci w Europie za cenê ofia-
ry z ¿ycia, tak jak Chrystus. Tak jak Chry-
stus, jak Chrystus ma prawo obywatelstwa
w œwiecie, ma prawo obywatelstwa w Eu-
ropie, dlatego, ¿e da³ swoje ¿ycie za nas
wszystkich. Ma prawo obywatelstwa
wœród nas i wœród wszystkich narodów
tego kontynentu i ca³ego œwiata, przez swój
krzy¿”.¤¤¤¤¤
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-KRZYZÓWKA

 Has³o krzy¿ówki to myœl Moliera
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Poziomo: 1. nie-
miecki karabin ma-
szynowy; 6. miasto
w obwodzie ar-
changielskim, port
nad Dwin¹ (Rosja).;
9. sumeryjskie mia-

sto w Iraku; 10. ptak z rodziny drozdowa-
tych; 11. du¿y ssak morski z rzêdu waleni;
13. regionalna nazwa maœlaka; 14. soczy-
ste ³obuzy; 17. okrêg Berlina, jeden z sze-
œciu okrêgów pierwszej dzielnicy; 21. nie-
doros³a dziewczyna; 22. na³ogowy gracz w
karty; 23. b³azenada; 26. miasto i port w
Indonezji na p³d. wybrze¿u Jawy; 29. pol-
ski herb szlachecki u¿ywany przez ród
Awdañców; 32. œpiewanie; 33. miasto w
zach. Izraelu; 34. ryba spodousta o d³ugo-
œci do 16 m; 35. miasto w Australii; 36. punkt
orbity oko³ogwiazdowej cia³a niebieskiego
najbardziej oddalony od S³oñca.
Pionowo: 1. mieszana przez szatana; 2.
panna w trakcie wesela; 3. rokokowy pa-
³ac w Poczdamie; 4. królewski pies; 5. drew-
niane rzemios³o œw. Józefa; 6. leœna to tu-
mak; 7. kraje Bliskiego Wschodu; 8. jeden
z pary przetworników elektromaszyno-
wych; 12. najprostsza roœlina plechowa; 15.
pomieszczenie opatrzone kolejn¹ liczb¹, np.
pokój hotelowy; 16. sterowiec Amundse-
na; 17. prosta bryczka, zwykle bez reso-
rów; 18. ¿ona górnika; 19. rudera lub krach
; 20. miasto w Australii; 23. grupa wysp u
p³n. wybrze¿y Szkocji; 24. ma³y statek ry-
backi do po³owu ryb p³ownicami; 25. neu-
tralizuje zasady ; 27. gaz stosowany m.in.
do bielenia w³ókien celulozy i papieru; 28.
cykliczny wêglowodór nienasycony; 30.
wyspa wulkaniczna w grupie Wysp Pod
Wiatrem; 31. biblijne miasto w Galilei.

Kto jak pije:

na ornitologa - na sêpa; na pediatrê - po maluchu;
na perfekcjonistê - pije raz a dobrze; na pilota - nawala siê

jak messerschmit;
na syndyka - pije do upad³ego; na tenisistê - pije setami
na wampira - daje w szyje; na wêdkarza - zalewa robaka;
na cz³onkinie ko³a gospodyñ wiejskich - pij¹, tañcz¹ i haftuj¹.

na anorektyczkê- pije bez zak¹ski; na grabarza- na umór;
na higienistkê- pije tylko czyst¹; na egzorcystê- pije duszkiem;
na ichtiologa- pod œledzika; na kamerzystê- a¿ mu siê film urwie;
na ksiêdza- pije na amen; na laboranta-a¿ zobaczy bia³e myszki;
na lekarza- na zdrowie; na matematyka- pije na potêgê;
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Powojenny okres komunistyczny, gdzie nast¹
pi³o zmonopolizowanie w³adzy w rêkach „je-

dynie s³usznej opcji politycznej” spowodowa³, ¿e
spo³eczeñstwo nie maj¹c prawie ¿adnej mo¿li-
woœci swobodnego wypowiadania w³asnych prze-
konañ, niejako z koniecznoœci ucieka³o siê do
drwiny, szyderstwa i dowcipu wymierzonego prze-
ciwko w³adzy i jej instytucjom. Równie¿ publicy-
œci, którzy pisz¹c oficjalne teksty stosowali swo-
ist¹ „autocenzurê” poprzez anegdotê i ¿art starali
siê przekazywaæ swoje prawdziwe opinie i prze-
myœlenia. Ówczesne dowcipy by³y - z jednej stro-
ny - form¹ protestu i buntu przeciwko narzuconej
nam przez Sowietów w³adzy i socjalistycznej rze-
czywistoœci a - z drugiej strony - poprzez wyszy-
dzanie i kpinê, wo³aniem o ³ad, sprawiedliwoœæ,
kompetencjê i powrót do demokracji.

