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¯¹daj w Komisji Zak³adowej i w salonach prasowych- Czytaj „Tygodnik Solidarnoœæ”!
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...i mia³y byæ
europejskie

standardy
pracy...

Noc Genera³a
Upiory budz¹ siê noc¹

S¹ w naszej historii wydarzenia, które s¹ Ÿró-
d³em narodowej dumy. Budz¹ szacunek dla
dokonañ przodków, podziw za ich bohaterstwo
i s³u¿bê OjczyŸnie. Ale s¹ i takie, których wspo-
mnienia wywo³uj¹ ból, gorycz, gniew i wstyd.

...na str. 8i 9

PolfaWarszawa
protestuje!

Rozpoczê³y siê przygotowania do manifesta-
cji, która odbêdzie siê 12 grudnia w dniu uro-
dzin Jerzego Staraka pod jego siedzib¹ na uli-
cy Bobrowieckiej.                          ...na str. 4, 5

O expose Tuska
Zabrak³o jakiejkolwiek zapowiedzi walki z bez-
robociem, rozszerzaj¹cym siê ubóstwem,
bied¹ oraz poprawy stanu ochrony zdrowia,
czy oœwiaty i nauki. Niektóre plany oszczêd-
noœci budz¹ wiele w¹tpliwoœci.    ...na str. 2 i 3

Kompas
(scenariusz romantyczny)

Kulikow: S³uchajcie, Jaruzelski. Widzê wy-
raŸnie, ¿e postawiliœmy na niew³aœciwego
cz³owieka. Albo zrobicie porz¹dek w tym bur-
delu, albo znajdziemy kogoœ na wasze miej-
sce. Poniatno?                       ...na str. 10, 11, 12

Pytasz mnie: „Co to jest patriotyzm?
Na co komu potrzebna Ojczyzna?...”.
Roztapiamy siê w tyglu Europy,
A ja tylko o ranach i bliznach...

Dziwisz siê, po co ten ca³y baga¿:
Hymn... Sztandary... Historia... I wiersze...
Jak objaœniæ to komuœ, kto czasem
Czyta tylko instrukcjê playstation?...
Wiem...Tak d³ugo nie by³o tu wojen...
Jest internet, McDonald´s i stringi...
M¹drych ludzi obrzuca siê b³otem...
Na przywódców og³asza castingi...
Rz¹dz¹ ch³opcy w przykrótkich spodenkach,
Chleb dro¿eje, taniej¹ igrzyska...
Rozszczeka³a siê w mediach nagonka;
Lepkie k³amstwo wylewa siê z pysków...

Z³odziej dzier¿y dziœ klucze do banku...
B³azen mieni siê dumnie Stañczykiem...
„Autorytet” wystawia na sprzeda¿
Swe poparcie - za eurosrebrniki...

Mówisz mi: „To jest chyba normalne!
Ca³y œwiat przecie¿ „jedzie po bandzie”...
Dla nas, wiesz... Liczy siê tu i teraz...
Taki czas... Bawmy siê w eurolandzie!”.

„Wolnoœæ mamy... wiêc „róbta, co chceta!”
Kto nie umie siê bawiæ, niech spada!...”.
Ja coœ mówiê o tañcu Chocho³a,
Ty nie kumasz nic z tego, co gadam...

Masz licencjat, brak zasad i power.
Chamski Pi-aR, co daje wyjœæ z cienia...
Nauczyli ciê prawie wszystkiego,
Odebrali zaœ zdolnoœæ myœlenia...

„Mia³eœ, chamie, z³oty róg, (...)
osta³ ci siê ino sznur...”.

A mury rosn¹, rosn¹, rosn¹...
I dosiêgaj¹ prawie chmur...
A mury rosn¹... Niewidzialnie...
Otacza wszystko szklany mur...

Pytasz mnie: „Co to jest PATRIOTYZM?”...
Wielu mêdrków wci¹¿ nad tym siê trudzi...
Patriotyzm na dziœ - to mieæ dzieci...
I wychowaæ je... Na dobrych ludzi...

PATRIOTYZM

Lech Makowiecki
pieœniarz, poeta

Mia³em i ja swoje Grudnie. Ten, który mnie
dopad³ 30 lat temu zapamiêta³a moja ca³a

rodzina na dalekie pokolenia. Jednak ten, którego
doœwiadczy³em 40 lat temu tkwi tylko we mnie jak
ostra drzazga za paznokciem… i boli… Mia³em
wtedy tylko 20 lat i chcia³em ¿yæ normalnie.

31 grudnia 1970 roku, kilkanaœcie dni po masa-
krze pod bramami obydwu stoczni i na ulicach
Gdañska, Gdyni, Szczecina i Elbl¹ga, stan¹³em w
oknie rodzinnego mieszkania w Nowym Porcie.
Po drugiej stronie placu Wolnoœci jarzy³y siê syl-
westrowo okna restauracji Viking.

Sta³em w oknie i ³zy same jakoœ pop³ynê³y, kie-
dy zobaczy³em moich s¹siadów - stoczniowców,
moich kolegów, z ¿onami, dziewczynami, id¹cych
beztrosko na bal sylwestrowy. Szli po bruku, który
jeszcze mia³ na sobie œlady krwi…

Chcemy siê bawiæ, chcemy w zabawie zapomnieæ
o tej smutnej prawdzie, ¿e tak naprawdê Polska -
nasza Ojczyzna, nie zazna³a od roku 1939 ani jed-
nego dnia wolnoœci. Pytacie o 16 miesiêcy triumfu
NSZZ „Solidarnoœæ”? Tak, to by³y miesi¹ce wol-
noœci, ale tylko dla garstki tych, których 10 lat po tym
tragicznym Sylwestrze wtr¹cono do wiêzieñ. Dla
tych niespe³na 10 tysiêcy straceñców, którym za-
marzy³a siê wolnoœæ dla wszystkich.

Dzisiaj okazuje siê, ¿e rezygnacjê z wolnoœci
mo¿na w Polsce kupiæ za drobne pieni¹dze…

Micha³ Orlicz

Moje Grudnie
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W expose nie by³o ¿adnego odniesienia siê do
sytuacji w s³u¿bie zdrowia, oœwiacie, wyso-

kiego bezrobocia, rosn¹cej biedy, wykluczenia spo-
³ecznego. Tak jakby te wielkie problemy spo³eczne
wspó³czesnej Polski w ogóle nie istnia³y. Dlatego
oceniamy expose jako niepe³ne, przesadnie wypo-
lerowane. Zabrak³o te¿ jakiejkolwiek wzmianki o
wspó³pracy z partnerami spo³ecznymi. To akurat
nie dziwi, bo premier od pocz¹tku konsekwentnie
lekcewa¿y dialog spo³eczny – mówi Henryk Na-
konieczny.  Jego zdaniem, expose premiera zak³ada
zbyt optymistyczny spadek d³ugu publicznego. -
Przytoczone przez premiera zamierzenia: ograni-
czenia do 52 proc. d³ugu publicznego w 2012 roku
i 47 w 2015 roku, bêd¹ bardzo trudne do zrealizo-
wania. Wskazane w wyst¹pieniu premiera zmniej-
szenia i wp³ywy bud¿etu nie bilansuj¹ siê na tak¹
sumê, chyba, ¿e odmiennie do zapowiadanego, na-
st¹pi radykalny wzrost gospodarczy – ocenia eks-
pert „Solidarnoœci”.

- Nie do zaakceptowania dla „Solidarnoœci” w
przedstawionej przez premiera formie jest zrów-
nanie i wyd³u¿enie wieku emerytalnego – zaznacza
Henryk Nakonieczny. - Zabrak³o informacji, jak

Chodzi o z³amanie przez rz¹d terminu konsulta-
cji ustawy oko³obud¿etowej. Przyjêta ustawa

zak³ada m.in. zamro¿enie p³ac w sferze bud¿eto-
wej oraz zamro¿enie podstawy naliczania zak³a-
dowego funduszu œwiadczeñ socjalnych. Przewi-
duje te¿ podwy¿szenie stawki na olej napêdowy i
biokomponenty oraz ograniczenie wysokoœci do-
tacji z bud¿etu pañstwa dla Pañstwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych do wy-
sokoœci 30 proc. wydatków Funduszu przezna-
czonych na dofinansowanie wynagrodzeñ osób nie-
pe³nosprawnych.

Tak istotne i bolesne dla du¿ej czêœci spo³eczeñ-
stwa zapisy przyjêto ³ami¹c ustawê o zwi¹zkach
zawodowych. Zgodnie z ni¹ termin konsultacji ze
zwi¹zkami projektów aktów prawnych wynosi co
najmniej 30 dni. Ze wzglêdu na wa¿ny interes pu-
bliczny mo¿e zostaæ skrócony do 21 dni, wymaga
to jednak wtedy szczególnego uzasadnienia.

Tymczasem projekt zmian zosta³ „Solidarnoœci”
przes³any poczt¹ dopiero 14 listopada. O zacho-
waniu jakichkolwiek terminów ustawowych nie ma
wiêc mowy. Zabrak³o te¿ uzasadnienia skrócenia
terminu konsultacji.

- Rz¹d rozpoczyna program oszczêdnoœciowy
od ³amania prawa. Nie tak powinno wygl¹daæ wpro-
wadzanie w ¿ycie zmian proponowanych przez

Expose niepe³ne
i w¹tpliwe

- W wyst¹pieniu Donalda Tuska zabrak³o jakiejkolwiek zapowiedzi walki z bez-
robociem, rozszerzaj¹cym siê ubóstwem, bied¹ oraz poprawy stanu ochrony
zdrowia, czy oœwiaty i nauki. Niektóre plany oszczêdnoœci budz¹ wiele w¹tpli-
woœci. S¹ jednak równie¿ w¹tki, z którymi mo¿na siê zgodziæ – ocenia dzisiej-
sze expose premiera Henryk Nakonieczny, cz³onek prezydium Komisji Krajo-
wej NSZZ „Solidarnoœæ”, ekspert zwi¹zku w Komisji Trójstronnej.

tak znacz¹ce zmiany wp³yn¹ na rynek pracy. Oba-
wiam siê, ¿e przy wysokim poziomie bezrobocia-
pracownicy zamiast przechodziæ na emerytury, za-
silaæ bêd¹ szeregi bezrobotnych i korzystaæ z za-
si³ków. W¹tpliwoœci budzi te¿ sam mechanizm wy-
d³u¿ania wieku emerytalnego, naszym zdaniem po-
winien on obejmowaæ ludzi m³odych, a nie tych,
którym zosta³o kilka lat do emerytury. „Solidar-
noœæ” z ostro¿noœci¹, ale pozytywn¹, odbiera pro-
pozycje zmian w podatkach zwi¹zane z polityk¹
prorodzinn¹. - Dobrze, ¿e wyró¿niono rodziny
bardziej i mniej zamo¿ne i tym drugim zapropono-
wano wiêksze wsparcie. W¹tpliwoœci budz¹ jed-
nak kryteria dochodu na rodzinê. Naszym zdaniem
sprawiedliwsze by³oby kryterium dochodu na
cz³onka rodziny, by³oby to realne wsparcie dla ro-
dzin wielodzietnych – mówi Nakonieczny.

Zwi¹zek krytykuje natomiast likwidacjê ulgi in-
ternetowej. - To nieprawda, ¿e internet jest ju¿ po-
wszechny. Likwidacja tej ulgi uderzy w najubo¿-
szych, a korzyœci dla bud¿etu bêd¹ ma³o imponu-
j¹ce – uwa¿a zwi¹zkowy ekspert.

W¹tpliwoœci wzbudza te¿ zapowiedŸ zmiany
waloryzacji rent i emerytur, z procentowej na kwo-

tow¹. Zdaniem Henryka Nakoniecznego, to wielce
prawdopodobnie niekonstytucyjne rozwi¹zanie. -
Traktujemy to raczej jako medialn¹ zagrywkê pre-
miera. Lepszym rozwi¹zaniem wydaje siê byæ ko-
rzystniejsza waloryzacja niskich œwiadczeñ – mówi
Nakonieczny.

- Aczkolwiek niechêtnie, ale jestem w stanie po-
dzieliæ stanowisko w sprawie koniecznoœæ podnie-
sienie o 2 proc. sk³adki rentowej po stronie praco-
dawców. Przypomnê, ¿e w roku 2007 byliœmy je-
dyn¹ du¿¹ organizacj¹ przeciwn¹ obni¿eniu sk³ad-
ki rentowej. Nasze obawy siê potwierdzi³y. Szko-
da, ¿e kolejny raz pozostaje powiedzieæ, „a nie
mówi³em” Przedsiêbiorstwa maj¹ na rachunkach
bankowych ulokowane olbrzymie œrodki, nie po-
winno to wiêc byæ dla nich bardzo dokuczliwe –
uwa¿a Henryk Nakonieczny.

Jego zdaniem, zapowiedŸ ograniczenia wcze-
œniejszych emerytur górniczych i podzia³ na tych
zatrudnionych w przodku lub tych tylko pod zie-
mi¹, œwiadczy wy³¹cznie o niewiedzy premiera. -
NajwyraŸniej Donald Tusk nie wie, jak wygl¹da
praca w kopalni i czym jest przodek. To niebez-
pieczne manipulowanie bezpieczeñstwem górników
– zaznacza Henryk Nakonieczny.

Cz³onek prezydium Komisji Krajowej jest te¿
zaskoczony stylem zapowiedzi o podwy¿ce dla
s³u¿b mundurowych. - Chyba po raz pierwszy w
expose pad³y tak skonkretyzowane zapowiedzi
podwy¿ek dla okreœlonych grup zawodowych.
Jestem tym zdziwiony. Nie podwa¿aj¹c samej po-
trzeby wzrostu wynagrodzeñ nie tylko dla tych
s³u¿b, ale dla wszystkich osób zatrudnionych w
administracji publicznej, wygl¹da³o to trochê tak,
jakby re¿im kupowa³ sobie wsparcie resortów si-
³owych na trudne czasy – podsumowuje Henryk
Nakonieczny.¤¤¤¤¤                     Dzia³ Informacji KK

Nieskonsultowane ciêcia
Rz¹d rozpoczyna wprowadzanie programu oszczêdnoœciowego od ³amania pra-
wa – alarmuje “Solidarnoœæ”. Zwi¹zek rozwa¿a wyst¹pienie na drogê prawn¹.
Nie wyklucza te¿ akcji protestacyjnych.
premiera – komentuje szef „Solidarnoœci” Piotr
Duda. – Kolejny raz postawiono nas przed fakta-
mi dokonanymi. Rz¹d kpi sobie z dialogu spo³ecz-
nego. Nie mo¿emy na to pozwoliæ.

Dlatego zwi¹zkowi prawnicy rozwa¿aj¹ wyst¹-
pienie do Trybuna³u Konstytucyjnego z wnioskiem
o zbadanie zgodnoœci z Konstytucj¹ trybu prac
nad t¹ ustaw¹. Przedmiotem postêpowania mia³o-
by byæ z³amanie art. 19 ustawy o zwi¹zkach za-
wodowych. Zwi¹zek wyst¹pi równie¿ do prezy-
denta Bronis³awa Komorowskiego, który jako g³o-
wa pañstwa stoi na stra¿y Konstytucji, z apelem o
zwrócenie uwagi na dzia³ania rz¹du zagra¿aj¹ce de-
mokracji.

„Solidarnoœæ” nie wyklucza te¿ akcji protesta-
cyjnych. – •le by siê sta³o, gdyby jedyn¹ mo¿li-
woœci¹ dialogu spo³eczeñstwa z gabinetem Donal-
da Tuska by³ dialog na ulicy. Byæ mo¿e nie bêdzie
jednak innego wyjœcia – mówi Piotr Duda.

„Solidarnoœæ” od dawna zwraca uwagê na nie-
przestrzeganie przez rz¹d ustawowych terminów

konsultacji spo³ecznych. Zwi¹zek regularnie przy-
gotowuje specjalne bia³e ksiêgi w tej sprawie. Ostat-
nie takie opracowanie zawiera 50 przyk³adów z³a-
mania przez rz¹d zasad obowi¹zkowych konsulta-
cji aktów prawnych, przes³anych „Solidarnoœci” w
okresie od czerwca do grudnia 2010 roku. Wiêk-
szoœæ odnotowanych naruszeñ dotyczy³o skraca-
nia czasu konsultacji oraz nieprawid³owych za-
strze¿eñ przedstawicieli rz¹du, wed³ug których nie-
zg³oszenie uwag przez zwi¹zek traktowane by³o
jako akceptacja projektu. Czêsto podawano te¿
niew³aœciw¹ podstawê prawn¹ trybu konsultacji.¤¤¤¤¤

Dzia³ Informacji KK

UWAGA!
Zamierzamy uruchomiæ wysy³anie mie-
siêcznika w formie elektronicznej. Pro-
simy zatem o przysy³anie swoich adre-
sów e-mail. Prosimy te¿ podaæ w treœci
nazwê i siedzibê macierzystej organi-
zacji zwi¹zkowej.

