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Związki jak jedna pięść
Tuskowi udał się chociaż jeden „cvud” - dopro-
wadził do zjednoczenia wszystkich central
związkowych!...                               na str. 2 do 5
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Dwa wyborcze lata
Już niedługo czeka nas w Polsce prawdziwy
maraton wyborczy. Zaczniemy wyborami do
Parlamentu Europejskiego w 2014 roku, potem
wybory samorządowe (2014 r.), a na koniec wy-
bory parlamentarne i prezydenckie (2015 r.).

...na str. 10
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Kim jesteś, Vincent?
Czy jest normalne, by w suwerennym kraju mi-
nistrem finansów został Brytyjczyk, nie posia-
dający nawet dowodu tożsamości kraju, które-
go finansami ma zarządzać?            ...na str.  11
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Borusewicz po
drugiej stronie

SPCH we manifestacji
Przed naszym Sekretariatem olbrzymie zada-
nie które musimy wykonać - apeluje do prze-
wodniczących Sekcji Mirosław Miara

....na str. 6Jeżeli ktoś jest po drugiej stronie, to niewątpli-
wie dziś jest nim marszałek Senatu, który gło-

suje za antypracowniczymi i liberalnymi ustawa-
mi, które nie mają nic wspólnego z etosem Sierp-
nia i obroną praw pracowniczych. Dodajmy - gło-
suje przede wszystkim dlatego, że z ramienia tej
liberalnej partii sprawuje określoną funkcję - tak
wywiad marszałka Senatu, który 17 lipca ukazał
się w „Rzeczpospolitej”, skomentował Krzysz-
tof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

W liście otwartym lider świętokrzyskiej „Soli-
darności” Waldemar Bartosz, internowany w sta-
nie wojennym, podkreślił, że w Związku nastę-
pują normalne zmiany pokoleniowe, ale w dal-
szym ciągu jest w niej wielu ludzi, którzy tworzyli
„Solidarność” w latach 80-tych. Jestem przeko-
nany, że dzisiaj, podobnie jak w latach 80. po-
przedniego wieku, „Solidarność” bez względu na
wstręty czynione przez rządzących, będzie robić
swoje. I mam nadzieję, że tak jak poprzednio -
również wygra - zakończył swój list Bartosz.

Do Marszałka Senatu zwrócił też Mieczysław
Jurek, przewodniczący „Solidarności” Pomorza
Zachodniego. Gdy kilkanaście lat temu, na kolej-
nym zjeździe krajowym NSZZ „Solidarność”, gru-
pa działaczy związkowych wysunęła wobec  osoby
Bogdana Borusewicza poważne zarzuty, których
charakteru nie będę tu przypominał, należałem
wówczas  do tych, którzy stanęli w jego  obronie.
Uważałem  wtedy, uważam i dzisiaj, że zwłaszcza
ludzie „Solidarności” winni są sobie szacunek opar-
ty na prawdzie i nie mogą  formułować, mniej czy
bardziej uzasadnionych, osobistych ocen bez nale-
żytej weryfikacji faktów i bez właściwego zrozu-
mienia czasów, które jak wiemy, do łatwych za ko-
muny nie należały. (…) Panie Marszałku,  proszę
zejść z tej drogi i  przemyśleć, czy zamiast  angażo-
wać autorytet osobisty i  publiczny jako marszałek
Senatu  w prowadzenie   żenującej    walki ze Związ-
kiem Zawodowym „Solidarność” i jej przewodni-
czącym, nie lepiej byłoby z tym Związkiem poroz-
mawiać o tym,  jak rozwiązać polskie problemy.

Słowa Bogdana Borusewicza, byłego li-
dera naszego Regionu, o „Solidarności”
są nieprawdziwe i krzywdzące. Wobec
wypowiedzi Bogdana Borusewicza na
temat „Solidarności” krytycznie od-
noszą się też związkowcy, którzy współ-
tworzyli „Solidarność” w latach 80.

Ale Pan, jak doświadczyłem  osobiście, ze związ-
kowcami już rozmawiać nie lubi, nie raczy Pan
nawet odpowiadać na  poważne zastrzeżenia. Nie
odpowiedział Pan na moje pismo, wysłane w tym
roku, w którym prosiłem  o sprostowanie kary-
godnej pomyłki i przeproszenie za to, że w uchwa-
le Senatu dotyczącej  strajków w 1988 roku błęd-
nie  podano ich miejsca,  pomijając  bezdyskusyj-
nie najważniejsze dla rozwoju zdarzeń w kraju,
czyli te  w szczecińskim porcie i WPKM.  To są
Pana rola i  zadania,  na których wypełnienie cze-
kamy w Związku. Natomiast wywiady na politycz-
ne zamówienie, w stylu tego w „Rzeczpospolitej”
mogą sprawić, że będę żałował, że broniłem Pana
wraz z wieloma innymi, podczas zjazdu NSZZ „S”
w Zielonej Górze - napisał Jurek,

Listem do Bogdana Borusewicza zareagował
również ZR Ziemia Radomska. W imieniu NSZZ
„Solidarność” Ziemia Radomska protestujemy
przeciwko wygłaszaniu w publicznych wywia-
dach przez Pana Marszałka  chamskich tez o
charakterze pospolitych insynuacji w stosunku
do NSZZ „Solidarność” i  Przewodniczącego
KK Piotra Dudy - napisał wiceprzewodniczący
ZR Zbigniew Dziubasik.

Także szef „Solidarności” w Remontowa Ship-
building Krzysztof Żmuda krytycznie odniósł się
do wywiadu marszałka Senatu. Żmuda podkreślił,
że kilka lat temu „Solidarność” zbierała podpisy
poparcia pod niezależną kandydaturą Bogdana Bo-
rusewicza do Senatu, po czym okazało się, że kan-
dyduje on z PO. Już wówczas było jasne, że dla
Ciebie nie ma ideałów z Sierpnia, a liczy się tylko
uzyskanie mandatu i władza - dodaje Żmuda.

Stanowisko w sprawie wypowiedzi marszałka
przyjął też ZR Pobrzeże. Użycie pogardliwych
sformułowań pod adresem NSZZ „Solidarność”
oraz zmanipulowanych informacji oceniających
Przewodniczącego Piotra Dudę stanowi ostry
przejaw ignorancji zdarzeń historycznych i rze-

czywistości. Tak oderwane od prawdy słowa nie
powinny nigdy paść z ust osoby, która powołuje
się na rodowód solidarnościowy, bez względu na
to, w którym momencie swojego życia się znaj-
dzie - czytamy w przyjętym stanowisku.

 Mateusz Gruźla

Rosja umarła...
Smród jest straszny. Idzie falami. Cuchnie go-
rzej, niż w publicznym wychodku. Czymś rzygo-
wo-kwaśnym. (Bardzo to przykre, kiedy ten odór
okrywa miasto w pogodne święto 1 września,
Dzień Wiedzy. Dzieci w białych koszuleczkach
i kokardkach z kwiatami chodzą śmierdzącymi
ulicami miasta-śmietniska)          ....na str. 12 i 13
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11 lipca na spotkaniu w siedzibie OPZZ
   szef „S” Piotr Duda, przewodniczą-

cy OPZZ Jan Guz oraz Tadeusz Chwałka
z Forum ZZ oraz ich najbliżsi współpra-
cownicy uczestniczyli w pierwszym po-
siedzeniu Ogólnopolskiego Międzyzwiąz-
kowego Komitetu Protestacyjno-Strajko-
wego.
- Premier Donald Tusk mówił, że Platfor-
ma powinna być jak jedna pięść – mówił
na konferencji po obradach Piotr Duda. –
Dzisiaj za jedno możemy mu podziękować
– spowodował, że największe związki w
Polsce są teraz jak pięść, skierowana nie
przeciwko społeczeństwu, ale przeciwko
tym, którzy wprowadzają antypracowni-
cze rozwiązania – tłumaczył Duda.

Związkowcy omówili sytuację w Pol-
sce po zawieszeniu prac przez związki za-
wodowe w Trójstronnej Komisji do Spraw
Społeczno-Gospodarczych, co było skut-
kiem prowadzenia przez rząd premiera
Donalda Tuska pozorowanego dialogu spo-
łecznego.
- Premier zarzuca nam dyktat, a dyktat to
codzienność Komisji Trójstronnej – powie-
dział Tadeusz Chwałka.

Jak podkreślają liderzy związkowi, w za-
łożeniach Trójstronna Komisja miała być
miejscem prezentacji propozycji praco-
dawców, rządu i związków zawodowych
ich negocjacji i poszukiwania wspólnego
stanowiska. Niestety od wielu miesięcy
było inaczej. Rząd wykorzystywał Trój-
stronną Komisję do arbitralnego prezen-
towania swoich rozwiązań bez jakiejkol-
wiek przestrzeni negocjacyjnej.

Nawet nieliczne wspólne ustalenia nie
były realizowane. Dotyczyło to:
• przyjęcia ustawy wymuszającej szybszy
wzrost płacy minimalnej (związki zawodo-
we przygotowały odpowiednie projekty),
• ograniczenia bezprawnego stosowania
„śmieciowych” umów o pracę,
• pełnej realizacji pakietu antykryzysowe-
go, rząd nie podjął spraw korzystnych dla
pracowników,
• pakietu zmian poprawiających funkcjo-
nowanie ochrony zdrowia oraz kolei,
• podniesienia progów dochodowych upo-
ważniających do świadczeń rodzinnych i
socjalnych,
• pełnego wykorzystania środków finan-
sowych przewidzianych na aktywne for-
my przeciwdziałania bezrobociu.

Dlatego, jak przypomniał szef OPZZ Jan
Guz, związki zmuszone są do takich

P iotr Duda, wręczając premierowi
oświadczenie podpisane przez szefów

reprezentatywnych central związkowych:
NSZZ „Solidarność”, OPZZ i FZZ, powie-
dział, że 26 czerwca skończył się w Pol-
sce pozorowany dialog społeczny. Na-
stępnie liderzy opuścili salę.

Rząd w ostatnich tygodniach, mimo jed-
noznacznego sprzeciwu reprezentatyw-
nych związków zawodowych, po raz ko-
lejny uelastycznił Kodeks Pracy. Wbrew
żądaniom związkowców, nie podjął na-
wet próby uzgodnienia nowych rozwią-
zań na plenarnym posiedzeniu Trójstron-
nej Komisji ds. Społeczno-Gospodar-
czych. Minister pracy i polityki społecz-
nej, Przewodniczący Trójstronnej Komi-
sji Władysław Kosiniak-Kamysz, baga-
telizując wniosek strony związkowej, nie
zwołał jej plenarnego posiedzenia przed
skierowaniem rządowego projektu do
konsultacji wewnątrzresortowych, a pre-
mier Donald Tusk zrejterował przed dys-
kusją na ten temat, mimo osobistego zo-
bowiązania się, że będą kontynuowane
rozmowy między innymi nad tym projek-
tem jeszcze w maju, przed ostatecznymi
pracami w Sejmie - napisali w oświadcze-
niu Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ
„Solidarność”, Jan Guz, przewodniczący
OPZZ oraz Tadeusz Chwałka, przewodni-
czący FZZ.

Związkowców szczególnie zbulwersowa-
ła postawa ministra pracy. Odkąd Włady-
sław Kosiniak-Kamysz został mianowa-
ny przewodniczącym Trójstronnej Komi-
sji, instytucja ta stała się fasadowa, a
głos strony związkowej jest w niej cał-
kowicie lekceważony. Dialog społecz-

Związki opuszczają Trójstronną.
Domagamy się dymisji
Kosiniaka-Kamysza

W ostanich dniach czerwca związkowcy zawiesili udział w Trójstronnej Komisji
ds. Społeczno-Gospodarczych. Do obecnego na spotkaniu premiera zwrócili
się o odwołanie ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza. To warunek, żeby
wrócić do rozmów.

ny, który jest wpisany w polską Kon-
stytucję, nie istnieje, a rząd wdraża klu-
czowe rozwiązania dotyczące rynku
pracy i polityki społecznej bez jakich-
kolwiek uzgodnień. Negocjacje ustaw
w Komisji Trójstronnej często odbywają
się w przyspieszonym trybie, a wiele
ważnych ustaw w ogóle nie trafia do
Komisji - argumentują liderzy związkowi.
NSZZ„Solidarność”, OPZZ i FZZ uznały
więc, że współpraca z ministrem w ramach
Trójstronnej jest niemożliwa.

W tej sytuacji, trzy największe cen-
trale reprezentatywnych związków za-
wodowych zawieszają swój udział w
pracach Trójstronnej Komisji ds. Spo-
łeczno-Gospodarczych, Wojewódzkich
Komisjach Dialogu Społecznego oraz
wszystkich Trójstronnych Zespołach
Branżowych. Domagamy się zarazem
dymisji ministra pracy i polityki społecz-
nej oraz jego natychmiastowego ustą-
pienia z funkcji przewodniczącego Trój-
stronnej Komisji.

Wyrażamy jednocześnie gotowość
wznowienia naszego udziału w pracach
wszystkich instytucji dialogu społeczne-
go, w trybie natychmiastowym, z chwilą
odrzucenia przegłosowanych już w Sej-
mie zmian w Kodeksie Pracy oraz dy-
misji Ministra Władysława Kosiniaka-
Kamysza - podsumowali szefowie związ-
ków w oświadczeniu.

Po opuszczeniu obrad Trójstronnej lide-
rzy central związkowych na konferencji
prasowej zapowiedzieli powołanie między-
związkowego Komitetu Protestacyjno-
Strajkowego na szczeblu krajowym.

www.solidarnosc.org.pl - mb, ml

W programie "Jeden na jeden" prze-
wodniczący KK mówił, że przegło-

sowana przez sejm ustawa o zmianach w
kodeksie pracy nie tylko krzywdzi pracow-
ników, ale też jest niezgodna z unijnymi
przepisami.
- Chcieliśmy rozmawiać na ten temat, to

Duda u Rymanowskiego
Nie będę uwiarygodniał takiego dia-
logu, ani ja, ani szefowie OPZZ i Fo-
rum Związków Zawodowych, mówił
Piotr Duda w rozmowie z Bogdanem
Rymanowskim w TVN24.

kluczowa ustawa z punktu widzenia związ-
ków - powiedział przewodniczący, przy-
pominając, że premier obiecał spotkanie na
ten temat w ramach komisji trójstronnej
jeszcze przed głosowaniem w sejmie,ale
do takiego spotkania nie doszło.
- Będziemy nękać ten rząd non stop, trze-
ba zrobić z nim porządek - podsumował
Duda.

Z całą rozmową mozna zapoznać się tu-
taj.http://www.tvn24.pl/jeden-na-je-
den,44,m/bedziemy-nekac-rzad-trzeba-
zrobic-z-nim-porzadek,336887.html

Związki jak jedna pięść
11 września to data rozpoczęcia dużej
akcji związkowej w Warszawie – ogło-
sili na spotkaniu szefowie trzech cen-
tral związkowych. – Dajemy rządowi
jeszcze dwa miesiące na spełnienie na-
szych postulatów – zapewniali.
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Nie oznacza to jednak, że cała akcja
zakończy się 14 września. - Możli-

we, że potrwają jeszcze przez kilka dni lub
tygodni - zapowiedział Piotr Duda. Pod-
czas spotkania ustalono, że pierwszy dzień
protestów, 11 września, będzie „dniem
branżowym”.
- Oznacza to, że każde ministerstwo, któ-
re ma coś na sumieniu, może się nas oba-
wiać - zapowiedział Jan Guz z OPZZ.