Przegl¹daj¹c swoj¹ biblioteczkê, zupe³nie przez
przypadek,  natkn¹³em siê na zapomnian¹ ksi¹-
¿eczkê zatytu³owan¹: „Dowcip surowo wzbro-
niony”. Wydana zosta³a w roku 1990 a w swojej
treœci stanowiæ mia³a ma³¹ antologiê polskiego
dowcipu politycznego lat 1944-1982... Czytaj¹c
te dowcipy okazuje siê, ¿e wiele z nich jak¿e jest
aktualnych do dziœ i wystarczy³oby zmieniæ pod-
miot szyderstwa, by sta³y siê obecnie bardzo traf-
nym i jednoczeœnie w sumie smutnym opisem
naszej rzeczywistoœci... Bo czy¿ i dzisiaj nie
mamy zmonopolizowania w³adzy w rêkach „je-
dynie s³usznej opcji politycznej”? Czy dziœ nawet
za dowcip i humor nie zamyka i nie nêka siê zwy-
k³ych ludzi? (vide: autor strony antykomorowskiej
czy osoby gloryfikuj¹ce Pierwszego Maj¹cego
Tolê w III RP). Czy dziœ dziennikarze pisz¹cy i
gaworz¹cy w mediach nie stosuj¹ autocenzury i
nie przekazuj¹ nam tego, co zosta³o im nakazane
przez w³adzê lub jej michnikoidalnych akolitów?
Czy dziœ nie moglibyœmy np. œmiaæ siê z dowci-
pów takich jak np.: „Absolutnie prawdziwa infor-
macja w Trybunie Ludu? Data wydania” lub „–
Jaka jest ró¿nica pomiêdzy gazet¹ a radiem i te-
lewizj¹?   – W gazetê mo¿na chocia¿ zapakowaæ
œledzie....”?.

Mottem wprowadzaj¹cym do wymienionej an-
tologii s¹ s³owa Bertolda Brechta: „Nieznoœnie
jest ¿yæ w kraju, w którym nie ma poczucia hu-
moru, ale jeszcze nieznoœniej ¿yæ tam, gdzie po-
czucie humoru jest do ¿ycia konieczne”...

Dla mnie ten humor jest do ¿ycia w III RP coraz
bardziej potrzebny i jakoœ ze smutkiem stwierdzam,
¿e chyba obecnie nasta³y jeszcze gorsze czasy ni¿
za komunizmu, bo przestaliœmy siê ju¿ nawet
œmiaæ, tworzyæ dowcipy i nawet nie zauwa¿amy
ju¿, ¿e ¿yjemy w absurdalnej rzeczywistoœci...

Mo¿e wiêc warto przypomnieæ sobie, ¿e kie-
dyœ potrafiliœmy siê szyderczo œmiaæ z totali-
tarnej w³adzy i zauwa¿aæ jej groteskowoœæ a
jako, ¿e miesi¹c grudzieñ nierozerwalnie ko-
jarzy nam siê ze Stanem Wojennym, Solidar-
noœci¹ oraz jej doradcami, którzy stali siê w³o-
darzami w III RP pozwolê sobie przytoczyæ
kilka - subiektywnie wybranych - ówczesnych
dowcipów z owej antologii...¤¤¤¤¤

„Krzysztofjaw”, 22/12/2011
http://blogmedia24.pl/node/54411

Z czego siê œmialiœmy w PRL?
I czy dalej nas to œmieszy?
Humor polityczny œwiêci swoje najwiêksze triumfy wtedy,
gdy ograniczana jest wolnoœæ s³owa...

Szczególnie w pierwszej po³owie lat 50-
tych wyj¹tkowo duzo ¯ydów by³o u w³a-
dzy, w partii i rz¹dzie. Zatem nic dziwne-
go, ¿e ¯yd z USA, który przyjecha³ do
polski bierze Bermana, pierwszego po Bie-
rucie, na spytki:
– Kto to jest ten Minc od planowania?
– Nasz – mówi Berman.
– A Zambrowski, taki aktywny wszêdzie?
– Nasz.
– No, a Modzelewski, od spraw zagranicz-
nych?
– Te¿ nasz.
– A ten najwa¿niejszy, Bierut?
– To taki goj, pod którego szyldem prowa-
dzimy ten ca³y interes.

