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Czujemy się zdradzeni
- Uważamy, że ZZPRC w Puławach zdradził
pozostałe organizacje związkowe. Gdyby było
inaczej nie próbowałby się porozumieć z Syn-
thosem. Także w sprawie ewentualnego prze-
jęcia przez Tarnów Puław mówiłby jednym gło-
sem z pozostałymi związkami – mówi szef
Solidarności ZA Puławy Andrzej Jacyna..

                                               ...na str. 6

Możemy być z Al-kaidy!
Będziemy walczyć o to, żeby Tusk i PO stracili
władzę. Nie mamy innego wyjścia, musimy
wyjść na ulicę - zapowiedział Piotr Duda w ra-
diu RMF FM.                                    ...na str. 2

Która pazerność
jest gorsza?
Warto odświeżać pamięć… W latach
70. i 80. ubiegłego wieku uganialiśmy
się za podstawowymi produktami po-
cząwszy od zabawek i żywność, po
mieszkania, że o samochodzie nie
wspomnę. ONI mieli wszystko w
„sklepach za żółtymi firankami”.

  Człowiek „Solidarności”
W Gdańsku w historycznej Sali BHP zakoń-
czyła się konferencja "Lech Kaczyński - czło-
wiek Solidarności”. Konferencja zorganizowa-
na została przez Ruch Społeczny im. Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Ka-
czyńskiego we współpracy z Zarządem Re-
gionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

...na str. 11, 12 i 13

Po roku 1989, w wyniku „transformacji” za-
pełniły się sklepowe półki. Do ludzi wyszły

banki oferujące „darmowe” pieniądze. Pojawiły
się zaczątki „klasy średniej”, która miała być
gwarantem dobrobytu i generatorem miejsc pra-
cy. Niestety… „gruba kreska” ogłoszona przez
Mazowieckiego wyciągnęła z chwilowego ukry-
cia wszelkie szumowiny pezetpeerowskie, róż-
nych „funkcjonariuszy”, a przede wszystkim lu-
dzi, którzy przez wiele lat obracali partyjnymi pie-
niędzmi w lewych interesach. „Gruba kreska”
przekreśliła na zawsze wymarzoną „opcję ze-
rową”, która pozbawiłaby stanowisk w minister-
stwach, sądach, prokuratorach, milicji-policji, w
spec-służbach, ba… nawet w oświacie, służbie
zdrowia, a może i w hierarchii kościelnej ludzi
„umoczonych”.

Rządzą więc w Polsce i Polską dwie pazerności,
jakby dwie różne ojczyzny. Mamy pazerność sta-
rych funkcjonariuszy i ich młodych naśladowców -
pazerność na robienie każdym kosztem coraz
większych majątków, które służą przede wszyst-
kim „maniu kasy”. Gdyby te miliardy były choć
częściowo inwestowane w rozwój produkcji dóbr
konsumpcyjnych, w tworzenie miejsc pracy z go-
dziwymi zarobkami… Gdyby… W taką pazerność
wpisuje się chciejstwo polityków, samorządowców,
a przede wszystkim „menadżerów”, którzy za kasę
przekażą państwu na utrzymanie wszystkich pra-
cowników, no… może zostawią na portierniach
kilku ochroniarzy, bo to przecież „bracia mniejsi”
z milicji, esbecji czy LWP…

Druga pazerność siedzi w zwykłych, polskich
rodzinach ledwie wiążących koniec z końcem.
W rodzinach naznaczonych bezrobociem, ubie-
gających się o zasiłki, przeklinających każdy
dzień od samego rana. To pazerność na posiada-
nie wszystkiego, co jest na sklepowych półkach.
Nie mając perspektywy na spłaty biedni Polacy
zadłużają się, aby „posiąść” wielki telewizor, kino
domowe, sprzęt AGD - posiąść wszystko, co jest
oferowane przez wszechobecną telewizję. Han-
dlarze pospiesznie zaspokajają ich chciejstwo i

zapełniają półki chłamem, którego w czasach „ko-
muny”, nawet przy braku towarów, nikt by nie tknął.
Bo na półkach musi być tani erzats, żeby zaspoko-
ić tanią przyziemną pazerność po to, aby ci z „wy-
ższej półki” mogli płacić jak najmniej.

Mamy więc z obu stron tej starej barykady, któ-
rej nie zniszczono jednak przez lata 80. ani re-
woltą Sierpnia, ani strajkami w roku 88, ani okrą-
głym stołem, dwa pokolenia postpolskich mutan-
tów, których nie obchodzi już nie tylko Polska, ale
także sąsiad z podwórka, który zdycha w samotno-
ści [Maciej Pawlicki „Uważam Rze” nr 35(82)/2012]. W artykule „Ilu
nas jest?” autor wzywa do tego, aby Polacy, któ-
rym jeszcze marzy się Polska, którzy nie ulegli
jeszcze propagandzie i reklamie, policzyli się i
postarali odzyskać tych zaślepionych pazernością.

W tej materii wiele do zrobienia ma NSZZ „So-
lidarność”, bo tych pazernych z niskiej półki jest
znacznie więcej. Pierwszy krok został już zrobio-
ny 28 sierpnia 2012 r. Pod dowództwem Piotra Dudy
nasi przywódcy odcięli tow. Lenina od Stoczni tak,
jak 32 lata temu zrobili strajkujący: odwrócili sta-
tuę Lenina stojącą w Sali BHP plecami i postawili
do kąta. Musimy jednak pamiętać, że na usługach
pazernych z górnej półki jest policja, prokuratury,
sądy, firmy ochroniarskie, które będą bronić sym-
boli komuny tak mocno, jak wtedy, gdy pod bramą
Stoczni stało ZOMO. Akcja odcięcia Lenina może
być tym zaczątkiem, wokół którego świadomi Pol-
ski Polacy zaczną się grupować - na pohybel obu
pazernościom.                              Michał Orlicz

Reorganizacja w PGNiG
Związkowcy przewidują, że z 2,9 tys. zatrud-
nionych, w zielonogórskim oddziale pozosta-
nie maksimum 500 osób. Pozostali trafią na
bruk lub będą musieli pracować w Warsza-
wie.                                              ...na str. 10
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     „Solidarność” zdecydowała się poskar-
żyć Komisji Europejskiej na Rzeczpospolitą Polską
właśnie w związku z umowami śmieciowymi. Dla-
czego i co ta skarga ma dać?
Jacek Żurawski: Chodzi o sprawdzenie przez in-
stytucje europejskie, czy w Polsce nie dochodzi
do nadużycia w ilości zawieranych umów o pra-
cę na czas określony, czyli tzw. śmieciowych. Z
naszych danych wynika, że do 40 procent zatrud-
nionych Polaków może właśnie pracować obec-
nie w ten sposób. „Solidarność” uważa, że jest to
nadużycie. Prosimy też Komisję Europejską o
sprawdzenie, czy zgodne z prawem jest omijanie
przez pracodawców zapisu, który mówi, że trze-
cia Kolej na umowa o pracę powinna być już
umową na czas nieokreślony.

Jak polscy szefowie omijają to prawo?
- W takich sytuacjach często zwalniają pracowni-
ka na miesiąc i później zatrudniają od nowa, znów
zawierając z nim umowę na czas określony. Mie-
siąc, w myśl polskich przepisów, wystarczy, by
znów liczyć czas zatrudnienia od nowa. „S” uwa-
ża, że intencja zapisów prawnych była inna. Nie
chodziło o umożliwienie pracodawcom takich prak-
tyk, tylko niejako przymuszenie do zawarcia z pod-
władnym wreszcie umowy na czas określony.

Jednym słowem, nie tyle chodzi o polskie przepi-
sy, co o ich stosowanie.
- „S” proponowała już dawno, żeby umowy na
czas określony mogły być zawierane tylko z datą.
Taka umowa byłaby zawierana maksymalnie na
rok. Po dwóch umowach i dwóch latach, nieza-
leżnie czy po miesiącu zwolnienia, czy po dłuż-
szym okresie, trzecia umowa z pracownikiem
zawierana powinna być już na czas nieokreślony.

Pracodawcom to nie w smak. Podnoszą, że na
przykład w sytuacji, gdy zwalniać trzeba z powodu
sytuacji firmy, to rozstanie z pracownikiem zatrud-
nionym na stałe jest niezwykle trudne.
- Przejaskrawiają sytuację. Te wszystkie upraw-
nienia, o których mówią, na przykład odprawy,
pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony na-
bierają przecież dopiero po pewnym stażu pracy.
Tak naprawdę różnica sprowadza się do dwóch
tygodni więcej w okresie wypowiedzenia dla sta-
łego pracownika o niskim stażu.

Umowy śmieciowe szczególnie uderzają w ludzi
młodych.
- Coraz częściej wpadają przez nie w błędne koło.
Gdy wygaśnie im umowa śmieciowa i znajdują
nowego pracodawcę, zmuszeni są startować prak-
tycznie od zera. Nie liczy im się straż pracy, nie
mają składek emerytalnych. Można przepraco-
wać na umowach śmieciowych pięć lat, zostać
zwolnionym i po pięciu latach szukać nowej fir-
my. Podejmując w niej pracę, młody człowiek
zaczyna od początku.      www.nowosci.com.pl

Komisja Krajowa rozstrzygnie o tym,
czy związek zawodowy „Solidarność”

będzie uczestniczył w marszu ogólnopol-
skim pod hasłem „Obudź się Polsko”.
- Będę apelował do członków związku, aby
w tym uczestniczył, ale ostateczna decy-
zja w tym temacie należy do komisji kra-
jowej - mówił w programie „Tak Jest” w
TVN24 Piotr Duda.

Szef „S” nie chciał zdradzić szczegółów
manifestacji, która ma odbyć się 29 wrze-
śnia w Warszawie.

Podkreślił jednak, że związkowcy
muszą wyjść na ulice w obronie praw pra-
cowniczych.
- My nie wybraliśmy sobie tego miejsca
- dodał, wyjaśniając przy tym, że zostali
zmuszeni do tego rodzaju form protestu
po tym, gdy Sejm nie zgodził się na prze-
prowadzenie ogólnopolskiego referendum
ws. reform emerytalnych, o co wniosko-
wała „S”.

Marsz organizują zwolennicy Telewizji
Trwam. Organizatorzy tłumaczą, że będą
manifestować w obronie tego medium.

Pokazaliśmy, że chcemy wykorzysty
wać instrumenty demokracji polskiej -

przypomnę tutaj zbieranie podpisów pod
referendum i wiele innych działań doty-
czących spraw pracowniczych. Niestety,
polski rząd pokazuje nam, że nie liczy się
ze związkami zawodowymi, że dialog ma
gdzieś, że nasze miejsce jest na ulicy, więc
my to wyzwanie przyjmujemy – tłumaczył
w Kontrwywiadzie RMF FM Piotr Duda.

Według przewodniczącego „Solidarno-
ści” jeśli po drugiej stronie nie ma partne-
ra chętnego do rozmów, należy szukać in-
nych rozwiązań.
- Jeżeli rząd myślał, że my będziemy sie-
dzieć w miejscu i będziemy myśleć o tym,

„My nie wybraliśmy
sobie tego miejsca”

Piotr Duda, szef „S” był gościem „Tak Jest” w TVN24. Przewodniczący związku
zawodowego „Solidarność” Piotr Duda będzie zachęcał związkowców, by wzięli
udział w ogólnopolskim marszu „Obudź się Polsko”. Ten ma odbyć się 29 wrze-
śnia w Warszawie, a jego współorganizatorem są zwolennicy Telewizji Trwam.

Ofensywa „S”
Duda mówił w programie, że „Solidar-

ność” będzie współpracować „ze wszyst-
kimi środowiskami, którym jest po drodze
do tego, żeby rząd odszedł do lamusa” -
zarówno PiS, SP, jaki SLD.
- Bo tyle krzywd, które ten rząd wyrządza
pracownikom w Polsce, już przekroczyło
apogeum - argumentował. Zapowiedział
również, że we wtorek „S” złoży skargę
do Trybunału Konstytucyjnego ws. usta-
wy emerytalnej, która zakłada wydłuże-
nie wieku emerytalnego do 67 roku życia.
Nie pogodzili się
- Społeczeństwo się z tym nie pogodziło.
Powiedzieliśmy, że będziemy o tym przy-
pominać. Oprócz przygotowania skargi do
Trybunału związek przygotowuje specjalną
stronę wszystkich posłów, posłanek i se-
natorów. Tam jest wpisywane to, co Ci
posłowie zrobili złego dla społeczeństwa.
Będziemy pilnować tych posłów, żeby spo-
łeczeństwo wiedziało, jak głosowali w bar-
dzo ważnych sprawach społecznych -
dodał.                              nsz//mat/tvn24

Przewodniczący NSZZ „Solidarność”
przyznaje, że do tej pory liczył na
współpracę z rządem i mediacje, jed-
nak w obecnej sytuacji jego zdaniem
związkowcy nie mają innego wyjścia
jak wyjść na ulicę i walczyć o to, żeby
Donald Tusk i PO stracili władzę.

Duda: Będziemy walczyć,
żeby Tusk stracił władzę

w jaki sposób starać się inaczej zmu-
sić rząd do rozmów, no to tutaj rząd
ma rację i pan premier Tusk powinien
o tym wiedzieć, że „Solidarność” nie
odpuści. Będziemy walczyć, aby usta-

wa 67 została wyrzucona do kosza, cze-
kamy, co z naszymi ustawami śmieciowy-
mi o agencjach pracy tymczasowej i oczy-
wiście czekamy, co trybunał zrobi ze
skargą, którą złożyliśmy w sprawie usta-
wy 67 – oświadczył Piotr Duda.

W Kontrwywiadzie RMF FM Piotr Duda
przyznał, że skoro rząd nie ma zamiaru roz-
mawiać ze związkowcami, to związkowcy
będą szukali innego partnera, który zagwa-
rantuje realizację ich postulatów.
- Skoro rząd nie chce rozmawiać, to dla
nas ten scenariusz jest jak najbardziej opty-
malny. Skoro ta władza nie chce siąść i roz-
mawiać ze stroną społeczną, tak się to dzieje
w innych państwach Unii Europejskiej, bo
przecież jesteśmy w Unii Europejskiej, to
trzeba szukać innego partnera do rozmów
– mówił Piotr Duda zapewniając, że 29
września związkowcy z „Solidarności”
wezmą udział w marszu w obronie wolnych
mediów organizowanym pod hasłem
„Obudź się Polsko”.                     niezalezna.pl

Śmieciowe? Stop!
Według „Solidarności”, pracodawcy nadużywają
umów czasowych. Rozmowa z JACKIEM
ŻURAWSKIM, przewodniczącym NSZZ Solidar-
ność regionu toruńsko-włocławskiego, na temat
plagi umów śmieciowych w Polsce.
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To powinno być święto tych, którzy przez cały
rok szanują to, co strajkujący w 1980 r. chcie-

li nam przekazać. Słowo godność było odmienia-
ne wtedy przez wszystkie przypadki - czyli god-
ność pracownika, godność narodu, godność czło-
wieka - a co nam zostało po tych 32 latach z
godności pracownika i człowieka? - prawie nic -
powiedział dziennikarzom lider Solidarności.
- Proszę spytać ludzi, jak są traktowani w zakła-
dach pracy poprzez umowy śmieciowe, płace
minimalne - dodał Duda.

W 32. rocznicę Sierpnia ’80, Piotr Duda wraz z
delegacją Komisji Krajowej NSZZ Solidarność
złożył kwiaty przed historyczną bramą nr 2 Stoczni
Gdańskiej. Kwiaty złożyli także przedstawiciele
Zarządu Regionu Gdańskiego Solidarności i ko-
misji zakładowej Stoczni Gdańskiej.

Rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych
pod stoczniową bramą uczcili także: jeden z ini-
cjatorów strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu
1980 r. Ludwik Prądzyński, sygnatariusz Porozu-
mień Sierpniowych po stronie rządowej Tadeusz
Fiszbach oraz przedstawiciele Solidarności Wal-
czącej - jej b. lider Kornel Morawiecki oraz wi-
ceprzewodniczący MKS w Stoczni Gdańskiej
Andrzej Kołodziej.

Duda był pytany przez dziennikarzy, dlaczego
Lech Wałęsa i obecne kierownictwo Solidarno-
ści nie składają razem kwiatów. Pierwszy przy-
wódca związku złożył samotnie kwiaty pod Po-
mnikiem Poległych Stoczniowców rano.

Szef Solidarności powiedział, że ma uraz do
Wałęsy. - Ja wyciągałem rękę do pana prezy-
denta nie raz; pierwszy raz, kiedy zostałem
przewodniczącym. Ale po jego słowach, że
chce pałować mnie i związkowców za to, że
chcemy bronić 16 milionów ubezpieczonych
po to, żeby nie pracowali aż do śmierci - to
przepraszam bardzo - w moim sercu to siedzi
długo - wyjaśnił Duda.

16 maja w rozmowie w Radiu Zet Wałęsa był
pytany o zachowanie działaczy Solidarności pod-
czas blokady Sejmu w czasie, gdy uchwalano
ustawy wprowadzające reformę emerytalną.
Wówczas m.in. został uderzony jeden z posłów
PO, który chciał przejść przez blokadę.
- Gdybym był na miejscu Tuska, dałbym polece-
nie spałować, oddać za to. Władzę trzeba szano-
wać, wybierać mądrze, brać udział w wyborach,
organizować się, ale potem szacunek, ktoś ich
wybrał, oni są przedstawicielami narodu, nie mogą
pozwolić sobie na takie opluwanie, na bijatykę -
mówił wówczas Wałęsa.                     money.pl

CBOS przeprowadził badanie Postawy
wobec pierwszej Solidarności w maju

i czerwcu tego roku na próbie osób mają-
cych ponad 49 lat, czyli takich, którzy w
latach 1980-81 mieli możliwość osobiste-
go obserwowania historii. Większość ba-
danych (63 proc.) twierdzi, że w pewnym
okresie życia byli zdecydowanymi zwolen-
nikami Solidarności.

Kiedy związek formował się w zakła-
dach pracy, ponad dwie trzecie badanych
- jeśli bazować na retrospektywnych de-
klaracjach - identyfikowała się z jego ce-
lami, a potępiano je tylko sporadycznie.
Jednak oceniając działalność związku z dzi-
siejszej perspektywy 52 proc. badanych
zadeklarowało, że tradycja Solidarności nie
wydaje się im dzisiaj bliska. Dystans wo-
bec tradycji Solidarności zadeklarowało 40
proc. jej członków z lat 80.

Ponad połowa badanych (54 proc.) ni-
gdy nie zaliczała się ani do przeciwników,
ani do zwolenników systemu panującego
w PRL, jedną czwartą (26 proc.) stano-
wią osoby, które zawsze były jego prze-
ciwnikami, a 15 proc. badanych deklaru-
je, że zawsze byli zwolennikami systemu
PRL. Co dwudziesty respondent (5 proc.)
zmienił swój stosunek do PRL-u - w ja-
kimś momencie życia był jego zwolenni-
kiem, w innym przeciwnikiem.

Oceniając Solidarność z dzisiejszej per-
spektywy trzy piąte badanych (60 proc.)
przypisuje jej twórcom dobre intencje, z
czego dwie piąte (42 proc.) uważa, że
walczyli o należne Polakom prawa pra-
cownicze. Blisko jedna piąta badanych (18
proc.) uważa, że mimo słusznych intencji
dali się oni wykorzystać do działań szko-
dliwych dla kraju. Blisko co czwarty an-
kietowany (23 proc.) wskazuje, że dzia-
łalność w Solidarności służyła w tamtym
okresie przede wszystkim robieniu karier,
niemniej ludzie, którzy ją wtedy tworzyli,
zrobili również coś dobrego. Nieliczni (7
proc.) jednoznacznie źle oceniają działa-
czy twierdząc, że korzystali z sytuacji, aby
rozrabiać i załatwiać prywatne interesy.

Dziś Solidarność z roku 1980 najbardziej
krytycznie oceniają ludzie, którzy stracili
na zmianach, słabiej wykształceni, gorzej
sytuowani. Dość duży procent osób kry-
tycznie patrzących dziś na Solidarność jest
również wśród ludzi związanych z nią w
tamtym czasie: ponad jedna czwarta jej

Mam uraz
do Lecha Wałęsy
Przewodniczący Solidarności Piotr
Duda powiedział w Gdańsku w 32.
rocznicę podpisania Porozumień
Sierpniowych, że powinno być to świę-
to osób szanujących godność pracow-
nika i człowieka.

Nie identyfikują się
z Solidarnością
Ponad połowa Polaków, którzy w latach 1980-81 miała możliwość przeżywania
historii Solidarności, dziś nie identyfikuje się dziś z jej tradycją, wśród ówcze-
snych członków związku ten odsetek wynosi 40 proc. - wynika z badania CBOS.

ówczesnych członków i zbliżony odsetek
działaczy uważa, że tworzący ją ludzie mieli
pragmatyczne, partykularne cele.

W opinii badanych, ludźmi, którzy w 1980
roku zapisali się do Solidarności najczę-
ściej kierowała nadzieja na lepsze zarobki
i poprawę stosunków pracy (56 proc.). Na
drugim miejscu wymieniana jest walka o
odzyskanie niepodległości, chęć wyzwo-
lenia kraju spod dominacji ZSRR (40
proc.). Blisko jedna trzecia badanych (31
proc.) uważa, że chciano dokonać w ten
sposób naprawy ustroju: reformy socjali-
zmu, demokratyzacji. Nieznacznie mniej-
sza grupa (28 proc.) wskazuje, że dla za-
pisujących się do Solidarności był to wy-
bór etyczny - opowiedzenie się po stronie
dobra i zasad moralnych. Zbliżony odse-
tek (27 proc.) mówi o konformizmie -
wstępowano do związku, ponieważ zapi-
sywali się inni. Jedna piąta badanych (19
proc.) sądzi, że zapisującym się wówczas
do S chodziło o stworzenie własnej repre-
zentacji i o możliwość kontrolowania wła-
dzy przez społeczeństwo. Taki sam odse-
tek (19 proc.) wskazuje inną motywację -
przystąpienie do związku miało służyć ka-
rierze, uzyskaniu lepszych stanowisk.

Osoby, którym dziś tradycja Solidarno-
ści jest bliska, to przede wszystkim miesz-
kańcy największych miast, respondenci
należący jesienią 1988 roku do inteligencji
i specjalistów z wyższym wykształceniem,
zainteresowani polityką, praktykujący re-
ligijnie kilka razy w tygodniu, deklarujący
prawicowe poglądy polityczne, zaliczają-
cy się do beneficjentów przemian oraz byli
działacze i szeregowi członkowie związku
w 1981 roku.

Można jednocześnie zauważyć, że duża
część osób wówczas związanych z S obec-
nie nie identyfikuje się z jej tradycją - taką
postawę zadeklarowało 40 proc. członków
Solidarności z lat 80. i 34 proc. jej działa-
czy. Blisko co trzeci przeciwnik PRL nie
odczuwa dziś związku z tradycją S.

Badanie CBOS zrealizowano w ramach
projektu Świadomość wielkiej zmiany: spo-
łeczna percepcja roli Solidarności w upad-
ku komunizmu w Polsce pod kierunkiem
dr Adama Mielczarka w dniach 24 maja -
10 czerwca 2012 roku na liczącej 982 oso-
by reprezentatywnej próbie losowej miesz-
kańców Polski mających 49 i więcej lat.
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       Po przegłosowaniu przez
Sejm i poparciu przez prezydenta Komorowskiego
ustawy wydłużającej do 67. roku życia wiek prze-
chodzenia na emeryturę powiedział pan: „Mam
nadzieję, że ta ustawa wejdzie w życie na krótko -
do kolejnych wyborów”. „Solidarność” zamierza
czekać tak długo?
Piotr Duda: Najpóźniej wybory odbędą się za
trzy lata, ale liczymy, że będzie to znacznie wcze-
śniej. Sytuacja coraz bardziej dojrzewa do nowe-
go rozdania. Wybory to jednak pierwszy krok.
Mam nadzieję, że Polacy na tyle dojrzeją, zmą-
drzeją i zrozumieją, że sprawy zwykłych ludzi,
sprawy społeczne czy też prawa pracownicze są
przez obecną koalicję rządzącą spychane na
margines, że tak naprawdę nie liczy się człowiek,
a interes partyjny. Sprawa ustawy wydłużającej
wiek emerytalny do 67. roku życia jest wciąż bar-
dzo ważna, ale nie zważając na termin wyborów,
my i tak robimy swoje. Jest już przygotowany wnio-
sek ze skargą do Trybunału Konstytucyjnego. Przy-
gotowujemy także tzw. przypominajkę, która ma
uświadomić społeczeństwu, że wraz z uchwale-
niem wspomnianej ustawy nic się jeszcze nie skoń-
czyło i że prędzej czy później złe prawo wyląduje
w koszu. Chcemy też przypomnieć rządzącym,
jaką krzywdę zrobili Polakom. Mówiąc o ustawie
„67”, będziemy chcieli także oprzeć się na rapor-
cie przygotowanym przez Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej, w którym czytamy, że nie ma
potrzeby wydłużania wieku emerytalnego w Pol-
sce, bo obecny system motywuje Polaków do dłuż-
szej pracy. W tej sytuacji coś tu jest niezrozumiałe
i trzeba to jak najszybciej wyjaśnić.

Skarga to jednak nie jedyne narzędzie, jakie
zamierzają Państwo wykorzystać.
- Owszem. Mamy już gotową stronę internetową
ze wszystkimi posłami i senatorami, która pokazu-
je, jak głosowali w sprawie ustawy wydłużającej
wiek emerytalny do 67. roku życia, a także w in-
nych ważnych sprawach społecznych. Wyborcy
będą więc mieli okazję zobaczyć dokonania swo-
ich przedstawicieli w parlamencie, a w przyszło-
ści rozliczyć ich z działań. Od września ruszamy z
debatą publiczną, na którą zostaną zaproszeni po-
słowie z poszczególnych okręgów. Pierwsza taka
debata odbędzie się w Bielsku-Białej 21 września,
a potem będą kolejne polskie miasta. Okazji do
zapytania posłów i skonfrontowania z ich dokona-
niami będzie wiele. Chcemy to robić w sposób
merytoryczny. Jednym z akcentów naszych dzia-
łań zakrojonych na szeroką skalę będzie marsz
pod hasłem „Obudź się, Polsko”, który odbędzie
się 29 września w Warszawie.

Gorąca jesień
Solidarności

Adresatem tej akcji nie będzie jednak wyłącznie
świat pracy.
- Bardzo często spotykamy się z ludźmi młody-
mi, a od września rusza akcja informacyjna skie-
rowana do tego środowiska. Podejmując te próby,
zdajemy sobie sprawę, że dla młodzieży, nawet
dla młodych stażem pracowników pojęcie eme-
rytury jest bardzo odległe, ale trzeba przekony-
wać, że są to sprawy ważne, że czas szybko ucie-
ka, że umowy śmieciowe są nie do przyjęcia i
niczego nie gwarantują, że wizja przyszłych eme-
rytur proponowana dziś przez państwo jest bar-
dzo mglista. Chcemy zatem uświadomić młodych
ludzi, że w trosce o swoją przyszłość warto się
ubezpieczać. Podniesieniu tej świadomości mają
służyć spoty reklamowe, ale przede wszystkim
spotkania z młodymi. Temat ten jest także przed-
miotem debaty na Komisji Krajowej. Mamy świa-
domość, że jest to trudny temat, ale „S” nie jest
od łatwych zadań i dlatego również z tym proble-
mem będziemy się chcieli zmierzyć.

Jesień polityczna w Polsce zapowiada się gorąco.
- Zapewniam, że będzie interesująco. Jako Zwią-
zek - mimo wakacji - ani na chwilę nie spasowali-
śmy. Przypomnę, że zamierzaliśmy nawet pod-
czas trwania mistrzostw Europy w piłce nożnej or-
ganizować pikiety i demonstracje, ale prezydent
Warszawy Gronkiewicz-Waltz znalazła paragraf
w ustawie o zgromadzeniach, by 8 czerwca zabro-
nić przemarszu ze Strefy Kibica na Stadion Naro-
dowy. To pokazuje, że jak się tylko chce, to nie
trzeba zmieniać ustawy, a jakiś paragraf zawsze
się znajdzie. Jako Związek nie chcemy mówić o
ofensywach letnich, jesiennych czy zimowych, bo
tak naprawdę cały czas jesteśmy w dołkach starto-
wych i pracujemy nad kolejnymi rozwiązaniami,
które pomogłyby polskim pracownikom.

Jak długo Związek będzie czekać na odpowiedź
premiera w sprawie projektów ustaw przekaza-
nych szefowi rządu przed Euro 2012?
- Powiem otwarcie: nie liczymy już na dialog z
tym rządem. 30 marca br. wraz z odrzuceniem
przez Sejm wniosku o referendum w sprawie
podniesienia wieku emerytalnego rząd Donalda
Tuska pokazał, że miejsce Związku Zawodowe-
go „Solidarność” jest na ulicy. My to wyzwanie
przyjmujemy. Skoro w ujęciu rządu tak ma wy-
glądać dyskusja i w ten sposób ma funkcjonować
dialog społeczny, to niech tak zostanie.

Sugeruje Pan, że rząd parł do konfrontacji?
- Na to by wyglądało. Niestety, polscy politycy, a
przynajmniej ich duża część, wciąż uważają, że
demokracja kończy się w dniu, w którym wrzu-
camy kartki do urn wyborczych. Pozostałe cztery
lata to dyktat polityków, którzy uzurpują sobie pra-
wo do nieomylności i wiedzą, co jest najlepsze
dla społeczeństwa. Jednak wcale tak być nie
musii nie będzie. Ze swojej strony zrobiliśmy

wszystko, co w państwie demokratycznym moż-
na zrobić w granicach prawa: zebraliśmy ponad
dwa miliony podpisów, przedstawiliśmy w spo-
sób merytoryczny nasz wniosek w Sejmie, pro-
sząc, by w tak ważnej sprawie, dotyczącej 16
milionów Polaków, odbyło się referendum. Nie-
stety, rządzący pokazali nam nasze miejsce - na
ulicy. Nie to nie! Tak naprawdę ta konfrontacja z
obecną władzą trwa już od dłuższego czasu. Trze-
ba zrobić wszystko, by obecne rządy dobiegły
wreszcie końca. Im szybciej ta władza odejdzie
do lamusa, tym lepiej dla Polski i dla Polaków.
Rząd PO - PSL kompromituje się nie tylko w
kwestiach gospodarczych czy chociażby tego, co
widzimy w sprawie Amber Gold, ale ta władza
kompromituje się także w sprawach polskiej de-
mokracji, respektowania praw pracowniczych
czy funkcjonowania w Polsce wolnych związ-
ków zawodowych. Mamy koniec sierpnia, rocz-
nicę polskich strajków, i w tym kontekście ten
ostatni punkt jest szczególnie ważny.