ÈÈÈÈÈ
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Podczas obrad Komisji Krajowej w Warszawie
zwi¹zkowcy pytali ministra o utrudnienia dla

pracowników zwi¹zane z likwidacj¹ zamiejsco-
wych wydzia³ów s¹dów pracy. W odpowiedzi
Krzysztof Kwiatkowski poinformowa³ o wcho-
dz¹cej od kwietnia 2012 roku nowelizacji ustawy o
s¹dach powszechnych. Zgodnie z nowymi przepi-
sami sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeñ
spo³ecznych bêd¹
mog³y byæ rozpa-
trywane we
wszystkich s¹dach
rejonowych. Rów-
nie¿ w tych powia-
tach, w których
wczeœniej nie by³o
z a m i e j s c o w y c h
wydzia³ów s¹dów
pracy. – Te zlikwi-
dowane wydzia³y
mia³y obsadê jedne-
go sêdziego, cza-
sem by³o to tylko
pó³ etatu. Decyzja o likwidacji by³a podjêta w³a-
œnie w stosunku do takich wydzia³ów – powie-
dzia³ minister. - Jest wartoœci¹, ¿e obywatel ma do
s¹du blisko, ale jest te¿ wartoœci¹, ¿e nie czeka siê
a¿ sêdzia wróci z urlopu czy zwolnienia. Noweli-
zacja spowoduje, ¿e w praktyce s¹dy pracy bêd¹
we wszystkich s¹dach rejonowych w Polsce. Za
kilka miesiêcy skoñcz¹ siê niedogodnoœci, nowe
rozwi¹zania bêd¹ lepsze dla obywatela. – zapew-
ni³ Krzysztof Kwiatkowski.

Zwi¹zkowcy byli te¿ zainteresowani mo¿liw¹
nowelizacj¹ prawa o zgromadzeniach. Jednym z no-
wych przepisów mia³by byæ zakaz zas³aniania twa-
rzy. - Widzê bardzo powa¿ne w¹tpliwoœci przy pró-
bie penalizacji zas³aniania twarzy przy zgromadze-
niach publicznych. Jeœli np. zgromadzenie jest wy-
razem solidarnoœci z nies³usznie zwolnionymi z pracy
i na to zgromadzenie przychodz¹ ich koledzy z pra-
cy, to wtedy sami siê ustawiaj¹ do zwolnienia. W
takim przypadku nie mam w¹tpliwoœæ, ¿e zas³ania-
nie twarzy jest elementarn¹ ochron¹ interesu pra-
cownika. Nie znam jednak treœci propozycji prezy-
denta, czekamy na projekt – zastrzeg³ minister.

Dyskusja dotyczy³a te¿ podejœcia s¹dów i pro-
kuratur do spraw zwi¹zanych z naruszaniem praw
pracowniczych oraz szykanowaniem dzia³aczy
zwi¹zkowych. Cz³onkowie Komisji Krajowej
przytaczali konkretne przypadki ze swoich regio-
nów, czêsto zakoñczone umorzeniem. - Mamy pro-
blem z podejœciem do naruszenia praw pracowni-
czych, zarówno prokuratorów, jak i sêdziów. Czê-
sto te sprawy traktowane s¹ z du¿¹ doz¹ nonszal-

Wierzymy, ¿e dziêki kompetencjom i zaan-
ga¿owaniu Prezydenta RP w pracach

„okr¹g³ego sto³u” uda siê wypracowaæ konsen-
sus i znaleŸæ rozwi¹zania, które pozwol¹ zapo-
biec negatywnym skutkom pakietu klimatyczno-
energetycznego. Jesteœmy gotowi w ka¿dej chwili
na rozmowê na temat szczegó³ów naszej propo-
zycji” - napisa³ w liœcie otwartym do prezydenta
szef Solidarnoœci. Wed³ug Dudy, prezydent „po-
zostaje jedynym organem w³adzy politycznej, któ-
ry móg³by wspomóc takie dzia³ania, podejmuj¹c
siê roli depozytariusza zawartej na tê okolicznoœæ
umowy spo³ecznej”. Zwi¹zkowcy maj¹ nadzie-
jê, ¿e prezydent móg³by wp³yn¹æ na zmianê sta-
nowiska UE w sprawie celów i sposobów wdra-
¿ania polityki klimatycznej. Proponuj¹, by Komo-
rowski nie tylko obj¹³ poœwiêcony tej problematy-
ce „okr¹g³y stó³” swoim patronatem, ale tak¿e
w³¹czy³ siê w jego organizacjê.

W liœcie do prezydenta lider „S” oceni³, ¿e rz¹d
nie zrobi³ nic, aby ochroniæ polsk¹ gospodarkê i
odbiorców energii przed skutkami pakietu. Zwi¹z-
kowcy ostrzegaj¹, ¿e skutki te mog¹ byæ drama-
tyczne. Obawiaj¹ siê wzrostu cen energii i ciep³a
nawet o kilkadziesi¹t procent, ju¿ od 2013 roku,
co wp³ynie - jak napisali - m.in. na „znacz¹ce
obci¹¿enie bud¿etów domowych, dramatyczne
pogorszenie siê kondycji ca³ych sektorów polskiej
gospodarki (np. przemys³u chemicznego), a co
za tym idzie - du¿y wzrost bezrobocia [...]. Na-
wet niezwykle niskie, jak na standardy UE, kosz-
ty pracy w naszym kraju nie bêd¹ w stanie choæ
w minimalnym stopniu zrekompensowaæ skutków
wdro¿enia pakietu klimatyczno-energetycznego”
- przekonuj¹ w liœcie zwi¹zkowcy.

Przewodnicz¹cy t³umaczy, ¿e zwi¹zkowcy po-
stanowili poprosiæ o pomoc prezydenta, poniewa¿
w tej sprawie nie mo¿na liczyæ tylko na rz¹d. „Po-
dejmowane ze strony rz¹du dzia³ania s¹ zdecydo-
wanie niewystarczaj¹ce i nie zapewniaj¹ skutecz-
nej ochrony polskiej gospodarki i obywateli przed
negatywnymi skutkami pakietu klimatycznego” -
uwa¿a Duda. Jego zdaniem, rz¹d powinien otrzy-
maæ wszelkie prerogatywy, aby zweryfikowaæ lub
uniewa¿niæ pakiet klimatyczno-energetyczny, bez
potrzeby odwo³ywania siê do ogólnonarodowego
referendum. „Z dostêpnych opinii prawników wy-
nika, ¿e istnieje wiele przes³anek prawnych, aby
ten pakiet skuteczne podwa¿yæ” - powiedzia³ szef
„S”.  Wczeœniej Solidarnoœæ zwraca³a siê do pre-
miera Donalda Tuska o powo³anie specjalnego ze-
spo³u, który przygotowa³by propozycje dzia³añ i
oceni³ mo¿liwoœci weryfikacji podpisanego przez
Polskê pakietu klimatycznego. Zespó³ jednak do-
t¹d nie powsta³; strona spo³eczna wybra³a ju¿ do
niego swoich przedstawicieli. ¤¤¤¤¤                             PAP

Minister Kwiatkowski
goœciem Komisji Krajowej
- Ju¿ od kwietnia w praktyce s¹dy pracy bêd¹ we wszystkich
s¹dach rejonowych w Polsce. Za kilka miesiêcy skoñcz¹ siê niedogodnoœci, nowe
rozwi¹zania bêd¹ lepsze dla obywatela – zapowiedzia³ dziœ minister sprawiedli-
woœci Krzysztof Kwiatkowski podczas spotkania z Komisj¹ Krajow¹.

ancji, czêsto s¹ umarzane – potwierdzi³ minister.
Poinformowa³, ¿e wyst¹pi³ do sêdziów z proœb¹ o
skrócenie terminów zwi¹zanych ze sprawami z
zakresu prawa pracy. – Na mój wniosek specjalna
czêœæ poœwiêcona prawom pracowniczym poja-
wi³a siê w szkoleniu dla sêdziów, tu jest pole do
wspó³pracy z “Solidarnoœci¹” – powiedzia³ Krzysz-
tof Kwiatkowski. Minister zapowiedzia³ te¿ bliski

koniec prac nad no-
welizacj¹ kodeksu
postêpowania kar-
nego, która umo¿-
liwi kontynuowa-
nie procesu w
przypadku np.
œmierci sêdziego
czy ³awnika. Tak
zdarzy³o siê w
przypadku proce-
su gen. Jaruzelskie-
go oskar¿onego o
sprawstwo kie-
rownicze masakry

robotników Wybrze¿a w grudniu 1970. – Obecne
przepisy oparte s¹ na zasadzie niezmiennoœci sk³adu
orzekaj¹cego. Skutkuje to koniecznoœci prowadze-
nia procesu od pocz¹tku. Uwa¿am ¿e taki automa-
tyzm jest rozwi¹zaniem z³ym i nieracjonalnym –
powiedzia³ Krzysztof Kwiatkowski.

Podczas dzisiejszych obrad Komisji Krajowej
Janusz Œniadek – nowo wybrany pose³ - zgodnie
ze statutem zwi¹zku z³o¿y³ rezygnacjê z funkcji
cz³onka Komisji Krajowej, a tak¿e Komisji Trój-
stronnej. - Koñczy siê wa¿ny rozdzia³ w moim
¿yciu, rozpoczyna kolejny, ale ksi¹¿ka wci¹¿ ta
sama. “Solidarnoœæ” pozostanie w moim sercu na
zawsze, to absolutnie pewne – powiedzia³.

Janusz Œniadek podziêkowa³ cz³onkom Komisji
Krajowej za wsparcie przed wyborami. - Nawet kie-
dy ró¿nimy siê w pewnych sprawach, mo¿emy za-
chowywaæ siê wobec siebie elegancko. To nies³ycha-
nie wa¿ny sygna³ dla zwi¹zku. W obliczu takich za-
chowañ dobro “Solidarnoœci”, a w tle dobro wspól-
ne, przestaje w takich chwilach byæ sloganem, któ-
rym nieustannie wyciera siê usta. (...) Dziœ stajê to
przed wami œwiadom sukcesu, równie¿ osobistego,
ale równie¿ takiego, ¿e nie przynios³em wam wsty-
du. Teraz bêdê robi³ wszystko, ¿eby udowodniæ, ¿e
na ten wynik zas³ugujê – powiedzia³ Janusz Œniadek.

Przewodnicz¹cy “Solidarnoœci” Piotr Duda w imie-
niu ca³ego zwi¹zku z³o¿y³ Januszowi Œniadkowi gra-
tulacje. – Dziêkujê Ci za wszystkie lata pracy dla
“Solidarnoœci”. Wiem, ¿e w Sejmie mamy teraz wiel-
kiego przyjaciela – powiedzia³ Piotr Duda.¤¤¤¤¤

Dzia³ Informacji KK

Dzia³acze maj¹ nadziejê,
¿e prezydent coœ zrobi
Solidarnoœæ apeluje o zwo³anie „okr¹-
g³ego sto³u” w sprawie unijnego pakie-
tu klimatyczno-energetycznego, który
- wed³ug zwi¹zku - zagra¿a polskim in-
teresom. O wsparcie tej inicjatywy Piotr
Duda zaapelowa³ do prezydenta RP.
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W dniach 24-26 listopada 2011 roku
w Buenos Aires (na drugim koñcu

œwiata) odbywa³ siê 5 œwiatowy kongres
ICEM. Zgromadzi³ on na swoich obradach
oko³o 1500 osób – reprezentantów wszyst-
kich przedstawicieli œwiata pracy. Zarów-

no tych z krajów wysoko uprzemys³owio-
nych, (w których niestety wielu z nas nie
do koñca ¿yje na takim poziomie, jakiego
oczekuje) zw³aszcza widz¹c jego dzisiejszy
rozwój. Ale byli te¿ wœród nas przedstawi-
ciela œwiata, który ca³y czas d¹¿y do stan-
dardów zachodu, (ale mo¿e nie zawsze tych
kulturalnych czy œwiatopogl¹dowych, ale na
pewno standardów socjalno-bytowych).

Na wstêpie KONGRESU przywita³ nas
Alberto Robertii – Sekretarz Generalny
Petrol-Gaz Argentyna, po którego wyst¹-
pieniu i ¿yczeniu wszystkiego dobrego
(wys³uchaniu hymnu Argentyny) rozpocz¹³
siê V - ostatni Kongres ICEM (Chemicy,
Energetycy), poniewa¿ nastêpny zjedno-
czeniowy w  Kopenhadze 2012 roku bê-
dzie ju¿ wspólny z Metalowcami i Prze-
mys³em Lekkim. Nastêpnie wyst¹pili
wszyscy wa¿ni tego Kongresu.

W kolejnych wyst¹pieniach w zasadzie
poruszano i omawiano dzisiejsz¹ sytuacjê
geopolityczn¹ (wiosna Arabska) a tak¿e
trwaj¹cy od 2008 roku kryzys dalej pog³ê-
biaj¹ dysproporcje ludzi pracy, zarówno w
stosunku, co do siebie, – ale przede
wszystkim rozwarstwienie pog³êbia siê
pomiêdzy tymi, którzy ten kryzys wywo-
³ali a tymi, którzy w musz¹ ¿yæ w jego skut-
kach. Jesieñ zbuntowanych na ulicach
wielu miast s¹ tego dosadnym przyk³adem.
Mia³o byæ lepiej a jest jak dotychczas.

Buenos Aires 2011
Na Kongresie ICEM poruszano i omawiano dzisiejsz¹ sy-
tuacjê geopolityczn¹ (wiosna Arabska) a tak¿e trwaj¹cy od
2008 roku kryzys dalej pog³êbiaj¹ dysproporcje ludzi pra-

cy, zarówno w stosunku, co do siebie, – ale przede wszystkim rozwarstwienie
pog³êbia siê pomiêdzy tymi, którzy ten kryzys wywo³ali a tymi, którzy w musz¹
¿yæ w jego skutkach.

Ludzie siê kszta³c¹, zdobywaj¹ wiedzê a
pacy jak nie by³o tak nie ma.

Drugim biegunem tych problemów jest
strukturalny brak perspektyw rozwoju i
miejsc pracy w œwiecie rozwijaj¹cym siê.
Pomimo przenoszenia tam wielu koncer-

nów (miejsc
pracy-, które s¹
o wiele tañsze)
bardzo czêsto
spotykamy tam
dalej jeszcze
wystêpuj¹ce
nieprzestrzega-
nie podstawo-
wych warun-
ków pracy, a
tak¿e nadmier-
ne wykorzysty-
wanie tych, któ-
rzy t¹ pracê
wykonuj¹.
  Na wniosek

Senzeni Zokwana , ICEM Presidenta z
Afryki -  minut¹ ciszy uczczono pamiêæ, tych
którzy z w³adz wielu central zwi¹zkowych
odeszli, a tak¿e tych wszystkich szarych
cz³onków, których wœród nas ju¿ nie ma.

Po lunchu (13-15) ponownie spotkaliœmy
siê na Sali obrad hotelu Hilton (g³ówne
miejsce spotkañ kongresu ICEM) po ukon-
stytuowaniu
siê Prezy-
dium Kon-
gresu – przy-
st¹piono do
wyboru skru-
tantów Kon-
gresu (wska-
zanych przez
Prezydium),
g³os zabra³
M a n f r e d
Warda Se-
kretarz Ge-
n e r a l n y
ICEM, który
przedstawi³
zebranym sprawozdanie z prac dotychcza-
sowych w³adz ICEM-u.

Nastêpnie g³os zabrali ró¿ni przedstawi-
ciele wielu central zwi¹zkowych – prezen-
tuj¹c swoj¹ dzia³alnoœæ zwi¹zkow¹, trud-
noœci w rozwoju, (ale nade wszystko pro-
blemy, z jakimi siê borykaj¹, na co dzieñ).

Zwracano uwagê na narastaj¹ce roz-
warstwienie spo³eczeñstw zarówno po-
miêdzy zachodem a wschodem a tak¿e
pomiêdzy pracownikami tych samych kon-
cernów maj¹cych swoje fabryki na ró¿-
nych kontynentach. Zwracano tak¿e uwa-
gê na bardzo czêsto likwidowane stano-
wiska pracy chocia¿by na bazie ostatniej
awarii w Fukoszimie (przedstawiciel Fran-
cji), mówi³ o próbie zbyt pochopnych de-
cyzji (Niemcy) zwracaj¹cych siê ku roz-
wojowi energetyki niekonwencjonalnej.
W miêdzyczasie na ulicach Buenos Aires
odby³a  siê ogólnoœwiatowa manifestacja
– niektórzy z naszych ju¿ w niej zd¹¿yli
wzi¹æ udzia³.