Na zebraniu wœród górali, przed refe-
rendum w 1947 roku, agitator z PZPR stale
u¿ywa okreœlenia „nale¿y iœæ z pr¹dem”.
Po referacie ma byæ dyskusja. Górale
wypchneli na œrodek wygadanego stare-
go Macieja, który mówi do agitatora:
– Ja c³owiek nie ucony. Ale jako zem ry-
bak, to wam powiem: z pr¹dem, to wicie,
byle gówno p³ynie, a pod pr¹d ino œlachet-
na ryba.

Tramwajem jedzie ksi¹dz i oficer UB.
– Tramwajem ksiê¿ulku, tramwajem... –
podrwiwa sobie UB-ek. – A przed wojn¹
to powozik by³ i koniki, gospodyni i paro-
bek.
– Myli siê pan – odpowiada ksi¹dz. – I
teraz jest gospodyni, s¹ koniki i powozik.
parobka tylko nie ma, bo poszed³ do UB
na oficera.

Wa³êsa nie przyszed³ do stoczni na spo-
tkanie z robotnikami. Zaniepokojeni stocz-
niowcy pytaj¹ gdzie jest przewodnicz¹cy
„Solidarnoœci”.
– Pojecha³ do Moskwy – s³ysz¹ w odpo-
wiedzi.
– A po co?
– Rozmawiaæ z Rosjanami, bo z polskim
rz¹dem nie mog¹ oni dojœæ do porozumie-
nia.

W zaœwiatach Jaruzelski rozmawia z Hi-
tlerem i mówi:
– Gdybym ja mia³ twoje wojsko, w dwa
dni rozprawi³bym siê z „Solidarnoœci¹”.
– A gdybym ja mia³ twoj¹ telewizjê – mówi
Hitler – œwiat do dziœ nie dowiedzia³by siê,
¿e przegra³em wojnê!

 ————ooOoo————-

Jaruzelski bierze udzia³ w teleturnieju
„Wielka Gra”.
– Co by Pan zrobi³ – pyta prowadzacy –
gdyby ponownie powsta³a „Solidarnoœæ”?
Jaruzelski zbyt d³ugo sie zastanawia, wiêc
spikerka ponagla:
– Prosimy o odpowiedŸ, bo czas mija.
– ... bêdê strzela³...

Rosjanin przyjecha³ do polski w stanie
wojennym. Zamieszka³ w hotelu, sk¹d
chce zadzwoniæ do znajomych. Podnosi
s³uchawkê i s³yszy:
– Rozmowa kontrolowana, rozmowa kon-
trolowana. Rozmowa kontrolowana...
Zdumiony odk³ada s³uchawkê i z podziwem
mówi sam do siebie:
– Ot, kultura, ot Europa, uprzedzaj¹...

Milicjanci wysiadaj¹ z samochodu „Po-
lonez” i zatrzymuj¹ pijanego mê¿czyznê:
– Prosimy do „Poloneza”.
– Z dziwkami nie tañczê - odpowiada pi-
jak.

Dziennikarz pyta Bre¿niewa:
– Towarzyszu sekretarzu generalny, dla-
czego po zamachu na papie¿a nie wys³ali-
œcie od razu specjalnej depeszy z wyraza-
mi ubolewania?
– Obawia³em siê, ¿eby nie dosz³a za wcze-
œnie.

Goldberg pyta Rosenberga i ju¿ z daleka
wo³a:
– S³ysza³em, ¿e zapisa³eœ siê do partii.
– Tak, to prawda.
– Czyœ ty zwariowa³!? Po sezonie?!

– S³ysza³eœ o najwiêkszej kradzie¿y w
Polsce Ludowej?
– Nie. A co ukradziono?
– Dno i teraz nie ma nawet od czego siê
odbiæ...

– Jakie s¹ osi¹gniêcia reformy gospodar-
czej w PRL?
– Takie, ¿e nawet reformy s¹ nie do osi¹-
gniêcia.

Gazety podaj¹, ¿e jest coraz wiêcej ma-
s³a, tymczasem nie ma ani wiêcej mas³a,
ani mleka. Czy mo¿na wierzyæ w dane
podawane przez rz¹d i prasê?
– Tak, w Polsce doi siê nie tylko krowy...

CDN

 ————ooOoo————-
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 ————ooOoo————-
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Osobom szukaj¹cym sprawiedliwoœci
coraz trudniej j¹ znaleŸæ. W pogoni za
szybkoœci¹ i sprawnoœci¹ zapomina siê
o podstawowej funkcji s¹du.