Piotr Duda podkreślił, że hasło „Dość
lekceważenia społeczeństwa” ma zwró-
cić uwagę na otwartą formułę protestu.
- Oczywiście, organizują go trzy centrale
związkowe, ale nie mamy nic przeciwko,
żeby dołączały inne grupy. Duda dodał też,
że 10 sierpnia w Łodzi będzie miało miej-
sce kolejne spotkanie w ramach Platfor-
my Oburzonych.

Liderzy związkowi odnieśli się też do za-
proszenia ze strony pracodawców: „Or-
ganizacje pracodawców wielokrotnie nie
dotrzymywały słowa danego stronie związ-
kowej, zatem nasze zaufanie do pracodaw-
ców jest ograniczone.  Aby możliwe były
rozmowy związków z pracodawcami w
dialogu autonomicznym,  konieczne jest

Pytany o dziurę budżetową szef Solidar
ności twierdzi, że wiadomo już, skąd

wszystkie manewry rządu związane z na-
cjonalizacją OFE. - Nie jestem obrońcą
OFE, ale dziwi mnie, że liberał, jakim jest
Donald Tusk, broni ZUS, a nie formuły
kapitałowej OFE. Widzimy więc, o co w
tym wszystkim chodzi. Jedynym ratunkiem
dla budżetu są nasze pieniądze, które od-
kładamy w otwartych funduszach emery-
talnych i ZUS-ie – mówi Duda.
- Chciałbym, aby rząd nie wytrzymał do
końca kadencji. Każdy dzień tego rządu
to jest psucie wszystkiego, co przez wiele
lat udało nam się wspólnie zrobić. Zero
protekcjonizmu, czyli polityka liberalna, nie
rozwiążą nam tych problemów, jeżeli nie
będzie pobudzenia gospodarki poprzez
popyt wewnętrzny. Niestety wielu pra-
cowników straci pracę i pójdzie na bezro-
bocie. To jest sytuacja niepokojąca – pod-
kreśla lider Solidarności.

Duda mówi też, że "każdy dzień trwania
tego rządu jest złym rozwiązaniem, ponie-
waż rozmowy z nim nie mają najmniejsze-
go sensu. Rząd nie prowadzi dialogu. Tusk
przychodził na kolejne spotkania komisji
trójstronnej, informując nas, co ma dalej
zamiast robić. Nie chcę być jego piarow-
cem i uwiarygadniać go w jego pseudo-
dialogu" – wyjaśnia Duda.

vod.gazetapolska.pl

Dość lekceważenia społeczeństwa
„Dość lekceważenia społeczeństwa” to hasło wrześniowych
protestów. Po dzisiejszym spotkaniu Międzyzwiązkowego
Krajowego Komitetu Strajkowego liderzy central związ-
kowych ogłosili, że na razie główne protesty zaplanowane
są na 4 dni.

odbudowanie tego zaufania. Dlatego zwra-
camy się do pracodawców o zajęcie jed-
noznacznego stanowiska w kwestii reali-
zacji rozwiązań zawartych w pakiecie an-
tykryzysowym przyjętym przez pracodaw-
ców w 2009 roku.

Przede wszystkim chodzi tu o:
• wprowadzenie pakietów socjalnych,
• ograniczenie stosowania umów na czas
określony,
• określenie ścieżki dojścia do płacy mini-
malnej na poziomie 50% średniego wyna-
grodzenia,
• wsparcie rodzin najuboższych poszkodo-
wanych w wyniku kryzysu.

Oczekujemy także podjęcia rozmów na
temat płacy minimalnej na rok 2014. Bez
jasnej deklaracji pracodawców wobec po-
wyższych postulatów nie widzimy sensu
rozmów dwustronnych” – napisali we
wspólnym oświadczeniu. Międzyzwiązko-
wy  Krajowy Komitet Strajkowy przyjął też
oświadczenie w sprawie uniemożliwienia
przez stronę rządową prowadzenia nego-
cjacji w sprawie minimalnego wynagrodze-
nia oraz wskaźnika wzrostu wynagrodzeń
w państwowej sferze budżetowej.

www.solidarnosc.org.pl

Duda: rozmowy z Tuskiem
nie mają najmniejszego sensu
- Każdy dzień trwania tego rządu jest
złym rozwiązaniem. Rozmowy z nim nie
mają najmniejszego sensu. On nie pro-
wadzi dialogu – mówi vod.gazetapol-
ska.pl Piotr Duda, przewodniczący
NSZZ „Solidarność”.

działań, jak planowana na wrzesień
akcja. - Walkę będziemy prowadzić do
zwycięstwa, do sukcesu, walkę o dialog
społeczny, walkę o prawa ekonomiczne –
zapowiedział Guz.

Podczas konferencji prasowej poruszo-
ny został też temat szkodliwego dla Polski
pakietu klimatycznego. Szef śląsko-dą-
browskiej „S”, Dominik Kolorz przypo-
mniał, że kluczowe negocjacje dotyczące
pakietu miały miejsce w 2008 roku, kiedy
u władzy była już obecna ekipa rządząca.
Kolorz przedstawił też liczne działania „So-
lidarności”, które próbowały powstrzymać
podjęcie niekorzystnych dla polskiej gospo-
darki decyzji.

Kolejne, robocze spotkanie Ogólnopol-
skiego Międzyzwiązkowego Komitetu
Protestacyjno-Strajkowego  odbędzie się
18 lipca br.

www.solidarnosc.org.pl
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W sobotnim wydaniu Rzeczpospolitej
ukazał się wywiad z Piotrem Dudą

przewodniczącym „Solidarności” pod zna-
miennym tytułem „Jedyny cud Tuska”,
który nawiązuje do zjednoczenia 3 ogól-
nopolskich central związków zawodowych
na co dzień ideologicznie bardzo od siebie
odległych, w proteście przeciwko rządo-
wi Platformy i PSL-u.

Rzeczywiście od jakiegoś czasu Solidar-
ność, OPZZ i Forum Związków Zawodo-
wych, razem podejmują strategiczne de-
cyzje dotyczące ocen propozycji rządu
wobec pracowników i coraz częściej
wspólnie przeciwko tym propozycjom pro-
testują.

Wspólnie między innymi były zbierane
podpisy pod wnioskiem o przeprowadze-
nie referendum w sprawie podwyższenia
wieku emerytalnego o 5 lat dla mężczyzn
i 2 lata dla kobiet, wniosek ten prezento-
wał w sejmie szef Solidarności w imieniu
wspominanych 3 central związkowych.
Ostatnio także szefowie 3 związków pod-
jęli decyzję o rezygnacji z uczestnictwa w
posiedzeniach Komisji Trójstronnej w
związku uchwaleniem przez większość
koalicyjną Platforma-PSL projektu usta-
wy o tzw. elastycznym czasie pracy, bez
wcześniejszego jej omówienia na posiedze-
niu plenarnym Komisji.

W konsekwencji podjęli także decyzje o
wspólnym proteście w dniach 11-14 wrze-
śnia w Warszawie, którego motywem
przewodnim będzie próba nakłonienia rzą-
du do wycofania się z tej antypracowni-
czej ustawy.

2. Rzeczywiście sposób i zakres zmian
w Kodeksie Pracy nazywany potocznie
„uelastycznieniem czasu pracy” pokazuje
prawdziwe oblicze Platformy Obywatel-
skiej. Do Sejmu wpłynęły dwa projekty
ustaw: rządowy i poselski (posłów Plat-
formy), zawierające propozycje zmian w
Kodeksie Pracy.

Rząd i posłowie Platformy, wyraźnie
chcieli ratować podupadającą gospodar-
kę kosztem ograniczania praw pracowni-
czych i o ile projekt rządowy odwoływał
się jeszcze do zgody związków zawodo-
wych w przedsiębiorstwie (albo innej re-
prezentacji pracowniczej) na niekorzyst-
ne dla pracowników rozwiązania, to pro-
jekt poselski, nie zawierał już żadnych
ograniczeń, wychodzenie z kryzysu miało
się odbywać kosztem pracowników.

Choć po wyborach w „S” nowy jej przewodni-
czący Piotr Duda mówił, że zachowa pewien

dystans do tej partii, zmienił zdanie, które najlepiej
charakteryzuje jego niedawna wypowiedź, że „na-
szym celem jest obalenie tego złego rządu”.
- Jeżeli chce się to zrobić, to musi współpracować
z opozycją i taka jest odpowiedź na pytanie, dla-
czego nastąpiła radykalizacja postaw „S” - stwier-
dził Mordasewicz. - Ale w istocie, „S” nie została
wepchnięta w ręce PiS, ona była tam od jej począt-
ku. Jego zdaniem, skoro „S” podjęła decyzję o
manifestacjach we wrześniu, to bardzo trudno jest
przygotowywać się do nich, eskalować napięcie i
podgrzewać atmosferę, a jednocześnie prowadzić
dialog w Komisji Trójstronnej. Dlatego też zwią-
zek ten sformułował dwa warunki nie do spełnie-
nia, które w istocie były pretekstem do wyjścia z
komisji: odwołania ministra i wycofania ustawy,
przegłosowanej już w sejmie. - Trudno sobie wy-
obrazić w demokratycznym państwie, żeby i rząd,
i parlament zgodzili się na taki dyktat związków
zawodowych - podkreślił doradca Lewiatana.

Według jego wypowiedzi, związki zawodowe
reprezentują głównie te sektory polskiej gospo-
darki, które nie są poddane presji konkurencyjnej
z powodów naturalnych (energetyka, górnictwo)
lub z silną reprezentacją spółek skarbu państwa
(górnictwo, usługi pocztowe), a ponadto w nie-
których sektorach administracji publicznej (np.
szkolnictwo). Dla nich mniej istotne są więc de-
baty np. w sprawie elastycznego czasu, skoro w
energetyce zakłady pracują non stop.

Po drugiej stronie, są jednak pracodawcy pry-
watni. - Rozmawiamy ze swoimi pracownikami i
ci wykazują zrozumienie w sprawie mniejszej
podwyżki płac, niż żądają, skoro gospodarka jest
w słabej kondycji. W sektorach upaństwowionych
i o dominujących przedsiębiorstwach, płace są
waloryzowane automatycznie, a koszty braku
pokrycia podwyżek przerzucane na konsumen-
tów - stwierdził Mordasewicz.

Sytuacja nie zmieni się też tak długo, jak długo
państwo nie wycofa się z ochrony przedsiębiorstw
i sektorów.

Jest to omówienie wypowiedzi, jakiej udzielił
J. Mordasewicz podczas konferencji prasowej
prezentującej „Manifest Przedsiębiorców” Le-
wiatana.      wnp.pl

Platforma antypracownicza
Antypracownicze posunięcia Platformy, powodują wyraźne
zaostrzenie sytuacji na linii rząd (jego zaplecze parlamen-
tarne) - główne związki zawodowe, co spowoduje przenie-
sienie konfliktu na ulice, ze wszystkimi tego negatywnymi
skutkami - pisze na blogu Zbigniew Kuźmiuk.

3. W projekcie rządowym, chodziło
głównie o wydłużenie okresów rozlicze-
niowych czasu pracy do 12 miesięcy i
wprowadzenie możliwości stosowania tzw.
ruchomego czasu pracy ale jednak, jak już
wspominałem, za zgodą związków zawo-
dowych albo innej reprezentacji pracow-
niczej w przedsiębiorstwie (choć w wa-
runkach rynku pracodawcy może on ją
mieć niejako od ręki).

Posłowie Platformy poszli daleko dalej,
proponując wprowadzenie nowej definicji
doby pracowniczej, wydłużenie okresów
rozliczeniowych czasu pracy do 12 mie-
sięcy, wprowadzenie przerywanego cza-
su pracy, obniżenie, i to znacznie, stawek
za pracę w godzinach nadliczbowych (od-
powiednio ze 100% do 80% i z 50% do
30%) i określonego rekompensowania pra-
cy w dzień wolny, wszystko to jednak jed-
nostronną decyzją pracodawcy, jeżeli tyl-
ko stwierdzi pogorszenie warunków go-
spodarowania (a więc w zasadzie na każ-
de żądanie pracodawcy).

Ostatecznie koalicja Platformy i PSL-u
uchwaliła projekt oparty o przedłożenie
rządowe, tyle tylko, że według wyliczeń
ekspertów Solidarności, wprowadzenie go
w życie oznacza, że do kieszeni pracow-
ników nie wpłynie około 8 mld zł rocznie z
tytułu pracy w nadgodzinach, a to ozna-
cza zmniejszenie rozmiarów wydatków
konsumpcyjnych o taką właśnie kwotę.
4. Po ogłoszeniu wspólnego protestu
związków zawodowych pojawiła się ko-
lejna inicjatywa w środowisku Platformy
(senator Libicki), wyraźnego ograniczenia
praw związkowych, między innymi niefi-
nansowania etatów związkowych w
przedsiębiorstwach w kosztach firmy, nie-
pobierania przez pracodawcę składek
związkowych, pozbawienia związków sie-
dzib na terenie zakładów pracy.

Na razie nie uzyskała ona oficjalnego
wsparcia klub parlamentarnego Platformy,
ale kierownictwo tej partii specjalnie się
od tych pomysłów nie odżegnuje, więc być
może na jesieni tego rodzaju projekt wpły-
nie do Sejmu.

Tak czy inaczej antypracownicze posunię-
cia Platformy, powodują wyraźne zaostrze-
nie sytuacji na linii rząd (jego zaplecze par-
lamentarne) - główne związki zawodowe,
co spowoduje przeniesienie konfliktu na uli-
ce, ze wszystkimi tego negatywnymi skut-
kami.           Zbigniew Kuźmiuk - stefczyk.info

J. Mordasewicz:
dlaczego „S” nie
chce współpraco-
wać w Komisji
Trójstronnej?
Radykalizacja postaw związku zawodo-
wego "Solidarność" i jej wyjście z prac
Komisji Trójstronnej, jest konse-
kwencją związania się z partią opozy-
cyjną PiS, powiedział Jeremi Morda-
sewicz, doradca Konfederacji Praco-
dawców Lewiatan.
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W związku z brakiem możliwości
kontynuowania trójstronnego

dialogu proponujemy spotkanie szefów
związków zawodowych i organizacji
pracodawców w celu uzgodnienia, czy
istnieje obecnie możliwość prowadze-
nia dialogu dwustronnego - napisali
przedstawiciele Business Centre Club,
Konfederacji Lewiatan, Pracodawców
RP, Związku Rzemiosła Polskiego w liście,
który udostępniano w poniedziałek PAP.

Zaproszenie wysłano do szefów Solidar-
ności, Ogólnopolskiego Porozumienia
Związków Zawodowych oraz Forum
Związków Zawodowych.

Ekspert ds. gospodarki z BCC, wice-
przewodniczący Trójstronnej Komisji ds.
Społeczno-Gospodarczych Wojciech War-
ski powiedział PAP, że liczy, iż podczas
spotkania uda się ustalić, "gdzie kończą się
ambicje polityczne związków zawodo-
wych, a zaczyna się merytoryczna troska
o stan państwa", na który zarówno praco-
dawcy, jak i związki mają realny wpływ.
Jego zdaniem dotychczasowe doświad-
czenia wskazują, że wbrew politycznym
deklaracjom przedstawianym na wiecach,
związkowcy nie dbają o państwo.