Po tych wydarzeniach, w trzecim dniu
obrad ICEM-u przyst¹piono do wyborów
nowych w³adz. Po raz kolejny Prezyden-
tem ICEM-u zosta³ Senzeni Zokwana z
Afryki natomiast Sekretarzem Generalnym
ponownie wybrano Manfreda Wardê z
Niemiec.

W paru s³owach o Argentynie. Kraj kon-
trastów zarówno architektonicznych sta-
re budowle a obok wie¿owce jak w USA.
Dzielnice takie jak (w Europie – Hiszpa-
nia, W³ochy czy Grecja) a tak¿e fawele,
w których ¿ycie przebiega z dnia na dzieñ.
Najciekawsze moim zdaniem by³o ¿ycie
codzienne (przynajmniej w centrum Bu-
enos – mo¿na by rzec, tak jak na po³udniu
europy) tylko temperatura dokucza³a (oko-
³o 33-35 st. C w dzieñ a oko³o 28 w nocy).
Co jeszcze uderza³o w oczy to tax-ówki,
my widzieliœmy o numerach powy¿ej 33
tys. i id¹c ulic¹ to siê widzi, na ka¿dym
kroku i miejscu s¹. Staj¹ na ¿¹danie w
ka¿dym miejscu i o ka¿dym czasie, (cho-
cia¿ drogie) nie to, co metro czy poci¹g,
którym przejazd kosztuje (niewa¿ne ile sta-

cji) oko³o 1 z³otego. Pozosta³e ceny bar-
dzo podobne do naszych, ciut wy¿sze.
Natomiast uderzaj¹ ceny tzw. œmieciowego
jedzenia (hamburger, 22 z³  a podwójny 35
z³). Tak, wiêc inny œwiat niemniej jednak
do naszego bardzo podobny.¤¤¤¤¤

Roman Wawrzyniak.

ÈÈÈÈÈ
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Polfa Warszawa S.A. to jedna z najwiêkszych
firm farmaceutycznych w kraju. W paŸdzierni-

ku Polski Holding Farmaceutyczny podpisa³ umo-
wê prywatyzacyjn¹. Polfa zosta³a sprzedana Po-
lpharmie Jerzego Staraka. Choæ Polpharma poro-
zumia³a siê z Polf¹ Warszawa co do warunków
sprzeda¿y oraz przysz³ego poziomu nak³adów in-
westycyjnych, to do ustalenia wci¹¿ pozostaje
pakiet socjalny.

Zwi¹zkowcy zarzucaj¹ inwestorowi, ¿e rozmo-
wy prowadzone z nimi s¹ tak naprawdê tylko po-
zorowane. ¯adna propozycja przedstawiona przez
Komisjê Zak³adow¹ Polfy nie zosta³a zaakcepto-
wana choæby w czêœci. W ¿adnym obszarze pro-
wadzonych rozmów nie osi¹gniêto porozumienia.
„Solidarnoœci” szczególnie zale¿y na gwarancji za-
trudnienia, ale inwestor odrzucaj¹c kolejne projek-
ty Zwi¹zku, sam nie przedstawia ¿adnego. KZ wy-
kaza³a siê podczas rozmów gotowoœci¹ do
ustêpstw, negocjatorzy nie podjêli jednak dyskusji
w ¿adnym temacie.

Zwi¹zkowcy obawiaj¹ siê, ¿e w momencie wy-
gaœniêcia tzw. umowy spo³ecznej, która obowi¹-
zuje do grudnia 2014 roku, inwestor zwolni czêœæ
za³ogi, a reszta zostanie przeniesiona do innych
zak³adów nale¿¹cych do Polpharmy.
 - Liczyliœmy na to, ¿e tak powa¿ny inwestor po-
traktuje nas odpowiednio- mówi Miros³aw Miara,
przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej Polfy - Pro-
cesy prywatyzacyjnie mia³y siê odbywaæ przy ak-
ceptacji strony spo³ecznej.

W listopadzie zwi¹zkowcy zwrócili siê do mini-
stra skarbu z proœb¹ o wsparcie, poniewa¿ uwa¿a-
j¹, ¿e „ka¿dy inwestor z uczciwymi zamiarami
kupuj¹c tak¹ firmê powinien zawrzeæ jasne i kla-
rowne porozumienie co do przysz³oœci firmy i jej
pracowników. Unikanie podpisania takiego poro-
zumienia powinno równie¿ zastanowiæ sprzedaj¹-
cego czyli Skarb Pañstwa” .
- 18 listopada podjêliœmy decyzjê o zawieszeniu
rozmów i zaplanowaliœmy na 12 grudnia, w dniu
urodzin inwestora, manifestacjê pod siedzib¹ Po-
lpharmy w Warszawie przy ulicy Bobrowieckiej.
– t³umaczy Miros³aw Miara - Ci¹gle mamy nadzie-
jê na to, ¿e uda nam siê osi¹gn¹æ porozumienie. Ale
inwestor musi przerwaæ taktykê pozorowania ne-
gocjacji.¤¤¤¤¤                               Dzia³ Informacji KK

Kiedy to wydanie „SPCH Solidarnoœæ”
dotrze do Waszych r¹k bêdzie ju¿ zna-
ny rezultat sporu. Jednak warto siê za-
poznaæ z tokiem przygotowañ, bo s¹dz¹c
po wyniku wyborów ju¿ za kilka tygo-
dni mo¿e byæ po kilka manifestacji
dziennie. Chyba, ¿e pracownicy najem-
ny zdobêd¹ siê na odwagê i wyjd¹ na
ulice bez pytania w³adzy o zgodê. (red).

Przygotowania
do manifestacji
Negocjacje Pakietu Socjalnego zawieszone, po

niewa¿ strona Polpharmy zwodzi³a nas przez
dwa miesi¹ce pozoruj¹c rozmowy. Od 18 listopa-
da kiedy to mieliœmy ostatnie spotkanie minê³y
dwa tygodnie i nie otrzymaliœmy ¿adnej propozy-
cji projektu porozumienia a to by³ nasz warunek,
¿e mo¿emy usi¹œæ to sto³u gdy otrzymamy pro-
jekt do zaakceptowania. W zwi¹zku z powy¿szym
rozpoczynamy przygotowania do manifestacji,
która odbêdzie siê 12 grudnia w dniu urodzin inwe-
stora pod jego siedzib¹ na ulicy Bobrowieckiej. We
wtorek 6 grudnia w Biurze Bezpieczeñstwa i Za-
rz¹dzania Kryzysowego sk³adamy wniosek o zgro-
madzeniu publicznym. Od wtorku zaczynamy tech-
niczne przygotowania do manifestacji takie jak
zorganizowanie nag³oœnienia, opracowanie sposo-
bu transportu pracowników itp. Codziennie w ko-
munikatach bêdziemy szczegó³owo informowaæ o
przygotowaniach. Podczas manifestacji bêdziemy
chcieli przekazaæ petycjê z proœb¹ o podpisanie
Pakietu Socjalnego z gwarancjami zatrudnienia.

Dzisiaj jestem przekonany, ¿e jeœli nie uzyska-
my gwarancji zatrudnienia to w nied³ugim czasie
inwestor bêdzie chcia³ zwolniæ po³owê za³ogi a
potem najprawdopodobniej pozosta³¹ resztê prze-
nieœæ, byæ mo¿e do Duchnic. Musimy manifesto-
waæ, musimy pokazaæ swoj¹ determinacjê, pamiê-
tajmy, ¿e s³abymi w naszym kraju póki co nikt siê
nie liczy. Staæ nas na pokazanie determinacji za³ogi,
robiliœmy to ju¿ i wtedy wygrywaliœmy, dziêki
temu dzisiaj nadal firma istnieje i pracuje w niej
1200 ludzi. Inwestor chce przyjœæ i ¿¹da od nas
rezygnacji z tego co mamy, nie daj¹c w zamian nic.
Nie jesteœmy upadaj¹c¹ firm¹ tylko dobrze pro-
speruj¹c¹ i inwestor maj¹cy uczciwe zamiary na
pewno podpisa³by gwarancje zatrudnienia. Jeœli
chce siê firmê rozwijaæ, gwarancje Inwestora nic
nie kosztuj¹. Kosztuj¹ wtedy gdy siê chce ludzi
„wywalaæ”.

Oczywiœcie do 12 grudnia jest jeszcze czas, ¿eby
porozumienie osi¹gn¹æ, pomimo, ¿e rozpoczyna-
my przygotowania do manifestacji, ale to Inwestor
musia³by pokazaæ, ¿e naprawdê chce porozumie-
nia. Jeœli otrzymamy uczciwy projekt porozumie-
nia to manifestacjê odwo³amy, jeœli nie to siê odbê-
dzie i jeœli bêdzie potrzeba to bêd¹ nastêpne i na-
stêpne dzia³ania. Musimy sobie wszyscy zdaæ
sprawê, ¿e chodzi tu o obronê naszych miejsc pra-
cy i istnienie Polfy Warszawa. Dla inwestora to s¹
tylko cyfry, które mu s¹ potrzebne a dla nas, to s¹
pracownicy zarabiaj¹cy na ¿ycie.¤¤¤¤¤

Miros³aw Miara
Przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej

NSZZ Solidarnoœæ

Niestety, wys³annicy pana Staraka nie przygo
towali ¿adnego projektu, czym po raz kolejny

potwierdzili, ¿e nasze propozycje s¹ ciekawe,  ale
¿e trzeba nad nimi popracowaæ, trzeba je zmodyfi-
kowaæ itd. Zaproponowano nastêpne dwa tygo-
dnie aby pracowaæ nad propozycj¹.  Poniewa¿ przy
ustalaniu harmonogramu spotkañ okreœlaliœmy ja-
sno stronie Inwestora, ¿e 18 listopada traktujemy
jak ostatni termin negocjacji, nie mogliœmy dzisiaj
kolejny raz zgadzaæ siê na pozorowanie negocjacji.
Ewidentnie widaæ, ¿e pan Starak nie ma chêci poro-
zumienia i tyle.

Poprosiliœmy o przerwê i wobec zaistnia³ej sy-
tuacji, przygotowaliœmy porozumienie z dwoma
punktami, jeden wskazywa³ zmianê w ZUZP za-
pisu daty gwarancji zatrudnienia (wyd³u¿enia obec-
nego zapisu). Drugi punkt dotyczy³ terminu wy-
kupienia akcji. Widz¹c po prawie ju¿ dwóch mie-
si¹cach, brak jakichkolwiek szans na wynegocjo-
wanie Pakietu Socjalnego chcieliœmy w ten sposób
zaproponowaæ panu Starakowi sposób na zawar-
cie porozumienia, polegaj¹cy wy³¹cznie na ustale-
niu tych gwarancji i terminu wykupu akcji. Nieste-
ty, utwierdziliœmy siê po raz kolejny, ¿e pan Sta-
rak - nie wiadomo dlaczego, mo¿e z powodu we-
wnêtrznego konfliktu w samej grupie negocjacyj-
nej - po raz kolejny odrzuci³ nasz¹ propozycjê.

Wobec takiej postawy, przekazaliœmy, ¿e zawie-
szamy dalsze rozmowy do momentu otrzymania
projektu porozumienia, które bêdzie dla nas do za-
akceptowania. Jednoczeœnie poinformowaliœmy, ¿e
wobec tego, i¿ uznajemy negocjacje jako pozoro-
wane, rozpoczynamy przygotowania do manife-
stacji, która odbêdzie siê 12 grudnia o godzinie 15.00
przed siedzib¹ pana Staraka przy ul. Bobrowiec-
kiej 6. Ta nasza informacja zosta³a przyjêta z za-
skoczeniem, dezaprobat¹ i chyba z³oœci¹.

Jestem przekonany, ¿e musimy siêgn¹æ do tego
typu dzia³añ zwi¹zkowych, poniewa¿ nie mo¿e-
my pozwoliæ na lekcewa¿¹ce traktowanie zwi¹z-
ków zawodowych i za³ogi Polfy. My nie chcemy
nic wiêcej, jak tego, co zawsze jest negocjowane
podczas prywatyzacji, czyli Pakietu Socjalnego.
Gwarancje zatrudnienia to nie jest wymys³ z „ksiê-
¿yca”, tylko jest to naturalny element wystêpuj¹-
cy w pakietach a pan Starak chce nam wmówiæ, ¿e
domagamy siê rzeczy niemo¿liwych.

Prosimy zatem wszystkich pracowników o
wsparcie i przygotowanie siê do uczestnictwa 12
grudnia w manifestacji. Jeœli przed tym terminem
pan Starak zg³osi siê do nas z gotow¹ propozycj¹
do zaakceptowania, to oczywiœcie jest szansa na
podpisanie takiego porozumienia i odwo³ania ma-
nifestacji. Na dalsze pozorowanie negocjacji nie ma
ju¿ naszej zgody.¤¤¤¤¤                      Miros³aw Miara

Na urodziny - manifestacja
Pracownicy Polfa Warszawa z coraz wiêkszym niepokojem
przygl¹daj¹ siê sytuacji, w której siê znajduj¹. Obawiaj¹
siê, ¿e po 2014 roku 50 % za³ogi straci pracê, reszta zo-
stanie przeniesiona do innych zak³adów i w ten sposób po
190 latach dzia³ania Polfa przestanie w ogóle istnieæ.

Komunikat z przebiegu
negocjacji Pakietu Socjalnego
W pi¹tek 18 listopada odby³o siê ko-
lejne spotkanie z przedstawicielami
Inwestora. Przed tymi rozmowami,
zgodnie z poprzednimi ustaleniami,
dwukrotnie spotkali siê eksperci obu
stron aby wypracowaæ wspólny projekt
porozumienia.
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Anwil ma rekordowe wyniki w ca³ej swej historii -
mów¹ zwi¹zkowcy. - Chcemy, aby ka¿dy pracow-
nik otrzyma³ po trzy tysi¹ce z³otych do³adowania
na œwi¹teczne karty. Zarz¹d spotyka siê z nami w
tej sprawie od lipca, ale nic z tego nie wynika. Dzia-
³acze zwi¹zkowi podkreœlaj¹, ¿e rozmowy ka¿do-
razowo s¹ przesuwane na nastêpny miesi¹c. Nie
ma dialogu w firmie a za³oga jest lekcewa¿ona. Do
zg³osili do prokuratury doniesienie, ¿e zarz¹d
utrudnia dzia³alnoœæ zwi¹zkow¹.
- Rozmowy nadal trwaj¹ - twierdzi rzecznik praso-
wy Anwilu. - Zgodnie z przyjêtymi przez nas zasa-
dami, nie komentujemy w mediach przebiegu roz-
mów prowadzonych z partnerami spo³ecznymi.

Zawsze na pocz¹tku roku przedstawiciele
zwi¹zków zawodowych i za³ogi ustalaj¹ z zarz¹-
dem wskaŸnik wzrostu p³ac plus kwotê tzw. do³a-
dowañ do kart podarunkowych na Wielkanoc i Bo¿e
Narodzenie. W tym roku zarz¹d zaproponowa³
1500 z³ na Wielkanoc, 500 z³ w lipcu i 500 z³ na
Bo¿e Narodzenie.

Ta ostatnia kwota nie by³a ostateczn¹, zale¿a³a
bowiem od wyników firmy. A po III kwarta³ach
wyniki by³y rewelacyjne - ponad 300% normy.
Zwi¹zki jeszcze w lipcu zwróci³y siê do zarz¹du z
wnioskiem, by do³adowanie na œwiêta wynios³o 3000
z³. Terminy rozmów przesuwano. Najpierw na wrze-
sieñ, potem paŸdziernik. Pierwsze rozmowy mia³y
miejsce dopiero 7 listopada. Zwi¹zki nie wytrzyma-
³y, tym bardziej ¿e – co podkreœlaj¹ – nie musz¹
kurczowo trzymaæ siê zaproponowanej kwoty.

Mówi Stefan Rogiewicz - przewodnicz¹cy ze-
spo³u, który negocjuje wskaŸnik p³acowy dla za³o-
gi: - Zwi¹zki i pracownicy ca³y czas s¹ otwarci na
propozycje zarz¹du. I podkreœlaj¹, ¿e nie chodzi
tylko i wy³¹cznie o pieni¹dze. Na pikiecie nie poja-
wi³ siê nikt z zarz¹du spó³ki. Jeœli w tej sprawie
wci¹¿ nie bêdzie porozumienia, zwi¹zkowcy nie
wykluczaj¹ strajku.
- Ju¿ w lipcu zaproponowaliœmy, aby zarz¹d prze-
znaczy³ dla ka¿dego pracownika na œwiêta po trzy
-

     Zbli¿a siê koniec roku, to zwy-
kle okres, gdy rozpoczynaj¹ siê nego-
cjacje p³acowe. U Pañstwa wp³yw na
ich przebieg maj¹ dysproporcje zarob-
ków w poszczególnych zak³adach gru-
py. Jak sobie poradzicie w tej sytuacji?
Jerzy Marciniak: - Oczywiœcie ka¿dy
chcia³by zarabiaæ jak najwiêcej. Problem
w tym, czy mo¿emy te oczekiwania spe³-
niæ. Wiêcej informacji bêdziemy wiedzieæ
w kwestiach p³acowych po tym, jak za-
koñcz¹ siê prace nad bud¿etami. Planuj¹c
finanse bêdziemy mogli uwzglêdniæ ewen-
tualny wzrost wynagrodzeñ.