Na początku lipca Komisja Krajowa NSZZ „So-
lidarność” zaapelowała do premiera o skonsulto-
wanie ze Związkiem zmian w prawie dotyczących
pracowników tymczasowych i tzw. umów śmiecio-
wych. Z jakim odzewem spotkał się ten apel?
- Otrzymaliśmy zaproszenie na naradę gospo-
darczą, której przewodził Jan Krzysztof Bielec-
ki, gdzie eksperci „Solidarności” przedstawili
nasze argumenty. W tej sprawie rozmawiałem
też z ministrem pracy Władysławem Kosinia-
kiem-Kamyszem i mam nadzieję, że te projekty
ustaw zyskają pozytywne recenzje poszczegól-
nych resortów i jak najszybciej trafią do Sejmu i
zostaną przegłosowane. Przypomnę tylko, że od
roku w Sejmie leży i nie może się przebić przez
podkomisje nasz projekt, projekt obywatelski do-
tyczący płacy minimalnej, pod którym zebrali-
śmy ponad 400 tys. podpisów. Tymczasem życie
pokazuje, że jak się chce - mam tu na myśli usta-
wę o zgromadzeniach czy ustawę o wydłużeniu
wieku emerytalnego - to można szybko procedo-
wać, a jak się ma złą wolę, to mamy to, co mamy.
Mam jednak nadzieję, że to się zmieni i ustawy,
które nas interesują, będą w końcu procedowane w
należytym tempie, z pozytywnym skutkiem dla
polskich pracowników. Wszystko jest odwlekane
w czasie. Trafiają do nas pisma od władz ze zna-
nymi skądinąd sloganami, że rząd pracuje, że się
pochyla nad sprawami pracowniczymi, a tak na-
prawdę nic z tego nie wynika. Ale do czasu. Przyj-
dzie 29 września i Marsz „Obudź się, Polsko” w
Warszawie. Przyjdzie taki moment, bo ludzie są
już u kresu wytrzymałości, że społeczeństwo po-
każe rządzącym, gdzie jest ich miejsce.

Dlaczego „Solidarność” wezwała swoich człon-
ków do udziału we wrześniowym proteście?
- Jak już powiedziałem wcześniej, rząd pokazał,
że miejsce „Solidarności” jest na ulicy, dlatego
każda inicjatywa - zarówno ta planowana na 29
września, jak i kolejne, które będą pokazywały
niezadowolenie społeczne wobec złych rządów -
są i będą się odbywały przy czynnym udziale
„Solidarności”. Tym samym będziemy chcieli
zamanifestować jedność, która w tak

Z Piotrem Dudą, przewodniczącym Ko-
misji Krajowej NSZZ „Solidarność”,
rozmawia Mariusz Kamieniecki
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Szykuje się gorąca jesień. Związkowcy z „So-
lidarności” są zdeterminowani i mają dość ja-

łowych negocjacji z rządem. - Chciałem współ-
pracy, ale ten rząd pokazuje, że dialog ma gdzieś,
że nasze miejsce jest na ulicy. Przyjmujemy to
wyzwanie - powiedział Piotr Duda, gość Kontr-
wywiadu RMF FM. - Rząd nie chce usiąść i z
nami rozmawiać. Trzeba zrobić coś, żeby tego
premiera już nie było - mówi Duda.

Kto miałby objąć fotel premiera po Donaldzie
Tusku? - Nie kibicujemy ani PO, ani partii Paliko-
ta, ani SLD. Musimy wyjść na ulicę. Na forum
międzynarodowym będziemy się domagać pra-
wa do strajku ponadnarodowego i strajku przeciw
polskiemu rządowi - mówi Duda. I dodaje, że
ludzi średnio dziś interesuje, kto będzie kandyda-
tem PiS na wirtualnego premiera.

29 września będzie dniem, kiedy staniemy w
obronie Telewizji Trwam, zaprotestujemy prze-
ciwko reformie emerytalnej. Ludzie chcą się
wykrzyczeć. Mam nadzieję, że kwestia tego, kto
będzie kandydatem PiS na premiera, nie zdomi-
nuje tego dnia. Zrobię wszystko, żeby tak się nie
stało. Kandydat PiS nie interesuje ludzi - powta-
rza gość RMF FM.
- To nic, że mówią, że NSZZ to przybudówka
PiS. Mogą nawet mówić, że jesteśmy przybu-
dówką Al-Kaidy. Ci, którzy nas znają, wiedzą,
jaka jest prawda - dodaje.

Lider „Solidarności” ujawnił też, że po spotka-
niu z Mittem Romneyem Lech Wałęsa dostał list
od związkowców amerykańskich. Piszą mu, że
są nim rozczarowani. On im odpisał, że w Polsce
zadają się z ludźmi, którzy chcą go wymazać z
kart historii. Wałęsa powinien pamiętać za co

Solidarność wyjdzie na ulicę
Piotr Duda wypowiada wojnę Donaldowi Tuskowi i Platformie Obywatelskiej:
Będziemy walczyć o to, żeby Tusk i PO stracili władzę. Nie mamy innego wyj-
ścia, musimy wyjść na ulicę - zapowiedział przewodniczący NSZZ „Solidarność”
Piotr Duda w radiu RMF FM.

dostał nagrodę Nobla - powiedział Piotr Duda.
Duda stwierdził, że to nie oznacza pójścia „na

wojnę” z rządem Donalda Tuska. Zapewnił, że
przede wszystkim zależy mu na rozmowie. Jed-
nak jego zdaniem „polski rząd się ze związkami
zawodowymi nie liczy”. - Jeżeli nie ma partnera
po drugiej stronie, to trzeba szukać innych rozwią-
zań i my ich po prostu szukamy – powiedział prze-
wodniczący. - Pan premier Tusk powinien o tym
wiedzieć, że „Solidarność” nie odpuści. Będzie-
my walczyć, aby ustawa 67 została wyrzucona do
kosza, czekamy, co z naszymi ustawami śmiecio-
wymi o agencjach pracy tymczasowej i oczywi-
ście czekamy, co trybunał zrobi ze skargą, którą
złożyliśmy w sprawie ustawy 67 – oznajmił.

Duda tłumaczył powody, dla których zdecydo-
wał się na swoje działania. - Nikt w związku za-
wodowym „Solidarność” nie szuka rozwiązań na
ulicy, ale nie mamy innego wyjścia. Tak jak w
innych państwach - Grecja, Portugalia, Hiszpa-
nia - nie mamy innego wyjścia i musimy podej-
mować takie działania – powiedział.
- My i tak mamy mało oręża – stwierdził Duda. -
W Polsce związki zawodowe, zgodnie z ustawą
o związkach zawodowych, nie mogą sięgnąć po
najgroźniejszą broń, czyli strajk przeciwko pol-
skiemu rządowi. My możemy tylko zastrajkować
przeciwko pracodawcom, a inni związkowcy -
Hiszpanie, Niemcy, Francuzi, mają tą możliwość
– skarżył się przewodniczący. - Dlatego będzie-
my na forum międzynarodowym domagać się
także, aby wpisać, skoro się globalizujemy, żeby-
śmy tak samo mieli prawo do strajku ponadnaro-
dowego, ale także strajku przeciwko polskiemu
rządowi – zapowiedział.      ansa/jl, RMF FM

ważnych sprawach jak obalenie tego rzą-
du nie ma barw politycznych. Będziemy tam szli
także pod naszymi hasłami dotyczącymi krytyki
rządu i „ustawy 67”. Jako związek zawodowy
nie jesteśmy po to, żeby się wszystkim przypodo-
bać. Robimy to, co w danym momencie uważa-
my za słuszne. NSZZ „Solidarność” jest związ-
kiem chrześcijańsko-pracowniczym i to jest naj-
ważniejsze. Trzeci z 21 postulatów z 17 sierpnia
1980 r. mówi o wolności słowa, druku, publikacji,
o nierepresjonowaniu niezależnych wydawnictw
oraz udostępnieniu środków masowego przeka-
zu dla przedstawicieli wszystkich wyznań. Po-
dobnie jak wiele innych postulatów jest wciąż
aktualny, a próba ograniczania niezależnego me-
dium, Telewizji Trwam, jest nie na miejscu. De-
mokracja w Polsce nie może być wybiórcza. Rzą-
dzący powinni się opamiętać i uświadomić sobie,
że sprawują władzę w imieniu społeczeństwa, a

Od kilku miesięcy między związkowcami a
miastem toczył się spór o przywróconą na-

zwę stoczni. Napis - im Lenina- stoczniowcy za-
słaniali najpierw flagą Związku, a potem specjal-
nie przygotowanym do tego banerem z napisem
"Solidarność". Na pomysł powrotu Lenina na
stoczniową bramę wpadł prezydent Gdańska
Paweł Adamowicz, według którego służyło to
celom edukacyjnym – przywróceniu wyglądu
wejścia do zakładu z 1980 r. Związkowcy byli
innego zdania, według nich przywracanie w na-
zwie stoczni imienia zbrodnarza komunistyczne-
go to dla zakładu hańba. Przy bramie nr 2 zebrali
się członkowie KK, stoczniowcy, mieszkańcy
Gdańska. Lenina został zdjęty. Nad bramą wid-
nieje napis: Stocznia Gdańska im. Solidarności. -
Teraz możemy tu składać kwiaty - skomentował
Piotr Duda - W innym wypadku nie moglibyśmy
tego zrobić. Sami widziecie, że to nieprawda, że
Lenin żyje wiecznie. Nareszcie trafił w odpowied-
nie miejsce, na śmietnik. W akcji wziął udział
Janusz Śniadek.               Dział Informacji KK
- Komisja Krajowa zrobiła to, co do niej należało
- powiedział Piotr Duda, ktory wziął udział w
akcji przed bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej.

Odpiłowywanie liter za pomocą tarczy elektrycz-
nej trwało ok. pół godziny. Działacze „S” usunęli
też metalowy Order Sztandaru Pracy. Po zakoń-
czeniu całej akcji związkowcy zaintonowali hymn
narodowy. Policja nie reagowała. -  Czujemy ulgę.
bo to miejsce tworzyli ludzie, a nie Lenin i prezy-
dent Adamowicz. To jest normalna rzecz, bo zbli-
żają się uroczystości 31 sierpnia, a przed każdymi
uroczystościami się sprząta i myśmy po prostu po-
sprzątali. Miejsce Lenina jest na śmietniku historii
- wyjaśnił lider „S”. Duda powiedział, że członko-
wie „Solidarności” nie mogli już patrzeć na ten
napis i „przekomarzać się z urzędnikami”. - Jak
widać Lenin nie jest wieczny i mam nadzieję, że
już tu nigdy nie powróci - podkreślił i dodał, że nie
będzie zdziwiony, jak „S” zostanie pociągnięta
do odpowiedzialności za to co zrobili jej członko-
wie. - Rząd jest silny tam. gdzie nie potrzeba, tam
gdzie są afery, to się tym nie zajmuje - stwierdził.

Lenin nie jest wiecznie żywy
Idzie dzień świąteczny dla Związku. Trzeba posprzątać, tak
jak przed każdym  świętem - tymi słowami Piotr Duda za-
prosił członków Komisji Krajowej do udziału w zdejmowa-
niu Lenina z historycznej bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej.

Napis nad bramą stoczni wisi od maja z inicjaty-
wy prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza z PO.
Rzecznik prasowy prezydenta Antoni Pawlak po-
wiedział, że „to wydarzenie świadczy o tym. jak
daleko Solidarność jest od ideałów Sierpnia ’80". -
Wtedy nikomu do głowy nie przyszło, żeby ten
napis zniszczyć i wyrzucić - dodał. Odcięcie napi-
su określił jako „zamach na cudzą własność”.
Wyraził nadzieję, że „policja zajmie się z urzędu
tą sprawą”. Pawlak zwrócił uwagę, że „póki zady-
my robił Karol Guzikiewicz (wiceprzewodniczą-
cy stoczniowej „S”), który jest z zadym znany, to
był folklor, do tego byli wszyscy przyzwyczajeni,
ale jak się włącza duży związek zawodowy, to jest
to absolutny skandal i  łamanie prawa”.

Miasto Gdańsk postanowiło przywrócić stocz-
niowej bramie wygląd z sierpnia 1980 roku i w
połowie maja tego roku. w miejscu dotychcza-
sowego napisu „Stocznia Gdańska SA”, poja-
wiła się nazwa „Stocznia Gdańska im. Leni-
na”, na bramę wrócił też metalowy Order Sztan-
daru Pracy.  Przeciwko takim zmianom od po-
czątku sprzeciwiła się zakładowa „Solidarność”,
a troje pomorskich posłów PiS złożyło do proku-
ratury zawiadomienie o przestępstwie polega-
jącym na propagowaniu idei komunistycznych.
Prokuratura umorzyła jednak sprawę, uznając
argumenty samorządu, że brama jest swoistym
świadkiem historii.                                 PAP. kk

nie przeciw społeczeństwu.     naszdziennik.pl
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2 sierpnia br. przedstawiciele czterech
  związków zawodowych z puław-

skich Azotów protestowali w Warszawie
przeciwko ostatnim działaniom resortu
skarbu. W ten sposób chcą zwrócić uwa-
gę opinii publicznej na patologiczną pry-
watyzację Puław. Protestują nie tylko
związkowcy.
Rekomendacja Grada?

Przeciwko planom resortu skarbu wy-
stępują również: Rada Pracowników ZA

„Puławy”, Rada Miejska Miasta Puławy,
Zarząd Regionu Środkowowschodniego
NSZZ „Solidarność” w Lublinie oraz wielu
lubelskich parlamentarzystów i polityków.
Ich zdaniem prywatyzacja Puław, prowa-
dzona pod szyldem konsolidacji branży
chemicznej, spowoduje że puławskie Azoty
stracą pozycje lidera polskiej chemii. ZA
Puławy powinny być podmiotem a nie
przedmiotem w procesie planowanej kon-
solidacji. To oznacza, że to właśnie wokół

Brudna gra rządu
Tuska z Puławami!

Zadłużone Zakłady Azotowe w Tarnowie mają przejąć lidera branży chemicznej.
Od kilku tygodni trwa kolejna runda brudnej gry rządu Tuska z Zakładami Azo-
towymi w Puławach. Działania Ministerstwa Skarbu Państwa są przykładem pry-
watyzacji, na której stracą nie tylko Puławy, lecz także całe państwo polskie. W
tle pojawiają się interesy wpływowego polityka PO - Aleksandra Grada.

nich powinna być konsolidowana polska
chemia. Sprzedaż Puław znacznie słab-
szym ZA w Tarnowie, które jednoznacz-
nie nie wykluczają wyprowadzenia części
produkcji z Puław do Tarnowa, na pewno
jest drogą do utraty tej pozycji. Prefero-
wanie Tarnowa wynika nie tyle z czynni-
ków ekonomicznych, co prawdopodobnie
z faktu, że zabiegał o to Aleksander Grad
w latach 2007-2011, minister skarbu w
rządzie PO. Dziś, mimo że zrezygnował z

mandatu posła dla wysokich apanaży w
spółce Skarbu Państwa (ponad 100 tys. zł
miesięcznie), wciąż ma ogromne wpływy
w rządzącej partii.

Kiepski pomysł na prywatyzacje Od kil-
ku miesięcy MSP podejmuje działania,
zmierzające do jak najszybszej finalizacji
procesu prywatyzacji puławskiego gigan-
ta. Trudno jest jednak znaleźć racjonalne
przesłanki do takiego posunięcia, zważyw-
szy na fakt, że wyniki ekonomiczne, jaki-

rys. Marcin Bondarowicz - Internet

jakimi mogą się pochwalić puławskie Azo-
ty, sprawiają, że są one od wielu lat lide-
rem nie tylko branży chemicznej, lecz tak-
że należą do ścisłej czołówki polskich firm.
Priorytetem prywatyzacyjnym powinny
zostać objęte w pierwszej kolejności te
przedsiębiorstwa państwowe, których
wyniki finansowe z ostatnich lat budzą
spory niepokój o przyszłość. Dopiero wdal-
szej kolejności należałoby rozważać pry-
watyzację pozostałych. Według tej logiki
ZA Puławy powinny zatem zostać spry-
watyzowane raczej w ostatniej kolejności.
Oczywistym jest również to, że MSP przy-
stępując do prywatyzacji ZA Puławy, po-
winno mieć jasną i długofalową wizję ich
działania, uwzględniającą aktualną pozy-
cję na rynku, potencjał oraz możliwości
jakimi dysponują. A te wydają się napraw-
dę ogromnym kapitałem puławskich Azo-
tów. Wystarczy wspomnieć 0 4 mld zł ob-
rotów Puław 1 550 mln zł zysku netto oraz
regularnie płaconej dywidendzie do budże-
tu państwa. Puławy od chwili wejścia na
giełdę w 2005 r. wypracowały ponad 1,6
mld zysku netto.