Warski poinformował, że będzie nama-
wiał związki, by zaprzestały działań kontr-
produktywnych, które są sprzeczne z in-
teresami ich członków. Wskazał, że inte-
res ten to przede wszystkim utrzymanie i
tworzenie miejsc pracy. "Opamiętanie w
roszczeniach dopiero w chwili, gdy zakład
chyli się ku upadkowi (...) nie jest właści-
wym podejściem do sprawy" - powiedział.
Jego zdaniem związkowcy nie powinni też
działać wbrew interesom tych, którzy pra-
cy jeszcze nie mają.

Przewodniczący FZZ Tadeusz Chwał-
ka powiedział PAP, że tego typu spotka-

Centrale związkowe: NSZZ „Solidar-
ność”,OPZZ i Forum Związków Za-

wodowych, apelują do prezydenta Broni-
sława Komorowskiego o niepodpisywanie
nowelizacji kodeksu pracy uchwalonej w
piątek przez Sejm z poprawkami Senatu.
Nowela przewiduje możliwość wydłuże-
nia, za zgodą załogi, okresów planowania
jej czasu pracy do 12 miesięcy. Firmy będą
zatem mogły najpierw zmusić zatrudnio-
nych do wytężonej pracy np. przez sześć
dni w tygodniu czy 13 godzin na dobę, a w
czasie zimowego spowolnienia oddać im
w zamian wolne bez potrzeby płacenia za
nadgodziny.

Z szacunków OPZZ wynika, że przy-
niesie to im nawet 8 miliardów złotych
oszczędności rocznie. Zdaniem krytyków
reformy ucierpią nie tylko portfele pra-
cowników. Okresowy nadmiar obowiąz-
ków trudno będzie też pogodzić z powin-
nościami rodzicielskimi czy godzinami pra-
cy urzędów. Zmiany w kodeksie nie do-
tyczą bowiem szkolnictwa ani administra-
cji publicznej.
Najcięższe działa
– Jeśli te przepisy wejdą w życie, zaskar-
żymy je do Trybunału Konstytucyjnego i
Komisji Europejskiej i zorganizujemy strajk
generalny w całej Polsce – zapowiada
Henryk Na konieczny z „Solidarności”.

Centrale związkowe dowodzą w piśmie
do prezydenta, że rząd z przewidzianego
w unijnych przepisach wyjątku chce zro-
bić regułę.
– Dyrektywa w sprawie niektórych aspek-
tów organizacji czasu pracy przewiduje już
liczne ograniczenia przy wydłużaniu okre-
sów rozliczeniowych do sześciu miesięcy.
Dopuszcza to tylko w stosunku do wybra-
nych grup zawodowych, z wyłączeniem
pracowników chronionych, np. rodziców
czy zatrudnionych w szczególnych warun-
kach. Tymczasem nasz rząd, czytając wy-
biórczo te przepisy, uznał, że nie ma prak-
tycznie żadnych ograniczeń w wydłuża-
niu okresów rozliczeniowych do 12 mie-
sięcy – tłumaczy prof. Marcin Zieleniecki
z Uniwersytetu Gdańskiego, ekspert „S”.

Kolejny zarzut dotyczy tego, że tam,
gdzie nie ma związków, to znaczy w po-
nad 90 proc. firm, o wprowadzeniu wy-
dłużonych okresów rozliczeniowych zade-
cydują zwykli pracownicy, podatni na na-

Pracodawcy zaprosili związkowców
od Komisji Trójstronnej
Przedstawiciele pracodawców, po załamaniu się dialogu w
ramach Komisji Trójstronnej, zaprosili na spotkanie szefów
największych organizacji związkowych. Związki, które w
czerwcu zawiesiły udział w pracach Komisji, takiego spotkania nie wykluczają.

nie powinno się odbyć. "Uważam, że każ-
dy dialog należy szanować, natomiast
prawda jest taka, że jeżeli chcemy pro-
wadzić dialog dwustronny, to musimy prze-
strzegać porozumień wynikających z tego
dialogu. Dotychczasowe doświadczenia
dotyczące np. paktu antykryzysowego nie
są natomiast najlepsze" - powiedział. "Nie-
mniej powinniśmy porozmawiać, uzgodnić
wspólne stanowisko, którego będziemy
przestrzegać" - dodał.

Biuro prasowe Komisji Krajowej NSZZ
"Solidarność" poinformowało PAP, że pi-
smo od pracodawców wpłynęło do KK w
poniedziałek. "W związku z tym, że pismo
tej samej treści otrzymali również Jan Guz
z OPZZ i Tadeusz Chwałka z FZZ, o tym,
jaka będzie na nie odpowiedź, będziemy
mogli poinformować dopiero po ich wspól-
nym spotkaniu 18 lipca" - wyjaśniła Mag-
da Buchowska z biura prasowego KK
"Solidarność". Zaznaczyła, że 18 lipca ma
się odbyć robocze spotkanie w ramach
Międzyzwiązkowego Komitetu Protesta-
cyjno-Strajkowego.

W podobnym tonie wypowiedział się
przewodniczący OPZZ Jan Guz. "List do
nas dotarł. Odniesiemy się do niego po spo-
tkaniu Międzyzwiązkowego Komitetu Pro-
testacyjno-Strajkowego. Teraz działamy w
ramach komitetu, więc stanowisko musi
być wspólne" -powiedział PAP szef OPZZ.
FZZ, "S" i OPZZ 26 czerwca opuściły
posiedzenie Komisji Trójstronnej i zawie-
siły swój udział w jej pracach. Związkow-
cy Deklarują powrót m.in. po wycofaniu
się przez rząd z wydłużenia do maksymal-
nie 12 miesięcy okresu rozliczeniowego
czasu pracy oraz odwołaniu z funkcji prze-
wodniczącego komisji, ministra pracy Wła-
dysława Kosiniaka-Kamysza. 

PAP

Związki:
to zły kodeks.

Pracodawcy:
przesadzacie

Elastyczny czas pracy ostatecznie przy-
jęty. Związkowcy chcą weta prezyden-
ta i straszą skargą do Trybunału.

ciski pracodawcy.
Bronią nie całej noweli
– Reakcja związków zawodowych jest
nieadekwatna do sytuacji – komentuje
Grażyna Spytek-Bandurskaz PKPP Le-
wiatan. – Na wprowadzenie wydłużonych
okresów rozliczeniowych muszą się zgo-
dzić pracownicy czy działające w firmie
związki zawodowe. Nad stosowaniem
nowych przepisów będzie czuwała Pań-
stwowa Inspekcja Pracy, która musi się
dowiedzieć o każdym takim przypadku.
– Ochrona pracowników znajdujących się

w szczególnej sytuacji przed wydłużonym-
czasem pracy wynika z innych przepisów
kodeksu pracy i nie musi być wpisana do
tej nowelizacji – dodaje Witold Polkowski,
ekspert Pracodawców RP. – Zgadzam się
jednak z argumentem, że w firmach, w
których nie ma związku, przedstawiciele
załogi negocjujący wprowadzenie nowych
rozwiązań powinni mieć dodatkową
ochronę. Bez tego będą podatni na presję
firmy. Jesteśmy gotowi do rozmów nad
odpowiednimi zmianami.

Rzeczpospolita
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Przed tym posiedzeniem obradował Mię
dzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny

(OPZZ, Forum, Solidarność) oraz Prezy-
dium Komitetu Strajkowego NSZZ Soli-
darność.

Manifestacja będzie trwać od 11 do 14
września. Pierwsze dwa dni tj. będą or-
ganizowane przez branże tj. przez Sekre-
tariaty Krajowe. Zostaniemy podzieleni na
dwie grupy i część Sekretariatów przyje-
dzie na manifestację na 11 września a dru-
ga część na 12 września. Każdego z tych
dwóch dni ma nas być z Solidarności 5
tys. osób, z OPZZ 4 tys, a z Forum 3 tys
osób. Razem 12 tys osób każdego dnia.
My (SPCH) najprawdopodobniej będzie-
my przyjeżdżać na 11 września ale dokład-
nie dowiemy się o terminie po 25 lipca. Z
pośród tych którzy przyjadą 11 lub 12 część
musi zostać na noc, przewiduje się grupę
500 osób. Rozpoczynamy 11 września
przyjeżdżając na godz. 11.00 pod Pałac
Kultury-Plac Defilad, stamtąd będziemy
się przemieszczać do kilku Ministerstw, my
(SPCH) pod Ministerstwo Skarbu i Go-
spodarki, następnie po wręczeniach pety-
cji będziemy się przemieszczać pod Sejm,
gdzie będzie założone "Miasteczko". Dru-
giego dnia czyli 12 września scenariusz taki
sam, tylko z udziałem następnych Sekre-
tariatów.

Trzeci dzień będą organizować Regio-
ny, będzie tego dnia coś w rodzaju "Hyde
Park", tego dnia będą mogli również brać
udział "oburzeni i inni, będą organizowane
panele dyskusyjne.

Kulminacyjnym dniem ma byś czwarty
dzień tj. 14 wrzesień -sobota. Tego dnia
ma być najwięcej ludzi, założenia są takie,
że mają przyjechać również ci, którzy byli
11 lub 12 września ale to wielka niewia-
doma czy tak się uda. W każdym razie
założenia są takie, że tego dnia ma być

Na spotkaniu, w części organizacyjnej ustalo
no, że:

1. Podzespół działał będzie zgodnie z Regula-
minem Zespołu Trójstronnego ds. Branży che-
micznej.
2. Pracami Podzespołu kierować będą Współ-
przewodniczący reprezentujący stronę rządową,
pracodawców i związki zawodowe
3. Podzespół ds. Sektora Paliwowego i Petroche-
micznego powyższe ustalenia kieruje do Zespołu
Trójstronnego ds. Branży Chemicznej w celu pod-
jęcia przez Zespół Trójstronny uchwały o formal-
nym rozpoczęciu działalności Podzespołu ds. Sek-
tora Paliwowego i Petrochemicznego. Podzespół
został powołany na wniosek z 2011 złożony przez
stronę społeczną. W 2012 nie zdołał być sformali-
zowany i stąd to pierwsze spotkanie w 2013r.

Prowadzący spotkanie Sławomir Wręga  (Za-
kłady Azotowe Puławy) przekazał, że nastąpiła
zmiana na stanowisku Prezesa Polskiej Izby Prze-
mysłu Chemicznego na nową kadencję wybrano
Tomasz Zielińskiego i to on zastąpi od następnego
spotkania Wojciecha Lubiewa-Wielżyńskiego co
potwierdził obecny na spotkaniu były prezes.

Sławomir Wręga zaproponował na Współprze-
wodniczącego Podzespołu Mirosława Miarę Se-
kretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidar-
ność”. Pani Aleksandra Gac -Federacja Związ-
ków Zawodowych Przemysłu Chemicznego,
Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce, wyraziła
zdanie odmienne, że jednak przedstawiciel Spółki
o której ma się rozmawiać powinien uczestniczyć
we współprzewodniczeniu. Pan Mirosław Miara
odstąpił od kandydowania i zaproponował kandy-
daturę pani Gac. Przegłosowano kandydaturę Pani
Gac. Przedstawiciele trzech Central Związkowych
ustalili, że na funkcji współprzewodniczącego będą
wymieniać się rotacyjnie co roku.

Poniżej tematyka obrad (oprócz spraw organi-
zacyjnych), przewidziana na spotkanie:
1) Polityka Rządu RP dla przemysłu naftowego w
Polsce przygotowana przez Ministerstwo Gospo-
darki z 06.02.2007 r. (dotychczas nie uległa zmia-
nom) zakłada: włączenie Naftobaz Sp. z o.o.
(OLPP Sp. z o.o.) wydzielonych z PERN „Przy-
jaźń” S.A. rurociągów produktowych. Poza tym
pozytywnie oceniono wstrzymanie prywatyzacji
Naftobaz Sp. z .o.o. (obecnie OLPP Sp. z o.o.).
Uznano, że dzięki kontroli właścicielskiej nad logi-
styką paliwową państwo może skuteczniekontro-
lować realizacje polityki bezpieczeństwa.Jak
mają się do wymienionych zapisów,

Przewodniczący Sekcji Krajowych
SPCH NSZZ „Solidarność”

18 lipca w siedzibie KK w Warszawie na ul. Jasnej, odbyło się posiedzenie
przewodniczących Sekretariatów. Posiedzenie prowadził Wiceprzewodniczący
NSZZ Solidarność ds Branż Jerzy Wielgus, który przedstawił nam ustalenia z
obrad tych komitetów, oraz wstępnie przedyskutowaliśmy przygotowania do
wrześniowej manifestacji.

nas najwięcej. Tego dnia ma odbyć się pod
Sejmem debata a potem przejdziemy albo
na Krakowskie Przedmieście pod Pałac
Prezydencki lub pod Zamek Królewski,
decyzja o miejscu zapadnie później. Kosz-
ty podróży będą pokrywane z Funduszu
Strajkowego w 100% (poprzez Regiony i
Sekretariaty), nie ma jeszcze decyzji czy
będą również diety.

Tak więc przed naszym Sekretariatem
olbrzymie zadanie które musimy wykonać.
Ponieważ musimy przyjechać w ramach
branż najprawdopodobniej 11 września
(lub 12 , dowiemy się po 25 lipca) ale mu-
simy być również 13 lub 14 września.
Wobec takich założeń ja bym proponował
żeby na 11 września z naszego Sekreta-
riatu przyjechały duże firmy, które samo-
dzielnie sa w stanie zorganizować jeden
lub więcej autobusów. Natomiast pozostałe
firmy z Sekretariatu moim zdaniem powin-
ny przyjechać na 14 września z Regiona-
mi. Proszę o dyskusję na ten temat w
swoich Sekcjach, proszę o rozeznanie na
jaka ilość ludzi możecie liczyć na 11 i na
14 września. Sądzę, że musimy zrobić pil-
nie w tej sprawie spotkanie Prezydium
Rady i proponuję żeby to było 30 lipca o
godz. 11.00 w Warszawie w Polfie War-
szawa ul. Karolkowa 22/24. Do czasu tego
spotkania proszę przewodniczących Sek-
cji o zebranie możliwych informacji, kto z
was jest w stanie samodzielnie (duże fir-
my) zorganizować autobus lub więcej. pro-
szę o informację kto z członków Prezy-
dium nie może przyjechać 30 lipca. Prze-
wodniczący Sekcji (oraz pełniący obo-
wiązki) moim zdaniem muszą być lub dać
zastępców. Poważne zadanie przed nami
i musimy je wykonać, zobowiązaliśmy się
do tego w referendum, około 70% wszyst-
kich członków. 

Mirosław Miara

Notatka ze spotkania Pod-
zespołu ds. Sektora Pali-
wowego i Petrochemiczne-
go Zespołu Trójstronnego
ds. Branży Chemicznej
24 czerwca br. odbyło się pierwsze po-
siedzenie Podzespołu ds. Sektora Pa-
liwowego i Petrochemicznego w ra-
mach Zespołu Trójstronnego ds.
Branży Chemicznej.
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Wybrano Dominika Kolorza na Zastępcę
Przewodniczącego. Przewdoniczący za-

proponował powołanie również Sekretarza Ze-
społu, pomimo braku takiej funkcji  w regulami-
nie działania zespołu, zgłoszoną kandydaturę Kol.
M. Nowickiego zespół zaakceptował.

Ustalono, że wszelka dokumentacja, szczegól-
nie  materiały dotyczące polityki przemysłowej
będą gromadzone i  dostępne w warszawskim
biurze KK , na Jasnej. Materiały gromadzi  Prze-
wodniczący Zespołu B. Szozda oraz  J. Lange z
TK d/s S-G. Dokumenty, które mogą być rozsyła-
ne drogą elektroniczną, Przewodniczący będzie
na bieżąco rozsyłał.