Z informacji jakie docieraj¹ do na-
szego portalu wynika, ¿e sytuacja by³a-
by ³atwiejsza, gdyby nie dysproporcje
w p³acach w poszczególnych zak³a-
dach. Gdzie siê najwiêcej œrednio za-
rabia?
- Najwy¿sze przeciêtne zarobki s¹ w kê-
dzierzyñskim ZAK-u, a podobne i porów-
nywalne œwiadczenia otrzymuj¹ natomiast
pracownicy Polic i Tarnowa. W przysz³o-
œci bêdziemy chcieli zrównaæ wynagrodze-
nia, tak aby pracownicy naszej Grupy na
podobnych stanowiskach zarabiali porów-
nywalnie.

Kiedy mo¿na oczekiwaæ jakiœ decyzji
w kwestiach p³acowych?
- Jak ju¿ wspomina³em, musz¹ byæ za-
twierdzone bud¿ety. Tak wiêc realnym
terminem rozmów wydaje siê koniec roku.

A co z uk³adem zbiorowym pracy?
Obecnie funkcjonuj¹ ró¿ne w ka¿dym
z trzech zak³adów Grupy Kapita³owej.
- To te¿ wa¿na sprawa. Bêdziemy siê nad
tym g³owiæ.¤¤¤¤¤                   Dariusz Malinowski

Pikieta przed Anwilem
Anwil osi¹ga w tym roku bardzo dobre wyniki finansowe.
W lipcu zwi¹zkowcy z³o¿yli zarz¹dowi Anwilu propozycjê,
aby podwy¿szyæ kwotê przeznaczon¹ dla pracowników na

tegoroczne œwiêta. Do tej pory trwa pat, a konflikt pomiêdzy zwi¹zkami zawo-
dowymi, a zarz¹dem Anwilu narasta.

tysi¹ce z³otych brutto - mówi Krzysztof Och, szef
„Solidarnoœci”. - Nie rozmawiaj¹ z nami od tego
czasu. Podtrzymujemy wiêc nasze ¿¹dania.

Zebrani na pikiecie pracownicy (ponad 200 osób)
buczeniem i petardami wyra¿ali swoje niezadowo-
lenie. By³y te¿ okrzyki - z³odzieje, z³odzieje, war-
szawiacy do Warszawy, itp.

Pretensje kierowane by³y do 4-osobowego za-
rz¹du firmy, który w sumie rocznie zarabia ponad
4 mln. z³otych (wed³ug pikietuj¹cych na pensjê jed-
nego cz³onka musieliby wiêc pracowaæ 25 lat - li-
cz¹c œredni¹ p³acê pracownika po oko³o 4 tys. z³).
Dodajmy, i¿ na pocz¹tku w pikiecie uczestniczy³o
ponad 200 osób. Przez dwie godziny przewinê³o
siê natomaist ponad 500. pracowników.
Stanowisko Zarz¹du Anwilu SA

Realizuj¹c treœæ podpisanego w kwietniu porozu-
mienia dotycz¹cego tegorocznych podwy¿ek p³ac oraz
poziomu do³adowania kart podarunkowych, do tej
pory przekazano po 2000 z³ dla ka¿dego pracowni-
ka na do³adowania kart podarunkowych. Ponadto

porozumienie gwarantu-
je po 500 z³ do³adowa-
nia przed Œwiêtami Bo-
¿ego Narodzenia.

Zarz¹d ANWILU
podj¹³ decyzjê o mo¿li-
woœci podniesienia kwoty
do³adowania, o czym po-
informowano reprezen-
tantów Zwi¹zków Zawo-
dowych w trakcie spo-
tkania, które mia³o miej-
sce w ostatni pi¹tek. Za-
rz¹d zaproponowa³ Stro-
nie Zwi¹zkowej spotka-

nie w pierwszych dniach grudnia, na którym zostan¹
zaprezentowane stosowne propozycje. Zwi¹zki Za-
wodowe nie zaakceptowa³y propozycji terminu spo-
tkania, natomiast podtrzyma³y swoje ¿¹dania, doty-
cz¹ce kwoty do³adowania w wysokoœci 3000 z³. Za-
miast negocjowaæ z Zarz¹dem organizuj¹ akcjê pro-
testacyjn¹, co traktujemy jako nieuzasadnione eska-
lowanie konfliktu. Gro¿enie strajkiem, czy rozpo-
wszechnianie informacji o sporze zbiorowym to dzia-
³ania ca³kowicie nieadekwatne do sytuacji, zw³asz-
cza, ¿e zawarte przez pracodawcê i stronê zwi¹zko-
w¹ porozumienia s¹ realizowane.

Chcemy jednak podkreœliæ, ¿e Zarz¹d Spó³ki na-
dal deklaruje wolê i gotowoœæ do kontynuacji roz-
mów i podtrzymuje propozycjê spotkania z repre-
zentantami Zwi¹zków Zawodowych w najbli¿szych
dniach. Wszelkie rozmowy musz¹ jednak toczyæ siê
w atmosferze dialogu, a nie w sytuacji eskalowania
konfliktów.Krzysztof Wojdy³o

Kierownik - Biuro Marketingu, Anwil SA

Prezes Tarnowa
o p³acach w Grupie
W sk³ad Grupy Tarnów wchodz¹ obec-
nie trzy du¿e spó³ki. Jednym z na-
stêpstw przejêcia przez Tarnów ZCh
Police i ZAK-u s¹ ró¿nice p³acowe. O
tym co w sferze p³acowej w Grupie
Tarnów bêdzie siê dzia³o mówi prezes
firmy Jerzy Marciniak.

ÈÈÈÈÈ
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Nie mam w¹tpliwoœci, ¿e ten konflikt szybko
zostanie rozwi¹zany a nawet wydaje mi siê,

¿e zosta³ on nieco sztucznie wyolbrzymiony, gdy¿
z czterech organizacji zwi¹zkowych w OLPP, trzy
zgodzi³y siê na zaproponowane przez nas rozwi¹-
zania – mówi portalowi wnp.pl prezes PERN-u. –
Zak³adamy, ¿e zbie¿noœæ terminu wyborów z na-
g³oœnieniem tego sporu by³a czystym zbiegiem
okolicznoœci – dodaje.

Wed³ug jego zapewnieñ Grupa PERN jest w do-
brej kondycji finansowej i spó³ce nie gro¿¹ ¿adne
ponure scenariusze, które wymaga³yby grupowych
zwolnieñ. – Pracownicy mog¹ byæ wiêc spokojni,
co jednak nie oznacza, ¿e nie bêdziemy wykony-
waæ przesuniêæ w ramach Grupy, ale to normalna
praktyka w ka¿dym przedsiêbiorstwie – zaznacza
Robert Soszyñski. Czytaj tak¿e: Drugi najlepszy
rok w historii PERN

Zwraca te¿ uwagê na pewien paradoks z tym
zwi¹zany. – Prywatyzujemy w³aœnie spó³kê Naf-
tor, odpowiedzialn¹ za ochronê baz OLPP. Jedn¹ z
przyczyn takiej decyzji by³ fakt, ¿e znacznie trud-
niej jest nam wyegzekwowaæ odpowiedzialnoœæ za
ewentualne zaniedbania i b³êdy od w³asnej spó³ki
ni¿ od podmiotu zewnêtrznego – mówi. To w³a-
œnie z tej spó³ki wywodzi siê wiêkszoœæ zwi¹z-
kowców protestuj¹cych przeciwko nowemu zbio-
rowemu uk³adowi pracy zaproponowanemu przez
zarz¹d OLPP.¤¤¤¤¤      wnp.pl

To ju¿ oficjalna informacja. Do 2013 roku w Gru-
pie Kapita³owej Rafinerii Trzebinia pracê ma

straciæ nawet 180 osób. To efekt restrukturyzacji.
Wyniki finansowe GK nie s¹ najlepsze i trzeba ci¹æ
koszty. Zwi¹zkowców niepokoi nie tylko liczba
osób planowanych do zwolnienia, ale tak¿e to, ¿e,
jak mówi¹, zarz¹d spó³ki nie ma pomys³u na roz-
wój firmy. Bez tego za kilka lat z rafinerii w Trze-
bini mo¿e pozostaæ tylko baza paliwowa.

Czarny scenariusz to dramat nie tylko dla za³ogi
zak³adu, gdy¿ do obs³ugi bazy terminalu paliw
potrzeba zaledwie kilkunastu osób. To tak¿e pro-
blem dla gminy i powiatu chrzanowskiego. Obok
Elektrowni Siersza, trzebiñska rafineria jest najwiêk-
szym pracodawc¹ w tym rejonie, a poziom bezro-
bocia w powiecie ju¿ jest wysoki. Obecnie w Gru-
pie Kapita³owej RT pracuje 630 osób. Docelowo
ma zostaæ tylko oko³o 450. Zwi¹zki zawodowe

robi¹ wszystko, by zwolnieñ by³o mniej. Sytuacja
jest bardzo trudna. - Do koñca tego roku zwolnio-
nych ma zostaæ oko³o 20 osób, a w sumie a¿ 180.

Pracodawca t³umaczy, ¿e to pozwoli poprawiæ
wskaŸnik o 13,8 proc. Z czego zosta³o to wyliczo-
ne, nie wiadomo. Redukcja zatrudnienia zawsze
wychodzi fajnie na papierze, ale oszczêdnoœci s¹
naprawdê niewielkie - t³umaczy Zbigniew Mentel,
przewodnicz¹cy NSZZ Solidarnoœæ Komisja Miê-
dzyzak³adowa Rafineria Trzebinia SA. Zwi¹zkow-
com uda³o siê wynegocjowaæ z zarz¹dem tzw. pa-
kiet dobrowolnych odejœæ. Dziêki temu zwalniani
pracownicy mog¹ liczyæ na coœ wiêcej ni¿ wynika
z ustawy. Otrzymaj¹ odprawy za ka¿dy rok prze-
pracowany w rafinerii. Zak³ad pracy sfinansuje te¿
szkolenia do 4 tysiêcy z³otych. - Nie szczycimy
siê tym, bo wiadomo, ¿e ka¿dy wola³by zachowaæ
pracê. W tej sytuacji to jednak zawsze coœ - t³uma-
cz¹ zwi¹zkowcy.

A niektórym ze zwalnianych naprawdê mo¿e
byæ trudno. Nie tylko dlatego, ¿e pracy w powie-
cie chrzanowskim nie ma, a pracownicy maj¹ na
utrzymaniu rodziny. W najtrudniejszym po³o¿e-
niu znajd¹ siê ci, którzy dobijaj¹ do piêædziesi¹tki,
a w rafinerii przepracowali wiêkszoœæ swojego

Strac¹ pracê w rafinerii
Czy restrukturyzacja pozwoli uratowaæ trzebiñsk¹ rafine-
riê, w której w przysz³oœci zostanie tylko baza paliwowa?

¿ycia. W tym wieku
trudno bêdzie im siê przekwalifikowaæ. ZnaleŸæ
pracê w bran¿y bêdzie jeszcze trudniej. Nic dziw-
nego, ¿e atmosfera w firmie jest ciê¿ka. Pracowni-
cy maj¹ obawy, co dalej z nimi bêdzie. Mówi¹
wprost, ¿e to ju¿ nie jest ta rafineria co kiedyœ.
Dodaj¹, ¿e PKN Orlen, w³aœciciel pakietu wiêk-
szoœciowego akcji patrzy na spó³kê z perspekty-
wy „Wielkiego Brata“. P³ock widzi w Trzebini tyl-
ko bazê paliwow¹. - Obawiamy siê, ¿e je¿eli nie
bêdzie planu rozwoju tej firmy, na tym mo¿emy
skoñczyæ - mówi za³oga.
- Najwiêkszym nieszczêœciem tej firmy jest to,
¿e zarz¹d zmienia siê co oko³o pó³tora roku. Za-
nim nowe w³adze zd¹¿¹ zapoznaæ siê z sytuacj¹
spó³ki i wypracowaæ jakieœ pomys³y na jej roz-
wój, odchodz¹, a w ich miejsce przychodz¹ na-
stêpni i wszystko zaczyna siê od nowa - przeko-
nuj¹ zwi¹zkowcy.

Rafineria cienko przêdzie. Œwiatowy kryzys go-
spodarczy i trudn¹ sytuacjê w kraju, odczu³a tak¿e
spó³ka. Zak³adowi ledwo udaje siê zarobiæ na swo-
je utrzymanie, a wynik finansowy oscyluje wokó³
zera. Strajk i zwi¹zane z nim zatrzymanie produk-
cji, co sugeruj¹ niektórzy pracownicy, móg³by skoñ-
czyæ siê dramatycznie. Tym, ¿e produkcja w rafi-
nerii nie zosta³aby ju¿ w ogóle wznowiona. Za-
równo zwi¹zkowcy, jak i pracownicy maj¹ œwia-
domoœæ tego, co mówi siê od wielu lat. ¯e docelo-
wo w Trzebini PKN bêdzie chcia³ pozostawiæ je-
dynie magazyny, a przerób ropy zostanie zlikwi-
dowany. Mo¿e œwiadczyæ o tym jedno. Nikt z za-
rz¹du nie gwarantuje, ¿e po redukcji 180 etatów,
sytuacja spó³ki i ca³ej Grupy Kapita³owej bêdzie
ju¿ lepsza.

W pomoc zwalnianym pracownikom chce zaan-
ga¿owaæ siê Zarz¹d Powiatu Chrzanowskiego. W
ostatnim posiedzeniu wziêli udzia³ zarówno zwi¹z-
kowcy, jak i przedstawiciele w³adz spó³ki. W³adze
powiatu deklaruj¹, ¿e Powiatowy Urz¹d Pracy w
Chrzanowie obejmie zwalnianych pakietem szko-
leñ. Maj¹ zostaæ dla nich zorganizowane spotkania
z doradcami zawodowymi i psychologiem. Odbê-
d¹ siê tak¿e targi pracy.¤¤¤¤¤            Dziennik Polski

Spór w OLPP
Spór pomiêdzy NSZZ Solidarnoœæ a za-
rz¹dem Operatora Logistycznego Pa-
liw P³ynnych zosta³ nieco sztucznie wy-
olbrzymiony – uwa¿a prezes PERN
PrzyjaŸñ Robert Soszyñski.
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W grudniu tego roku obchodzimy 30 rocznicê
jego wprowadzenia. Smutna to rocznica,

ale nie wolno nam o niej zapomnieæ, by upiory z
przesz³oœci wcale nie tak odleg³ej nie zbudzi³y
siê ponownie. Wypowiedzenie wojny w³asnemu
spo³eczeñstwu by³o wydarzeniem haniebnym,
aktem bezprawia w³adzy komunistycznej. Pola³a
siê krew niewinnych ludzi, tysi¹ce osób areszto-
wano, dziesi¹tki tysiêcy poddano brutalnym re-
presjom. W ten sposób komuniœci bronili swojej
w³adzy i p³yn¹cych z niej przywilejów zakwe-
stionowanych przez ,,Solidarnoœæ”.

Wprowadzenie 13 grudnia 1981 r. stanu wojen-
nego nast¹pi³o na mocy uchwa³y Rady Pañstwa z
12 grudnia 1981 r. Wydaj¹c dekret o stanie wojen-
nym z³ama³a ona prawo w tym Konstytucjê. W
prawdzie ta ostatnia mówi³a o mo¿liwoœci wpro-
wadzenia stanu wojennego, ale tylko w sytuacji
nadzwyczajnej i tylko w przerwach miêdzy se-
sjami Sejmu. Poniewa¿ sesja Sejmu trwa³a, za-
twierdzenie tych dekretów nast¹pi³o wbrew obo-
wi¹zuj¹cemu prawu. Wydanie dekretu o stanie
wojennym nie zosta³o oparte na ¿adnych prze-
s³ankach merytorycznych, nie przedstawiono do-
wodów uzasadniaj¹cych u¿ycie si³y przeciwko
pokojowemu ruchowi, jakim by³a ,,Solidarnoœæ”.
Przeciwnie, preparowano oskar¿enia pod adre-
sem Zwi¹zku. Funkcjonariusze SB celowo roz-
powszechniali wœród pracowników aparatu par-
tyjnego,milicji i zawodowych wojskowych k³am-
liwe pog³oski o istnieniu list prosprykcyjnych, pla-
nów wymordowania komunistów i ich rodzin
przez bojówki ,,Solidarnoœæi”.