Trybuna³ Konstytucyjny traktuje prawo do s¹du
jako jedno z podstawowych praw jednostki i

jedn¹ z fundamentalnych gwarancji praworz¹d-
noœci. W Konstytucji z 2 IV 1997 r. to prawo zo-
sta³o wyra¿one w art. 45 ust. 1 oraz w art. 77 ust.
2: Ka¿dy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego
rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zw³oki
przez w³aœciwy, niezale¿ny, bezstronny i niezawi-
s³y s¹d. Oraz: Ustawa nie mo¿e nikomu zamykaæ
drogi s¹dowej dochodzenia naruszonych wolno-
œci lub praw. TK wyjaœni³, ¿e na treœæ prawa do
s¹du sk³adaj¹ siê trzy uprawnienia:
a) prawo dostêpu do s¹du (prawo uruchomienia
procedury),
b) prawo do korzystania z rzetelnej procedury
s¹dowej (zgodnej z wymogami sprawiedliwoœci i
jawnoœci) oraz
c) prawo do wyroku s¹dowego (prawo do uzy-
skania wi¹¿¹cego rozstrzygniêcia)
Nie wiem jak to siê zatem sta³o i gdzie w tym
czasie byli konstytucjonaliœci, kiedy tworzyli elek-
troniczn¹ hybrydê do masowej eksterminacji d³u¿-
ników bez weryfikacji czy d³u¿nik rzeczywiœcie
nim jest. Co tu wymagaæ weryfikacji, skoro w e-
s¹dzie nie ma ¿adnej weryfikacji a pozew mo¿e
z³o¿yæ ka¿dy z pierwszej lepszej ³apanki czy wie-
rzycielem jest czy tylko sobie zad³u¿enie wymy-
œli³. W tym ¿a³osnym urzêdzie za³o¿ono ¿e ka¿-
dy pozwany jest winny i bez pardonu wystawia
siê nakazy zap³aty w postêpowaniu upominaw-
czym. Nakazy bez dowodów winy a co jeszcze
bardziej kuriozalne- bez piecz¹tek, dlatego te¿
wielu obywateli nie reaguje na takie pisma, bê-
d¹c w ca³kowitym przekonaniu ¿e to tylko stra-
szak jakie czêsto otrzymuj¹ od firm windykacyj-
nych. Teoretycznie ka¿dy pozwany ma prawo
wnieœæ sprzeciw w ci¹gu 14 dni i tym samym
pozbawiæ nakazu zap³aty mocy prawnej. W
praktyce czêsto wygl¹da tak, ¿e wierzyciel np. fir-
ma windykacyjna, sk³adaj¹c pozew do e-s¹du po-
daje niew³aœciwy adres rzekomego d³u¿nika a s¹d
wysy³a nakaz na ten adres, który to nakaz wraca
do s¹du po 14 dniach ze skutkiem dorêczenia. Wie-
rzyciel maj¹c w rêku taki nakaz idzie do komorni-
ka i tym razem podaje prawid³owy adres rzekome-
go d³u¿nika a ten rozpoczyna egzekucjê.
Kolejne schody zaczynaj¹ siê w momencie, kie-
dy rzekomy d³u¿nik próbuje siê z tego ambarasu
jakoœ wypl¹taæ i dowiedzieæ o co tak w³aœciwie
chodzi. Wpada wiêc na pomys³, aby napisaæ do
e-s¹du pismo z proœb¹ o udostêpnienie akt. Mimo,
i¿ obowi¹zuje prawo do swobodnego przegl¹da-
nia akt zgodnie z art. 9 & 1 k.p.c.:

Art. 9. § 1.k.p.c.: Rozpoznawanie spraw odbywa
siê jawnie, chyba ¿e przepis szczególny stanowi
inaczej. Strony i uczestnicy postêpowania maj¹
prawo przegl¹daæ akta sprawy i otrzymywaæ od-
pisy, kopie lub wyci¹gi z tych akt, oraz § 2: Strony
i uczestnicy postêpowania maj¹ prawo do otrzy-
mania z akt sprawy zapisu dŸwiêku, chyba ¿e pro-
tokó³ zosta³ sporz¹dzony wy³¹cznie pisemnie.

Zamiast akt, rzekomy d³u¿nik otrzymuje infor-
macjê z s¹du o braku mo¿liwoœci ich udostêpnie-
nia, gdy¿ minister wyda³ rozporz¹dzenie, w któ-
rym z góry zak³ada, ¿e wystêpuje powszechny
dostêp do Internetu oraz ka¿dy obywatel jest bie-
g³y w pos³ugiwaniu siê komputerem.

Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z
dnia 23 lutego 2007r (DZ.U.07.38.249), § 272b.:
1. Akta udostêpnia siê stronom i ich przedstawi-
cielom za poœrednictwem kont w systemie telein-
formatycznym.
2. Po uwierzytelnieniu na koncie pozwany lub jego
przedstawiciel uzyskuje dostêp do akt po podaniu
poufnego identyfikatora sprawy dorêczanego po-
zwanemu wraz z odpisem nakazu zap³aty.
3. Strona, a tak¿e jej przedstawiciel, mo¿e za po-
œrednictwem systemu teleinformatycznego udzie-
liæ innym osobom posiadaj¹cym konta w tym sys-
temie dostêpu do akt, o ile osobom tym przys³ugu-
je uprawnienie do ich przegl¹dania. Dostêp jest
ograniczony do przegl¹dania akt.
4. Strona, a tak¿e jej przedstawiciel, mo¿e za po-
œrednictwem systemu teleinformatycznego pozba-
wiæ dostêpu do akt inne osoby, o których mowa w
ust. 3, jeœli osobom tym przesta³o przys³ugiwaæ
uprawnienie do ich przegl¹dania.
5. Je¿eli pozwany, który nie wniós³ pisma drog¹
elektroniczn¹, sk³ada w wybranym przez siebie
s¹dzie rejonowym wniosek o udostêpnienie akt,
s¹d prowadz¹cy elektroniczne postêpowanie upo-
minawcze umo¿liwia drog¹ elektroniczn¹ dostêp
do akt s¹dowi wskazanemu przez pozwanego. S¹d
wskazany przez pozwanego udostêpnia mu akta.
6. Wydruk dokumentu z akt opatruje siê kodem
pozwalaj¹cym na dostêp do jego treœci za poœred-
nictwem systemu teleinformatycznego.

Gdzie tu jest dostêp do s¹du, gdzie sprawiedli-
woœæ, gdzie równoœæ wobec prawa, gdzie zasady
wspó³¿ycia spo³ecznego, gdzie zagwarantowa-
nie praw zawartych w konstytucji? Minister
Kwiatkowski jeszcze podczas swojego panowa-
nia mia³ zapêdy do tworzenia kolejnych e-s¹dów
i jeszcze wiêkszego skracania procedur s¹dow-
niczych, prawnych i egzekucyjnych. Mam na-
dziejê, ¿e obecny Minister pokierujê siê duchem
sprawiedliwoœci ni¿ bêdzie czerpa³ z suchego
prawa. Kiedy prawo jest w konflikcie ze sprawie-
dliwoœci¹, wypowiedzenie pos³uszeñstwa prawu
staje siê obywatelskim obowi¹zkiem.¤¤¤¤¤

Œmiejesz siê, STARCZE,
i masz z czego,
Sprytnie wpuœci³eœ nas w maliny,
Zacierasz d³onie, grasz g³upiego...
Mnie nie oszukasz! Z twojej winy
„socdemokracja” nad krajem szaleje
niszcz¹c i grabi¹c, co na drodze staje!

Nic o tym nie wiesz?
Mówisz - stare dzieje?
Naprawdê nie wiesz, czy tylko udajesz?

A wiêc pos³uchaj:
Powiem ci, STARCZE, o reformach,
Wczeœniakach w bólach narodzonych -
Z premedytacj¹ w oparach k³amstwa
Z inkubatorów wyrzuconych,

O oœmieszanych obyczajach
Chronionych przez nas od zarania,
O otêpia³ych, ma³ych ludziach,
Wyzutych z myœli, z w³asnego zdania.

„Socdemokracja” w ludziach budzi
instynkt krwio¿erczy. Co w zamian daje?
Gruszki na wierzbie!

Nic nie wiedzia³eœ, G£UPI STARCZE?
Wiêc jesteœ g³upszy ni¿ mysla³am...

Wynoœ siê, proszê! Jeszcze proszê!
Chcesz, bym kopniaka w ty³ek da³a?

23 wrzeœnia 2001 r. przefarbowana
„socjalistyczna demokracja”

zgodzi³a siê (!)
przyj¹æ ofiarowan¹ jej

przez naród w³adzê.

WSTYD!

Rok 2001

Anna Upirów
pó³noc 2001/2002

Tak sobie myœlê,
¿e tymi samymi s³owami

mo¿emy po¿egnaæ rok 2011...