Strategia prywatyzacyjna MSP w wy-
padku Puław od początku budziła spore
wątpliwości. W zasadzie MSP nigdy nie
miało jej jasnej wizji. Jeszcze w czerwcu
br. MSP wspierało plan wykupu 100 proc.
akcji ZA Puławy przez firmę Synthos, w
której pakiet kontrolny ma Michał Soło-
wow. Nie byłoby w tym nic dziwnego,
gdyby nie fakt, że Synthos nie tylko nie
jest potentatem w branży chemicznej, lecz
także nie dysponuje nawet środkami na
wykup akcji Puław. Problem niezdolności
do przeprowadzenia tej transakcji przez
Synthos został jednak rozwiązany przez
PKO BP, który zgodził się udzielić firmie
Sołowowa kredytu inwestycyjnego na
sumę 2 mld zł. Kuriozalne w tym wszyst-
kim było to, że PKO BP jest bankiem pań-
stwowym, w którym takie decyzje, jak
udzielenie tak gigantycznego kredytu in-
westycyjnego, są podejmowane przez lu-
dzi desygnowanych do zarządu banku
przez rządzącą PO.

Łowca złota
Wątpliwości budziła również sama oso-

ba 50-letniego Michała Sołowowa, posia-
dającego pakiet kontrolny w Synthosie. So-
łowow, zanim wkroczył do wielkiego biz-
nesu, działał w branży przemytu złota, co
dokumentują archiwa IPN. Plan kupna
Puław przez Synthos przypominał trochę
sytuację, w której lidera ekstraklasy z do-
brymi perspektywami w lidze europejskiej
kupowałby trzecioligowy klub, należący do
firmy jakiegoś oligarchy i to dzięki kredy-
towi z państwowego banku. Nieoczekiwa-
ne wejście do licytacji polskiego biznes-
mena sugerowało, że może chodzić

1
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jedynie o czysty zysk z odsprzeda-
ży Puław, np. rosyjskim firmom. A zysk
ten mógł być niemały. Biorąc pod uwagę
wycenę Puław dokonaną przez PKO BP
można było wówczas na pniu zarobić 20
proc. Resort Skarbu Państwa od począt-
ku deklarował zadowolenie z planu zaku-
pu Puław przez Synthos. Dopiero kilka
tygodni później z nieznanych do dziś po-
wodów MSP wycofał się z popierania
transakcji.

Koło ratunkowe
Gdy upadł pomysł ze sprzedażą Puław

Synthosowi, MSP wyszło z kolejnym pro-
jektem - tzw. Wielkiej Syntezy Chemicz-
nej, który przewiduje budowę polskiej gru-
py chemicznej pod szyldem Zakładów Azo-
towych w Tarnowie. co prawda są one
znacznie niżej notowane w branży chemicz-
nej niż Puławy, za to „dobrze sterowane”
przez ludzi byłego
ministra skarbu -
Aleksandra Grada.
W lipcowym ran-
kingu „Najbardziej
wa r tośc iowych
spółek z kluczo-
wych branż” dzien-
nika „Parkiet”, Pu-
ławy są nie tylko
najwyżej ocenianą
spółka chemiczną,
lecz także wicelide-
rem tego zestawie-
nia, z wynikiem
80,3 pkt. (ocena
rentowności, płyn-
ności finansowej,
wyników netto,
wzrostu przepływu
gotówki i zmian
kapitału własnego).
Z kolei Azoty Tar-
nów zajmują w tym
rankingu dopiero 16
pozycję. Ale jest
jeszcze jeden o
wiele bardziej istotny aspekt. ZA w Tarno-
wie potrzebują oddłużenia, bo ich zobowią-
zania przekroczyły ostatnio 400 mln zł, z cze-
go ponad 250 mln zł ma być spłacone w
ciągu najbliższego roku. Krotko mówiąc,
Puławy ze swoją tegoroczną dywidendą
mogłyby być, hipotetycznie, kołem ratun-
kowym dla Tarnowa. Dwa miesiące temu
były minister skarbu, Aleksander Grad, pro-
testował przeciwko wezwaniu na zakup
akcji Azotów Tarnów, jakie ogłosił rosyj-
ski potentat chemiczny Acron. Grad mówił
wówczas o zagrożeniach, jakie ta trans-
akcja przyniosła ZA Tarnów, pomimo że
będąc ministrem skarbu nigdy tego czyn-
nika nie dostrzegał. W lipcu rosyjska spół-
ka kupiła ponad 13 proc. akcji Tarno-

wa, mając w ten sposób swoich przedsta-
wicieli w radzie nadzorczej i bieżący do-
stęp do wiedzy o najbliższej strategii Tar-
nowa. W sytuacji, gdy cztery polskie
przedsiębiorstwa chemiczne (Tarnów,
Puławy, Kedzierzyn i Police) zostaną skon-
solidowane w ramach holdingu, Acron
będzie miał również swoich przedstawi-
cieli w radzie nadzorczej tego holdingu. Na
pewno byłaby to mało komfortowa sytu-
acja, w perspektywie mogąca przynieść
kolejną próbę przejęcia polskiej chemii, ale
już w całości.

Koniec potęgi Puław
Przez wiele lat prywatyzacje polskich

przedsiębiorstw uwarunkowane były po-
trzebą łatania dziur budżetowych. Nigdy-
plany prywatyzacyjne nie były precyzyj-
nie przygotowane i nie kierowały się inte-
resami prywatyzowanego przedsiębior-

stwa. Prywatyzacja Puław jest kontynu-
acją tej filozofii polskiej prywatyzacji. Ale
tym razem umiejętnie ubranej w projekt
konsolidacji polskiej branży chemicznej pod
nazwą „Wielka Synteza Chemiczna”. Spo-
śród czterech spółek branży chemicznej,
które ma ona objąć: ZA Puławy, ZA Kę-
dzierzyn, ZCh Police i ZA Tarnów, najsil-
niejszą są Puławy a najsłabszą Tarnów.
Ale to najsłabszy gracz w tej grupie bę-
dzie przejmował status najsilniejszego i to
samego lidera branży. Gdzie w tym wszyst-
kim są motywy biznesowe? Czy spółka
musi zatem zabiegać o jak najlepsze wy-
niki, skoro znacznie lepiej opłacałoby się,
gdyby powierzyła swoją przyszłość jakiejś
grupie politycznych lobbystów? Czy na

tym ma polegać
polska prywatyza-
cja? Wszystko co-
raz bardziej spra-
wia wrażenie, że
plan zakupu Puław
i cały projekt kon-
solidacji polskiej chemii ma doraźnie po-
służyć do oddłużenia Tarnowa i wyprowa-
dzenia tej firmy na prostą. A wtedy okaże
się, że na dobrą sprawę cala polska che-
mia jest zarządzana przez ludzi Grada.
Pewne jest jedno, że sfinalizowanie tych
planów, zakończy okres w polskiej che-
mii, kiedy to ZA Puławy były niekwestio-
nowanym liderem branży, mającym szan-
se na jej skonsolidowanie i potrafiącym
bronić się przed zawłaszczeniem przez
polityczne lobby.              Leszek Piotr Pietrzak

Artykuł opublikowany w Gazecie
Finansowej - przedruk za zgodą Autora.

Autor jest dr. historii, przez wiele lat
pracował w Urzędzie Ochrony Pań-
stwa, następnie w Biurze Bezpieczeń-
stwa Narodowego. Był również człon-
kiem Komisji Weryfikacyjnej ds. Woj-
skowych Służb Informacyjnych.

Od kilku miesięcy MSP podejmuje
działania zmierzające do jak najszyb-
szej finalizacji procesu prywatyzacji
puławskiego giganta. Trudno jest jed-
nak znaleźć racjonalne przesłanki tego
posunięcia zważywszy na fakt, że wy-
niki ekonomiczne jakimi mogą się po-
chwalić puławskie Azoty, sprawiają, że
są one od wielu lat liderem nie tylko
branży chemicznej, ale należą także do
ścisłej czołówki polskich firm.
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P ierwsze sygnały świadczące o tym, czego
świadkami możemy być wkrótce, pojawiły

się jeszcze w kwietniu. Jerzy Marciniak, prezes
Azotów Tarnów, mówił wtedy, że sytuacja na war-
szawskiej giełdzie oraz w polskiej branży che-
micznej dojrzała już do tego, że niebawem może
być ogłoszone wezwanie do sprzedaży akcji kie-
rowanych przez niego zakładów. Podmiotem, któ-
ry pokusiłby się o ogłoszenie takiego wezwania,
miałby być, według słów Jerzego Marciniaka,
jakiś inwestor zza naszej wschodniej granicy.
Najpierw czeski milioner

Niedługo potem pojawiły się kolejne, choć nadal
dość lakoniczne doniesienia. Na początku maja
mówiło się już i pisało o tym, że zakupem Ciechu
zainteresowany jest czeski milioner Zdenek Baka-
la, który kontroluje górniczą grupę New World Re-
sources. Kilka dni później okazało się, że biznes-
men z Czech rozmawia już nawet na ten temat z
przedstawicielami Skarbu Państwa, największego
akcjonariusza spółki (ma około 38,7 proc. jej ak-
cji). A wiceszef resortu Rafał Baniak twierdził, że
przed końcem wakacji Bakala ogłosi poprzez którąś
ze swoich firm wezwanie do sprzedaży akcji Cie-
chu. Jak informowały czeskie media, wybrał i wy-
najął nawet warszawską kancelarię prawną, która
miałaby się zająć obsługą transakcji.

Po co jednak posiadaczowi kopalń spółka che-
miczna? Jak wyjaśniał na swych łamach „Bloom-
berg Businessweek Polska”, za ponad połowę przy-
chodów Ciechu odpowiada segment sodowy (za-
kłady w Polsce, Niemczech i w Rumunii), a jed-
nym z głównych surowców niezbędnych do pro-
dukcji sody jest koks i antracyt, czyli wysoko ener-
getyczne formy węgla. Bakala chciał być może
przejąć polską spółkę po prostu po to, by wydłużyć
łańcuch produktowy swojej grupy kapitałowej.

Ostatecznie jednak właśnie do tego, zapowiada-
nego przez polskie ministerstwo wezwania nie do-
szło, choć - jak się okazało kilka tygodni później -
Bakala faktycznie bardzo interesował się stołeczną
firmą. Nie doszedł jednak ze Skarbem Państwa do
porozumienia w sprawie ceny, jaką miałby zapła-
cić za Ciech. Jak napisał czeski dziennik „El5”,
milioner gotów był zaoferować po 1819,2 zł za
papiery Ciechu, ale ta cena nie satysfakcjonowała
MSP. Według źródeł bliskich czeskiemu przedsię-
biorcy, podczas negocjacji resort nie chciał opu-
ścić ceny poniżej 20 zł za papier. W tej sytuacji
strony się rozeszły. Kolejnym problemem miał być
także brak pełnych informacji świadczących o fak-
tycznej kondycji finansowej polskiej grupy. I ten
argument wydaje się bardzo trafiony. W połowie
lipca okazało się bowiem, że spółka może być
zmuszona dokonać odpisów aktualizacyjnych na
łączną sumę nawet 450 mln zł.

Wróćmy jednak do wezwań. W pierwszych
dniach maja w mediach ukazały się doniesienia o

Cztery wezwania i sukces
To, co w ostatnich tygodniach działo się w polskiej chemii,
śmiało mogłoby posłużyć za materiał na film sensacyjny. Ta-
kiego scenariusza nie powstydziłby się sam Alfred Hitchcock:
zaczęło się od trzęsienia ziemi, a potem napięcie stale rosło.

tym, że wkrótce mogą pojawić się inwestorzy,
którzy chętnie skupiliby akcje innych polskich za-
kładów chemicznych. Wśród zainteresowanych
wymieniano Michała Sołowowa, głównego ak-
cjonariusza oświęcimskiego producenta sztucz-
nego kauczuku, firmy Synthos. Wtedy nie było
jednak jeszcze jasne, czy bliżej mu do Azotów
Tarnów, czy może jednak do Zakładów Azoto-
wych Puławy. Na początku maja po raz pierwszy
w doniesieniach prasowych pojawiła się też na-
zwa rosyjskiego koncernu Acron.
Acron ogłasza wezwanie

Bomba wybuchła jednak kilka dni później. 16
maja notowany na giełdach w Londynie i w Mo-
skwie Acron, jeden z dziesięciu największych
europejskich producentów nawozów sztucznych,
ogłosił wezwanie do sprzedaży akcji Azotów Tar-
nów. Rosyjska firma, która była już właścicielem
około 1,2 proc. papierów małopolskich zakładów,
chciała stać się ich największym akcjonariuszem,
kontrolującym 66 proc. ich kapitału. Dlatego też
zaproponowała cenę istotnie wyższą od giełdo-
wej wyceny akcji Azotów Tarnów. 36 zł, jakie
Acron oferował w wezwaniu, było ceną o 12,1
proc. wyższą od kursu zamknięcia z 15 maja i o
18,3 proc. wyższą od średniej wyceny papierów
spółki z ostatnich sześciu miesięcy.

Początkowo wyglądało na to, że wezwanie może
się powieść. W akcjonariacie małopolskich zakła-
dów znaczące udziały mają fundusze inwestycyj-
ne, którym byłoby trudno wyjść z inwestycji w in-
nej sytuacji, niż właśnie przy okazji wezwania.
Również Skarb Państwa, który ma pakiet ponad 32
proc. akcji Azotów Tarnów, na początku odnosił
się do ogłoszonego wezwania w sposób, który
mógł dawać Acronowi pewną nadzieję na suk-
ces. Minister Mikołaj Budzanowski powiedział
nawet, że jego resort podchodzi do rosyjskiej ofer-
ty „z umiarkowanym optymizmem”. Z kolei wi-
ceminister Rafał Baniak stwierdził, że Skarb Pań-
stwa będzie analizował wezwanie, choć wstęp-
nie bardzo ostrożnie ocenił, że „cena jest raczej
poniżej oczekiwań resortu” (sugerowano, że cena
musi wynosić co najmniej 40 zł za walor). Z kolei
wiceprezes Acronu Vladimir Kantor wyraził na-
dzieję, że MSP może się z czasem zmienić zda-
nie. Sam nie zamierzał wtedy podnosić oferty,
ponieważ - jak stwierdził - cena wyższa niż 36 zł
za akcję byłaby nieuzasadniona.

Acron liczył najwyraźniej na to, że kwestię we-
zwania i przejęcia kontroli nad Azotami Tarnów
uda się rozstrzygnąć dość szybko. Przewidywał,
że zapisy do sprzedaży akcji spółki potrwają nie-
co ponad dwa tygodnie i zakończą się 22 czerw-
ca. Życie pokazało, jak bardzo się mylił...
Druzgocąca opinia zarządu

Po pierwsze na początku czerwca zarząd Azo-
tów Tarnów, zgodnie z wymogami prawnymi,

wydał swą opinię na temat wezwania. Była dru-
zgocąca. Władze zakładów stwierdziły, że są
zdecydowanie przeciwne wezwaniu i zareko-
mendowały akcjonariuszom spółki, aby nie od-
powiadali na nie (wcześniej o tym, że są prze-
ciwne sprzedaży akcji firmy Acronowi, poinfor-
mowały wszystkie działające w Azotach Tarnów
organizacje związkowe).