Noc Genera³a
Upiory budz¹ siê noc¹

S¹ w naszej historii wydarzenia, które s¹ Ÿród³em narodowej dumy. Budz¹ sza-
cunek dla dokonañ przodków, podziw za ich bohaterstwo i s³u¿bê OjczyŸnie.
Ale s¹ i takie, których wspomnienia wywo³uj¹ ból,  gorycz,gniew i wstyd. Do
takich wydarzeñ nale¿y na pewno wprowadzenie w Polsce stanu wojennego.

Jan Pawe³ II, który by³ w bezpoœrednim kontak-
cie z prezydentem Stanów Zjednoczonych Ro-
naldem Reganem i oœwiadczy³:, ¿e w razie inwa-
zji sowieckiej na nasz kraj  uda siê tam natych-
miast specjalnym samolotem.

Wprowadzenie stanu wojennego przygotowy-
wano ponad rok. Bardzo starannie i dwutorowo.
Bo przebiega³y one równolegle z rozmowami pro-
wadzonymi przez rz¹d z ,,Solidarnoœci¹” i Ko-
œcio³em. Mia³o to za cel ukazanie spo³eczeñstwu
woli porozumienia. W kierowniczych gremiach
PZPR panowa³o przekonanie, ¿e dopuszczenie
do dzia³alnoœci wolnych zwi¹zków zawodowych
oznaczaæ bêdzie utworzenie w³adzy wa¿niejszej
od Sejmu i Rad Narodowych, ¿e PZPR mo¿e utra-
ciæ dominuj¹c¹ w³adzê. Utrata nies³ychanych
przywilejów wzbudza³a pop³och wœród aparat-
czyków, którzy oprócz nich mieli niejedno na su-
mieniu, dlatego te¿ wprowadzenie stanu wojen-
nego traktowali jako wybawienie. Prace nad wpro-
wadzeniem stanu wojennego prowadzono bardzo
starannie. Wielokrotnie sprawdzano i aktualizo-
wano opracowywane w pocie czo³a dokumenty,
wykresy, tabele, mapy i listy osób ,,niebezpiecz-
nych”. Powstawa³y dziesi¹tki projektów ró¿nego
rodzaju, aktów prawnych i dekretów. Ustalone
by³y listy komisarzy wojskowych (sk¹dœ znamy
tê nazwê), którzy mieli przej¹æ kontrolê nad ad-
ministracj¹ pañstwow¹ i urzêdów centralnych po
miasta i gminy. Uzgodniono listy przedsiêbiorstw
i instytucji, które mia³y zostaæ zmilitaryzowane.
Wyznaczono jednostki wojskowe, które mia³y byæ
u¿yte w bezpoœrednich akcjach: pododdzia³y spe-
cjalne, jednostki awangardowe, pododdzia³y fi-
zylierów, bataliony prewencyjne i manewrowe.
Nie licz¹c oddzia³ów MO, SB i ZOMO oraz
ROMO.W ramach s¹siedzkiej pomocy MSW
otrzyma³o od bratnich s³u¿b z NRD, Czechos³o-
wacji i Zwi¹zku Sowieckiego pomoc w postaci
tarcz, he³mów, pa³ek, armatek wodnych, grana-
tów z gazem ³zawi¹cym.

Zaiste trzeba niezwyk³ego bohaterstwa by z tak¹
si³¹ wyst¹piæ przeciw bezbronnemu spo³eczeñ-
stwu. Jaruzelski chcia³ w³adzy dla w³adzy, jak
mówi³ Bronis³aw Wildstein, oczywiœcie w grani-
cach, które pozostawiali mu jego moskiewscy mo-
codawcy. Mówi³ to zreszt¹ w swoim partyjnym
¿argonie, którym pos³ugiwa³ siê do koñca PRL.
Jego deklaracje, ¿e ,zdobyczy socjalizmu bêdzie
broni³ jak niepodleg³oœci, co powtarza³ do koñca
lat 80, znaczy³y tylko, ¿e nie ma zamiaru dzieliæ
siê w³adz¹. Kariera jak¹ zrobi³, wymaga³a braku
zasad i krêgos³upa moralnego oraz specyficznych
cech charakteru. Jaruzelski upostaciowa³ je wrêcz
doskonale. Jak mówi³ o nim Stefan Kisielewski:
To cz³owiek bojowy. Boi siê Rosjan i Polaków,
partii i Koœcio³a, spo³eczeñstwa i wojska.

W latach 80. ma³o kto przypuszcza³, ¿e w wol-
nej i demokratycznej Polsce Wojciech Jaruzelski
bêdzie ¿y³ w luksusie otoczony ,,uznaniem i sza-
cunkiem”. Ma³o kto wie, ¿e ten sêdziwy starzec
ma niejedno na sumieniu. Jak pisa³ biograf gene-
ra³a Lech Kowalski: Niszcz¹c innych i umiejêtnie
zawi¹zuj¹c koalicjê szybko i sprawnie budowa³
w³asny kadrowy uk³ad. Najwa¿niejsze

I tak np. w Bia³ymstoku esbecy zaznaczali
gwiazdk¹ nazwiska cz³onków PZPR na listach
lokatorów, a pod dzwonkami ich mieszkañ sta-
wiali krzy¿yk. Spowodowa³o to nies³ychan¹ pa-
nikê wœród cz³onków POP PZPR, którzy maso-
wo zg³aszali siê po broñ paln¹ i organizowali gru-
py samoobrony.

Oficjalna wyk³adnia stanu wojennego mówi³a,
¿e zapobieg³ on krwawemu przewrotowi szyko-
wanemu przez ,,Solidarnoœæ” w co niestety uwie-
rzy³a czêœæ spo³eczeñstwa, zw³aszcza ludzi m³o-
dych, nie znaj¹cych realiów tamtych czasów.

Rzeczywistoœæ by³a ca³kowicie odmienna Ja-
ruzelski, który mia³ wszelkie instrumenty w³adzy
w PRL, nie wykona³ nawet gestu w celu budowy
jakiegokolwiek kompromisu z ,,Solidarnoœci¹”.
Uznawa³ ,¿e niepokorny naród nale¿y z³amaæ.
Niepokoi³o go tylko to, czy do tego wystarcz¹
w³asne si³y. W obawie, ¿e opór spo³eczny oka¿e
siê zbyt du¿y w grudniu  1981 r. prosi³ Moskwê o
,,pomoc”. Ujawnienie parê lat temu tych szoku-
j¹cych dokumentów zdrady narodowej zosta³o
zbagatelizowane przez dominuj¹ce media w na-
szym kraju, które wola³y widzieæ Jaruzelskiego
jako dzielnego ,,Wallenroda” ratuj¹cego kraj przed
inwazj¹ sowieck¹.
mie z dn. 6 sierpnia 1981 r. Najwa¿niejszy wnio-
sek z tej rozmowy jest taki, ¿e Bre¿niew nie ma
zamiaru i ponoæ nigdy nie rozwa¿a³ na powa¿nie
interwencji wojskowej w Polsce. By³o to zbyt ry-
zykowne wobec sankcji zw³aszcza gospodarczych,
które zapowiedzia³ Zachód zw³aszcza USA.

Ma³o kto te¿ wie, jak¹ rolê odegra³ nasz papie¿ ÈÈÈÈÈ
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by³o to, ¿e Jaruzelski by³ cz³owiekiem Mo-
skwy. Poparcie Kremla uczyni³o z niego wkrótce
pierwsz¹ osobê na szczeblach komunistycznej
w³adzy. S¹ i fakty wyj¹tkowo odra¿aj¹ce konse-
kwentnie odrzucane przez ,,salon”. To udzia³ Ja-
ruzelskiego w montowaniu marca 1968 r. i inwa-
zji na Czechos³owacjê. O pa³owaniu studentów
w wypadkach marcowych mówi³: Nasza kadra
wystêpowa³a z pa³kami jako aktyw partyjny - do-
brze, ¿e nie z broni¹ , czego wróg bardzo pragn¹³.
Wyj¹tkowy cynizm.

Ludzie m³odzi prawie w ogóle nie pamiêtaj¹
roli Jaruzelskiego jako szefa MON w masakrze
robotników Wybrze¿a w 1970 r. to w³aœnie Jaru-
zelski i szef  WSW, zgodnie z wytycznymi kie-
rownictwa partyjno-rz¹dowego, ustalali warunki
u¿ycia broni. By ukryæ rozmiary masakry. Cia³a
ofiar pakowano w plastikowe worki, chowano
potajemnie noc¹, pod nadzorem specjalnej komi-
sji MSW w zbiorowych mogi³ach. Dziœ zdaje siê
o tym najbardziej przypominaj¹ Gdañskie Krzy-
¿e z kotwicami. Wspó³czeœni dziennikarze opa-
nowani przez warszawski ,,salon”, wol¹ o tym
nie pamiêtaæ.

Ci¹gle nie jest do koñca jasna dzia³alnoœæ Jaru-
zelskiego w G³ównym Zarz¹dzie Informacji Woj-
skowej (agent Wolski). Zbudowana przez Sowie-
tów wojskowa bezpieka, by³a jeszcze gorsza od
cywilnej. Z wyj¹tkowym okrucieñstwem przes³u-
chiwa³a i mordowa³a AKowców oraz cz³o-nków
innych organizacji, których win¹ by³o to, ¿e za-
miast nowej okupacji chcieli Polski niepodleg³ej.
Jakkolwiek by nie patrzyæ na stan wojenny z dzi-
siejszej perspektywy by³ on z³em konsekwentnie
usprawiedliwianym przez œrodowiska przyjazne
Jaruzelskiemu.  To one uporczywie lansuj¹ tezê,
¿e stan wojenny uchroni³ nas przed zagro¿eniem
sowieckim. Mitologiê
tê stworzy³ sam Jaru-
zelski i kurczowo jej siê
trzyma. Mo¿e ju¿ nie-
d³ugo prawda jako przy-
s³owiowa oliwa wyp³y-
nie na wierzch i otwo-
rzy niektórym oczy.
Patrz¹c trochê g³êbiej
mo¿ne jednak zauwa-
¿yæ ¿e z tego z³awyp³y-
nê³o jednak jakieœ do-
bro. ,,Bo z naszego bólu
i ³ez rodzi siê nasza na-
rodowa to¿samoœæ”.
Rodzi siê ona z poczucia krzywdy, niesprawiedli-
woœci, ograniczania wolnoœci i w konsekwencji
prowadzi do wielkiego zbiorowego oporu i inte-
gracji spo³eczeñstwa.

Stan wojenny wprowadzony w Polsce zinte-
growa³ równie¿ spo³ecznoœæ miêdzynarodow¹,
która w sposób spontaniczny organizowa³a po-
moc dla Polski. Oto jeden z przyk³adów: W jed-
nym z hangarów paryskich hal kilkadziesi¹t osób
krz¹ta siê wokó³ kilku ciê¿arówek opatrzonych
wielkimi napisami: Na Bo¿e Narodzenie dla Po-
laków. S¹ to ochotnicy bior¹cy udzia³ w wielkiej
akcji zainicjowanej przez mera Pary¿a i rozg³o-

ÈÈÈÈÈ

œniê „Europe1”. ¯eby poprzeæ apel radiostacji, a
zw³aszcza Pierre’a Bellemar’a, mieszkañcy sto-
licy maj¹ dostarczyæ do ratusza i do merostw w
ró¿nych dzielnicach miasta, a tak¿e na prowincji,
paczki ¿ywnoœciowe, konserwy i ¿ywnoœæ dla nie-
mowl¹t. Wœród ochotników jest wielu Polaków

nosz¹cych z dum¹ od-
znaki ,,Solidarnoœci”. Ta-
kich przejawów miêdzy-
narodowej  solidarnoœci
doœwiadczaliœmy wielo-
krotnie w tych upiornych
czasach.
    Nikt jednak nie policzy³
ile osób zmar³o wskutek
blokady po³¹czeñ telefo-
nicznych, ile karetek nie
dojecha³o do osób w ciê¿-
kim stanie. Ile dzieci zo-
sta³o pó³sierotami bo je-
den z rodziców zosta³

zmuszony do emigracji bez powrotnego biletu.
Twórcy stanu wojennego, tak zwany WRON,
gdzie wiod¹c¹ rolê odegrali  Wojciech Jaruzelski
jako przewodnicz¹cy i I sekretarz PZPR, mini-
ster Obrony Narodowej i Czes³aw Kiszczak jako
minister Spraw Wewnêtrznych do dziœ dnia nie
zostali sprawiedliwie os¹dzeni. Miejmy nadzie-
jê, ¿e to kiedyœ nast¹pi. Czeka na to tysi¹ce Pola-
ków, którzy doœwiadczyli krzywd, cierpienia i
upokorzenia. Wielu straci³o ¿ycie, wielu zosta³o
kalekami, wielu zmuszono do opuszczenia kraju.
Rachunek krzywd domaga siê zadoœæuczynienia.
Dlatego Naród pamiêta! ¤¤¤¤¤         Alojzy Gwizda³a

Scena 1

Listopad 1981 r., ambasada sowiecka
w Warszawie obwieszona girlandami,

flagami, portretami Lenina i Bre¿niewa;
iluminacja, pompa, celebra.

W sali bankietowej pobojowisko – pod-
³oga zas³ana chor¹giewkami i kwiatami, na
sto³ach baterie butelek, resztki jedzenia,
pe³no petów; kilku pijanych wy¿szych
wojskowych podryguje w rytm piosenki
A³³y Pugaczowej, szk³o trzeszczy im pod
nogami; jakaœ grupa przy stole zawodzi
„Job twoju maæ, my kulturnyj narod”; ktoœ
rzyga w k¹cie.

W gabinecie na zapleczu rozwalony w
fotelu marsza³ek Kulikow, naprzeciw nie
go sztywno wyprostowany siedzi genera³
Jaruzelski.
Kulikow: S³uchajcie, Jaruzelski. Widzê
wyraŸnie, ¿e postawiliœmy na niew³aœci-
wego cz³owieka. Albo zrobicie porz¹-
dek w tym burdelu, albo znajdziemy
kogoœ na wasze miejsce. Poniatno?

KOMPAS
(scenariusz romantyczny)

Zbli¿enie twarzy Jaruzelskiego – jak za-
wsze czarne okulary, kamienna mina.Po-
woli kiwa g³ow¹.
Scena 2

Powolny odjazd kamery. Widaæ telewi-
zor w typowej mebloœciance. Jaruzelski
wyg³asza swoje s³ynne przemówienie 13
grudnia 1981 r.

Milicja w mieszkaniu – ba³agan po prze-
prowadzonej rewizji, skuty mê¿czyzna ¿e-
gna siê z ¿on¹, ubek popycha go w kie-
runku drzwi.

Brudna œciana kamienicy w œródmieœciu
Warszawy, SKOT-y na ulicy, ¿o³nierze
przy koksownikach, rozbita manifestacja
pod siedzib¹ regionu Mazowsze; areszto-
wani dzia³acze „Solidarnoœci” w wiêzien-
nych celach; Œl¹sk z lotu ptaka, zbli¿enie
terenu kopalni.
Scena 3
Watykan, papieska kaplica prywatna. Jan
Pawe³ II modli siê w skupieniu.
Scena 4
16 grudnia 1981 r. Szary mur kopalniany,
w wielu miejscach ziej¹ wyrwy wybite
przez czo³gi. W centrum kadru prze³ama-
na brama z czytelnym jeszcze napisem:
Kopalnia „Wujek”. Wokó³ kopalni czo³gi.
Za³ogi leniwie snuj¹ siê w pobli¿u wozów.
S³ychaæ gwar rozmów :
- Mam tego dosyæ…
- ¯ebym wiedzia³, ¿e siê bêdê ze swoimi
t³uk³, tobym nogê z³ama³…
- Jak widzê zomowca, to mi siê nó¿ w
kieszeni otwiera…
- Znacie ten kawa³ o Robin Hoodzie?

Wchodzi Robin Hood do windy, a w
œrodku Hitler, Mussolini i zomowiec.
Robin Hood ma tylko dwie strza³y. Do
kogo strzeli?
- No..?
- Do zomowca. Dla pewnoœci dwa razy.