Bogdan  Szozda przedstawił sytuacje w  Se-
kretariacie Metalowców, omawiając poszczegól-
ne Krajowe Sekcje  zrzeszone w Sekretariacie
1.  Krajowa Sekcja Hutnictwa,
2.  Krajowa Sekcja Branży  Metalowców,
3.  Krajowa Sekcja Przemysłu Teleelektronicz-
nego,
4.  Krajowa Sekcja  Przemysłu Lotniczego,
5. Krajowa Sekcja  Przemysłu Motoryzacyjnego,
6. Krajowa Sekcja  Przemysłu Zbrojeniowego,
7. Krajowa Sekcja  Przemysłu Elektromaszyno-
wego,
8. Krajowa Sekcja Przemysłu Okrętowego.

Podczas omawiania sytuacji w poszczególnych
sekcjach  wywiązała się dyskusja dotycząca po-
lityki energetycznej w Polsce i w Europie, zwra-
cając uwagę na wysokie koszty  energii  elek-
trycznej w Polsce.

Głos zabierali: K. Grajcarek, Z.Majchrzak,
D.Kolorz . Padł jednogłośny argument, że ceny
energii w Polsce są barierą dla rozwoju i  istnienia
konkurencyjnego przemysłu . Wytworzenie ener-
gii elektrycznej w Polsce jest tańsze od tego w
Europie zachodniej, ale w Polsce nie ma systemu
dopłat (rekompensat) dla przemysłu energochłon-
nego i finalnie cena energii wraz z podatkami jest
wyższa  o 20%. Projekt dotyczący takiego wspar-
cia dla polskich zakładów jest w Sejmie.

Memorandum w sprawie obniżenia akcyzy na
energię elektryczną: (możemy zgodnie z parwem
UE zmniejszyć wysokość akcyzy –  Mały Pakiet
Energetyczny,należy zmienić w  Ustawie Budże-
towej  art 19 Ai B).

Na zaproszenie Przewodniczącego Zespołu, na
posiedzenie przybył M.Krzaklewski, który przed-
stawił pracę w Europejskim Komitecie Społecz-
no- Ekonomicznym, w którym jako reprezentant
NSZZ  “Solidarność” zasiada od 2004 roku.  Zgod-
nie usatlono, że współpraca pomiędzy Zaspołem
a  M. Krzaklewskim powinna być zacieśniona,
poniewż informacje z Komisji Eueopejeskiej po-
winny w pełnym brzmieniu i jak najszybciej do-
cierać do członków Zespołu. Pomoże to na bie

żąco przygotowywać się do działań, które Zespół
zamierza podejmować.
M.Krzaklewski  omówił  Komunikat Komisji do
Parlamentu Europejskiego,  Rady, Europ. Komi-
tetu Ekon.-Społ. i  Komitetu Regionów  “Silniej-
szy przemysł europejski na rzecz wzrostu i oży-
wienia gospodarczego. Aktualizacja komunikatu
w sprawie polityki przemysłowej oraz bieżące
tendencje dotyczące przemysłu w Europie.
Główne tezy wypowiedzi:
- Komitet ma opiniotwórczą rolę dla  Parlamen-
tu Europejskiego (90% prawodastwa Unii precho-
dzi przez Komitet). Należy wzmocnić  pozycję
branż w Komitecie, poprzez powołanie 2-3  przed-
stawicieli z Polski.  W Komitecie jest 15 miejsc.
Komitet ma również własną inicjatywę  ustawo-
dawczą. Bliżej współpracując z przedstwiciela-
mi Komieteu, Zespół mógłby wpływać na korzyst-
ne akcenty dla polskiego przemysłu w parwoda-
stwie Unii.
- UE. umowy śmieciowe nazywa “atypowymi”
i krytykuje zwiększenie ich udziału  na rynku pra-
cy.
- Wydajność pracy wzrosła w okresie kryzysu  o
35%.
- Polityka surowcowa w Unii jest priorytetem , w
latach 2005-2012 zanotowano znaczny wzrost cen
energii. Droga energia czyni europejski przemysł
mniej konkurencyjnym na światowym rynku.
- Ważne zadanie to antycypowanie przemian
przemysłowych – przygotowanie na przyszłe sy-
tuacje ekonomiczno-społeczne w Europie jest
kluczem do sukcesu
( w tym prognozowanie jakie umiejętności i kwa-
lifikacje będą poszukiwane na rynku pracy).
- REINDUSTRIALIZACJA – zwiększenie roli
przemysłu w PKB Europy , obecne 16% ma do-
celowo w 2020r. osiągnąć 20%.
- Konkurencyjność w przemyśle w coraz mniej-
szym stopniu zależy od różnic w wynagrodze-
niach.
- O 30 mld dolarów zwiększono pulę do wyko-
rzytania w Europejskim Banku Rozwju na po-
moc dla przemysłu.
- UE stawia na wzmocnienie dialogu wśród part-
nerów społecznych.  Zachęta do zawierania UZP,
PUZP, Układów Branżowych.
Opracowanie planu pracy Zespołu.

W związku z zakończeniem posiedzenia Ze-
społu, pkt dot.  planu pracy Zespołu został
przełożony na kolejne posiedzenie z zaznacze-
niem, że projekt takiego planu przygotuje Prze-
wodniczący. Wstępnie uzgodniono  datę  kolejne-
go posiedzenia Zespołu na 2 lipca br. w Warsza-
wie. Kolejnym Sekretariatem do przeglądu sek-
torów będzie Sekretariat Górnictwa i Energetyki
– Przew. K Grajcarek.

Protokół z posiedzenia Zespołu KK
NSZZ „S” ds. rozwoju przemysłu
Obrady prowadził Przwodniczący Zespołu Bogdan Szozda. Przewodni-
czący poinformował, że dwóch  członków Zespołu usprawiedliwiło swoją
nieobecność : A. Kropiwnicki i J. Lange.

dzisiejsze działania polegające na całko-
witym wchłonięciu przez PREN „Przyjaźń” S.A.
całej firmy OLPP Sp. z o.o. Działania zupełnie
odmienne od zapisów w przyjętej przez Rząd RP
polityce dla sektora naftowego.
2) W sytuacji zniknięcia OLPP Sp. z o.o. (wcześniej
Naftobaz Sp. z o.o.) z rynku naftowego jak będą
realizowane zapisy o zabezpieczeniu energetycz-
nym Państwa zawarte w aktualnej cały czas z 2006
roku Polityce Rządu RP dla przemysłu naftowego.
3) Skutki prawne mające wpływ na OLPP Sp. z
o.o. po wchłonięciu przez PERN „Przyjaźń” S.A.
4) Jakie przewiduje się skutki społeczne dla obu
firm w sytuacji wchłonięcia przez PERN „Przy-
jaźń” S.A. firmy OLPP Sp. z o.o.
5) Brak informacji o wielkości zatrudnienia, może
powodować niepokoje społeczne w firmach stra-
tegicznych dla Państwa, co może mieć wpływ na
skuteczne zabezpieczenie tego bezpieczeństwa.
Wstępnie  ustalono, że ze względu na zapropono-
wane tematy i w celu umożliwienia zabrania głosu
przez wszystkie zainteresowane strony, zostanie
rozszerzone uczestnictwo w spotkaniu o stronę pra-
codawcy PERN i OLPP oraz ZZ działające w tych
podmiotach.Termin kolejnego spotkania ustalono
na datę 10 sierpnia br. lub jeżeli okoliczności wskażą
inaczej, istnieje możliwość przyspieszenia spotka-
nia. Przedstawiciel Ministerstwa Skarbu Państwa
Marek Smoczyński ustosunkował się do ww. punk-
tów porządku posiedzenia Podzespołu i przekazał
następujące informacje:
1) Polityka rządu RP dla przemysłu naftowego z
2007 roku jest obowiązująca.
2) Działania które podejmują Zarządy PERN i
OLPP obejmują tylko analizy i badania natomiast
nie ma stosownych uchwał w tym zakresie.
3) MSP oczekuje na informacje o postępie prac i
jest na bieżąco informowane jakie działania są
podejmowane.
4) Nie ma wyznaczonego terminu co do daty połą-
czenia PERN z OLPP jednakże Zarządy OLPP i
PERN mogły tą datę przyjąć na 01.01.2014 z uwa-
gi na podejmowane działania w tym zakresie.
5) MSP otrzymało informację z obu podmiotów
gospodarczych, że konsultacje z pracownikami w
sprawie połączenia są prowadzone na bieżąco.

Na powyższe zaprotestowali obecni na spotka-
niu przedstawiciele pracowników z OLPP i
PERN, wyjaśniając, iż są to tylko listy do Załogi a
nie konsultacje.

Przedstawiciele pracowników obydwu załóg
wyrazili swoje obawy co do skutków jakie po po-
łączeniu mogą dotknąć pracowników obu spółek
(restrukturyzacja zatrudnienia). Poinformowali, że
nie prowadzi się konsultacji społecznych w tej
sprawie, nie przedstawia konkretnego celu połą-
czenia, jego kosztów i korzyści a także ryzyk z
nim związanych. Wyjaśniono, że proceskonsoli-
dacji spółek PERN i OLPP został zrealizowany z
chwilą przejęcia przez PERN 100% udziałów w
spółce OLPP. Hasłowo przedstawione przez pra-
codawcę korzyści z połączenia (inkorporacji
OLPP do PERN) są już realizowane lub z powo-
dzeniem mogą być realizowane na bazie obec-
nej struktury Grupy Kapitałowej PERN bez ko-
nieczności inkorporacji OLPP do PERN.
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W czwartek komisja skarbu zajmowa
ła się wnioskiem klubu parlamentar-

nego PiS o przedstawienie na posiedzeniu
Sejmu "Informacji na temat prób przeję-
cia polskiej Grupy Azoty przez rosyjskie-
go inwestora". Posłowie po wysłuchaniu
informacji przedstawiciela MSP negatyw-
nie zaopiniowali propozycje Prawa i Spra-
wiedliwości, by sprawa została przedsta-
wiona na posiedzeniu plenarnym.

W maju Sejm wysłuchał informacji nt.
działań Skarbu Państwa ws. zachowania
kontroli nad Grupą Azoty. Na czwartkowym
posiedzeniu komisji Tamborski podkreślał,
że od tego czasu ministerstwo nie powzięło
nowych informacji w tej sprawie.

Zapewniał posłów, że w statucie Grupy
Azoty są zapisy, które zapewniają bezpie-
czeństwo spółki. Chodzi m.in. o ogranicze-
nie siły głosów mniejszościowych akcjo-
nariuszy na walnym zgromadzeniu. "Nie
jestem w stanie, bo nikt nie jest w stanie,
dać pełnej gwarancji, że te zapisy dają
pełną gwarancję (bezpieczeństwa)" - przy-
znał jednak.

Tamborski podkreślił, że zapisy te nie były
do tej pory zaskarżone, a gdyby tak się
stało, to sąd będzie rozpatrywał, czy nie
naruszają one prawa. Wiceminister zazna-
czył, że MSP zakłada, że cały czas toczy
się gra o Azoty, dlatego nie chce się dzie-
lić wszystkimi informacjami dot. działań
strategicznych ws. zabezpieczenia swojego
udziału w akcjonariacie grupy.

Zwrócił uwagę, że Skarb Państwa ma
33 proc. udziałów w Grupie Azoty, a sprze-
dane z powodów formalno-prawnych 12
proc. akcji Tarnowa trafiło do inwestorów
długoterminowych. Podkreślił, że z więk-
szością z nich zawarta jest umowa o pier-
wokup, gdyby zdecydowali się oni na
sprzedaż swoich aktywów. Jak podkreślał,
resort zadbał o to, by w akcjonariacie Azo-
tów były podmioty, które popierają konso-
lidację grupy i są przeciwne jej przejęciu.

Tamborski zwrócił uwagę, że najlepszą
obroną przed wrogim przejęciem jest dba-

Grupa Azoty SA wielokrotnie, także w prospek
cie emisyjnym z 2012 roku, informowała, że

uczestniczy w procesie prywatyzacji KiZCHS
Siarkopol SA i zamierza nabyć od Skarbu Pań-
stwa 85 proc. akcji tej spółki.

Obecnie, po parafowaniu projektu umowy
sprzedaży przez Skarb Państwa a także uzy-
skaniu zgody UOKiK na przeprowadzenie trans-
akcji, Grupa Azoty będzie finalizować tę akwi-
zycję.

Jak tłumaczą przedstawiciele Grupy Azoty, za-
miar nabycia 85 proc. akcji Siarkopolu podykto-
wany jest koniecznością zabezpieczenia dostaw
płynnej siarki, która jest jednym z podstawowych
surowców wykorzystywanych w procesach pro-
dukcyjnych prowadzonych w Grupie Azoty.

Siarka jest istotnym surowcem w przemyśle
chemicznym. Wykorzystuje się ją m.in. w pro-
dukcji kwasu siarkowego, dwusiarczku węgla, na-
wozów i środków ochrony roślin.

Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarko-
pol zajmują się wydobyciem siarki metodą pod-
ziemnego wytopu, z rocznym wydobyciem po-
nad 800 tys. ton.

Odbiorcami wyrobów spółki są głównie firmy
z branży chemicznej, producenci: nawozów, środ-
ków ochrony roślin, włókien wiskozowych, celu-
lozy, opon i wyrobów gumowych.

W strukturze sprzedaży dominuje eksport (75
proc.), m.in.: do Maroka, Rosji, Hiszpanii, Izra-
ela, Niemiec, Belgii, Austrii, Czech, Ukrainy, Sło-
wenii, Rumunii, Węgier, Indii, Brazylii, Indone-
zji, Włoch, Serbii, Chin, Tajlandii, Zjednoczonych
Emiratów Arabskich.

Prywatyzacja przedsiębiorstwa rozpoczęła się
ponad rok temu. Propozycje wstępne złożyły wte-
dy następujące podmioty: Core Minerals Private
Limited (Grupa Archean) z siedzibą: Jersey,Kan-
celaria „Leśnodorski, Ślusarek i wspólnicy” spół-
ka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Ko-
palnia Granitu „Kamienna Góra” z siedzibą w
miejscowości Micigózd, Kopalnie Dolomitu SA
z siedzibą w Sandomierzu, Przedsiębiorstwo
Handlowo Produkcyjne „Saturn” Sp. z o. o. z sie-
dzibą w Grzybowie, Siarka Polska SA z siedzibą
w Krakowie, z udziałem spółek Sobiesław Zasa-
da SA z siedzibą w Krakowie i Huty Szkła Go-
spodarczego Tadeusz Wrześniak Sp. z o. o. z
siedzibą w Skrzyszowie, Zakłady Azotowe w

Pakiet akcji Azotów Tarnów
zabezpieczony przed przejęciem
Sprzedany w kwietniu przez Skarb Państwa pakiet 12,13
proc. akcji Zakładów Azotowych w Tarnowie jest zabezpie-

czony przed przejęciem, bo SP ma umowy na jego pierwokup w razie sprzedaży z
większością inwestorów - przekonywał wiceminister skarbu Paweł Tamborski.

nie o przyrost wartości spółki. Zwrócił
uwagę, że teraz na zakup Azotów potrzeb-
ne byłby dużo większe środki niż przed
konsolidacją.