Szefostwo Azotów Tarnów uznało też, że za-
proponowana cena jest poniżej wartości godzi-
wej (powoływało się przy tym na dołączone opi-
nie dwóch banków inwestycyjnych: JPMorgan
oraz Sodete Generale). Zarząd dodał, że Acron
nie przedstawił pozytywnych skutków przejęcia
kontroli nad spółką, zaś faktycznie może to nega-
tywnie wpłynąć na realizację strategii Azotów
Tarnów. Wtedy też zaczęto mówić, że wezwanie
Acronu jest wezwaniem wrogim.

Rosyjskiej firmie grunt zaczął się osuwać spod
nóg. Jej szefostwo zadeklarowało, wbrew temu
co mówiło wcześniej, że jest gotowe do rozmów
z akcjonariuszami Azotów Tarnów na temat pod-
wyższenia ceny w wezwaniu. Acron zaraz przy-
stąpił jednak do odpierania postawionych zarzu-
tów: -Już na pierwszy rzut oka trudno się zgodzić
z przedstawionymi argumentami. Chociażby - tak
jak deklarowaliśmy wiele razy - zamierzamy
wspierać realizację dotychczasowej strategii roz-
woju tarnowskiej grupy i wynikający z tego plan
inwestycyjny - stwierdził Vladimir Kantor, wice-
prezes Acronu. Inwestor zadeklarował też, że nie
będzie redukował zatrudnienia, a wraz z rozwo-
jem grupy możliwe jest nawet tworzenie nowych
etatów.

Po drugie, dosłownie w przeddzień rozpoczę-
cia wezwania, Azoty Tarnów ogłosiły swą uaktu-
alnioną strategię. Z prezentacji wynikało jasno:
grupa chce rozwijać się samodzielnie. Nie tylko
nie potrzebuje inwestora, który by ją przejął, ale
to właśnie ona będzie podmiotem przejmującym
inne firmy w Polsce lub za granicą. Oczekiwanie
na ruch Azotów Tarnów

Zaraz też zaczęto spekulować, co takiego mo-
głyby kupić Azoty Tarnów. Specjaliści wymie-
niali na pierwszym miejscu Anwil, dzięki zaku-
pie którego małopolska grupa mogłaby m.in.
zwiększyć produkcję nawozów azotowych. W
kręgu zainteresowania miała być także należąca
do Ciechu spółka Organika-Sarzyna, jeden z naj-
większych w kraju wytwórców środków ochrony
roślin. W grę miały też wchodzić rumuńskie za-
kłady Oltchim, które produkują m.in. alkohole
OXO i PCV, a także część spółek należących do
czeskiej grupy Agrofert, której właścicielem jest
milioner Andrej Babiś. Rynek nie obawiał się też
specjalnie o to, że Azoty Tarnów nie miałyby za
co dokonywać przejęć. Małopolska firma ogłosi-
ła bowiem jednocześnie, że planuje podniesienie
kapitału, i to aż o 75 proc.

Zawoalowanym argumentem za tym, żeby do-
tychczasowi akcjonariusze Azotów Tarnów nie
sprzedawali akcji firmy było to, że począwszy od
tegorocznego zysku spółka chce regularnie wy-
płacać dywidendę. Ma na nią przeznaczać od 40
do 60 proc. zysku spółki-matki. 
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Tymczasem rozpoczęte już rozmowy
Acronu z akcjonariuszami Azotów Tarnów najwy-
raźniej nie przynosiły oczekiwanego efektu, bo
Rosjanie zdecydowali się przedłużyć okres we-
zwania — na razie o tydzień. Później Acron jesz-
cze kilkakrotnie wydłużał ten termin i ostatecznie
wezwanie skończyło się dopiero 16 lipca.
Synthos wzywa do sprzedaży

Trwały już zapisy do sprzedaży akcji Azotów
Tarnów, gdy światło dzienne ujrzała informacja,
że wkrótce pojawić się może kontrwezwanie do
sprzedaży papierów małopolskiej spółki. MSP
wśród inwestorów potencjalnie zainteresowanych
przejęciem Azotów Tarnów wymieniało nie-
miecką grupę PCC (w przeszłości aż dwukrotnie
starała się o zakup tej firmy), PGNiG, Orlen (kon-
trolujący chemiczną spółką Anwil), a także - po-
nownie - Michała Sołowowa i jego Synthos. Kil-
ka dni później kontrolowana przez tegoż biznes-
mena firma faktycznie ogłosiła wezwanie, ale
wcale nie na akcje Azotów Tarnów, tylko Zakła-
dów Azotowych Puławy.

Synthos wezwał do sprzedaży wszystkich ak-
cji puławskiej firmy oferując 102,5 zł za papier
(pod koniec okresu sprzedaży cena miała spaść
do 98,77 zł). Ogłosił też, że zapisy będą przyjmo-
wane od 9 lipca do 7 sierpnia, a wezwanie powie-
dzie się, jeśli zostaną złożone zapisy na co naj-
mniej 80 proc. akcji Puław.

Początkowa reakcja przedstawicieli rządu była
niemal entuzjastyczna. - To jest bardzo ciekawa
propozycja, bo Puławy mogą pozostać w ręku kra-
jowego właściciela. Mnie się to bardzo podoba -
powiedział wicepremier i minister gospodarki
Waldemar Pawlak. O tym, że faktycznie mamy do
czynienia z rodzimym kapitałem, świadczyć może
to, że pieniądze na zakup Puław Synthos chciał
pożyczyć w najbardziej polskim z banków, czyli w
PKO BP (choć wcześniej nie korzystał z jego
usług), w wezwaniu pośredniczy DM PKO BP.

Można było nawet odnieść wrażenie, że Mi-
chał Sołowow jest rycerzem na białym koniu, któ-
ry - w odróżnieniu od będącego szwarccharakte-
rem Acronu - niesie wybawienie polskiej chemii.
Niemal natychmiast pojawiły się też zapowiedzi
kolejnych wezwań, jakie miałby ogłosić Synthos.
Analitycy AmerBrokers zapowiedzieli, że kon-
trolowana przez Michała Sołowowa firma miał-
by przejąć Ciech.

Jednak nie wszystkim oferta zakupu Puław
przez Synthos przypadła do gustu. Organizacje
związkowe działające w puławskich zakładach
uznały, że przejęcie firmy przez Michała Soło-
wowa nie daje jej żadnych wymiernych korzy-
ści, a zaproponowana cena nie odzwierciedla
rzeczywistej wartości grupy kapitałowej (prócz
fabryki w Puławach należą do niej także Gdań-
skie Fosfory i Zakłady Azotowe Adipol Chorzów).
Na apel związkowców i własnych udziałowców
wstępną ofertę kupna akcji firmy złożyła w mini-
sterstwie Spółka Pracownicza Chemia-Puławy.
Zadeklarowała jednocześnie, że zapłaci więcej
niż 105 zł za akcję, ale ostateczną cenę poda po
zakończeniu bieżącego roku obrotowego (koń-
czy się 30 czerwca).

Skarb Państwa sceptycznie podszedł jednak do
tej oferty. Zmieniło się też nieco jego stanowisko w
sprawie wezwania Synthosa na Puławy (obawiano
się, że w wypadku sukcesu takiego wezwania ist-
niałoby ryzyko, że zakłady zostaną odsprzedane
innemu inwestorowi, np. Acronowi). Ministerstwo
poinformowało, że nadal analizuje ofertę Synthosa
i decyzję podejmie w ostatnim możliwym momen-
cie, czyli 20 lipca. Napoczątku lipca zarząd Puław
zarekomendował akcjonariuszom firmy, by nie
składali zapisów w ogłoszonym wezwaniu. Powód?
Negatywna ocena ceny za akcję oraz plany, jakie
wobec zakładów ma wzywający. W odbiorze za-
rządu przejęcie kontroli nad Puławami przez Syn-
thos mogło zagrozić realizacji dotychczasowej stra-
tegii rozwoju i negatywnie odbić się na wartości
grupy. Oferta, na którą czekano

Wszystko to jednak było tylko przygrywką do
wydarzeń, które miały dopiero nastąpić. 13 lipca
Azoty Tarnów ogłosiły bowiem kontrwezwanie
do sprzedaży akcji Puław i zaproponowały cenę
110 zł za akcję, czyli o 7,5 zł więcej niż gotów był
zapłacić Michał Sołowow. Tarnowski inwestor
chciał skupić akcje stanowiące 32 proc. ogólnej
liczby głosów na WZA Puław, ale zadeklarował
jednocześnie, że gdyby wezwanie doszło do skut-
ku, zaoferuje akcjonariuszom Puław także swoje
akcje nowej emisji. W efekcie będzie mógł zwięk-
szyć udział w akcjonariacie zakładów do 100 proc.
Zapisy do sprzedaży akcji

Azotom Tarnów zaplanowano na 2-6 sierpnia,
zaś warunkiem powodzenia wezwania jest złoże-
nie przez inwestorów zapisów na wszystkie akcje
objęte wezwaniem. I to była ta oferta, na którą cze-
kano. Działające w Puławach, Tarnowie oraz Poli-
cach (tamtejsze zakłady należą już do Azotów Tar-
nów) Związki Zawodowe Pracowników Ruchu
Ciągłego poparły koncepcję konsolidacji firm. O
uczestnictwo „w projekcie konsolidacyjnym, który
jest atrakcyjny również dla akcjonariuszy Puław”
zaapelował sam Mikołaj Budzanowski. - Mamy
możliwość stworzenia gracza w branży chemicz-
nej na skalę europejską. Nowo powstała spółka ma
szansę wejścia do WIG20. Będzie też na drugim
miejscu, jeśli chodzi o produkcję nawozów na ryn-
ku europejskim - powiedział minister. Faktycznie,
połączona grupa byłaby największym w Polsce
producentem nawozów sztucznych, w Europie zaś
zajmowałaby drugie lub trzecie miejsce (w zależ-
ności od grupy towarowej). Zjednoczone przedsię-
biorstwo stałoby się również znaczącym europej-
skim producentem: plastyfikatorów (4. miejsce na
kontynencie), alkoholi OXO (7. miejsce), poliami-
du (5. miejsce) i bieli tytanowej (11. miejsce). Skarb
Państwa następnie zapowiedział swój udział w we-
zwaniu i późniejszej wymianie akcji Puław na pa-
piery Azotów Tarnów. Według Mikołaja Budzanow-
skiego na przeprowadzenie fuzji i wypełnienie pro-
cedur koniecznych do przejęcia Puławy przez Azoty
Tarnów potrzeba około pół roku. - Ten projekt zo-
stał dokładnie zbadany i oceniam, że nie będzie
problemu ze zgodą na koncentrację - stwierdził mi-
nister. Natomiast Jerzy Marciniak, prezes zakła-
dów z Tarnowa zdradził, że nad pomysłem zjedno-
czenia obu grup zastanawiał się już niemal od roku.

Zdaniem Łukasza
Prokopiuka, analityka z
DM IDM SA, fuzja
Azotów Tarnów z Pu-
ławami może być roz-
wiązaniem, na którym
obie strony zyskają. Według jego szacunków już
za trzy, cztery lata zjednoczona grupa mogłaby
osiągać przychody przekraczające 10 mld zł, zaś
jej zysk operacyjny wraz z amortyzacją (EBIT-
DA) może sięgać 1,2 mld zł. Obecnie łączna sprze-
daż obu firm to około 8,2 mld zł, zaś ich zsumowa-
ny wynik operacyjny to około 0,9 mld zł.

Z kolei Tomasz Kasowicz z Erste Securities za-
uważył, że połączony podmiot będzie miał znacz-
nie mocniejszą pozycję przetargową w negocja-
cjach np. z dostawcami surowców. Według niego
efekty synergii dadzą docelowo wyższe oszczęd-
ności niż wskazywane obecnie przez zarząd Azo-
tów Tarnów 100 min zł w pierwszym roku wspól-
nego funkcjonowania. W opinii analityka z DM
IDM SA możliwe jest, że ostatecznie Azoty Tar-
nów przejmą 100 proc. akcji spółki z Puław i ściągną
ją z warszawskiej giełdy. Obaj eksperci są nato-
miast zgodni co do tego, że zjednoczony podmiot
będzie dla Skarbu Państwa spółką o znaczeniu stra-
tegicznym. W końcowym efekcie ministerstwo
może dysponować pakietem około 40 proc. akcji
wielkiej grupy chemicznej.
Fiasko Acronu

W zaistniałej sytuacji poczynania Acronu, któ-
ry rzutem na taśmę podbił cenę za akcje Azotów
Tarnów z 36 zł do 45 zł, na niewiele się już zdały.
Oferta zjednoczenia zakładów z Tarnowa i Pu-
ław okazała się dość skuteczną metodą na obro-
nę przed - jak to określano - próbą wrogiego prze-
jęcia przez Rosjan. Ostatecznie jednak Acron
może się pochwalić tym, że udało mu się skłonić
część akcjonariuszy do odsprzedania papierów
małopolskich zakładów. W efekcie zakończone-
go 16 lipca wezwania Rosjanie nabyli blisko 7,72
min akcji, stanowiących ponad 12 proc. kapitału
Azotów Tarnów. Inwestor stał się zatem posiada-
czem pakietu 13,23 proc. papierów firmy.
- Azoty Tarnów odniosły duży sukces, obroniły
się przed wrogim wezwaniem - ocenił po ogło-
szeniu rezultatów prezes Jerzy Marciniak. Dodał,
że zarząd jego firmy z satysfakcją zapoznał się z
podsumowaniem rezultatów, jakie osiągnął wzy-
wający. - Wyniki kilkutygodniowych prób przeję-
cia firmy przez należącą do Acronu spółkę Nori-
ca Holding są na pewno mało satysfakcjonują-
ce dla wzywającego. Świadczą jednak niezbi-
cie, że akcjonariusze Azotów Tarnów zaufali
spółce, która notuje już duże osiągnięcia - dodał
Marciniak. Ale czy odparcie Acronu to koniec?
Czy zjednoczenie Tarnowa i Puław uchroni te
firmy przed ewentualnym kolejnym wrogim
przejęciem? - Teraz mamy kapitalizację rzędu
2,5 mld zł. Po tej fuzji powinno być ponad 4 mld
zł. Więc, żeby przejąć kontrolę nad taką firmą,
trzeba by wyłożyć ponad 2 mld zł. To już nie jest
takie proste i nie wszystkie firmy na to stać -



stwierdził prezes Azotów Tarnów. 
Chemia Przemysłowa
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Przedstawiciele „Solidarności”bronią
miejsc pracy w zielonogórskim oddzia-

le PGNiG. Pracę ma stracić większość z
2,3 tys. tu zatrudnionych osób - utrzymują
związkowcy.
Ratujmy „Naftę”!

Związkowcy z NSZZ „Solidarność” bro-
nią miejsc pracy w Polskim Górnictwie
Naftowym i Gazownictwie. Na wczoraj-
szej konferencji prasowej w siedzibie
związku pojawili się Maciej Jankowski,
przewodniczący zarządu regionu „Solidar-
ności”w towarzystwie innych liderów:
Zygmunta Sroczyńskiego i Bożeny Pierz-
galskiej. - Pogłębiający się w Polsce kry-
zys gospodarczy jest groźny dla regionów
słabych, do których należy Lubuskie -
mówili związkowcy. - Od lat mamy wy-
sokie bezrobocie. Kryzys to pretekst do
„reformowania” dobrze prosperujących
zakładów. Ofiarami takich przedsięwzięć
są pracownicy i ich rodziny. Niepokoją nas
planowane zmiany restrukturyzacyjne w
PGNiG, polegające na wyodrębnieniu z
przedsiębiorstwa mniejszych spółek, co
może doprowadzić do ich prywatyzacji.