Wybuch œmiechu. Koledzy poklepuj¹
opowiadaj¹cego po plecach. Œmiej¹ siê
równie¿ oficerowie.
- Panie poruczniku! Pa…nie
po…rucz…niku… Nadbiegaj¹cy ¿o³-
nierz z trudem chwyta oddech, jest wy-
raŸnie wzburzony, wrêcz przera¿ony.
Oficer: Co tam, Królikowski?
¯o³nierz: Panie poruczniku, by³em u
szwagra, pan wie - on jest w ZOMO.
Mówi, ¿e wydali im ostr¹ amunicjê.
Maj¹ rozkaz strzelaæ do ka¿dego, kto
bêdzie stawia³ opór.
G³os /zza kadru/: Jezus Maria!
¯o³nierz: Panie poruczniku, przecie¿
tam bêd¹ jatki…

Zbli¿enie twarzy oficera, pó³ot- ÈÈÈÈÈ
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kot silnika, okrzyki „Stój!”, seria z auto-
matu. Ciemnoœæ rozjaœnia raca œwietlna.
Do brzegu przybija motorówka. Otacza j¹
niemiecka stra¿ graniczna.
Stra¿nik: Haende hoch !

Oœwietla latark¹ twarz uciekiniera –
twarz genera³a Kiszczaka.
Kiszczak: Chcia³bym poprosiæ o azyl.
Scena 10

Wspania³y dom w odludnej górskiej oko-
licy, woko³o piêkny, gêsty las. Wysoka siat-
ka zakoñczona drutem kolczastym. Na
bramie tablica: „Teren US Army. Wstêp
wzbroniony” W œrodku przed telewizorem
pu³kownik Kukliñski. Jeden agent w oknie,
drugi przy drzwiach. Wszyscy trzej ogl¹-
daj¹ wiadomoœci CNN.
Spiker: Dziœ nad ranem wojska Zwi¹z-
ku Radzieckiego i Uk³adu Warszaw-
skiego wkroczy³y na teren Polski do³¹-
czaj¹c do stacjonuj¹cych tam dywizji.
Armia polska stawi³a opór. Mamy po-
twierdzone doniesienia o str¹conych
samolotach i rozbitych czo³gach so-
wieckich. Walki trwaj¹ na przedmie-
œciach wiêkszoœci du¿ych miast Polski.
Szczególnie zaciekle atakowane s¹ War-
szawa i Gdañsk. Polskie radio i telewi-
zja nadaj¹ w kó³ko przemówienie no-
wego I sekretarza KC PZPR Mieczys³a-
wa Rakowskiego apeluj¹cego o niesta-
wianie oporu. Trudno powiedzieæ, czy
te apele poskutkuj¹. Jak na razie Po-
lacy siê broni¹. W tej sytuacji prezydent
Reagan zwo³a³ w Bia³ym Domu posie-
dzenie sztabu antykryzysowego. £¹czy-
my siê z naszym sprawozdawc¹…
Kukliñski: Ja muszê byæ tam!
Agent 1: Gdzie? W Polsce?
Kukliñski: U prezydenta.
Agent 2: Spokojnie, pu³kowniku.
Wezw¹ nas, jak bêdzie pan potrzebny.
Kukliñski: Nic nie rozumiecie. Ja wiem,
jak powstrzymaæ Rosjan.
Agent 1: S³uchaj, Richard. Rozumiem
ciê, ale nic nie mo¿emy zrobiæ. Mamy
rozkaz strzec ciê jak Ÿrenicy oka. Ty
masz pojêcie, ilu szpiegów sowieckich
jest w Waszyngtonie? Któryœ móg³by ciê
namierzyæ.
Kukliñski: To niewa¿ne.
Agent 2: Dla ciebie nie, dla nas tak.
Zreszt¹… na pewno zaraz ciê wezw¹.
Agent 1: A tymczasem móg³byœ przygo-
towaæ siê do spotkania z prezydentem.
Kukliñski: (po krótkim namyœle): Mo¿e
i macie racjê.
Wychodzi. Agent 1 czeka a¿ umilkn¹ jego
kroki.
Agent1: Biedny dupek.
Agent 2: Prze³¹cz kana³.
Scena 11

Znowu teren przed budynkiem. Kukliñ-
ski stoi w oknie na pierwszym piêtrze.
Próbuje chwyciæ konar drzewa

warte usta po-
woli siê zamykaj¹,
szczêki siê zaci-
skaj¹. Porucznik
próbuje je roze-
wrzeæ, kurczowo
zamyka, bierze g³ê-

boki oddech…
Oficer: Za³ogi, do wozów!

¯o³nierze b³yskawicznie wykonuj¹ roz-
kaz. Jako pierwszy rusza wóz dowódcy.
Czo³g wje¿d¿a w wyrwê w murze, silniki
milkn¹, wie¿yczki obracaj¹ siê w kierun-
ku miasta w kierunku kordonu milicji.

Scena 5
Sztab WRON. Monitory telewizorów,

radiostacje, przy nich operatorzy. Wszy-
scy coœ wykrzykuj¹, nie sposób cokolwiek
zrozumieæ. Co chwila ktoœ wbiega, ktoœ
inny wybiega. W œrodku Jaruzelski z
Kiszczakiem. Nagle jeden z operatorów
zrywa siê ze swojego stanowiska i pod-
biega z kartk¹ w rêku do Jaruzelskiego.
Ten czyta wiadomoœæ, przekazuje depe-
szê Kiszczakowi i z niewzruszon¹ min¹ za-
czyna czyœciæ swoje ciemne okulary.
Kiszczak: Katowice, Kraków, Warsza-
wa… Jutro bêdzie Gdañsk. To ju¿ ko-
niec.Trzeba ratowaæ, co siê da.
Jaruzelski: Nic siê ju¿ nie da uratowaæ.
Scena 6

Sala prezydialna na Kremlu. Za sto³em,
na centralnym miejscu Bre¿niew. Obok
Czernienko, Anropow, Gromyko. Przed
nimi marsza³ek Kulikow.
Bre¿niew: Towarzyszu marsza³ku, przy-
sz³oœæ socjalizmu jest w pañskich rê-
kach.
Kulikow: Armia Czerwona spe³ni swój
obowi¹zek.

Trzaska obcasami, salutuje i odchodzi.

Bre¿niew zapada siê w fotelu.
Bre¿niew: Co ci Polaczkowie najlep-
szego zrobili…? Ale mogliœmy post¹piæ
inaczej?
Wszyscy: Nie mogliœmy!
Bre¿niew: …nie mogliœmy.

Zasypia. Pozostali wycofuj¹ siê na pal-
cach.
Scena 7

Stanowisko Wojsk Obrony Powietrznej
Kraju. Dy¿urni wpatrzeni w ekrany rada-
rów. Nagle na jednym z monitorów poja-
wiaj¹ siê kolejne punkciki.
Dy¿urny: Panie majorze!

Major podchodzi do stanowiska,
przez chwilê wpatruje siê w monitor.
Major: Alarm!
Dy¿urny: Ale… panie majorze, przecie¿-
to Rosjanie…
Major: Powiedzia³em alarm, do kurwy
nêdzy!
Scena 8

Jakiœ pokój. Jakieœ biurko. Czyjaœ rêka
z d³ugopisem. Na blacie mnóstwo podar-
tych i zmiêtych kartek papieru. Rêka prze-
staje pisaæ, podnosi kartkê, przez chwilê
trzyma nieruchomo i powoli zaczyna j¹
zgniataæ. Odrzuca papierow¹ kulê, bawi
siê ni¹ podrzuca, turla po stole. Na mo-
ment znika z kadru, by pojawiæ siê uzbro-
jona w pistolet. S³ychaæ szuranie odsuwa-
nego krzes³a, trzask odbezpieczanej broni,
huk wystrza³u. Na biurko spadaj¹ czarne
okulary, generalska czapka, w koñcu bez-
w³adne cia³o w mundurze. Ruch powie-
trza odwraca kawa³ek kartki z wielkimi li-
terami: BRACIA ROS…
Scena 9

Noc. Rzeka. Co i rusz b³yski reflekto-
rów-szperaczy rozcinaj¹ mrok, œwiat³o
pada na wodê. Nagle ciszê rozcina war-
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rosn¹cego pod oknem. Wychyla siê
za daleko i spada. Lec¹c próbuje ³apaæ
ga³êzi, spada na beton, przez chwilê le¿y
bez ruchu, w koñcu podnosi siê z trudem i
kuœtykaj¹c podchodzi do samochodu.
Wsiadaj¹c robi w kierunku domu gest Ko-
zakiewicza. W pokoju agenci ogl¹daj¹
mecz footbolu amerykañskiego.
Scena 12

Moskwa w ¿a³obie. Flagi Zwi¹zku Ra-
dzieckiego spuszczone do po³owy, przybra-
ne czarnymi wst¹¿kami. Wszêdzie portre-
ty Bre¿niewa przepasane krep¹. Olbrzymia
kolejka przed Mauzoleum Lenina, gdzie
wystawiono trumnê. Nad wejœciem ogrom-
ny transparent: „Polacy - mordercy”.

Na Kremlu marsza³ek Kulikow nerwo-
wo spaceruje, czekaj¹c na spotkanie z no-
wym sekretarzem generalnym KC KPZR.
Sekretarka: Towarzysz Sekretarz Gene-
ralny Jurij Andropow prosi.
Kulikow (wchodz¹c): Ju… rij?
Andropow: A co myœla³eœ? ¯e zobaczysz
Czernienkê? Sam mi utorowa³eœ drogê
na Kreml. Gdybyœ zdepta³ Polaków tak,
jak obiecywa³eœ… Ale powa¿nie - albo
w tydzieñ zakoñczysz tê brudn¹ wojnê,
albo poleci twoja g³owa. Muszê mieæ
winnego przedwczesnej œmierci Leoni-
da Ilicza.
Kulikow: Przedwczesnej?
Andropow: Wed³ug diagnozy zabi³y go
komunikaty z Polski.
Kulikow: A tak naprawdê?
Andropow: Towarzyszu marsza³ku!
Oœmielacie siê podawaæ w w¹tpliwoœæ
komunikat Biura Politycznego?
Kulikow: Nigdy, towarzyszu sekretarzu!
Angropow: No! Odmaszerowaæ! I pa-
miêtaj - masz tydzieñ.
Scena 13

Waszyngton. Bia³y Dom. Przed pa³acem
t³um reporterów i dwie demonstracje.
Wielka z transparentami „Nigdy wiêcej
wojny”, „Nie chcemy drugiego Wietna-
mu”, „Amerykañska krew dla Ameryki” i
maleñka pod has³em „Nie porzucajmy zno-
wu Polski”. W korytarzu gmachu obok
oficera dy¿urnego siedzi samotny pu³kow-
nik Kukliñski.
Kukliñski: Niech pan spróbuje jeszcze
raz.
Dy¿urny: Pu³kowniku, mówi³em ju¿, ¿e
ani prezydent, ani ktokolwiek inny ze
sztabu antykryzysowego nie mo¿e pana
przyj¹æ. Zaraz bêdzie tu oficer prowa-
dz¹cy pana. Jemu opowie pan wszyst-
ko, a on zdecyduje, co dalej.
Kukliñski: A niech was wszystkich
szlag trafi!

Idzie w kierunku wyjœcia. Dy¿urny
krzyczy za nim, siêgaj¹c po s³uchawkê.
Dy¿urny: Pu³kowniku, pan nie mo¿e
st¹d wyjœæ. W imieniu rz¹du Stanów
Zjednoczonych zabraniam panu!

Kukliñski: Zabraniaj swojej córce,
gówniarzu.
Scena 14

Siedziba Sztabu Generalnego armii so-
wieckiej. Odprawa marsza³ka Kulikowa
z wy¿szymi oficerami.
Kulikow:  B¹dŸcie zdecydowani, b¹dŸ-
cie twardzi, b¹dŸcie bezwzglêdni! Tego
wymaga od nas œwiatowa sprawa so-
cjalizmu, tego oczekuje naród radziec-
ki, tego ¿¹da towarzysz Jurij Andropow!
Zniszczcie ich!
Oficerowie (zrywaj¹c siê na bacznoœæ):
Tak jest!

Kulikow intonuje hymn Zwi¹zku Ra-
dzieckiego, oficerowie podchwytuj¹.

B³yszcz¹ce oczy, twarze p³on¹ uniesie-
niem, d³onie uniesione do czapek rw¹ siê

do broni, nogi same nios¹ do samolotów,
czo³gów i wozów.

P³ynie pieœñ bojowa nad Polsk¹. P³onie
Warszawa, Kraków, dopala siê Gdañsk.
Marsza³ek Kulikow oddycha z ulg¹, An-
dropow uœmiecha siê z³oœliwie. Czerwo-
na flaga (pod ni¹ bia³o-czerwona) powie-
wa nad otoczonym przez czo³gi, zasieki,
dzia³a Belwederem.
Scena 15

Watykan. Prywatna kaplica Ojca Œwiê-
tego. Jan Pawe³ II modli siê w skupieniu.
Po jego twarzy p³yn¹ ³zy.
Scena 16

Na lotnisko po³o¿one w ciemnym lesie
zaje¿d¿aj¹ ciê¿arówki. Sowieccy ¿o³nierze
otwieraj¹ klapy, kolbami wypychaj¹ jeñ-
ców na p³ytê. Widaæ Wa³êsê, Mazowiec-
kiego, Kuronia, Geremka, Frasyniuka,
Michnika, Rulewskiego. Na noszach Bu-
jak ca³y w banda¿ach. Obok Moczulski,
Maciarewicz, Chrzanowski, bracia Ka-
czyñscy i wielu innych.

Wszyscy chwytaj¹ siê za rêce, ktoœ in-
tonuje „Bo¿e, coœ Polskê…”. ¯o³nierze
wal¹ kolbami, próbuj¹ rozerwaæ ³añcuch,

w koñcu zaczynaj¹
strzelaæ pod nogi.
Gro¿¹c lufami kara-
binów ustawiaj¹
wiêŸniów w dwu-
szereg. Przemawia
do nich m³odziutki
oficer - czyœciutki, prosto spod ig³y.
Politruk: Za wasze ³ajdactwa i zbrod-
nie niezwyciê¿ony Zwi¹zek Radziecki
okazuje wam ³askê. Zostaniecie wyda-
ni imperialistom. Oczywiœcie, ci tchórze
nie odwa¿¹ siê przylecieæ po was. Boj¹
siê przyj¹æ nasz samolot. Po prostu ro-
bi¹ w gacie! Polecicie do Finlandii, a
stamt¹d gdzie was zechc¹. Choæby do
piek³a. A teraz poszli won! Rzygaæ mi
siê chce, jak na was patrzê.

Scena 17
Waszyngton. Ronald Reagan przemawia

w senacie. Na zewn¹trz jego mowy s³u-
cha przez g³oœniki t³um ludzi. Wszyscy
wstrzymuj¹ oddech. W t³umie - twarz pu³-
kownika Kukliñskiego.
Reagan: Zrobimy dla Polski wszystko,
co le¿y w naszej mocy. Wprowadzimy su-
rowe sankcje gospodarcze wobec Zwi¹z-
ku Radzieckiego. Poprosimy o to samo
naszych sojuszników z NATO. Udzieli-
my schronienia uchodŸcom politycznym
z Polski. Zwiêkszymy nak³ady na obron-
noœæ, wzmocnimy nasz¹ armiê, zainsta-
lujemy nowe g³owice j¹drowe w Euro-
pie Zachodniej. Chcia³em z tego miej-
sca powiedzieæ z ca³¹ odpowiedzialno-
œci¹ dzielnemu narodowi polskiemu: Po-
lacy! Nie jesteœcie sami. Wielki naród
amerykañski jest z wami na dobre i na
z³e. Polacy! Trzymajcie siê.
Kukliñski (odchodz¹c): Chyba p³otu.

Ludzie przed Kapitolem wpadaj¹ w eu-
foriê – ze szlochem rzucaj¹ siê sobie w
objêcia, tañcz¹, podskakuj¹, wymachuj¹
podobiznami Reagana. È

ÈÈÈÈÈ
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Sala wpada w histeriê, oklaski przecho-
dz¹ w owacjê, ktoœ intonuje „Miêdzyna-
rodówkê”, wszyscy podchwytuj¹. Kame-
ra wychwytuje pojedyncze, rozognione
twarze uczestników. W ró¿nych miejscach
sali widaæ Aleksandra Kwaœniewskiego,
Leszka Millera, Józefa Oleksego, Izabellê
Sierakowsk¹, Danutê Waniek. Koniec
transmisji, panorama ca³ej sali. Rakowski
schodzi z mównicy, delegaci rzucaj¹ siê
do sto³ów. Rakowski podchodzi do Stani-
s³awa Kani.
Rakowski: Trzeba by³o ratowaæ, co siê
da. Ciebie te¿ uratowa³em.