W kwietniu "Newsweek" napisał, że były
prezydent Aleksander Kwaśniewski wraz
z grupą swoich współpracowników lobbo-
wał na rzecz rosyjskiego producenta na-
wozów Acronu. Były prezydent wyjaśniał
wtedy, że informację o pojawieniu się po-
ważnego inwestora dla Azotów Tarnów
przekazał szefowi Rady Gospodarczej przy
premierze Janowi Krzysztofowi Bieleckie-
mu i - przy innej okazji - premierowi.

Szef rządu w reakcji na publikację
"Newsweeka" oświadczył, że sprzedaż
Azotów Tarnów rosyjskiemu Acronowi
byłaby wbrew narodowym interesom Pol-
ski. Przyznał też, że o zainteresowaniu
Acronu Azotami informował go Kwa-
śniewski.

Azoty Tarnów to największa w Polsce
firma chemiczna, notowana na giełdzie.
Zamiary koncernu Acron dotyczące za-
kupu udziałów Azotów Tarnów przyspie-
szyły konsolidację spółek Wielkiej Synte-
zy Chemicznej. Grupa Acron, za pośred-
nictwem Norica Holding, wezwała w po-
łowie maja ub.r. do sprzedaży akcji ZA
Tarnów. W wyniku tego wezwania chcia-
ła osiągnąć 66 proc. głosów na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Zarząd Azotów ocenił to wezwanie ne-
gatywnie. Skarb Państwa wystąpił z po-
mysłem fuzji Tarnowa z Zakładami Azoto-
wymi Puławy. Jak określił to później wice-
minister skarbu Rafał Baniak, wezwanie
Acronu było "katalizatorem" dla takiej ak-
tywności Skarbu Państwa w tym procesie.

Grupa Azoty to największa w Polsce fir-
ma chemiczna, notowana na GPW. Skarb
Państwa ma w niej 33 proc. udziałów, ko-
lejny z akcjonariuszy - powiązany z Acro-
nem Norica Holding - 15,34 proc. Powy-
żej 5 proc. akcji mają jeszcze ING OFE,
TFI PZU, Aviva i EBOiR. Prawie 19 proc.

Grupa Azoty
finalizuje zakup
Siarkopolu
Prywatyzacja Kopalni i Zakładów Che-
micznych Siarki Siarkopol SA w Grzy-
bowie dobiega końca. We wtorek Gru-
pa Azoty SA parafowała ze Skarbem
Państwa projekt umowy o sprzedaży
85 proc. akcji spółki.

to akcjonariat rozproszony.                PAP

Tarnowie - Mościcach z siedzibą w Tarnowie.
wnp.pl
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Na początku tego roku związkom nie
udało się wywalczyć 25-procentowej
podwyżki, dlatego ten punkt znów poja-
wił się na liście postulatów kierowanych
do zarządu - czytamy w "Parkiecie".

To nasza reakcja na podwyżki wynagrodzeń
dla władz firmy. Mam nadzieję, że do porozu-

mienia z zarządem w tej sprawie dojdzie do końca
tego roku - powiedział "Parkietowi" Sławomir Wrę-
ga, przewodniczący Związku Zawodowego Pra-
cowników Ruchu Ciągłego w ZA Puławy.

Kolejne postulaty to podpisanie umowy społecz-
nej, która ma m.in. zagwarantować utrzymanie
miejsc pracy po przejęciu spółki przez Grupę
Azoty, a także zaniechania zatrudniania pracow-
ników przez agencje pracy tymczasowej - czyta-
my w "Parkiecie".

Jak napisali w piśmie skierowanym do
prezesa Grupy Azoty Pawła Jarczew-

skiego: „negocjacje w sprawie nowej umo-
wy społecznej są istotnym elementem dla
załogi naszego zakładu, która po konsoli-
dacji całej Grupy wyraża zaniepokojenie
o swój dalszy byt”.

List szefów związków zawodowych zo-
stał skierowany także do ministra skarbu
Włodzimierza Karpińskiego.

Czego chcą związkowcy? Ich postulaty
znane są z wcześniejszej korespondencji
z Grupą Azoty.

Po pierwsze chcą zagwarantowania au-
tonomii swojego przedsiębiorstwa.

Po drugie chcą, aby nowy właściciel za-
gwarantował warunki płacy i pracy zawar-
te w Zakładowym Układzie Zbiorowym,
Regulaminie Pracy. Chcą także gwaran-
cji zatrudnienia.

Trzeci postulat to pozostawienie struktury
"Puław" w obecnym schemacie organiza-
cyjnym. Ostatnim postulatem są "gwaran-
cje utrzymania bezpieczeństwa techniczne-
go instalacji i warunków BHP załogi".

Związkowcy tłumaczą, że podpisanie
proponowanej umowy zapewniłoby uspo-
kojenie nastrojów panujących wśród za-
łogi Zakładów Azotowych Puławy i zacho-
waniu spokoju społecznego tak pożądane-
go w prowadzonym obecnie procesie kon-
solidacji.

Pakiet socjalny to jeden z ostatnich eta
pów ukończenie których umożliwi

przejecie przez Grupę Azoty Siarkopolu.
W pakiecie zapisane są m.in. gwarancje
zatrudnienia, wynagrodzenia, ewentualne
premier z tytułu prywatyzacji.

Oprócz pakietu, warunkiem potrzebnym
do prywatyzacji jest także zgoda Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumenta. - W
tym kierunku już pracujemy - komentuje
krótko prezes Jarczewski.

Przypomnijmy na początku czerwca
Grupa Azoty parafowała ze Skarbem Pań-
stwa projekt umowy o sprzedaży 85 proc.
akcji spółki. Jak tłumaczą przedstawiciele
Grupy Azoty, zamiar nabycia 85 proc. ak-
cji Siarkopolu podyktowany jest koniecz-
nością zabezpieczenia dostaw płynnej siar-
ki, która jest jednym z podstawowych su-
rowców wykorzystywanych w procesach
produkcyjnych prowadzonych w Grupie
Azoty.

Siarka jest istotnym surowcem w prze-
myśle chemicznym. Wykorzystuje się ją
m.in. w produkcji kwasu siarkowego, dwu-
siarczku węgla, nawozów i środków ochro-
ny roślin.

Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki
Siarkopol zajmują się wydobyciem siarki
metodą podziemnego wytopu, z rocznym
wydobyciem ponad 800 tys. ton.

Odbiorcami wyrobów spółki są głównie
firmy z branży chemicznej, producenci:
nawozów, środków ochrony roślin, włókien
wiskozowych, celulozy, opon i wyrobów
gumowych.

W strukturze sprzedaży dominuje eks-
port (75 proc.), m.in.: do Maroka, Rosji,
Hiszpanii, Izraela, Niemiec, Belgii, Austrii,
Czech, Ukrainy, Słowenii, Rumunii, Wę-
gier, Indii, Brazylii, Indonezji, Włoch, Ser-
bii, Chin, Tajlandii, Zjednoczonych Emira-
tów Arabskich.

Prywatyzacja przedsiębiorstwa rozpo-
częła się ponad rok temu.           wnp.pl

Jest porozumienie ze związkami zawo
dowymi reprezentującymi pracowników

ostrołęckiego zakładu Story Enso. Każdy
kto zdecyduje się odejść dobrowolnie w
ramach prowadzonej w całym koncernie
restrukturyzacji otrzyma 10 miesięcznych
pensji odprawy.

Przypomnijmy, że w ramach prowadzo-
nej w całym szwedzko-fińskim koncernie
Story Enso restrukturyzacji, której celem
jest zaoszczędzenie około 200 mln zł, prze-
widziano likwidację 114 etatów. W samym
tylko ostrołęckim zakładzie papierniczym
zwolnienia dotkną około 60 pracowników.
Restrukturyzacja prowadzona będzie w
okresie od 26 lipca do końca października
2013 roku.

We wtorek, 25 czerwca podczas spo-
tkania zarządu firmy z przedstawicielami
związków zawodowych zawarte zostało
porozumienie na mocy którego m.in. każ-
dy z pracowników, który zdecyduje się na
dobrowolne odejście z pracy otrzyma w
ramach wypowiedzenia 10-krotną pensję.
- Po długich negocjacjach dyrekcja zakła-
du w Ostrołęce oraz organizacje związ-
kowe opracowały regulamin dobrowol-
nych odejść z firmy zgodnie z którym każ-
dy, kto nie zdecyduje się na przejście do
innej firmy w ramach prowadzonej re-
strukturyzacji może skorzystać z dobrowol-
nego zwolnienia i otrzyma 10 miesięcznych
pensji odprawy – poinformowała nas Mag-
dalena Jaworowska, przewodnicząca
NSZZ „Solidarność” Stora Enso.

W Ostatnim czasie tylko w ostrołęckim
oddziale Story Enso pracę straciło 71 osób.
Wówczas również każda z osób odcho-
dzących dobrowolnie otrzymała odprawę,
zaś część osób przejęta została przez inne
firmy współpracujące z koncernem.

eOstroleka.pl

Grupa Azoty
negocjuje z załogą
Siarkopolu
pakiet socjalny
Umowa w sprawie kupna zakładów
jest parafowana, a na dzień dzisiejszy
negocjujemy pakiet socjalny z załogą
- mówi o sytuacji związanej z przeję-
ciem Siarkopolu Paweł Jarczewski,
prezes Grupy Azoty.

Zwolnienia
grupowe
w Stora Enso
Związki zawodowe podpisały porozu-
mienie. Pracownicy odchodzący z
ostrołęckiego zakładu Story Enso
otrzymają odprawy w wysokości 10
miesięcznych pensji.

Związkowcy pu-
ławskich zakładów
chcą rozmów ws.
umowy społecznej
Szefowie sześciu organizacji związko-
wych z zakładów azotowych w Puławach
chcą wyznaczenia terminu spotkania i
negocjacji w sprawie umowy społecz-
nej. Nalegają by stało się to szybko.

...i podwyżek
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Już wiemy, że członkowie Państwowej
Komisji Wyborczej przechodzą w Mo-

skwie intensywne szkolenia. Byli tam w
2012, byli już i w bieżącym roku. Czerwo-
na ostrzegawcza latarnia pali się „na mak-
sa” i tylko naiwni mogą sądzić, że czekiści
nie zamierzają przyłożyć ręki do wyników
wyborczych w Polsce. Przy tym poziomie
agentury, korupcji, pożytecznego zidiocenia
dużej części społeczeństwa, zwykłej wsza-
wej lemingowej prywaty, prezydent-pułkow-
nik Putin i „czarodziej od wyborów” Wła-
dimir Czurow, mogą sobie hasać od Bugu
aż po Odrę w tanecznych, rado-
snych pląsach.

I nie będą specjalnie niepokoje-
ni, bo ich pląsy zabezpieczy „pol-
ska” Służba Kontrwywiadu Woj-
skowego w porozumieniu z PKW
(na przykład). Cóż zatem robić,
żeby utrudnić czekistom „drukowa-
nie” polskich wyborów.

Na poziomie centralnym powi-
nien zostać powołany sojusz wybor-
czy wszystkich patriotycznych sił
obywatelskich: partii politycznych, fundacji
i stowarzyszeń (np. Solidarni 2010), ruchów
społecznych (np. Ruchu Społecznego im.
prezydenta Lecha Kaczyńskiego), środo-
wiska „Radia Maryja”, Klubów „Gazety
Polskiej”, wszelkich organizacji i środowisk
niezależnej polskiej prasy, etc. Ten sojusz
powinien powołać Krajową Obywatelską
Komisję Wyborczą. W każdej gminie nale-
ży powołać Gminne lub Miejskie Obywa-
telskie Komisje Wyborcze i równolegle, w
powiatach, Powiatowe Obywatelskie Ko-
misje Wyborcze i dalej Wojewódzkie Oby-
watelskie Komisje Wyborcze.

Do każdej, powtarzam każdej Obwodo-
wej Komisji Wyborczej musi być delego-
wany przedstawiciel tzw. „mąż zaufania”
i musi patrzeć na ręce członkom OKW.
W takiej OKW, prawdopodobnie, najtrud-
niej sfałszować wybory. Jej członkowie,
nawet pomimo różnic politycznych, zazwy-
czaj bardzo dobrze się znają i w zasadzie
nie są skorzy do wyborczych fałszerstw.
Mężowie zaufania, zasiadający w Obwo-
dowych Komisjach Wyborczych sporzą-
dzają dokładny protokół po podliczeniu gło-
sów, fotografują także obwieszczenia o
wynikach głosowania. Takie protokoły
muszą obligatoryjnie trafić do Gminnej/

Obywatelskie
Komitety
Wyborcze

Już niedługo czeka nas w Polsce prawdziwy maraton wy-
borczy. Zaczniemy wyborami do Parlamentu Europejskie-
go w 2014 roku, potem wybory samorządowe (2014 r.), a
na koniec wybory parlamentarne i prezydenckie (2015 r.).

Miejskiej Obywatel-
skiej Komisji Wybor-
czej. Tutaj podlicza-
my głosy i wyniki
przekazujemy do
Powiatowej Obywa-
telskiej Komisji Wy-
borczej i znowu to
samo, podliczamy i
przekazujemy wyni-
ki do Wojewódzkiej

Obywatelskiej Komisji Wyborczej, a
stamtąd do Centralnej Obywatelskiej
Komisji Wyborczej.

Widzę w takim systemie same zalety,
przede wszystkim nie liczymy głosów na
rosyjskich serwerach! Właściwie na każ-
dym poziomie takiej obywatelskiej struk-
tury można głosy policzyć „na piechotę”,
co wbrew pozorom ma swoje liczne zale-
ty. Konfrontacja wyników podanych przez
PKW z wynikami, które zweryfikujemy
jako społeczeństwo obywatelskie, musi
dać odpowiedź, czy wybory zostały sfał-
szowane, czy odbyły się zgodnie z demo-

kratycznymi przykazaniami. Zaletą zdublo-
wania przez Obywatelską Komisję Wy-
borczą instytucji państwowej (PKW), po-
wołanej do liczenia głosów, stanowi fakt,
że będziemy mieć w ręku także ewentu-
alne dowody (np. protokoły mężów zaufa-
nia i zdjęcia obwieszczeń z wynikami) na
wyborcze fałszerstwa. Bo wyniki muszą
się zgadzać na każdym poziomie tej struk-
tury: w gminie, w powiecie, w wojewódz-
twie i w Polsce. Nie do przecenienia bę-
dzie aspekt propagandowy całej akcji, któ-
ry stworzy nacisk na władze i wzbudzi
strach potencjalnych fałszerzy.

To jasne, że nie odkrywam Ameryki.
Chciałbym jednak przypomnieć, że najbliż-
sze wybory, jeśli zostaną sfałszowane i/
albo przy korycie pozostanie liberalno-le-
wacka opcja, stracimy, być może bezpow-
rotnie szansę na podjęcie choćby próby
zbudowania suwerennej i sprawiedliwej
Rzeczpospolitej, co udało nam się „kon-
certowo” zaprzepaścić po 1989 roku.

Dlatego apeluje do wszystkich sił i śro-
dowisk patriotycznych i niepodległościo-
wych, żeby ponad wszelkimi podziałami
podjęły wysiłek powołania Obywatelskich
Komitetów Wyborczych. Trzeba to zro-
bić już dzisiaj!                 Maciej Rysiewicz

Dotyka ono, i najbogatszych, którzy
stracili setki milionów na Amber Gold,

i najbiedniejszych, którzy po cichu umie-
rają w kolejkach do lekarza, czekając na
terapię, nie mając pieniędzy na wykupie-
nie lekarstw. Zaprotestowała w ich imie-
niu posłanka PiS Szczypińska, rezygnując
z terapii leczącej raka. To może być sku-
teczna droga, bo wszelkie propozycje opo-
zycji są zasady pakowane do sejmowych
zamrażarek, podobnie jak wszelkie pety-
cje, miliony podpisów pod wnioskami o re-
ferendum trafiają do niszczarek.