Bożena Pierzgalska używała mocnych
słów: - To patologia, aby osoby wynajęte
do pracy przez państwową spółkę nie kon-
sultowały tak poważnych spraw, jak zwol-
nienia połowy załogi ze związkami zawo-
dowymi. Ci sami ludzie zarządzali choćby
Telekomunikacją Polską. Skończyło się to
oddaniem spółki w obce ręce.

Nie możemy wykluczyć scenariusza, że
tylnymi drzwiami szykuje się przejęcie
PGNiG przez obcy kapitał. Dlatego apelu-
jemy o pomoc do władz regionu, parlamen-
tarzystów, wojewody, marszałka i samorzą-
dowców.

W zeszłym tygodniu jako pierwsi poin-
formowaliśmy, że w wyniku planowanej
restrukturyzacji w zielonogórskim oddzia-
le „Nafty”pracę może stracić większość
załogi. Z 2,3 tys. osób uchowałoby się za-
ledwie 300, może 500. Centrala PGNiG
w Warszawie w pierwszej kolejności pla-
nuje zlikwidować pion geologiczny i od 1
września z pracy musiałoby odejść ok. 230
osób zatrudnionych w Zielonej Górze.
Potem ten sam los ma spotkać pion eks-
ploatacyjny. Nie uchowa się księgowość.
Utworzone będą centralne punkty usług,

ono korzystne, ale nie dla regionu lubuskie-
go. - Teraz przed nami kolejne zadanie:
obrona Diamentu. Poinformowano nas, że
zostanie włączony do dużej spółki, z sie-
dzibą w Warszawie albo Pile. A to ozna-
cza utratę wielu miejsc pracy, a także po-
datków.

Najdziwniejsze jest to, że na odejście Dia-
mentu zgodziły się ponoć władze Zielonej
Góry. Takie słowa usłyszeliśmy wczoraj
od posłów. - Nieprawda! - ripostował pre-
zydent Janusz Kubicki. - Spotykałem się z
prezes PGNiG Grażyną Piotrowską-
Oliwą, ale o żadnej zgodzie na likwidację
miejsc pracy w Zielonej Górze nie było
mowy. Nie jestem samobójcą. Według
mnie Diament pozostanie.

Firma zatrudnia około 700 osób. Zajmu-
je się głównie poszukiwaniem złóż gazu
ziemnego i ropy naftowej. Czy podzieli los
„Nafty”? Daliśmy zarządowi dwa miesią-
ce, by uzasadnił zmiany dotyczące Dia-
mentu. Jesteśmy zdeterminowani, by bro-
nić spółki - przekonywał Wontor. - Ina-
czej z firmy odejdzie kadra kierownicza i
średniego dozoru. O wszystkim będzie de-
cydowała Warszawa.

Rozmawialiśmy też z Dariuszem Matu-
szewskim, przewodniczącym Związku
Zawodowego Górnictwa Nafty i Gazow-
nictwa. Potwierdził, że związkowcy doga-
dali się z zarządem. Jakie warunki ustali-
li? Osoba, która chce odejść, a której do
emerytury brakuje rok, może liczyć na
odprawę w wysokości 75 proc. rocznego
wynagrodzenia. Komu brakują dwa lata -
dostanie 75 i 65 proc., komu trzy - 75, 65 i
45 proc. Maksymalna odprawa to 170 tys.
zł. Pracownicy, którym do emerytury po-
zostało więcej niż pięć lat, też mogą odejść.
Otrzymają, w zależności od stażu, od ośmiu
do 14 średnich pensji. W przypadku od 20
do 30 lat pracy należy się 12 wypłat, za
ponad 30 lat - 14.

Matuszewski zaprzeczył, by miało to
wpływ na negocjacje między zarządem a
posłami. Przyznał też, że nowe struktury
w pewnym stopniu są uzasadnione. -Do-
tychczas bardzo często stanowiska w cen-
trali w Warszawie i w zakładach dublo-
wały się. Teraz to powinno się zmienić.
Dlatego nie można negatywnie oceniać
wszystkich planów zarządu -stwierdził.
Historia ZRUG w Pogórskiej Woli
dobiega końca

Firma zostanie wchłonięta przez Nafto-
montaż Krosno, a to oznacza redukcję za-
trudnienia. Szefostwo firmy twierdzi jed-
nak, że nie będą to zwolnienia grupowe. -
Większość z nas nie jest pewna jutra -
twierdzą z kolei pracownicy. Gdy w stycz-
niu powstawała spółka PGNiG Technolo-
gie, nic nie zapowiadało rychłego końca
ZRUG i groźby zwolnień

Pogłoski o planowanej restruktury-

choćby oddziału Geologii i Eksploatacji. W
całym kraju pracę straciłoby od 15 do 18
tys. osób, z pracujących 33 tys. W związ-
ku z tym związkowcy powołali ogólnopol-
ski komitet protestacyjny. Zarząd PGNiG
potwierdził nam, że piony geologii i wier-
ceń z Sanoka i Zielonej Góry zostaną po-
łączone w jeden organizm z tymi funkcjo-
nującymi obecnie w centrali w Warsza-
wie. Ale według niego nie oznacza to zwol-
nień pracowników, ale jedynie redukcję
etatów kierowniczych.
- Dotychczasowe doświadczenia z re-
strukturyzacji państwowych spółek nie
pozostawiają złudzeń - przekonuje Ryszard
Kozłowski, który jako jeden z pierwszych
poinformował nas o całej sprawie - Pani
prezes Piotrowska - Oliwa jasno stwier-
dziła, że docelowo w firmie ma pracować
od 15 do 18 tys. ludzi.

Związkowcy w zeszłym tygodniu spo-
tkali się w tej sprawie z Józefem Zychem,
posłem PSL, byłym marszałkiem sejmu,
który zadeklarował pomoc ze strony lubu-
skiego zespołu parlamentarnego.

Lubuscy parlamentarzyści oskarżają
związkowców o to, że podpisując porozu-
mienie o sowitych odprawach -do 170 ty-
sięcy złotych! - zgodzili się na likwidację
„Nafty”.
Teraz Diament na celowniku

Czy podobny los czeka teraz Diament?
W Warszawie już powstała firma wydo-
bywcza grupująca pięć spółek, w tym zie-
lonogórską. Jej siedzibą ma być stolica albo
Piła. Posłowie w imieniu Lubuskiego Ze-
społu Parlamentarnego poinformowali, że
ich starania o wycofanie się zarządu
PGNiG z restrukturyzacji spełzły na ni-
czym. Dlaczego? Bo zarząd i związki za-
wodowe podpisały porozumienie o odpra-
wach, o tzw. dobrowolnych odejściach.
- Na spotkaniu z zarządem PGNiG zażą-
daliśmy wycofania się z zapowiadanej re-
strukturyzacji. Ku naszemu zaskoczeniu
usłyszeliśmy, że to niemożliwe, bo na zmia-
ny zgodziły się związki zawodowe, podpi-
sując porozumienie - tłumaczą. - Na razie
do stolicy trafiają geolodzy, a za nimi pójdą
inne działy. W Zielonej Górze wiele osób
straci pracę.
- Za sowitą odprawę związkowcy podpi-
sali porozumienie. Zapewne dla wielu jest

Pani na gazie
restrukturyzuje

Los zielonogórskiego oddziału Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownic-
twa jest już przesądzony. W wyniku rozpoczętej reorganizacji do Warszawy będą
przenoszone kolejne po geologii działy niezwiązane bezpośrednio z funkcjono-
waniem kopalń - kadry, socjalny, administracja... Podobny los może spotkać
firme „Daiament” oraz ZRUG w Podgórskiej Woli.
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zacji ZRUG rozeszły się przed mie-
siącem. Kierownictwo zakładu nie chcia-
ło wówczas na ten temat rozmawiać. Te-
raz potwierdzenie zmian uzyskaliśmy w
centrali PGNiG Technologie - ZRUG jest
jej oddziałem, podobnie jak trzy inne firmy
napołudniukraju kontrolowane przez
PGNiG. W Warszawie przesądzono o po-
łączeniu podtarnowskiego zakładu z Naf-
tomontażem Krosno.
- Zmiana ma charakter strukturalny, ozna-
cza objęcie połączonej struktury wspólną
dyrekcją i nie wiąże się z fizycznym prze-
noszeniem ZRUG do Krosna - wyjaśnia
asystent zarządu spółki ds. PR.

Według informacji uzyskanych przez
związkowców z delegatury NSZZ „Soli-
darność”, ZRUG organizacyjnie miał prze-
stać istnieć z początkiem września, a na
koniec roku wykreślony ma zostać z reje-
stru jako oddział PGNiG Technologie.
- Oznacza to likwidację naszego oddziału,
który spłacił swoimi oszczędnościami dłu-
gi pozostałych spółek i teraz ulega powol-
nej agonii - skarżą się pracownicy ZRUG.
Podobnie jak w sierpniu nie chcą ujaw-
niać nazwisk. Boją się, że mogłyby objąć
ich ewentualne zwolnienia. Że do nich
dojdzie, potwierdza warszawska centrala
PGNiG Technologie.
- Przy planowanym połączeniu przewidu-
jemy częściową redukcję zatrudnienia.
Jest to nieodzowne przy łączeniu struktur,
w których niektóre kompetencje dublują
się -komentuje Marcin Jóźwiak. Dodaje
jednak, że nie dojdzie do zwolnień grupo-
wych.

Związkowcy mają jednak co do tego spo-
re obawy. - Nie otrzymaliśmy jeszcze in-
formacji na temat nowej etatyzacji, ale
obawiamy się o pracę dla jednej trzeciej
załogi - mówi Romuald Jewuła, szef tar-
nowskiej delegatury NSZZ „Solidarność”.
Zaczęło się od łączenia zakładów

Do końca ubiegłego roku ZRUG był od-
rębną spółką kontrolowaną przez PGNiG.
W styczniu wcielona została do nowo po-
wstałej spółki PGNiG Technologie. Po-
czątki ZRUG sięgają 1967 roku i wydzia-
łu remontowego ówczesnych Tarnow-
skich Okręgowych Zakładów Gazownic-
twa. Od lat 90.

Fachowcy z Pogórskiej Woli wyspecja-
lizowali się w budowie kopalni gazu czy
podziemnych magazynów gazu. Prócz
zakładu spod Tarnowa w strukturach
PGNiG Technologie znalazły się Nafto-
montaż i Naftomet z Krosna oraz Gazo-
budowa z Zabrza. Styczniowe zmiany nie
pociągnęły za sobą zwolnień w Pogórskiej
Woli. Obecna restrukturyzacja może się
zakończyć także likwidacją oddziałów
ZRUG w Mielcu i Kielcach.

Gazeta Lubuska
Polska Gazeta Krakowska

W Zachemie doszło do spotkania Dariusza
Krawczyka, prezesa Ciechu, z pięcioma

zachemowskimi związkami zawodowymi. W grę
wchodzą dwa pomysły. Pierwszy, to głęboka re-
strukturyzacja, która ma się zakończyć w 2016
roku. Jej efektem jest zamknięcie trzech działów
firmy: produkcji chloru, TDA i DNT. Ocalenie
fragmentu Zachemu zależeć też  będzie od
oszczędności na prądzie, oświetleniu i cieple.
Drugi pomysł to likwidacja całej firmy albo ogło-
szenie jej upadłości. To drugie rozwiązanie jest
dla pracowników gorsze, bo nie dostaną odpraw.

mach komisji trójstronnej, są pewni, że na tym się
nie skończy.
- Zarząd Ciechu chce przejąć sprzedaż wszyst-
kich naszych produktów, w tym środków ochrony
roślin, przenosząc tym samym część działalno-
ści do Warszawy. Na miejscu zostanie produk-
cja, bez technologów, konstruktorów, specjalistów
IT. Nie dość, że pracę może stracić ok. 100 osób,
to jeszcze nowoczesny, dobrze prosperujący za-
kład pozbawiony zostanie szans na rozwój.

Nie tylko to bulwersuje pracujących w zakła-
dach chemicznych w Nowej Sarzynie. Pracodaw-
ca za wszelką cenę próbuje obejść Pakiet Gwa-
rancji Socjalnych oraz rozwiązać Zakładowy
układ zbiorowy, który związki wynegocjowały w
2006 r. Zgodnie z tymi zapisami, do 2013 r. nie
ma możliwości jednostronnego rozwiązania umo-
wy z pracownikami, a zwalnianym przysługują
wysokie odszkodowania. Ciech zagwarantował
także, że utrzyma podstawowy profil działalno-
ści spółki i nie przeniesie żadnej swojej głównej
działalności poza teren Nowej Sarzyny. Dlatego
żeby wprowadzić w życie zapowiadane zmiany,
próbuje przekonać pracowników do samodziel-
nego zrywania umów z zakładem i wzięcia udzia-
łu w rekrutacji do firmy Ciech SA. Na skrzynki
mailowe pracowników wszystkich pionów,
m.in.kadr i płac, działów innowacji i rozwoju,
ochrony środowiska, inwestycji, energetyki, logi-
styki, trafiły już odpowiednie listy.

Strach w Zachemie
i w Sarzynie

Związkowcy nie chcieli komentować tej sytu-
acji. Następne spotkanie z władzami Ciechu i przed-
stawicielami ministra skarbu zaplanowano na wrze-
sień. Związkowców nurtują dwie kwestie: stan re-
alizacji planu inwestycyjnego i brak przedstawie-
nia przez zarząd planów restrukturyzacji przy jed-
noczesnym rozpoczęciu procesu zwolnień

Są dwie wersje dotyczące przyszłości tej byd-
goskiej firmy. Mniej optymistyczna zakłada, nie-
stety, likwidację zakładu. Jednak również druga,
sprzedaż wszystkiego, co tylko się da, byle urato-
wać zadłużoną firmę, nie podoba się ani pracow-
nikom, ani związkowcom.

Mamy dość niepewności! - żali się anonimowo
jeden z zatrudnionych w Zachemie (staż pracy:
18 lat). - A niech to zamkną w ch...! Jednak żeby
już było po wszystkim! Zarząd mami nas plana-
mi ratunkowymi, ale straciliśmy nadzieję. Serce
boli, gdy są zwalniani pracownicy.

Andrzej Werner, szef zakładowej „Solidarno-
ści”, przypomina, jak prezes powiedział, że z
pracą pożegna się 500 na 740 pracowników.
Związkowcy wskazują, że miasto ma teraz oka-
zję wesprzeć Zachem konkretnymi czynami.
Chodzi o zakup jego wartych ok. 40 mln zł udzia-
łów w Spółce Wodnej „Kapuściska” oraz pomoc
w zmniejszeniu opłat, jakie spółka ponosi za
oczyszczanie w niej ścieków. Tym bardziej że
również tutaj ma długi: 4,5 mln zł.
W Organice-Sarzyna
100 osób może stracić pracę

Bankrut, który drenuje podległe mu spółki - tak
o firmie Ciech SA, mającej 98 proc. akcji zakła-
dów chemicznych w Nowej Sarzynie, mówią ich
pracownicy. Spółka, na skutek błędów w zarzą-
dzaniu (opcjewalutowe i nietrafione inwestycje,
m.in.w Rumunii), ma długi sięgające 2 miliardów
złotych. Banki wystąpiły o natychmiastową spła-
tę części należności.

Dlatego w sierpniu warszawski zarząd Ciechu
poinformował wszystkie swoje spółki, m.in.w
Nowej Sarzynie , Inowrocławiu i  Janikowie
(tzw.polska soda), o planowanych oszczędno-
ściach. Wśród nich są m.in.redukcja zatrudnienia
i obcięcie wynagrodzeń. Związkowcy, którzy
uczestniczyli w spotkaniach z zarządem w ra-

– Nie było tam żadnych szczegółów odnośnie do
rodzaju umowy, wymiaru zatrudnienia, wynagro-
dzenia ani nawet miejsca pracy. Nie mamy wątpli-
wości, że chodziło tylko o to, żebyśmy zerwali do-
tychczasowe umowy, dlatego nawoływaliśmy, żeby
mimo zastraszania nikt niczego nie podpisywał –
wyjaśnia Alfred Ryś, przewodniczący NSZZ „So-
lidarność“Zakł. Chem. „Organika-Sarzyna“.