Kania w milczeniu kiwa g³ow¹. Obaj z
uœmiechem „ja jestem swój ch³op” pod-
chodza do sto³ów, spe³niaj¹ toasty, klepi¹
towarzyszy po ramionach.
Scena 21

Rzym. Plac Œw. Piotra. T³um pielgrzy-
mów z wielkim poruszeniem komentuje nie-
zwyk³e odejœcie od wielowiekowej trady-
cji - Ojciec Œwiêty zdecydowa³ siê b³ogo-
s³awieñstwo Urbi et Orbi wyg³osiæ w noc
sylwestrow¹, a nie w Nowy Rok. W oknie
pojawia siê papie¿.
Jan Pawe³ II: Bracia i siostry w Chry-
stusie! Nie przypadkiem chcia³em prze-
kazaæ wam swoje orêdzie pasterskie
w³aœnie dziœ. Dzieñ œw. Sylwestra pa-
pie¿a zawsze od 1000 roku by³ dniem
radosnym, pe³nym nadziei i ufnoœci w
nadchodz¹c¹ przysz³oœæ. W tym roku,
roku, w którym okrutny re¿ym utopi³ we
krwi naród chrzeœcijañski, takim byæ
nie mo¿e. Niech od dziœ ten dzieñ bêdzie
dniem pamiêci o pomordowanych na
ca³ym œwiecie. Niech w ten dzieñ ka¿dy
z was, kto nie zgadza siê na gwa³t i ter-
ror, zapali œwieczkê na ka¿dym bezimien-
nym grobie. Niech zbrodniarz wie, ¿e nie
zapomnimy. Mój wielki rodak, Adam Mic-
kiewicz, napisa³: „…zostan¹ w mej my-
œli, i w drodze ¿ywota / Jak kompas
poka¿¹ mi, powiod¹, gdzie cnota: / Je-
¿eli zapomnê o nich, Ty, Bo¿e na niebie…

Nagle g³os siê urywa, papie¿ rozrzuca
rêce, pada na plecy, znika. T³um na placu
zamiera w bezruchu. W oknie pojawia siê
ktoœ ze œwity papieskiej i przeraŸliwym
g³osem krzyczy: Zabity! Snajper! Kula
w œrodek czo³a!
Scena 22

Œciemnienie. Z³oœliwie uœmiechniêta
twarz Andropowa.
Scena 23

Rogatki Warszawy. Miêdzy s³upami
transparent : „Wzmo¿onym wysi³kiem na
rzecz socjalistycznej ojczyzny witamy rok
1983”. T³o ciemnieje, zostaje tylko napis,
stopniowe rozjaœnienie. Widaæ rozœwietlo-
ny cmentarz na Pow¹zkach, p³on¹ setki
œwieczek. Transparent wisi nadal, jakby
nad bram¹ cmentarza. Kolejno zmieniaj¹
siê ostatnie cyfry: …4, 5, 6, 7, 8, 9... ¤¤¤¤¤

Samotny Ku-
kliñski z trudem
przedziera siê przez
ten rozentuzjazmo-
wany t³um. Nagle
w jego œlady idzie
inny mê¿czyzna.

Na otwart¹ przestrzeñ wydostaj¹ siê w
tym samym momencie.
Mê¿czyzna: Panie pu³kowniku!

Kukliñski odruchowo odwraca siê.
Mê¿czyzna: Panie pu³kowniku Kukliñ-
ski!
Kukliñski: To pomy³ka. Nie znam pana.
Mê¿czyzna:  Ale my pana znamy.

W tym momencie zas³ania ich rozbawio-
na i rozœpiewana grupa. Nagle s³ychaæ
przeraŸliwy krzyk kobiecy. Ludzie rozstê-
puj¹ siê. Na ziemi le¿y Kukliñski. Nie ru-
sza siê, choæ nie widaæ ¿adnych obra¿eñ.
Ktoœ (pewnie lekarz) klêczy przy nim.
Tajemniczego mê¿czyzny ani œladu. Po
chwili lekarz rozk³ada bezradnie rêce.

Lekarz: Umar³ ze szczêœcia?
Scena 18

Zrujnowana Warszawa. Zburzone, wy-
palone kamienice na Nowym Œwiecie. Stoi
budynek na rogu Al. Jerozolimskich z na-
pisem „Ca³y naród buduje swoj¹ stolicê”.
Gdzieniegdzie chy³kiem przemykaj¹ poje-
dyncze postacie legitymowane przez ¿o³-
nierzy grzej¹cych siê przy koksownikach.
W tle nietkniêty gmach KC PZPR.
Scena 19

Warszawa. Koœció³ pod wezwaniem œw.
Stanis³awa Kostki. Ks. Jerzy Popie³uszko
celebruje mszê. Moment Podniesienia.
Ludzie klêcz¹ rozmodleni. Do œrodka wpa-
daj¹ ¿o³nierze sowieccy.
Ks. Popie³uszko: Precz!

¯o³nierze otwieraj¹ ogieñ. Rozrywane
kulami cia³o ksiêdza Jerzego, przera¿ony
krzyk ludzi, zaciête twarze ¿o³daków.
Wszystko koñczy siê tak nagle, jak siê

ÈÈÈÈÈ
zaczê³o. Wszyscy z niedowierzaniem roz-
gl¹daj¹ siê wko³o. Tylko skurczone cia³o
przed o³tarzem œwiadczy, ¿e to nie by³ kosz-
marny sen.
Scena 20

Warszawa. Nietkniêty gmach KC PZPR
przybrany transparentem: „Wzmo¿on¹
prac¹ dla socjalistycznej ojczyzny witamy
1982 rok!” W sto³ówce kilkaset osób, po
bokach kamery telewizyjne skierowane na
zaimprowizowan¹ mównicê. Wizjer kame-
ry staje siê coraz wiêkszy, zajmuje w koñ-
cu ca³y ekran. Pojawia siê twarz spikera.
Spiker: Przeka¿emy teraz transmisjê z
sylwestrowego spotkania I sekretarza
KC PZPR Mieczys³awa Rakowskiego z
m³odymi cz³onkami partii.

Znak i sygna³ Interwizji. Gdy zniknie, wi-
daæ Rakowskiego na mównicy. Owacje,
okrzyki „Towarzysz I sekretarz, Mieczy-
s³aw Rakowski, niech ¿yje! Niech ¿yje!”.
Rakowski unosi rêkê, cisza jak makiem
zasia³.

Rakowski: Towarzyszki i towarzysze! Za
nami ciê¿ki, nie waham siê powiedzieæ
- tragiczny rok. Gdyby nie bratnia po-
moc Zwi¹zku Radzieckiego i pañstw so-
juszniczych Uk³adu Warszawskiego
zbrodniarze z tak zwanej „Solidarno-
œci” utopiliby ten kraj we krwi. Na
szczêœcie to ju¿ za nami. Wyra¿amy g³ê-
bokie przekonanie, ¿e ten koszmar ju¿
nigdy siê nie powtórzy. Ju¿ nigdy wro-
gowie ludu nie odwa¿¹ siê podnieœæ
swojej plugawej rêki na socjalizm. A
gdyby jeszcze raz spróbowali, ponow-
nie odr¹biemy j¹ bez wahania.

Drogie towarzyszki! Drodzy towarzy-
sze! ¯yczê wam czujnoœci, hartu i zde-
cydowania na drodze budowy socjali-
zmu. Entuzjastycznie pod¹¿ajmy drog¹
wytyczon¹ przez bratni Zwi¹zek Ra-
dziecki. Wszystkiego najlepszego w
nowym roku!

ÈÈÈÈÈ
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Przez 10 lat Jerzy Starak, w³aœciciel skupione
go wokó³ Polpharmy imperium farmaceutycz-

nego, nie kupi³ tyle, ile kupi³ w tym roku! W maju
przej¹³ tureck¹ Cenovapharmê, we wrzeœniu - ka-
zachski Chimpharm, pruszkowski Herbapol i
producenta zio³owych herbat Bio-Active. Wresz-
cie w paŸdzierniku nale¿¹ca do Jerzego Staraka
Polpharma podpisa³a umowê kupna Polfy Warsza-
wa (transakcja zostanie sfinalizowana po otrzyma-
niu zgody Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów). Strony, co prawda, nie poda³y wartoœci
tej operacji, ale - wed³ug ró¿nych szacunków -
Polpharma zap³aci od 800 min z³ do 1 miliarda z³.

A wszystko siê sta³o, gdy to tu, to tam trwa³y
imprezy, w czasie których przyjaciele i inni go-
œcie podsumowywali dokonania 64-letniego biz-
nesmena. W krótkim czasie, wiosn¹, Starakowi
przypad³y dwa laury. Nagrodê im. Andrzeja
Wierzbickiego otrzyma³ sam - od Lewiatana, nie
tylko za przedsiêbiorczoœæ, ale i za bycie szczo-
drym mecenasem w kulturze.

W tym samym czasie Polpharma zebra³a te¿
laury dla najbardziej innowacyjnego przedsiêbior-
stwa w kraju - w rankingu Instytutu Nauk Ekono-
micznych PAN. Do tego w £azienkach Królew-
skich dziesiêciolecie œwiêtowa³a - wa¿na dla fir-
my - Naukowa Fundacja Polpharmy. Dziêki za-
siadaj¹cym w niej znanym profesorom medycy-
ny, fundacja sta³a siê (tak¿e) wsparciem wize-
runkowym przy - jak¿e potrzebnej w tym bizne-
sie - promocji leków w gabinetach lekarskich.

W koñcu Henryka Bochniarz nie wytrzyma³a i
wypali³a... ¿e bardzo jej siê nie podoba, i¿ prezy-
dent Bronis³aw Komorowski, wrêczaj¹c Krzy¿e
Odrodzenia Polski, pomin¹³ Jerzego Staraka, który
ma ogromne zas³ugi dla transformacji.

Co zdecydowa³o, ¿e Jerzy Starak nie da³ siê
uœpiæ, rozleniwiæ pochlebstwom i jeszcze raz po-
stanowi³ powalczyæ o rynek, mimo ¿e niektórzy
wieszczyli ju¿, ¿e tak naprawdê powinno mu wy-
starczyæ sielskie ¿ycie, rezydencje na Sardynii i
w Genewie, Witkiewiczówka w Zakopanem,
domy na Mazurach i w Konstancinie, dzie³a sztu-
ki i mi³e spotkania, a potem zdjêcia na celebryc-
kich stronach w ,yivie” i „Gali”?
Musia³o to byæ coœ naprawdê wa¿nego. Bo Jerzy
Starak zdecydowa³ siê wydaæ pieni¹dze mimo
tego, i¿ wiedzia³, ¿e w przypadku sto³ecznej Po-
lfy naprzeciw stan¹ gotowe na strajk zwi¹zki za-
wodowe. Rz¹d zgodzi³ siê na sprzeda¿ przed usta-
leniem pakietu socjalnego. - Jesteœmy w sporze
zbiorowym, w nied³ugim czasie przeprowadzi-
my referendum strajkowe - zapowiedzia³ od razu
Polpharmie Miros³aw Miara, szef „Solidarnoœci”
w Polfie WIELKA GRUPA Przejêcie wysoce
dochodowej Polfy Warszawa (ok. 360 min z³ przy-
chodów, 44 min z³ zysku) to dla Jerzego Staraka
kolejny etap konsekwentnej budowy grupy far-
maceutycznej skoncentrowanej wokó³ Polphar-
my, licz¹cej siê nie tylko w Polsce, ale w skali
regionu. Po transakcji Jerzy Starak ze swoim biz-
nesem stanie siê na polskim rynku gigantem, pod
wzglêdem przychodów i sprzeda¿y wyprzedza-
j¹cym takie œwiatowe koncerny, jak GSK, Pfizer,
Novartis czy Sanofi-Aventis.

Kupuje, bo musi
Jerzy Starak wybra³ siê na porz¹dne zakupy. Po co? Tu
otwiera siê pole do analiz. I do spekulacji.

Z drugiej strony, do zakupów „zmusi³ go” te¿
rynek. Polpharma - mówi¹ eksperci - od kilku lat
trochê drepcze w miejscu. I to nie dlatego, ¿e nie
zaci¹ga kredytów na badania, czy wci¹¿ trzyma
siê z daleka od gie³dy. Dziœ w bran¿y farmaceu-
tycznej nie wystarczy ju¿ dbaæ o organiczny
wzrost (jak przez lata robi³a Polpharma). Mo¿na
rosn¹æ albo poprzez przejêcia, albo dziêki inno-
wacyjnym lekom, których generyczna Polphar-
ma raczej nie ma. Wynik Polpharmy z roku na
rok jest lepszy (szacuje siê, ¿e w 2011 r. przycho-
dy wynios¹ 2,2 mld z³), udzia³ spó³ki w polskim
rynku farmaceutyków ju¿ jednak nie roœnie.
- Do tego, gdyby spojrzeæ te¿ na prawdziwy wy-
nik netto Polpharmy, to on nie zmienia siê od kilku
lat. Te przejêcia to by³ po prostu jedyny sposób,
by tchn¹æ w ten biznes nowy impuls. Portfolio
leków Polfy dobrze siê komponuje siê z tym Po-
lpharmy i bêdzie ³atwo zadbaæ o efektywnoœæ
nowego nabytku, szybko wprowadzaj¹c te leki
do sieci w Polsce, Rosji, Kazachstanie i Turcji -
mówi Maciej Wieczorek, prezes Mabionu i Ce-
lon Pharmy.

Pytanie tylko, czy aby nie ma wa¿niejszego
powodu, dla którego Jerzy Starak tak ostro stara³
siê o warszawsk¹ Polfê. W zesz³ym roku, gdy
rozpoczyna³a siê prywatyzacja, spó³ka by³a wy-
ceniana na 500 min z³. Biznesmen nie waha³ siê
przelicytowaæ chiñskich czy ukraiñskich konku-
rentów, a nawet znajomych z islandzkiego Acta-
visu, czyli Claudia Albrechta i Petera Procka (kie-
dyœ przygotowywali z nim m.in. due diligence
Biotonu). Wielu powtarza plotkê, ¿e Jerzemu Sta-
rakowi tak naprawdê nie chodzi³o o Polfê, a o
atrakcyjn¹ dzia³kê w centrum Warszawy, któr¹ ta
posiada. Czy rzeczywiœcie?

Obraz staje siê pe³niejszy, gdy zestawiæ to z
faktem, ¿e Jerzy Starak uchodzi za oszczêdnego
i ostro¿nego - nie tylko w s³owach. Mo¿e i nie
¿a³uje pieniêdzy na ¿ycie prywatne, lecz w biz-
nesie, co siê chwali, liczy ka¿d¹ z³otówkê. Przy-
k³adem niech bêdzie to, jak kupi³ 15 antybioty-
ków Biotonu. Zanim zap³aci³ za to 80 min z³, cze-
ka³, a cena akcji spó³ki Ryszarda Krauzego spa-
da³a i spada³a. Na zw³okê mia³ mieæ te¿ wp³yw
spór z restrukturyzuj¹cym Bioton Januszem Guy-
em, który wczeœniej szuka³ dla Polpharmy inwe-
stora... To jednak raczej „didaskalia”.
- Producent leków z pewnoœci¹ nie jest firm¹ de-
welopersk¹ - odrzuca spekulacje na temat nieru-
chomoœci Polfy Maciej Wieczorek.
- W mojej ocenie, w Polfie Warszawa najbar-
dziej atrakcyjna jest dla Polpharmy linia produk-
cyjna do wytwarzania sterylnych form leków.
Nieruchomoœæ, z punktu widzenia firmy farma-
ceutycznej, nie jest najbardziej istotna. Zw³asz-
cza ¿e to w³aœnie na niej zlokalizowana jest fa-
bryka - wtóruje Wieczorkowi Agnieszka Sko-
nieczna, analityczka firmy badawczej PMR.

Innego zdania jest jednak Marcin £uczyn, part-
ner firmy doradczej Trinity Capital Investments.
Nie wyklucza scenariusza, który bierze pod uwa-
gê „Solidarnoœæ” z Polfy, czyli tego, ¿e Polphar-
ma przeniesie produkcjê Polfy Warszawa do Star-
gardu czy te¿ Duchnic - Od zawsze j estem zwo-
lennikiem efektywnego zarz¹dzania maj¹tkiem -
dodaje £uczyn. Jego zadaniem, na pocz¹tku pole
zainteresowañ zarz¹du Polpharmy w zwi¹zku z
przejêciem Polfy bêdzie jednak na pewno inne
ni¿ nieruchomoœci przy Karolkowej w Warsza-
wie. Minie bowiem minimum rok, zanim uda siê
zintegrowaæ wszystkie zakupione ostatnio przez
Jerzego Staraka spó³ki. - Bran¿a farmaceutycz-
na jest specyficzna. Po³¹czenie portfolio produk-
tów i kana³ów dystrybucji nie jest jednoznaczne
ze wzrostem sprzeda¿y - t³umaczy ten proces
Maciej £uczyn.