Złe działanie władzy zawsze zabija. U
nas z zasady zabija elity na początku a
potem gdy już nie ma ich kto bronić, to
zwykłych obywateli. Zabija kłamstwo,
zwłaszcza mediów, prywata, łapówki, głu-
pota nawet oportunizm - zwłaszcza on.

Z zasady ludzie umierają po cichu - na
zawał, raka. Czasem popełniają samobój-
stwa, których liczba u nas ostatnio rośnie
tak szybko jak w Grecji. Najwięcej jest ich
wśród rolników, choć chłopska ponoć par-
tia jest stale u władzy, a za komuny było ich
wśród nich najmniej. Druga grupa to bez-
robotni. Umiera więcej ludzi, gdy tracą na-
dzieję, mniej, gdy następują w kraju zmiany
ją budzące, jak w roku 1980 tym. Wszyst-
ko w polityce ma swoje konsekwencje.

Jeden z bezrobotnych, Andrzej Filipiak
spalił się 12.06 naprzeciw drzwi kancela-
rii premiera, w dniu, w którym gościł sze-
fa rządu Izraela. Jego żona powiedziała,
że przyczyną była bieda. Zmarł w ten
czwartek. W tym dniu, w Krakowie pod-
palił się kolejarz, który stracił pracę. Ko-
munikat medyczny jest podobny jak był w
wypadku zmarłego - „stan ciężki”. Przed-
tem w tym samym miejscu w Warszawie,
w 2011 podpalił się człowiek protestują-
cego przeciw ukrywanym nieprawidłowo-
ściom w Urzędzie Skarbowym a przed-
tem publicznie… w roku 1968 były ako-
wiec, jako protest przeciw agresji na Cze-
chosłowację. Ponad 40 lat temu.

Media wyciszały te ostatnie tematy rów-
nie konsekwentnie jak rozdmuchiwały
sprawę „Madzi”. Nie zobaczycie tam twa-
rzy ofiar - nigdzie. Podobnie traktowany
jest temat rolnika z Mysłakowic niedaleko
Jeleniej Góry, który popełnił samobójstwo
13.06 wjeżdżając samochodem w prze-
paść a „winą obarczył pracowników Urzę-
du Skarbowego”. Te rządy nie powinny
trwać ani pół dnia dłużej!          R. Zaleski

IIIRP zabija już
zwykłych ludzi
Niszczące działanie państwa widać do-
słownie wszędzie. W „Polsce w budo-
wie” gdzie masowo bankrutują firmy
budowlane. W ogromnym wzroście
długu, emigracji, bezrobocia młodych,
spadku dzietności.
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Donald Tusk mianował Rostowskiego skarb
nikiem naszej kasy 16 listopada 2007 r. Opinia

publiczna w Polsce została wówczas całkowicie
zaskoczona osobą nowego ministra. Po pierwsze
prawie nic o nim nie wiedziano, a po drugie szybko
okazało się, że minister jednego z najbardziej new-
ralgicznych resortów na stałe mieszka w Wielkiej
Brytanii i nie ma polskiego dowodu osobistego.
Mianowanie na tak ważny urząd obcego obywate-
la, wiedząc, że będzie miał decydujący wpływ na
bilans polskich długów, wewnętrzną stabilność fi-
nansową państwa i strategię gospodarczą, wydaje
się nie do pomyślenia. Warto zadać pytanie - czym
kierował się premier Tusk przy tej nominacji, bo
fachowców w kraju nie brak.
Tajemnicza Grupa Bilderberg

Dziś dowiadujemy się o nieznanych opinii pu-
blicznej faktach dotyczących Rostowskiego. 31
maja 2012 r. w Chantilly (USA) rozpoczęło się spo-
tkanie tajemniczej i wpływowej Grupy Bilderberg.
Na liście uczestników tegorocznego spotkania zna-
lazł się nie kto inny, jak minister finansów w rzą-
dzie Donalda Tuska Jan Vincent Rostowski. Na-
zwisko polskiego ministra znalazło się obok takich
tuzów jak prezes Banku Światowego James Wol-
fensohn, amerykański sekretarz stanu Hillary Clin-
ton, były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair, czy
przewodniczący Rady Europejskiej Herman van
Rhompuy. Grupa Bilderberg to nieformalne mię-
dzynarodowe stowarzyszenie wpływowych ludzi
wywodzących się ze świata wielkiego biznesu, glo-
balnych korporacji i polityki. Jej spotkania odby-
wają się raz do roku, a podczas nich omawiane są
najważniejsze sprawy dotyczące bezpieczeństwa,
polityki i gospodarki. Uczestnicy spotkań są zobo-
wiązani do zachowania w tajemnicy tematyki spo-
tkania i nie udzielania mediom w tej sprawie żad-
nych informacji. Osobliwo-ścią tych spotkań jest
także to, że uczestniczą w nich starannie dobrani
przedstawiciele wybranych mediów, których rów-
nież obowiązuje ta reguła. W rezultacie o faktycz-
nych postanowieniach, jakie zapadają na dorocz-
nych posiedzeniach Grupy Bilderberg nie wiemy
prawie nic. Wspomniana niejawność tych spotkań
i absolutnie „górna półka” uczestników sprawia,
że wielu ekspertów uważa, że Grupa Bilderberg
jest czymś w rodzaju tajnego ponadnarodowego
rządu podejmującego kluczowe dla losów całego
świata decyzje. W tym kontekście rodzi się pyta-
nie wobec osoby biorącego udział w obradach Gru-
py Bilderberg ministra Jana Vincenta Rostowskie-
go. Czy nie jest przypadkiem tak, że jego osoba na
fotelu polskiego ministra finansów jest gwarantem
realizacji postanowień, jakie zapadają na posie-
dzeniu Grupy Bilderberg?

Tajemnica Jana Vincenta
Rostowskiego?

Czy jest normalne, by w suwe-
rennym kraju ministrem finan-
sów został Brytyjczyk, nie po-
siadający nawet dowodu tożsa-
mości kraju, którego finansa-
mi ma zarządzać? Czy możliwe
byłoby to w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii? W Polsce, jak widać na
przykładzie Jana Vincenta Rostowskiego, było to możliwe. Biorąc pod uwagę,
że Rostowski kilka dni temu brał udział w posiedzeniu Grupy Bilderberg, trze-
ba zadać pytanie - kogo tak naprawdę on reprezentuje?

Droga Rostowskiego do Polski
Z oficjalnych życiorysów ministra Rostowskie-

go wynika, że urodził się 30 kwietnia 1951 r. w
Londynie jako syn Romana Rostowskiego. Ojciec
ministra Rostowskiego to postać znana w kręgach
polskiego rządu emigracyjnego w Londynie z cza-
sów II wojny światowej. Roman Rostowski był bo-
wiem sekretarzem i tłumaczem premiera Toma-
sza Arciszewskiego. W czasie wojny na emigracji
znalazł się również dziadek obecnego ministra fi-
nansów profesor uniwersytetu lwowskiego Jakub
Rotfeld, który po przybyciu w 1940 r. do Wielkiej
Brytanii zmienił nazwisko na Rostowski. Profesor
Rotfeld pochodził z rodziny żydowskiej, zamiesz-
kałej na Ukrainie. Zmiana nazwiska wynikała ze
szczególnych uwarunkowań. Był to czas, gdy Po-
lacy, jak byśmy to dzisiaj określili byli „na topie” w
zmagającej się z Hitlerem Wielkiej Brytanii, zaś
Żydzi, z którymi Brytyjczycy mieli wiele proble-
mów w Palestynie byli „na cenzurowanym”. Po
wojnie rodzina Rostowskich, tak jak wielu emi-
grantów z przedwojennej Polski, pozostała w Wiel-
kiej Brytanii. Dziadek obecnego ministra prof. Ja-
kub Rostowski został dziekanem utworzonego w
1946 r. na Uniwersytecie w Edynburgu Polskiego
Wydziału Lekarskiego. W dostępnych publicznie
wersjach historii rodziny Rostowskich zazwyczaj
enigmatycznie wspomina się, że ojciec ministra,
Roman Rostowski, w 1945 r. pozostał w Wielkiej
Brytanii, gdzie miał wstąpić do brytyjskiej dyplo-
macji. Problem w tym, że aby znaleźć się w brytyj-
skiej dyplomacji należało mieć przede wszystkim
brytyjskie obywatelstwo, pozytywną opinię brytyj-
skich służb: Security Service (SS) i Secret Intelli-
gence Service (SiS), odpowiednie rekomendacje i
na koniec jeszcze odrobinę szczęścia. W praktyce
była to rzecz trudna do osiągnięcia dla pozostają-
cych na Wyspach obywateli przedwojennej Polski.
Sprawę dyplomatycznej kariery w służbie Jej Kró-
lewskiej Mości mogła naturalnie ułatwić wcześniej-
sza współpraca z brytyjskimi tajnymi służbami i
oddane im w czasie wojny przysługi. Jak było w
przypadku ojca obecnego ministra finansów, za-
pewne bez wglądu do brytyjskich tajnych archi-
wów nie dowiemy się nigdy. W każdym razie obec-
ny minister Rostowski spędził dzieciństwo jako syn
brytyjskiego dyplomaty w tak egzotycznych kra-
jach jak Kenia, Maurtitius i Seszele. Jego ojciec
mógł zadbać również o wykształcenie syna, wysy-
łając go do najlepszych brytyjskich szkół, zazwy-
czaj niedostępnych dla polskich emigrantów. Po-
tem przyszedł czas na studia w University College
London na kierunku stosunki międzynarodowe,
University of London gdzie minister zgłębiał eko-
nomię i historię, by w końcu dalej zgłębiać ekono-

mię w renomowanym
London School of Eco-
nomic. Z tą ostatnia
związał swoje losy na
dłużej, będąc jej wykładowcą. W Polsce pojawił
się w 1989 r., gdy premier Tadeusz Mazowiecki
powierzył tekę ministra finansów jego koledze
Leszkowi Balcerowiczowi. W ciągu ostatnich dwu-
dziestu lat minister Rostowski był m.in. wykładowcą
University of London, kierował Wydziałem Eko-
nomii na Central European University w Budapesz-
cie, zakładał Centrum Analiz Społeczno-Ekono-
micznych, doradzał również rządowi Rosji w spra-
wach polityki makroekonomicznej. Ten akurat roz-
dział w zawodowej karierze Ros-towskiego jest naj-
bardziej owiany tajemnicą. W ostatnich latach Ro-
stowski doradzał także NBP i zarządowi Banku
Pekao SA. Od początku zmian w Polsce, politycz-
nie było Rostowskiemu najbliżej do środowiska
gdańskich liberałów i KLD. Jego politycznym pro-
motorem został premier Jan Krzysztof Bielecki.
To właśnie on rekomendował Tuskowi kandydatu-
rę Rostowskiego na stanowisko ministra finansów.
Rostowski pozostaje nim nieprzerwanie od listopa-
da 2007 r., od jesieni 2011 r. łącząc tekę ministra
finansów z mandatem poselskim. W 2009 r. Ro-
stowski złożył formalny wniosek o przyjęcie do
PO. Ale jest jeszcze jedna strona kariery Rostow-
skiego. Niezależnie od efektów swojej polityki i
finansowych perspektyw dla Polski, Rostowski
może zawsze liczyć na dobre oceny swojej dzia-
łalności przez świat finansjery. W 2009 r. został
m.in. wybrany przez serwis „Emerging Markets” -
„Ministrem Finansów Europejskich Rynków
Wschodzących”.
Komu służy Rostowski?

Przynależność ministra Rostowskiego do gru-
py Bilderberg sprawia, że polityka finansowa w
jego wykonaniu nie jest i być nie może polityką
suwerennego państwa. Siłą rzeczy musi ona być
wkomponowana w strategiczne cele grupy Bil-
derberg. Musi stać się częścią działań zmierza-
jących do stworzenia Nowego Światowego Ładu
i Jednego Światowego Rządu. I wcale nie jest to
już dzisiaj polityczna mrzonka. O tym coraz czę-
ściej zaczynają mówić znani politycy. Jednym z
nich był nie kto inny, jak sam Zbigniew Brzeziń-
ski - w przeszłości doradca Prezydenta USA Jim-
miego Cartera ds. bezpieczeństwa narodowego.
W maju 2010 r. na posiedzeniu Rady Stosunków
Zagranicznych Brzeziński powiedział wprost: „Po
raz pierwszy cały świat jest świadomy, że prezy-
denci i premierzy to marionetki w rękach praw-
dziwej elity władzy”. Mówiąc to Brzeziński miał
na myśli właśnie Grupę Bilderberg.

Z tej perspektywy postać Jana Vincenta Ro-
stowskiego karze stawiać coraz więcej pytań.
Jedno z nich pozostaje najważniejsze” - to pyta-
nie o lojalność ministra finansów wobec polskie-
go państwa i o to, czy rzeczywiście jego polityka
finansowa jest w interesie polskich obywateli?

Leszek Piotr Pietrzak
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Już czwarty tydzień podróżuję po Syberii. Byli
śmy z córeczką w Krasnojarsku, Abakanie

(Chakasja), Minusińsku, Kyzyłu (Tuwa), Irkuc-
ku, Bracku, Angarsku, Zimie, Ułan-Ude. Dotarli-
śmy nawet do Dacanu Iwołgińskiego (duchowe
centrum rosyjskich buddystów).

Po Kraju Krasnojarskim robiliśmy po 800 kilo-
metrów na dzień z prędkością do 140 km/h.

Pewnego razu gdzieś na trasie pod Kyzyłem
przed naszym samochodem nie zdążyło nawet
odfrunąć stado jastrzębi, które pokojowo posilały
się jakąś padliną. Padliny w rezultacie zostało za
nami więcej, ale teraz trzeba wymienić przednią
szybę.

Czasami po kilka godzin w pełnej ciemności
zapi***liśmy po stepie albo półpustyni. Tak było
w Chakassji, Tuwie i na przedgórzu Tybetu.

Tutaj jest bardzo ładnie. Znaczy się baaaaaaaar-
dzo ładnie. Nigdzie na świecie nie ma czegoś
podobnego. Ale zauważyłem jednak pewną zło-
wrogą rzecz: KRAJ UMARŁ. Bez żadnej prze-
sady. Ale nikt tego nie zauważył. Po prostu o nim
dawno temu wszyscy zapomnieli.

Z Ułan-Ude córka pojechała pociągiem do
Moskwy, a ja wysiadłem w Angarsku, gdzie przy-
witał mnie stary znajomy. Więc pognaliśmy na
północ przez różne miasta - Zimę, Usole Sybe-
ryjskie, Sajansk, Tułun. Teraz jestem w Bracku.
Już piąty dzień.

Tego nie można opisać. Mam takie wrażenie,
jakbym znalazł się na początku lat 90-tych. Wi-
dać to na każdym kroku, a przede wszystkim w
nieprawdopodobnej ilości opryszków i pijanych.
Cerkwi w sumie nie ma. Pierwsze, co wydało mi
się podejrzane, to nieprawdopodobna popularność
taksówek. Miasto, rozmiarem przypominające
obwód moskiewski i z liczbą ludnością 260 tysię-
cy, jest nimi po prostu wypchane. W podwórzu
bloczków można zobaczyć 2-3 zaparkowane,
podjeżdżające albo odjeżdżające taryfy.