Jednocześnie związki cały czas proszą,
m.in.posłów z regionu i marszałka województwa,
o interwencję u ministra skarbu i przeprowadze-
nie kontroli w Ciechu SA. Ich zdaniem, firma dre-
nuje swoje spółki i wkrótce doprowadzi część z
nich do upadłości. - Przykładowo, od podległego
jej bydgoskiego Zachemu skupuje półprodukty do
żywic poniżej kosztów produkcji, a zakładom w
Nowej Sarzynie sprzedaje dużo drożej – twierdzi
Tadeusz Woś. Jedynym sposobem, żeby urato-
wać spółkę, jest uwolnienie jej spod rządów Cie-
chu i znalezienie nowego inwestora. Idealnym
kandydatem są bardzo dobrze prosperujące i po-
łożone w sąsiedztwie zakłady azotowe w Puła-
wach. W czwartek w Warszawie m.in.na ten te-
mat będą rozmawiać przedstawiciele związkow-
ców ze wszystkich zakładów zrzeszonych w tzw.
Wielkiej Syntezie Chemicznej. Będą tam też dzia-
łacze z Nowej Sarzyny.

Exprzess Bydgoski; Nowiny, Gazeta Pomorska
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Konferencja zorganizowana została- przez
Ruch Społeczny im. Prezydenta Rzeczypo-

spolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego we współ-
pracy z Zarządem Regionu Gdańskiego NSZZ
„Solidarność”. Udział w konferencji wzięła Mar-
ta Kaczyńska oraz Jarosław Kaczyński. Gromki-
mi brawami przywitano również legendarnych
działaczy „Solidarności” Joannę i Andrzeja
Gwiazdę.

Maciej Łopiński, prezes Ruchu Społecznego
im. Lecha Kaczyńskiego powiedział - To on sam,
to Lech Kaczyński
mówił bardzo często o
sobie jako o człowieku
Solidarności. Tak, był
człowiekiem „S” jako jej
działacz, przywódca,
członek przedsierpnio-
wej opozycji, uczestnik
strajków tu w stoczni,
jako konspirator i polityk,
jako prawnik i intelektu-
alista. Także jako prezy-
dent Rzeczypospolitej,
aż do swej tragicznej
śmierci. Solidarność to
jedno z głównych pojęć
w Jego spuściźnie  -
stwierdził M. Łopiński.

Jarosław Kaczyński
także podkreślał jak waż-
na dla śp. prezydenta była „Solidarność” - Tytuł
tego spotkania znakomicie oddaje istotę tego wszyst-
kiego co mój śp. brat zrobił w życiu publicznym.
Był człowiekiem Solidarności. Tak Go żegnano,
tak mówił na Jego pogrzebie przewodniczący Śnia-
dek. To było najkrótsze i najlepsze podsumowanie
sensu Jego poczynań w ciągu przeszło 30 lat, naj-
ważniejszych lat Jego życia - mówił prezes PiS
Jarosław Kaczyński do zgromadzonych, którzy po
brzegi wypełnili salę BHP.
- Lech był człowiekiem Solidarności w tym naj-
prostszym sensie, był członkiem tej organizacji,
pełnił w niej różne funkcje, także nieformalne w
czasach, gdy Solidarności była nie do końca sfor-
malizowana, ale także te formalne - włącznie z
funkcją pierwszego zastępcy - przypominał Ja-
rosław Kaczyński. - Być człowiekiem Solidar-
ności może znaczyć także, że ktoś w dziejach
tego największego ruchu społecznego w naszej
historii, odegrał ważną rolę. Z całą pewnością
Jego rola była znacząca. Ci do ją kwestionują
mówią nieprawdę.

Lech Kaczyński stał się symbolem wierności
zwykłym ludziom. To stąd ten wielki szacu-

nek ludzi i żałoba po katastrofie smoleńskiej. To
niestety powód tej zawziętej walki przeciwników
politycznych z pamięcią o nim. Walka z pamię-
cią o Lechu Kaczyńskim to walka z wizją Polski
solidarnej, z ideałami i przesłaniami Sierpnia, z
marzeniami o sprawiedliwości społecznej. To
walka z „Solidarnością” broniącą godności ludzi
pracy (...)

Moje bliższe kontakty jako Przewodniczącego
NSZZ „Solidarność” z Leszkiem rozpoczęły się
po nadaniu mu przez Redakcję „Tygodnika Soli-
darność” tytułu Człowieka Roku 2004 za przygoto-
wanie obchodów 60. rocznicy Powstania Warszaw-
skiego i Muzeum Powstania. Te dzieła to wielki
osobisty sukces Leszka (...). Najbardziej spójną
wizję swojej prezydentury, piękną wizję Polski Lech
Kaczyński przedstawił w orędziu wygłoszonym do
Zgromadzenia Narodowego w dniu zaprzysięże-
nia: Ta naprawa Rzeczypospolitej to zadanie kon-
kretne, to usunięcie z naszego życia zjawisk pato-
logicznych, a przede wszystkim wielkiej dziś prze-
stępczości, szczególnie zaś przestępczości korup-
cyjnej – całego, wielkiego pędu do uzyskania nie-
uprawnionych korzyści, który to pęd zatruwa spo-
łeczeństwo, deformuje jego konstrukcję, tworzy
zbyt wielkie i niczym nieuzasadnione społeczne
dystanse, degeneruje instytucje rynkowe, a przede
wszystkim degeneruje aparat państwowy i unie-
możliwia prawidłowe wypełnienie przez państwo
jego elementarnych zadań.

Naród jako wspólnota buduje się również wokół
tradycji. Nie wolno przeciwstawiać jej koniecznym
zamianom, koniecznej modernizacji Polski. To jest
sprzeczność wymyślona. To jest szkodliwy sposób
myślenia. Największe sukcesy w Europie odnieśli
ci, którzy potrafili połączyć modernizację z dobrą
tradycją. Polsce potrzebna jest swego rodzaju umo-
wa społeczna, która określi na następne lata spo-
sób dzielenia wspólnego dorobku. Polacy muszą
wiedzieć, czego mogą się spodziewać – jako kon-
sumenci, jako pracownicy, jako pracodawcy – spo-
dziewać od państwa (...).

Obecnie państwo nie tylko się zadłuża. Zrujno-
wany został kapitał społeczny. Nikt nikomu nie ufa.
W rozwarstwieniu społecznym i podziałach bije-
my europejskie i światowe rekordy. Polska się laty-
nizuje. Rosną wielkie bariery dla jej rozwoju. Pre-
zydent Lech Kaczyński widział te niebezpieczeń-
stwa, ostrzegał przed nimi i robił wszystko, żeby
hamować i odwracać te groźne procesy. Kierował
się wizją Polski solidarnej”.         Niezależna.pl

Lech Kaczyński -
człowiek „Solidarności”

W Gdańsku w historycznej Sali BHP zakończyła się konferencja „Lech Ka-
czyński - człowiek Solidarności” z udziałem m.in. Jarosława Kaczyńskiego,
Sławomira Cenckiewicza, Krzysztofa Wyszkowskiego i wielu innych znakomi-
tych gości. Prezes Ruchu Społecznego im. Lecha Kaczyńskiego Maciej Łopiński
ujawnił, że Marta Kaczyńska weszła do zarządu Ruchu.

Wykład „Lech Kaczyński: WZZ, Sierpień ’80 i
NSZZ „Solidarność” poprowadził dr hab. Sławo-
mir Cenckiewicz - „Pragmatyk wierny imponde-
rabiliom” - uważam, że to była to najlepsza droga
do niepodległości Polski - ocenił historyk. - Bada-
jąc biografię Lecha Kaczyńskiego doceniłem ta-
kich ludzi jak on, bo wiem że był on w tym auten-
tyczny, co potwierdza jego późniejsza postawa.
Nie dał się w żaden sposób przekupić, nie dał się
wciągnąć w kooptacje przez korupcje, nie doro-
bił się na tym „szwindlu” w latach 90. Starał się

zasypać te wszystkie podziały. Symbolem tego
gestu było najwyższe odznaczenie państwowe
wręczone Annie Walentynowicz i Andrzejowi
Gwieździe. To stanowi o tym, że był wielkim czło-
wiekiem i prawdziwym mężem stanu – powie-
dział dr hab. Sławomir Cenckiewicz.

Marta Kaczyńska, która została wiceprezesem
Ruchu Społecznego im. Lecha Kaczyńskiego po-
wiedziała dziennikarzom, że jako główny cel w
stowarzyszeniu stawia sobie „krzewienie praw-
dy o Lechu Kaczyńskim i wartościach, jakim był
wierny”, a także „propagowanie ich wśród wszyst-
kich Polaków”, w szczególności młodych ludzi.

W drugiej części konferencji swoje wykłady
wygłosili także były przewodniczący „S” poseł
PiS Janusz Śniadek, który przedstawi temat „Lech
Kaczyński i NSZZ „Solidarność” (1991-2010)”
oraz Grzegorz Bierecki , Adam Chmielecki,
Krzysztof Dośla, Andrzej Gwiazda, Róża Janca-
Brzozowska, Jacek Karnowski, Andrzej Koło-
dziej, Maciej Łopiński, Mariusz Muskat, Piotr
Semka, Krzysztof Wyszkowski.   Niezależna.pl

Leszek kierował się wizją
Polski solidarnej
Lech Kaczyński tak jak nikt dochował wierno-
ści wspólnym ideałom Solidarności. Dochował
wierności jak żaden spośród liderów naszego
Związku, którzy odeszli do życia publicznego,
którzy ze społecznego mandatu sprawowali naj-
wyższe funkcje w państwie - mówił podczas kon-
ferencji  b. przewodniczący „Solidarności”, poseł
PiS Janusz Śniadek.
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Szanowni Państwo, przed nami wy-
stąpienia historyków i dyskusje, w

których będą uczestniczyli świadko-
wie ważnych, historycznych wyda-
rzeń. W związku z tym chciałbym
powiedzieć tylko kilka słów na temat,
który jest tytułem dzisiejszego spotkania.

Tytułem, który rzeczywiście znakomicie od-
daje istotę tego wszystkiego, co mój śp. brat robił
w życiu publicznym. Był człowiekiem „Solidar-
ności”, był nim, mówił o tym, tak go zresztą żegna-
no, tak mówił na jego pogrzebie przewodniczący
Śniadek. I to było najkrótsze i najlepsze podsu-
mowanie sensu jego poczynań w ciągu przeszło
najważniejszych trzydziestu kilku lat jego życia.
Być człowiekiem „Solidarności” może oznaczać
wiele różnych sytuacji i stanów. Lech był czło-
wiekiem „Solidarności” w tym najprostszym sen-
sie – członkiem organizacji, pełnił funkcje for-
malne, a także nieformalne, wtedy gdy „S” była
nie do końca sformalizowana. I to jest, można
powiedzieć, najprostsza odpowiedź na pytanie,
co to znaczy. Być człowiekiem „S” może ozna-
czać także, często o tym zapominamy, być czło-
wiekiem największego ruchu społecznego w na-
szej historii, ale także co najmniej jednego z dwóch
największych w historii świata, bo tylko ruch Gan-
dhiego można porównać do ruchu „Solidarności”.
Może chodzić o to, że ktoś w dziejach tego ruchu
odegrał istotną rolę. Sądzę, że tu będzie na ten
temat mowa, ale ja mogę powiedzieć, że z całą
pewnością ta rola była znacząca i powtórzyć te
słowa, które już padły, że ci, którzy ją kwestio-
nują, mówią nieprawdę.

Mówią nieprawdę od pierwszych dni tego ru-
chu, a także pomijają czy nie znają faktu, który
jest dzisiaj często zapominany, tego momentu,
gdy 17 września 1980 roku różne organizacje
związkowe, które powstawały błyskawicznie w
Polsce, zjednoczyły się w jeden ruch, jakim była
„Solidarność”. Ta nieprosta operacja, która od-
bywała się kilka kilometrów stąd, we Wrzesz-
czu, była przeprowadzona z walnym udziałem
Lecha Kaczyńskiego. Bo byli jej przeciwnicy, nie
chcę wymieniać ich nazwisk, bo nie to dziś jest
ważne, nie mieli złej woli, ale stanowili mocny
front i trzeba było ich ominąć. Trzeba było prze-
skoczyć tę barierę, która od kilkunastu dni była
stawiana tym, którzy chcieli tego zjednoczenia.
W tym kontekście trzeba wspomnieć Karola
Modzelewskiego i działaczy z Dolnego Śląska.
Ale ich usiłowania były bezskuteczne i dopiero
17 przyniósł rozwiązania. A w tej całej, można
powiedzieć, intrydze Lech Kaczyński odegrał za-
sadniczą rolę. A później, gdy kierownictwo nie
było jeszcze całkiem sformalizowane, należał do
niego aż do marca ‘81, kiedy, jak można prze-
czytać w SB, został z niego wyeliminowany, co
SB traktowała jako swój sukces.

Później działał dalej, było internowanie oraz co
dzisiaj może dziwić, była wieloletnia współpraca
z Lechem Wałęsą i podziemiem, z bardzo wielo-
ma instytucjami podziemia. Była także rola o któ-
rej warto wspomnieć, bo jest też często zapomi-
nana, otóż Lech Kaczyński był totalnym doradcą

Publikujemy wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego podczas konferencji „Lech
Kaczyński - człowiek Solidarności”, zorganizowanej wczoraj w Gdańsku przez
Ruch Społeczny im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego we współpracy z Re-
gionem Gdańskim NSZZ „Solidarność”.

Lech nigdy
nie zdradził „Solidarności”

prawnym w kręgach „Solidarności”. Nieustannie
różnym ludziom w różnych sprawach doradzał
jako prawnik. Kiedy bywał w Warszawie, odbie-
rał nieustanne telefony. Nie chodziło tylko o spra-
wy związane z podziemiem i gdańskim kręgiem
wokół Lecha Wałęsy – ale o działaczy „S” z ca-
łej Polski, na przykład pamiętam telefon z Olsz-
tyna. To była rola ważna, bo ludzie „S” potrzebo-
wali takiej pomocy, a mój brat był naprawdę bar-
dzo dobrym prawnikiem.

Później przychodzi moment, w którym trzeba
wypełnić zobo-
wiązanie, mó-
wiące, że w ra-
zie aresztowa-
nia Bogdana
Boruse wicz a,
Lech Kaczyń-
ski wejdzie w
jego miejsce (to
była umowa z
1983 roku). Bo-
rusewicz zosta-
je aresztowany,
Leszek wcho-
dzi w jego miej-
sce i w ten spo-
sób ostatecznie
wchodzi także
do podziemne-
go kierownic-
twa związku. Następnie jego rola po wyjściu Bo-
rusewicza zmienia się, ale pozostaje w tym kie-
rownictwie, jest sekretarzem KKW, a wreszcie
po udziale w strajku majowym i sierpniowym 1988
roku, otrzymuje od LW zapewnienie czy właści-
wie nominacją na wiceprzewodniczącego, zastęp-
cę. Pełnił tę rolę do 1991 roku  – początkowo nie-
formalnie, a potem po zjeździe już formalnie. To
jest ten okres, kiedy przynależność do związku
określała to, ze był człowiekiem „S”. Ale nie zdra-
dził, nigdy nie zdradził – nawet gdy przeszedł do
innych funkcji – w kancelarii prezydenta, NIK,
później już jako minister sprawiedliwości, prezy-
dent Warszawy i Polski.