A wyzwania s¹. Kazachski Chimpharm ju¿ w
przysz³ym roku ma zostaæ najwiêkszym lokal-
nym producentem (na razie pod wzglêdem sprze-
da¿y jest drugi). Azjatyckiemu biznesowi Stara-
ka pomóc ma w tym 85 min dol. dokapitalizowa-
nia. W³odzimierz Gryglewicz, dyrektor general-
ny Chimpharmu (wczeœniej wiceprezes ds. eko-
nomiczno-finansowych Polpharmy) zapewnia, ¿e
pieni¹dze te trafi¹ na rozbudowê mocy produk-
cyjnych i modernizacjê obecnych. Chimpharm
pilnie zajmie siê te¿ popraw¹ jakoœci, by spó³ka
spe³nia³a miêdzynarodowe standardy produkcji
farmaceutyków.
Z drugiej strony, zyski do zebrania z tego rynku s¹
naprawdê kusz¹ce W Polsce mar¿e na lekach
spadaj¹, konkurencja siê zwiêksza. Co prawda,
Jerzy Starak najwyraŸniej nie zamierza rozwijaæ
badañ nad oryginalnymi lekami biotechnologicz-
nymi, które kosztuj¹ setki milionów dolarów. Po-
stawi³ na tzw. leki biopodobne - jako tañsz¹ dla
klienta mo¿liwoœæ wobec tych oryginalnych, któ-
rych ochrona patentowa bêdzie siê w najbli¿szych
latach sukcesywnie koñczyæ. Na tym rynku wy-
daje siê jednak nieco spóŸniony. Dystrybucja w
Eurazji da mu zdecydowanie wy¿szy, pewny zysk
bez wielkich nak³adów.

W Warszawie prawdopodobne, no niemal pew-
ne, jest natomiast jedno: bêdzie gor¹co... Sto³ecz-
na Polfa zatrudnia ponad 1,4 tys. pracowników. I
to pracowników, którzy ju¿ raz dopiêli swego.
Za³oga Polfy wesz³a tak¿e w spór zbiorowy przy
poprzedniej próbie prywatyzacji spó³ki. Jerzy Sta-
rak ma u³atwione zadanie. Firmê ju¿ naby³, pra-
cownicy nie dostali (jeszcze?) pakietu socjalne-
go, maj¹ jedynie gwarancje zatrudnienia do 2014
r. Strajk, szczególnie totalny, mo¿e jednak zniwe-
czyæ szansê na szybk¹ synergiê Polfy z Po-
lpharm¹. Pierwszym problemem, który strony
omówi¹ przy stole, bêdzie zapewne - jak mówi
Maciej Wieczorek - redukcja dzia³u badawcze-
go Polfy Warszawa. ¤¤¤¤¤                   Businessman
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-KRZYZÓWKA
SWIATECZNA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

49 47 36 11 50
12 13 14

12 45 42 23 39
15 16 17

8 41 52
18 19

19 15 4 53
20 21

43 48 28
22 23 24

33 2
25 26 27 28

57 20
29 30 31 32

38 21 51
33 34 35 36

29
37 38

46
39 40

16
41 42 43

24 1 56 32
44 45

60 18 58 55
46 47 48 49 50 51

13 40 34
52 53

10 37 5 3 27
54 55

44 14 25
56 57 58 59 60 61

9 35 7 22
62 63

6 54
64 65 66

30 31

17 26
67 68 69 70

59

,
,

 Has³o krzy¿ówki
to myœl Tacyta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Poziomo: 1. sorty-
ment wêgla; 3.
œwiadectwo wyro-
bu; 6. w barszczu
lub u fili¿anki; 9. bó-
stwo lasów(celtyc-
kie); 15. symbol

zdrowia na grz¹dce; 16. granulat dla ner-
wusa; 17. miasto w Algierii; 18. Matka
Zeusa; 19. 4840 jardów kwadratowych;
20. ryba akwariowa, pochodzi z dorzecza
Amazonki.; 21. pisarz i filozof francuski.;
23. sztuka Kazimierza Brandysa ; 26. syn
Abrahama i Sary; 27. przêdzie w k¹cie ;
29. powieœæ Józefa Ignacego Kraszew-
skiego.; 30. p³oche zwierz¹tko; 32. ukryta
granica ogrodu; 34. wymar³y nielot z No-
wej Zelandii; 35. obawa; 37. drewniane
naczynie na mleko; 38. przyrz¹d do mo-
cowania przedmiotów w czasie obróbki;
39. nuta jak myde³ko; 40. symbol chemicz-
ny obr¹czki; 41. najwy¿sza czêœæ g³owicy
kolumny doryckiej w formie czworobocz-
nej p³yty; 43. faza ksiê¿yca; 44. (600-661)
kalif, ziêæ Mahometa, m¹¿ Fatimy, czczo-
ny przez szyitów.; 45. kuzynka rokity; 46.
tajemnicza liczba; 48. in. zwijka, œlimak
s³odkowodny; 51. dwudziesta trzecia lite-
ra grecka; 52. pierwsza maszyna licz¹ca;
53. b¹bel; 54. zastêpstwo, pe³nomocnic-
two handlowe; 56. so³tys po arabsku; 60.
mniejszy od atomu; 62. starorzymski ter-
min prawny; 63. amerykañska papuga; 64.
ang. imiê ¿eñskie; 65. postaæ z dramatu
Sofoklesa „Ajas”.; 66. lina stalowa z ha-
kiem na jednym koñcu.; 67. ha³asuje w
tartaku; 68. zakoñczenie; 69. podró¿ny lub
doœwiadczeñ; 70. poci¹g w dawnym Po-
znaniu.

Pionowo: 1. kraj podzielony równole¿ni-
kiem; 2. imiê Grodzieñskiej; 4. pojemnoœæ
statku lub jego wypornoœæ; 5. ryba; 7. kla-
wisz, wartownik; 8. sznur z pere³; 10. s³u-
¿¹cy Klenata z komedii Moliera „Sk¹-
piec”; 11. siwizna z kryszta³ków; 12. po-
mieszczenie w piekarni, w którym roœnie
ciasto; 13. koszenie trawy lub zbo¿a; 14.
waga opakowania towaru; 22. katarakta;
24. du¿e drapie¿ne owady; 25. zapl¹tanie
sprawy; 28. raptowne na jezdni; 30. miê-
dzy Jude¹ a Galile¹; 31. ojczyzna matki
Teresy; 33. miasto i jezioro w woj. szcze-
ciñskim; 36. port nad Wo³g¹; 42. miasto w
Kazachstanie; 43. maszyna do wbijania w
grunt pali; 47. domniemany mieszkaniec
ksiê¿yca; 49. poemat Franciszka Dzier¿y-
kraja Morawskiego ; 50. wyspa w³oska
na Morzu Œródziemnym; 51. pomieszcze-
nie przeznaczone do palenia tytoniu; 55.
smakowity dla ³akomczucha; 56. Anglik w
mundurku; 57. z¹b d³u¿szy od innych; 58.
mlekopije; 59. zwi¹zek handlowy nadmor-
skich miast œredniowiecznej Europy; 60.
gnie go pokorny; 61. napêd katarynki.

ÈÈÈÈÈ
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- Kamil, z t¹ blondynk¹, do której dosiedli-
œmy siê na imprezie wiêcej siê nie umó-
wiê. Jest g³upia do dna!
- Ona niejest blondynk¹! Niewidzia³eœ od-
rostów?
- Ooooo! To chyba siê umówiê, bo jej mózg
jeszcze walczy.

Do autobusu wsiadaj¹
dwie blondynki: - Czy do-
jadê do galerii handlo-
wej? - pyta pierwsza. -
Nie, to przeciwny kieru-
nek. - A ja, a ja? - dopy-
tuje siê druga...
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ABC d³u¿nika
Postêpuj z g³ow¹,

d³ugi to nie koniec œwiata
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Kolêda dzieci
stanu wojennego

Alojzy Gwizda³a
Tarnów, grudzieñ 2011

 13- tego grudnia
 G³odne dziecko p³acze
 Wojnê zgotowali
 Polakom Polacy
               *
 Œnieg tak gêsto prószy
 I mrok dzieñ ogarnia
 Ból nadziejê g³uszy
 Zamkniêta piekarnia
               *
 Koksiaki próbuj¹
 Grzaæ ¿o³nierskie miny
 Znów w Polskê celuj¹
 Polskie karabiny
               *
 Wigilia siê zbli¿a
 Nie ma w domu taty
 Tylko pusty talerz
 Wiêzienie i kraty
               *
 Zamkniêto ju¿ bramy
 Wiœnicza, Za³ê¿a
 I tylko p³acz mamy
 Tê trwogê zwyciê¿a
               *
 P³acze mój braciszek
 Krzyk gdzieœ s³ychaæ w bramie
 Wróæ do nas tatusiu
 I otrzyj ³zy mamie
               *
 Kiedy gwiazda b³yœnie
 wieczorna na niebie
 PrzyjdŸ choæ do nas we œnie
 Czekamy na ciebie.
               *
 W wieczór Wigilijny
 Kolêdê œpiewamy
 O Jezu maluœki
 Otwórz wiêzieñ bramy

²²²²² Kredyt konsolidacyjny jest dobry tylko dla ban-
ków, nie dla d³u¿nika. Konsolidacja powoduje
skumulowanie wszystkich zad³u¿eñ w jeden kre-
dyt, powstaje wówczas jedna rata do p³acenia
zazwyczaj mniejsza a zobowi¹zanie jest rozci¹-
gniête na bardzo d³ugi czas. Niestety konsolida-
cja ma na celu jeszcze wiêksze przywi¹zanie
d³u¿nika do banku, odsetki za wyd³u¿enie termi-
nu sp³aty s¹ bardzo du¿e i niekorzystne dla d³u¿-
nika, najczêœciej zabezpieczeniem takiego kre-
dytu jest hipoteka na nieruchomoœci d³u¿nika, która
niejednokrotnie jest jedynym maj¹tkiem d³u¿ni-
ka. Nikt nie jest w stanie przewidzieæ co mo¿e siê
wydarzyæ przez bardzo d³ugi okres sp³acania kre-
dytu konsolidacyjnego i czy w ogóle d³u¿nik bê-
dzie w stanie podo³aæ takiemu zobowi¹zaniu.
²²²²²  Po umorzeniu egzekucji przez komornika z
powodu braku maj¹tku d³u¿nika, d³ug nie znika.
Umorzona jest jedynie egzekucja a nie sam d³ug.
Umorzyæ zad³u¿enie mo¿e jedynie wierzyciel.
Po umorzeniu egzekucji przez komornika, wie-
rzyciel ma prawo wyst¹piæ wielokrotnie o po-
nown¹ egzekucjê nawet na jeden dzieñ po jej
umorzeniu.
²²²²²  D³ugi mog¹ siê równie¿ uledz przedawnie-
niu, termin ich przedawnienia jest ró¿ny w zale¿-
noœci od rodzaju zobowi¹zania. D³ug nie zostaje
przedawniony z mocy prawa a zarzut przedaw-
nienia mo¿na podnieœæ jedynie przed s¹dem, nie
istnieje powództwo o przedawnienie zobowi¹za-
nia, zarzut przedawnienia podnosi siê jedynie jako
sprzeciw od np. nakazu zap³aty. Przedawnienie
zobowi¹zania mo¿na równie¿ przerwaæ: poprzez
uznanie d³ugu przez d³u¿nika, sprawê przed s¹-
dem wytoczon¹ przez wierzyciela (nakaz zap³a-
ty, klauzula wykonalnoœci), postêpowanie egze-
kucyjne przed komornikiem, przerwany bieg
przedawnienia ma skutek taki, ¿e termin
przedawnienia zaczyna biec na nowo. W konse-
kwencji mo¿e doœæ ³atwo dojœæ do sytuacji w któ-
rej d³ug nie przedawni siê nigdy a po œmierci d³u¿-
nika odziedziczy go spadkobierca.
²²²²² Windykator z firmy windykacyjnej nie mo¿e
wchodziæ w prawa komornika, jeœli twierdzi ina-
czej a nawet próbuje dzia³aæ jak komornik, dzia³a
wówczas niezgodnie z prawem. Jak postêpowaæ
z indykatorem jest doœæ szeroko opisane na http:/
/gustlik222.nowyekran.pl/post/21311,procedury-
postepowania-z-firmami-windykacyjnymi
²²²²² Jeœli sta³eœ siê ofiar¹ nêkania telefonicznego
przez windykatora, który dzwoni do d³u¿nika lub
jego rodziny o ka¿dej porze dnia albo co gorsza
dzwoni do zak³adu pracy d³u¿nika i tam próbuje
wymóc przyrzeczenie sp³aty, przyznanie siê do
d³ugu, mo¿esz nie odbieraæ takich telefonów, za-
strzec lub zmieniæ numer telefonu. Jeœli windy-

kator odwiedzi Ciê w miejscu zamieszkania, nie
masz obowi¹zku go wpuszczaæ, mo¿esz wów-
czas zg³osiæ na policjê jeœli boisz siê rozmowy z
tak¹ osob¹. Pod ¿adnym pozorem windykator nie
ma prawa cokolwiek zabieraæ z domu d³u¿nika
na poczet d³ugów, takie prawo ma jedynie ko-
mornik z tytu³em egzekucyjnym w rêce. Pole-
cam: http://gustlik222.nowyekran.pl/post/
30380,twoj-dlug-w-firmie-windykacyjnej-nie-kon-
taktuj-sie-z-nia-nawet-gdyby-reklamowal-ja-sam-
papiez; http://bezznieczulenia.nowyekran.pl/post/
30121,akcja-windykacja-kruk-sa-juz-prawie-mi-
lion-na-czarnej-liscie
²²²²² D³ug zakupiony przez firmê windykacyjn¹ bê-
d¹c¹ Funduszem Sekurytyzacyjnym przed stycz-
niem 2009r, s¹ najczêœciej dotkniête wad¹ prawn¹
zgodnie z art. 92c prawa bankowego i w zwi¹zku z
tym, mo¿na uniewa¿niæ tak¹ umowê cesji/sprze-
da¿y d³ugu przez bank. Polecam: http://pietkun.no-
wyekran.pl/post/6747,rewolucja-klienci-banki-1-0 ,
²²²²² D³ugi mo¿na odziedziczyæ, warto wiêc mieæ
kontakt z rodzin¹ aby nie popaœæ w tarapaty. Na
odrzucenie spadku, b¹dŸ przyjêcie go z dobro-
dziejstwem inwentarza masz czas tylko 6 mie-
siêcy od czasu kiedy spadkobierca dowiedzia³ siê
o œmierci, niektórzy wierzyciele czekaj¹ na ujaw-
nienie siê ponad te 6 miesiêcy, po to aby z³apaæ w
sid³a nieœwiadomego zagro¿enia spadkobiercy i
dopiero wówczas wszczynaj¹ procedury odzy-
skiwania wierzytelnoœci z maj¹tku spadkobiercy.
Polecam: http://gustlik222.nowyekran.pl/post/
22519,bierzesz-kredyt-powiadom-rodzine ; http://
gustlik222.nowyekran.pl/post/22513,dlug-w-spad-
ku-od-nieznanej-osoby ; http://gustlik222.nowy-
ekran.pl/post/21321,uwaga-polskie-prawo-spad-
kowe-zezwala-na-kradziez

Nie mo¿esz siê poddaæ i wmawiaæ sobie ¿e
problemy Ciê przeros³y. Szukaj porady, wspar-
cia, odpowiedzi na swoje pytania i przede wszyst-
kim wyzb¹dŸ siê lêku. D³ugi to nie koniec œwiata,
z wielu sytuacji mo¿na wyjœæ doœæ szybko z in-
nych trochê d³u¿ej, nigdy nie ma sytuacji bez
wyjœcia. Jeœli bank zatrzasn¹³ drzwi, trzeba zna-
leŸæ otwarte okno. Plan postêpowania, który ma
na celu sp³atê zobowi¹zañ i przetrwanie d³u¿nika
bez wpadniêcia w banicjê finansow¹ to podsta-
wa, dlatego korzystaj z doœwiadczenia innych.
Œwiadomy d³u¿nik to twardy przeciwnik dla ¿eru-
j¹cych na niewiedzy.

Uwaga na firmy parabankowe oraz na nieuczci-
wych bankierów. W razie k³opotów powinieneœ
szukaæ w wyspecjalizowanych stowarzyszeniach,
instytucjach oraz na policji i w prokuraturze. Nie
zwlekaj z dzia³aniem, problemy same siê nie roz-
wi¹¿¹ a Ty oci¹ganiem siê z decyzjami spowodu-
jesz jedynie uchybienie ustawowym terminom.¤¤¤¤¤
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