Potem wyjaśniło się, że prości ludzie jeżdżą tu
taksówką nawet za chlebem, bo na poważnie boją
się złodziei i morderców. Taksówka jest najbar-
dziej rozpowszechnionym transportem publicz-
nym. Do dowolnego punktu miasta wożą za 60
rubli. Samochód wzywają przez telefon i taxi pod-
jeżdża dosłownie w ciągu 2-3 minut. Po północy
miasto po prostu wymiera.

Zimą, w biały dzień mogą zerwać z przechod-
nia futrzaną czapkę albo ściągnąć kożuch. La-
tem na porządku dziennym jest odebranie telefo-
nu komórkowego, zerwanie złotych ozdób, łań-
cuszka. Wszystkiego, co można zerwać, ścią-
gnąć itp.

Nauczyciel w wiejskiej szkole zarabia 3,5 ty-
siąca rubli. Zastępca naczelnego lekarza w miej-
skim szpitalu – 10 tys.

Trzeźwych tymczasem nie widziałem. Tajgę

Rosja już dawno umarła, ale nikt tego nie zauważył...

Braterstwo końca
(z pamiętnika drwala)

rąbią okrutnie. W rejonie brackim lasów zostało,
według burmistrza, jeszcze na 30 lat.  (Tam
wszystko jest wyrąbywane przez firmę „Ilim
Pulp”, w której pracował Dymitr Miedwiediew i
który w latach 90-tych załatwił umowę sprzeda-
ży akcji tej kompanii Amerykanom. Tak więc
wszystko tutaj należy do nich.)

Jednym słowem Syberia i Daleki Wschód są
już całkowicie stracone. Wszyscy tu klną na Chiń-
czyków, ale rozumieją, że jeśli nie od nich to od
nikogo innego nic dobrego się nie trafi. Dobry jest

mąż Chińczyk, praca jest w chińskiej firmie, chiń-
skie owoce, chińskie restauracje, odpoczynek w
Chinach.

Książkami z jakiegoś powodu nikt się nie inte-
resuje. Chociaż na dworcu w Irkucku udało mi
się kupić zbiór Rasputina z jego autografem za
150 rubli. Lepszego prezentu z podróży po Sybe-
rii nie można wymyślić.

Nad miastem cyklicznie ryczy syrena, jak pod-
czas wojny. Tak informują, że bracki kombinat
drzewny rozpoczyna emisję spalin. Przez rurę,
bezmyślnie - prosto w niebo. Kombinat znajduje
się praktycznie w samym centrum miasta. Dym
wali ciągle, ale kiedy rozlega się syrena, potwor-
ne wycie, zaczyna się emisja jakiejś prawdziwej
chemii i ludzie natychmiast zamykają okna, za-
tykają nosy i w ogóle. Smród jest straszny. Idzie
falami. Cuchnie gorzej, niż w publicznym wy-
chodku. Czymś rzygowo-kwaśnym. (Bardzo to
przykre, kiedy ten odór okrywa miasto w pogod-

ne święto 1 września, Dzień Wiedzy. Dzieci w
białych koszuleczkach i kokardkach z kwiatami
chodzą śmierdzącymi ulicami miasta-śmietni-
ska). Z drugiej strony miasta znajduje się bracka
huta aluminium.

Stamtąd po prostu ciągle idzie gęsty dym. I
wszystko - na miasto. Z trzeciej strony - Bracka
Elektrownia Wodna. Tam nic się nie dzieje. Ale
wszyscy ciągle czekają na jakąś tragedię, w ro-
dzaju tej, która zdarzyła się rok temu w Sajano-
Szuszeńskiej Elektrowni Wodnej [W 2009 roku
w wyniku nagłego wzrostu ciśnienia doszło do
wybuchu w elektrowni, zginęło 75 osób. Tekst
powstał w 2010 roku. - przyp. tłum]. Z czwartej
strony – tzw. Brackie Morze.

Średnia płaca wynosi tu 8 tysięcy rubli. Wi-
dzieliśmy dzieci klęczące przy kolejowym prze-
jeździe i proszące o jałmużnę. Putina i Miedwie-

diewa w tych rejonach nazywają po prostu: „pe-
dałami”.

Ogólnie, miasteczko straszliwie depresyjne. Ale
bardzo ciekawie. Udało się wynająć 3-pokojowe
mieszkanie, co prawda, bez pralki i z okropną
kuchenką elektryczną. Natomiast w łazience jest
jacuzzi. Dom to właściwie, „chruszczowka”, a
w mieszkaniu przebudowano ściany. StUdio, kur-
de! Cała przyjemność - 8 tysięcy na miesiąc. Po-
żyję tu parę tygodni. Powędruję, zaznam rozko-
szy obcowania z tubylcami i tubylkami.

Byłem już w kilku miastach rejonowych i
wsiach. Ooooo. Takiej nędzy opisać po prostu
nie można. Miejscowy lekarz opowiedział mi,
że niektóre dzieci chodzą do szkoły bez dolnej
bielizny...

Straszne? W miejscowym sklepie sprzedaje się
lianozowe mleko „Wim-Bil-Dann” za 46 rubli.
Za litr. Mandarynki są po 150 rubli. Jest natomiast
bardzo dużo taniej wódki.
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Zupełnie zapomniałem! Stosunek płci tu-
taj to 1 do 3. Czyli na trzy baby jednego chłopa!
Dlatego zupełnie powszechne jest, że matuś i
córeczka żyją razem z jednym mężem. Pełno tu
matek w wieku 15-16 lat. Płakałem. Za to jest
wiele lesbijek.

Tak, zapomniałem powiedzieć. Byłem w mie-
ście Zima. Na czele stoją „jedinorossy” [człon-
kowie partii Jedna Rosja - przyp. tłum.]. Już drugi
rok zamknięty jest miejscowy szpital położniczy.
Mieszkańców jest 34 tysiące. W ciągu roku rodzi
się 600-700 dzieci. Kobiety zmuszone są rodzić
w karetkach pogotowia, które zamawia się na
konkretny dzień. Kto nie zdąża - w domu. Do
najbliższych miast - Angarska, Kujtuna, Irkucka -
trzeba jechać 150-200 kilometrów. Sajansk jest
oddalony o 24 km. Ale przecież nie wszyscy mają
samochody i pieniądze na taksówkę.

I jeszcze. Za tzw. Morzem Brackim, w tajdze,
jest wiele wsi. Odległości między nimi to 100-700
kilometrów. Po bezdrożu - promem - znów po
zniszczonych drogach. Niektóre wsie są maleń-
kie. Inne to 1000-2000 ludzi.

Jeśli umiera człowiek, trupa trzeba odwieźć
do Bracka. Trzeba go na coś załadować, do-
wieźć na prom, przeprawić na drugi brzeg, do-
wieźć do kostnicy, zarejestrować i potem tą
samą drogą przewieźć za morze, do rodzinnej
wsi na cmentarz.

Taka podróż w obie strony w towarzystwie nie-
boszczyka kosztuje wg lokalnych standardów
bajońskie sumy i zajmuje około trzech dni. Dlate-
go tu po prostu nie rejestruje się zmarłych, grze-
bie się ich ot tak, po prostu.

A czy wiesz, że Syberia nie jest zelektryfiko-
wana? Kabla dotychczas nie przeciągnięto, cho-
ciaż jest kupa elektrowni, i to najpotężniejszych
w Europie: Sajano-Szuszeńska, Bracka, Ust-Ilim-
ska, Irkucka. Budują Boguczańską. Ale otóż ka-
bla za władzy radzieckiej nie zdążyli wszędzie
doprowadzić. Ale „jedinorossy” gwiżdżą na to.
Linie ciągną tylko na zachód. Ale nic się nie stało.
W schroniskach turystycznych (nawet na Bajka-
le!) czasami światło w domkach jest z diesla przez
3-4 godziny wieczorem i godzinę rano. Chociaż
w niektórych elektryczność, oczywiście, jest. Ale
tam doba kosztuje koło czterech tysięcy. Z córą
do pokoju przynieśliśmy piecyk naftowy i na nim
robiliśmy herbatę.

Wszędzie ch***o, niekomfortowo, ale jedna-
kowo pięknie. To „pięknie” pozwala zapomnieć
o wszystkim, co negatywne. Ale jeżeli wyobrazić
sobie życie tutejszych ludzi to aż strach bierze.
Przy czym, byłem tu już 24 lata temu. Wtedy
chociaż przeklinano życie, to jednak starano się
je polepszyć. A teraz wszyscy chcą tylko wypom-
powywać pieniądze z przyrody. Drwalom, którzy
tygodniami harują w tajdze, „Ilim Pulp” płaci po
30 tysiące rubli.

Ale przy tym, według umowy z lokalną admi-
nistracją, nie wypłaca się już żadnych (!) środ-
ków na miejscowy socjal, na drogi, rekonstrukcję
lasu, którego, tak właściwie, zostało tu na 30 lat.
O tym przeczytałem w wywiadzie z burmistrzem
brackiego rejonu. Ma on nadzieję, że las wyro-

śnie. Ale to nieprawda. Cedr tak szybko nie odra-
dza się. Specjalnie poszukałem informacji na stro-
nach poświęconych hodowli roślin.

Wszystko tutaj dla przyjezdnych z Moskwy
okazuje się być bardzo drogie. Ale moskiewskie-
go standardu nie dasz rady stworzyć czy kupić za
żadną kasę. Sportowych sal i basenów, solariów
tu nie ma. A jeśli są, to tylko dla dzieci i w czasie
roku szkolnego. Jeśli chcesz wypić kawę to w
miejscowych stołówkach i kawiarniach zapropo-
nują ci tylko „Nescafe 3 w 1”.Lura, której wypi-
cie jest niebezpieczne dla życia.

W jedynym miejscu Bracka, gdzie przyrządza
się kawę (instytucja ta nazywa się
„Fiszka”), filiżanka kosztuje 250 rubli. To jest
miejscówka lokalnej elity i jej dzieci. Tu kręci się
miejscowa „złota młodzież”. Ale okolice, oczy-
wiście, bardzo ładne!

Każdy dzień życia tutaj to prawdziwe osiągnię-
cie, porównywalne z lotem w kosmos bez ska-
fandra. Miejscowi chłopi przed 40 rokiem życia
zostają impotentami. Wszyscy drwale, co zrozu-
miałe, nie mają rąk, nóg. Po betonowej drodze,
łączącej miasto Koleją Bajkalsko-Amurską,
jeżdżą ciężarówki, należące do Amerykanów,
Chińczyków i ludzi nielegalnie wycinających lasy.
Koleją drzewo zawozi się do Chin albo na Wła-
dywostok. A do tutejszej huty na przerób przywo-
zi się surowiec z Australii. Brednie jakieś, co nie?

Buriację poznałem. Buriatki, uwierz mi, są lep-
sze od Buriatów. Ale ani jednym, ani drugim pić
nie wolno. Alkohol zwala ich z nóg migiem. Ale
nieszczególnie ciągnie ich do wódki. To wszyst-
ko jest od Ruskich.

To my ich upijaliśmy i upijamy. Ale Buriatki...
mmm... Nie żartuję. Są strasznie ładne w wieku
30-32 lata. Bardzo akuratne mordki.

Baby są tu wszystkie bardzo zepsute. Nie tylko
w Buriacji. Już pisałem, że w obwodzie irkuc-
kim, Bracku chłopów po prostu brakuje. Dlatego
zupełnie powszechne jest, że matuś i córeczka
żyją razem z jednym mężem. Wczoraj nawet
poznałem jedną taką. Żyje z matką, ojczymem i
jego dzieckiem. Wyobrażasz sobie?…

Pełno tu matek w wieku 15-16 lat. Boją się ro-
bić aborcję, ponieważ poziom ginekologii jest tu
przedrewolucyjny a po takim „zabiegu” bezpłod-
ność jest gwarantowana.

Jest tutaj wiele lesbijek. Niesamowite! Przy
czym nie są to tylko młode kobiety. Ogólnie miej-
scowi chłopi po czterdziestce to impotenci. Cóż
pozostaje rosyjskim ślicznotkom.

Cerkwi w mieście przez pięć dni nie widzia-
łem. Dopiero w jakimś oddalonym rejonie. Jed-
nym słowem, chodzę i płaczę…

Komisarz wojskowy miasta Zima to człowiek
raczej nie święty. Ale każdy jego poborowy na
szyi, w woreczku, obok krzyżyka, ma papierek z
numerem telefonu komórkowego do niego. Jeśli
kogoś wezmą do floty albo w jakieś knieje, czy
stanie się cokolwiek innego, to zawsze może za-
dzwonić do pułkownika. Ten ujmie się za nim.

Tutejszy naród jest bardzo biedny. Nie uwie-
rzysz. 140 osób na wiosnę poszło do wojska, a 80
zostało zwolnionych. Prawie wszyscy z nich zo-

stali w domach z powo-
du tzw. „niepełnowar-
tościowego żywienia”-
niska waga jest przy
normalnym wzroście.
Chociaż dla większości
tutaj, nie uwierzysz (!),
armia jest zbawieniem. Pozwala wyrwać chło-
paka z środowiska przestępczego, daje wielo-
dzietnej rodzinie odetchnąć od bezrobotnego
lokatora itd.

Powtarza się historia, kiedy to w latach kolek-
tywizacji Armia Czerwona była ratunkiem dla
wiejskich chłopaków. Wszyscy byli syci, ubrani,
obuci. Cóż to było za życie! Nie to, co w rozkuła-
czanych wsiach. Tak więc teraz cała Syberia to
jedna wielka rozkułaczana wieś.

Naród przestał paść krowy, bo nie ma gdzie
tego robić. Na Syberii! Po prostu ziemia jest teraz
czyjąś własnością i otoczono ją kłującym dru-
tem. Wcześniej to były pola dla wypasu...

Dwa lat temu, tak jak dziś, 30 sierpnia, trafiłem
na koncert Madonny w Nicei, na Lazurowym
Wybrzeżu. W tym roku, 30 sierpnia, poznałem
komisarza wojskowego, który troszczył się o los
dwóch sedesów dla miejscowego zimnienskiego
przedszkola. Tam sedesu po prostu nie było i dzieci
robiły kupę na podłogę, za zasłoneczką.

Z rozmowy z komisarzem:
- I spójrzcie, jak żyją urzędnicy, jakimi samocho-
dami jeżdżą, gdzie kupują ubrania, co jedzą, gdzie
odpoczywają. Jak długo to będzie trwać!!! To jaw-
na niesprawiedliwość, to podłość! To jawne nie-
dochowanie wierności swojemu narodowi. Nie.
To zdrada! U was, wojskowych, nazywa się to
„zdradą Ojczyzny”.
- Hm. Zdrada Ojczyzny w skali regionu? Na to
wygląda. W Moskwie urzędników wsadza się za
zdradę Ojczyzny w stylu przekazania tajemnic
państwowych zagranicznym specsłużbom. U was
to wszystko jest bardziej na poważnie. Zdrada to
odmowa rozstrzygnięcia przez urzędnika spra-
wy remontu szpitala położniczego albo wymiany
sedesu w przedszkolu.

A techniczna w przedszkolu otrzymuje wypła-
tę w wysokości 2,5 tysiąca rubli. Co to takiego
techniczna? Po naszemu - sprzątaczka.