To głębokie przeświadczenie, że idea Solidar-
ności był czymś niezwykle ważnym w dziejach
kraju i świata, i że należy te idee wcielać w życie
było mu niezwykle bliskie. Wiele osób przyznaje
się dziś do autorstwa koncepcji Polski solidarnej.
Byłem przy tym – autorem tej koncepcji był Lech
Kaczyński. To była koncepcja wynikająca z jego
przeświadczenia, uważał, że „S” zsyntetyzowa-
ła doświadczenia polskich ruchów wyzwoleń-

czych począwszy od rozbiorów i konfederacji
barskiej aż po II wojnę i okres powojenny. W ru-
chu „S” te wszystkie doświadczenia się zogni-
skowały, w szczególny sposób i okolicznościach –
w komunizmie i jego specyfice. Zogniskowały się
w sposób niezwykle wręcz istotny, w sposób który
zsyntetyzował to doświadczenie i stworzył prze-
słankę do budowy w Polsce nowego kształtu społe-
czeństwa, do budowy nowego państwa, bo ta bu-
dowa jest podstawowym warunkiem, aby nowe
społeczeństwo można było stworzyć. Jak wiado-

mo, w roku 1989-1990r. w Polsce sprowadzono z
zewnątrz ideologię liberalną.

Na koniec wspomnę spór, prywatny spór Lesz-
ka z Jackiem Kuroniem i Adamem Michnikiem.
Rozmawiali prywatnie na temat idei „Solidarno-
ści”. Ci dwaj działacze, których zasług sprzed 1989
roku nie należy kwestionować, twardo stali na sta-
nowisku, że to już historia, że triumfować ma libe-
ralizm. Że dawna skłonność przyjmowania dok-
tryn jako klucza do rozwiązywania problemów i
otwierania drzwi pozostało, zmieniła się tylko idea.
Leszek pozostał wierny temu, czemu służył przez
następne kilkanaście lat. Ten spór prywatny zmie-
nił się w wielki spór polityczny. Ten spór trwa i
mam nadzieje, że przyniesie kiedyś sukces tych,
którzy uważają, że należy sięgać do polskiego do-
robku i tego, co w polskiej historii było wielkie.

A „Solidarność” była wielka i powinna pozo-
stać wielka, bowiem zmieniła Polskę, Europę i
świat. Pamiętajmy o tym, że pozostaje ona nie-
wyczerpanym źródłem inspiracji dla tego poko-
lenia o którym mówił Maciej Łopiński, ale także
dla młodszych pokoleń.               Niezależna.pl
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Poziomo: 2. kapciuszki; 8. wiatr pełny wiejący w żagle z tyłu pod
katem prostym; 10. część konia z ogonem; 11. chemik szwajcar-
ski, zsyntezował‚ witaminy A, B2, E oraz K; 12. poseł ma, poli-
cjant da; 14. Cyganka Kraszewskiego; 16. główne ćwiczenie jogi;
17. gatunek papugi żyjącej w Australii i na Nowej Gwinei; 18.
najwyższy szczyt Krety; 19. obchodzi imieniny 23 II, 16 III i 3 IX;
22. odkrył tajemnicę sezamu; 25. kiedy nie wszyscy chcą; 28. gra
w karty z czterema dżokerami; 30. 4840 jardów kwadratowych;
31. kiedy nazwisko nie znane; 33. buty piłkarza; 34. marka pol-
skiego aparatu fotograficznego; 35. komórka nerwowa; 36. biskup
krakowski (1270-1341); 38. jedna z form leku do smarowania; 39.
himalajski pustorożec; 40. pogrubianie spawaniem.
Pionowo: 1. zodiakalny gwiazdozbiór równikowy; 3. najjaśniejsza
gwiazda w gwiazdozbiorze Trójkąta Południowego ; 4. Góra, w
Beskidzie Śląskim; 5. z tego kraju współcześni piraci; 6. tło, pod-
stawa; 7. jednostka mocy; 9. osoba hańbiąca rodzinę; 10. Sobie-
sław, automobilista, rajdowiec; 13. obniżanie; 15. utrzymywanie w
tajemnicy; 20. szal; 21. przepływa przez pustynię Atacama; 23.
imię żeńskie pochodzenia biblijnego - córki Labana oraz pierwszej
żony Jakuba; 24. miasto na wyspie Rote; 26. Kazimierz (1882 -
1941), polski premier; 27. równina z lwami; 28. czerwona z hemo-
globiną; 29. wschodni napój z soku owocowego z dodatkiem kwia-
tu pomarańczy i migdałów; 32. kraj podzielony równoleżnikiem;
33. miasto, półwysep, okręg administracyjny i park narodowy na
Alasce; 35. komin wulkanu; 37. wyspa amerykańska na Oceanie
Spokojnym, w archipelagu Aleuty.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Hasło krzyżówki to myśl Antoine de Saint-Exupery
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Bóg mówi do Adama: – Adam daj żebro!
– Nie dam! – No Adam daaaj!!! – Nie
dam! – No proszę Adam daj!! – Nie dam,
mam jakieś złe przeczucie.

Jak interpretować sformułowania w pra-
cach naukowych.
Uznaje się, że... - Ja uznaję, że.
... poprawne z dokładnością do rzędu wiel-
kości... - ... źle.
Od dawna wiadomo, że... - Nie chciało
mi się szukać pracy źródłowej.
Staranna analiza posiadanych wyników...
- Trzy strony notatek zamazały się, gdy
potrąciłem szklankę z piwem.
Przedstawione są typowe wyniki - Są to
najlepsze wyniki
Składam podziękowania mgr Nowakowi
za pomoc w pracy doświadczalnej, a dr
Kowalskiemu za cenne dyskusje - Nowak
odwalił czarną robotę, a Kowalski wyja-
śnił mi, co oznaczają wyniki
... o wielkim znaczeniu teoretycznym i prak-
tycznym - ... mnie to interesuje
Oczekuje się, że niniejszy artykuł pobudzi
zainteresowania tą dziedziną - Ten arty-
kuł jest marny, ale inne w tej dziedzinie są
podobne
... można dostrzec wyraźną tendencję... -
... trudno wyciągnąć sensowne wnioski.
Znalezienie ostatecznej odpowiedzi na te
pytania nie było na razie możliwe - Eks-
peryment się nie udał, ale może uda się
kiedyś opublikować końcowe wyniki
Trzy spośród zestawów danych wybrano
do szczegółowej analizy - ... pozostałe się
nie nadawały
Najdokładniejsze wyniki otrzymał Maliniak
- Maliniak to mój asystent.
Jest jasne, że wiele dalszej pracy należy
włożyć, zanim pełna odpowiedź stanie się
możliwa - Nic z tego nie rozumiem
... bardzo ważne pole odkrywczych ba-
dań - ... bezużyteczny temat zasugerowa-
ny przez zwierzchników

Człowiek i pies – Wykład z ekonomii: “Pro-
szę się nie sugerować statystyką, bo sta-
tystycznie gdy człowiek wychodzi z psem
na spacer to każdy z nich ma po trzy nogi”.
Uniwersytet Łódzki

Prawo administracyjne: To prawo admi-
nistracyjne może się czasami dziwnie ko-
jarzyć, nic tylko akty, stosunki, organy, in-
teresy. Uniwersytet Jagielloński

Adam Mickiewicz był stworzycielem Le-
gionów Polskich we Włoszech

Szkola to nie knajpa
nie trzeba do niej chodzic codziennie,

/

Prawo gospodarcze Prawo gospodarcze
to dziewicza dzie-
dzina prawa nie
spenetrowana jesz-
cze przez prawni-
ków. Uniwersytet
M.C. Skłodowskiej

Z dzienniczków
uczniowskich:
Mateusz leży pod
ławką na lekcji geo-
grafii udając ro-
dzącą kobietę i wy-
dając przy tym re-
alistyczne odgłosy.
Zamknął panią
szatniarkę w szatni
i żąda okupu.
Cieszy się, że do-
staje coraz więcej
uwag.
Cieszy się, bo kole-
ga się cieszy, że do-
staje coraz więcej
uwag.
Wysłany po kredę,
przyniósł cały kar-
ton twierdząc że
pani woźna zwięk-
szyła wydobycie
rudy kredy.

„....nie wiem, czy
pan pamięta, że
Anna Karenina po-
szła do klasztoru, bo
nie chciała wyjść za
Wołodyjowskiego.
a wtedy Kmicic
chwycił swój róg
bawoli, cętkowany,
kręty i powiedział
«ogary poszły w
las». ciemno się
zrobiło w piwnicz-
nej izbie, gdy Bory-
na zataczając się
wpadł w objęcia
pani Dulskiej, która
wzięła go za Zbyszka z Bogdańca (a to
był Maciej Chełmicki). Chwyciwszy za
głowę Rzeckiego, zrobił taką awanturę o
Basię, że pan Tadeusz krzycząc «quo va-
dis?» wpadł do Jeziora Bodeńskiego. na
szczęście Jagienka, która była tam za chle-
bem, zapaliła Latarnika przy pomocy
ogniem i mieczem, i odjechała wozem
Drzymały, który należał do Faraona. taka
była historia żółtej ciżemki.”

Kupiłeś ciągnikowy kultywator sprężynowy
z zapasowym kompletem lemieszy półsztyw-
nych i skaryfikatorem. Zauważyłeś, że
uszkodzone było łożysko toczne baryłkowe
wachliwe w mimośrodzie oraz brakowało
połączeń gwintowych ze śrubą pasowaną o
trzpieniu stożkowym. Chcesz zgłosić jego
reklamację. Napisz na czym polega problem
oraz gdzie i kiedy nabyłeś urządzenie i za-
proponuj rozwiązanie problemu.
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Zgodnie z ustawą o związkach zawodowych
pracodawca jest zobowiązany udzielić na

żądanie związku zawodowego informacji nie-
zbędnych do prowadzenia działalności związko-
wej. Z kolei ustawa o rozwiązywaniu sporów zbio-
rowych daje organizacji zakładowej prawo do
ogłoszeniu strajku po uzyskaniu zgody większo-
ści głosujących pracowników, jeżeli w głosowa-
niu wzięło udział co najmniej 50 proc. pracowni-
ków zakładu pracy.

„Dlatego też dysponowanie przez związki za-
wodowe informacjami, które umożliwiają tej or-
ganizacji zweryfikowanie liczby pracowników
uprawnionych do udziału w głosowaniu (choćby
listą pracowników, których pracodawca zatrud-
nia), a tym samym stwierdzenie ważności prze-
prowadzonego referendum strajkowego, nie po-
winna budzić wątpliwości.” – pisze dr Wiewió-
rowski. Jednocześnie GIODO zaznacza, że zwią-
zek zawodowy może przetwarzać pozyskane
dane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia
referendum strajkowego.

Wątpliwości w tej sprawie nie pozostawia rów-
nież opinia prawna przygotowana dla Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarność” przez dr hab. Ja-
kuba Stelinę kierownika Katedry Prawa Pracy na
Uniwersytecie Gdańskim. Wskazuje ona, iż pra-
codawca ma bezwzględny obowiązek udziele-
nia związkowi zawodowemu informacji niezbęd-
nych do przeprowadzenia referendum strajkowe-
go, w tym listy pracowników.

W praktyce związkowej powstało istotne za-
gadnienie prawne związane z referendum straj-
kowym. Organizacje związkowe mogą prowa-
dzić spory zbiorowe w oparciu o przepisy ustawy
z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów
zbiorowych. Przedmiotowa ustawa pozwala na
ogłoszenie strajku po przeprowadzeniu procedu-
ry rokowań oraz gdy strony w postępowaniu me-
diacyjnym nie osiągną porozumienia.

Obowiązkiem strony związkowej warunkują-
cym legalność akcji strajkowej jest przeprowa-
dzenie referendum. Zgodnie z art. 20 ust 1 usta-
wy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych strajk
zakładowy ogłasza organizacja związkowa po
uzyskaniu zgody większości głosujących pracow-
ników, jeżeli w głosowaniu wzięło udział co naj-
mniej 50% pracowników zakładu pracy.

Z kolei strajk wielozakładowy ogłasza organ
związku wskazany w statucie po uzyskaniu zgo-
dy większości głosujących pracowników w po-

Dysponowanie przez związki zawodowe informacjami, które umożliwią zweryfi-
kowanie liczby pracowników uprawnionych do udziału w referendum strajko-
wym, nie powinno budzić wątpliwości. Taką opinię przedstawia w odpowiedzi
na pismo Piotra Dudy, przewodniczącego Komisji Krajowej w tej sprawie, Ge-
neralny Inspektor Danych Osobowych dr Wojciech Wiewiórowski.

szczególnych zakładach pracy, które mają być
objęte strajkiem, jeżeli w głosowaniu w każdym
z tych zakładów wzięło udział co najmniej 50%
pracowników.

Organizacje związkowe przed przeprowadze-
niem referendum strajkowego występują do pra-
codawcy o listę imienną pracowników zakładu
pracy powołując się na art. 28 ustawy z dnia 23
maja 1991 r. o związkach zawodowych, który sta-
nowi, że pracodawca jest zobowiązany udzielić
na żądanie związku zawodowego informacji nie-
zbędnych do prowadzenia działalności związko-
wej. Niektórzy pracodawcy odmawiają jednak
udostępnienia informacji imiennej o pracownikach
zakładu powołując się na ochronę danych osobo-
wych. Wobec powyższego Komisja Krajowa
zwróciła się do dr hab. Jakuba Steliny (prof. UG)
o opinię prawną z której jednoznacznie wynika,
że „pracodawca ma bezwzględny obowiązek
udzielania związkowi zawodowemu informacji
niezbędnych do przeprowadzenia referendum
strajkowego (w tym listy pracowników przez nie-
go zatrudnionych), a przepisy ustawy o ochronie
danych nie stwarzają żadnych ku temu przeszkód
prawnych.”.

Dodatkowo Przewodniczący KK NSZZ „Soli-
darność” Piotr Duda wystąpił do Głównego In-
spektora Danych Osobowych o  wydanie opinii w
tej sprawie.

Pytanie do Inspektora Danych Osobowych
pojawiło się po tym jak jeden z pracodawców
odmówił przekazania organizacji zakładowej
listy pracowników, potrzebnej do przeprowa-
dzenia referendum. Zasłaniał się przy tym
ustawą o ochronie danych osobowych. W tej
sytuacji nie dość, że utrudnia on działalność
związkową to również łatwo może podważyć
legalność strajku wykazują że nie wszystkie
osoby spośród 50 proc. biorących udział w re-
ferendum strajkowym były pracownikami. 

Dział Informacji KK

Kurica – nie ptica
Polsza – nie zagranica
Polej wódki, Grisza
Zaraz oddasz strzał
W tył głowy
Do dołu
Ciało na ciało się rzuci
Saszka ugnieść je musi
A spychacz zepsuł się nam
Więc polej Griszka
Tak z duszy
Dla Saszy, bo spychacz nie ruszy
Tylu ich jeszcze zostało
A naszym chce się już spać
Raboty oczeń mnoga
Starszyna chodzi zły
Bo psuje się pogoda
A jeszcze tylu ich
Palec od cyngla boli
Nagana parzy stal
A nam wciąż nowych dowożą
Nie dają wytchnienia nam
Eeee, Griszka szto z taboju
Czyżby ci było ich żal?
Kurica – nie ptica
To tolka polski pan
Niech Wasia wapnem sypnie
Na ten ostatni stos
A wapno pamięć rozpuści
Sumienie prześpi się w noc
A potem, by nie bolało,
Posadzi się tu las
I prawda nie wyjdzie na jaw
I Stalin odznaczy nas
Tylu ich jeszcze zostało
A spychacz zepsuł się nam
Tam w dole się jeszcze ruszają
Wypijmy, Griszka, do dna

Polsza nie zagranica

Paweł Kukiz