Dziewczyny są tu porządne, spotykają się z
chłopakami dla przyjemności. Żadnych daleko-
siężnych planów. Dają każdemu, kto się spodo-
ba. Bez zobowiązań. „Co znaczy seks bez zobo-
wiązań?” - zapytał mój kolega Witia miejscowej
komsomołki Leny. - „To znaczy bez prezerwaty-
wy”, - odpowiedziała roztropnie.

Przez całe życie Lena zdążyła odwiedzić tyl-
ko osiedle typu miejskiego Wichoriewka, mia-
sta Tanguj, Zimę i Irkuck, gdzie chciała wstąpić
do instytutu języków obcych. Ale oblała egza-
miny i poszła do miejscowego brackiego colle-
ge’u na zaoczne, gdzie kształci się nauczycieli
młodszych klas.

Dziś na ulicach miasta jest nad wyraz świą-
tecznie. Dużo pijanych dzieci i ich rodziców. 1
września. Dzień Wiedzy...

http://alzheimer.livejournal.com/
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KRZYZÓWKA

Hasło krzyżówki to myśl Stanisława Jerzego Leca
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Redakcja „SPCH Solidarność”
wysyła miesięcznik

w formie elektronicznej.
Prosimy podawać adresy e-mail

na skrzynki Sekretariatu lub Redakcji

Zachęcamy do odwiedzania bloga
Sekretariatu Przemysłu Chemicznego

NSZZ „Solidarność”

http://spchsolidarnosc.blog.pl/
Znajdziecie tam bieżące informacje

Poziomo: 1. sortyment węgla; 3. markiz z ko-
medii Moliera „Mizantrop”; 6. port większy niż
usteczka; 9. uciszający dźwięk; 15. główna
tętnica; 16. powieść Capka; 17. przednia
część siodła; 18. starożytne miasto w Mezo-
potamii; 19. kwasy w komórce (skrót); 20. tka-
nina wełniana z przędzy czesankowej; 21.
4840 jardów kwadratowych; 22. Malawi, je-
zioro w Afryce; 23. pisarz i filozof francuski; 25.
miasto w Rosji; 28. stal na przyrządy precyzyj-
ne; 29. Adam, pisarz i eseista; 31. piwo z pubu;
32. skrucha; 33. wąż z „Księgi dżungli”; 35.
Cyganka z ‘Chaty za wsią”; 37. werset z Kora-
nu; 38. warszawska uczelnia katolicka (skrót);
40. liście na talerzu; 42. ziółko lub egzotyczny
owoc; 44. zbiór doktryn rozwiniętych w juda-
izmie; 48. włóczęga, ulicznik; 50. utworzona z
Syrii i Egiptu; 51. skala światłoczułości; 52.
koniec młota; 54. zasada ładu przyrody w filo-
zofii chińskiej; 56. najcięższy metal, bardzo
twardy i kruchy; 58. słynne uzdrowisko w Bel-
gii; 59. dzieło gisera; 61. rybie rykowisko; 62.
ozdobna butelka na trunek; 63. miasto z rafi-
nerią; 67. na okręcie podwodnym ale bez
gazet; 69. drzewo z polskiego krajobrazu; 70.
strach; 71. gatunek wielkich mrówek; 72. ro-
syjskie imię żeńskie; 73. miasteczko na Po-
jezierzu Mazurskim; 74. zdarza się po serwie;
75. lina stalowa z hakiem na jednym końcu;
76. jednoosobowa łódź wyścigowa; 77. udo-
skonalona harmonia ręczna; 78. dawna mo-
neta japońska; 79. składana podczas tarła;
Pionowo: 1. błazen pod namiotem; 2. słow-
ne kręcenie nosem; 4. słodkowodna ryba z
karpiowatych; 5. styk jezdni z chodnikiem; 7.
syntaksa; 8. pożywny napój; 10. kobieta z
mieszkania obok; 11. święta księga muzuł-
manów;  12. kościół parafialny; 13. fragment
z Biblii; 14. prycza; 24. wyspa na Oceanie
Spokojnym; 26. kulawizna u konia; 27. poło-
żenie statku względem wiatru; 30. radziecka
agencja prasowa; 32. sieć na obręczach; 34.
holenderski żaglowiec; 36. podróżny lub do-
świadczeń; 39. entuzjazm; 41. powieść J. I.
Kraszewskiego; 43. tybetańska mniszka bud-
dyjska; 44. osiada wszędzie; 45. pra-Meksy-
kanin; 46. jednostka mocy; 47. szpalta; 48.
żydowska gmina wyznaniowa; 49. płyn w aku-
mulatorze; 53. prawdziwki; 55. najdłuższa rze-
ka Ameryki Południowej; 57. przezroczyste do
napojów; 58. myśliwy polujący z jastrzębiem;
60. nie ma nas dzisiaj w szkole; 63. porwał
Helenę; 64. moneta z Birmy; 65. pasza, prze-
znaczenie; 66. sklep z tanim mięsem; 67. sta-
ry, leniwy wół; 68. napęd katarynki.
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– Marek, wstawaj! Budzik
dzwoni.
– Powiedz, że oddzwonię...

***
Dzwoni facet do Sejmu
– Dzień dobry chciałbym zo-
stać posłem.
– Panie, pijany pan jesteś!
– Tak, a są jakieś inne wy-
mogi?

***
– Czym się różni magister
politologii od pizzy?
– Pizza jest w stanie wyżywić czte-
roosobową rodzinę

***
Rozmowa dwóch studentów:
– Co studiujesz?
– Ekonomię i zarządzanie transpor-
tem.
– Znaczy się, będziesz dyplomowa-
nym konduktorem.

***
Co robi zrezygnowana prostytutka w
kasynie?
Daje za wygraną.

***
Przychodzi klient do sklepu meblowe-
go i mówi:
– Interesują mnie drzwi.
A sprzedawca na to:
– No to fajne ma pan zainteresowa-
nia.

***
Konduktor zatrzymał pasażera jadą-
cego bez biletu:
– Proszę pana - mówi konduktor - pa-
sażer w pociągu musi przestrzegać kil-
ku zasad: musi mieć ważny bilet i nie
wolno mu przekupić konduktora. Tę
pierwszą zasadę już pan złamał.

***
Uchwała Rady Miasta:
Dziury w jezdniach nie będą łatane,
tylko zarybiane.

***
Przychodzi chłop do lekarza. Lekarz
prowadzi z nim wywiad i pyta:
– Pracuje pan?
– Tak – odpowiada chłop.
– A pije pan?
Chłop się chwilę zastanawia i odpo-
wiada;
– A niech tam, nalej pan.

Żona pyta męża:
– Kochanie, a jak-
bym była niewido-
ma, to kochałbyś
mnie?
– Tak.
– A jakbym była kulawa, to kochałbyś
mnie?
– Tak.
A gdybym była niema, to kochałbyś mnie?
– Wtedy bym oszalał z miłości.

***
– Zgodziłabyś się wyjść za idiotę,
gdyby miał dobry samochód?
– Sama nie wiem… Twoja propo-
zycja trochę mnie zaskoczyła.

***
W jednym z instytutów zaczęto w
godzinach pracy wypuszczać na
korytarze lwy. Jednak po pewnym
czasie zdarzył się wypadek śmier-
telny i lwy usunięto.
– Potrzebna ci była ta sprzątacz-
ka – mówi jeden lew do drugiego.
– Ja trzydziestu naukowców zja-
dłem i nikt nie zauważył!

***
Przychodzi sprzątaczka na skargę
do dyrektora kopalni i mówi:
– Wiycie dyrektorze, jak żech
wczoraj myła schody to na sa-
miuśkim końcu, przy ostatnim
schodku, jak byłach tak schylono,
przilecioł jakiś górnik i tak mnie
skrzywdził od zadku, że szkoda
godać!
Na to dyrektor:
– To czemu żeście nie uciekali?!
A na to ona:
– Kaj, na te pomyte?!

***
W aptece:
– Co dla pani?
– Test ciążowy proszę.
– Jaki?
– Negatywny, jeśli można.

***
Przychodzi Natalia Siwiec do leka-
rza.
– Słucham co pani dolega?
– Nie, nic. Ja tylko rozebrać się przy-
szłam.

***
W restauracji:
– Kelner! Ta zupa mi nie odpowiada.
– A o co ją pan pytał?
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Reklamacja bez paragonu w Polsce wydaje się
czymś niemożliwym, a jednak taka sytuacja jest
jak najbardziej możliwa. Nie zawsze posiadamy
bowiem dowód zakupu wadliwej rzeczy w posta-
ci paragonu. Nie umniejsza to jednak naszego
prawa do reklamacji.

Zgodnie z treścią art. 8 ustawy z dnia 27 lipca
2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda-

ży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cy-
wilnego, jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgod-
ny z umową, kupujący może żądać doprowadze-
nia go do stanu zgodnego z umową przez nieod-
płatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że
naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wy-
magają nadmiernych kosztów. Towar konsump-
cyjny jest niewątpliwie niezgodny z umową sprze-
daży, gdy nabywca nie ma możliwości swobod-
nego z niego korzystania w związku z niewywo-
łaniem w następstwie wady prawnej jej skutku
rozporządzającego, czyli braku nabycia przez ku-
pującego własności rzeczy.

Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględ-
nia się wartość towaru zgodnego z umową oraz
rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a tak-
że bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie
naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.
Nieodpłatność naprawy i wymiany oznacza, że
sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosz-
tów poniesionych przez kupującego, w szczegól-
ności kosztów demontażu, dostarczenia, roboci-
zny, materiałów oraz ponownego zamontowania
i uruchomienia. Jeżeli sprzedawca, który otrzy-
mał od kupującego żądanie doprowadzenia to-
waru do stanu zgodnego z umową i nie ustosun-
kował się do tego żądania w terminie 14 dni, uwa-
ża się, że uznał je za uzasadnione. Jeżeli kupujący,
z przyczyn określonych powyżej, nie może żądać
naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie
zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpo-
wiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana
narażałaby kupującego na znaczne niedogodno-
ści, ma on prawo domagać się stosownego obniże-
nia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie
może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsump-
cyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu
odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany
uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
W praktyce żaden przepis nie uzależnia sku-
teczności złożenia reklamacji od posiadania para-
gonu. Co więcej, w rejestrze klauzul niedozwolo-
nych prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów pod numerem 2685
została wpisana klauzula o brzmieniu: „Do rekla-
mowanego lub zwracanego produktu konieczne jest
dołączenie paragonu”. Oznacza to, że reklamacja
bez paragonu jest w polskim systemie jak najbar-
dziej możliwa. Z drugiej jednak strony klient rekla-

mujący dany produkt musi
udowodnić fakt zakupu
przedmiotu w konkretnym
sklepie -  w innym przy-
padku sprzedawca ma

prawo odmówić przyjęcia towaru do naprawy. W
praktyce dowodem zakupu może być nie tylko pa-
ragon czy faktura VAT, ale także wyciąg z konta
bankowego, jeśli dokonywaliśmy płatności kartą,
potwierdzenie przelewu, a także dowód ze świad-
ków. Warto zaznaczyć, że niektórzy sprzedawcy
nie żądają przedstawiania dowodów zakupu rekla-
mowanej rzeczy – należy to jednak do rzadkości.

Z powyższego wynika zatem, że sprzedawca
nie może od nas wymagać przedłożenia parago-
nu, jeśli zechcemy zareklamować jego produkt.
Jeżeli jednak nie zechce przyjąć reklamacji, po-
mimo tego iż udowodniliśmy, że towar pochodzi
z jego sklepu, to w takiej sytuacji następuje naru-
szenie nie tylko zasad uczciwej konkurencji ale
także przepisów prawa powszechnie obowiązu-
jącego – tzw. praktyka naruszającą zbiorowe in-
teresy konsumentów. Klient może wówczas zgło-
sić sprzedawcę do UOKiK. Konsekwencją tego
może być nałożenie na przedsiębiorcę kary pie-
niężnej w wysokości nie większej niż 10% przy-
chodu osiągniętego w roku rozliczeniowym po-
przedzającym rok nałożenia kary – nawet, gdy
żądanie paragonu w związku z reklamacją towa-
ru było zachowaniem nieumyślnym.

Na zakończenie pamiętajmy, że kupujący traci
uprawnienia do reklamacji, jeżeli przed upływem
dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności
towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiado-
mi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu
wystarczy jednak wysłanie zawiadomienia przed
jego upływem. Warto także podkreślić, że wybór
roszczenia z gwarancji towaru nie powoduje utraty
możliwości żądania tego samego roszczenia na
podstawie niezgodności towaru z umową, co ma
istotne znaczenie, jeśli sprzedawca i gwarant są
odrębnymi podmiotami. W sytuacji, gdy sprze-
dawca jest zarazem gwarantem, istotnego zna-
czenia nabiera jednoznaczne określenie przez
kupującego reżimu odpowiedzialności, na jakiej
opiera żądanie wypełnienia dochodzonego upraw-
nienia. Nie jest bowiem możliwe konstruowanie
roszczenia mieszanego, obejmującego elementy
każdego ze wskazanych reżimów. Dokonanie
zatem wyboru podstawy roszczenia, wiążące dla
sprzedawcy, wiąże również kupującego, do cza-
su stwierdzenia niemożności spełnienia go. Ku-
pujący powinien powiadomić sprzedawcę o przej-
ściu na roszczenia przewidziane drugą podstawą,
zwłaszcza gdy sprzedawca jest również gwaran-
tem. Zmiana uprawnień realizowanych w ramach
gwarancji na przewidziane w art. 8 ustawy z 2002
r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsu-
menckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego nie
wyłącza, objętej tym przepisem, ich sekwencji.

http://serwisprawa.pl

Reklamacja
bez paragonu

Stan duszy mędrca, co w okno ze strachem
Patrzy, jak słońce zamienia się w diament
Nie wzrusza więźnia, któremu płat blachy
Przesłania w kraty pocięty firmament.

Na myśl o więźniu, któremu tak mało
Pozostawiono, prócz snu i jedzenia,
Że tyle żyje - ile żyje ciało -
Rytm serca mędrca o włos się nie zmienia.

Nie dbają zmysły za czym tęskni dusza.
Cóż, że myśl lotna, skoro byt parszywy.
Nędza istnienia mądrości nie wzrusza,
Ani też mądrość nie ma na nią wpływu.

Więc w przeciwieństwach poszukując sensu
To jedno mędrzec-więzień wie niestety:
Konkret - odmawia bytu Uniwersum,
A Uniwersum za nic ma konkrety.

Podziwiam umysł, że potrafi zgoła
Tam, gdzie się ciało skręca z obrzydzenia,
Nad ochłapami pochyliwszy czoła
Szukać zasady porządku istnienia.

Gardzę umysłem, że nadto łakomy
Na wiwisekcję i rentgenografie -
Istoty wnętrza pragnąc sprawdzić domysł
Istotę kształtu tnie na chybił trafił.

Uczony - myślą przeniknął pustynię
I skarb ukryty w głębi ujrzał jasno,
Lecz skarbu tego strzegły trzy świątynie,
Których wzrok mędrca nawet nie zadrasnął

Więc zniszczył jednej polichromie złote,
Na strzępy porwał drugiej srebrne blachy,
Sklepienie trzeciej rozłupał kilofem,
By garść krwi suchej wygrzebać spod piachu.

Czy proch sprzed wieków owe gruzy spłaci -
Niech skrupulatni wyliczą uczeni.
Poszukiwanie wszelki sens swój traci,
Gdy zwą szukaniem to - co jest niszczeniem.

Alternatywa

Jacek Kaczmarski


