
>> Z ostatniej chwili!!! 
 

9 października odbyło się spotkanie z Dy-
rekcją Oddziału.  
Podczas spotkania odbyły się negocjacje w 
sprawie zasad wypłaty dodatkowego fundu-
szu motywacyjnego.  
Zawarto porozumienie pomiędzy dyrek-
torem naszego Oddziału a związkami 
zawodowymi dotyczące jednorazowej 
wypłaty kwoty 640 zł z funduszu moty-
wacyjnego proporcjonalnie do etatu za-
trudnienia.  
 
Dodatkowe wynagrodzenie zostanie wy-
płacone do końca października br.  
 
Do jednorazowej wypłaty w/w kwoty 
uprawnieni są pracownicy zatrudnieni na 
dzień 30 września 2003.  
 
Na spotkaniu poruszano  również bieżące 

problemy, które pojawiły się od ostatniego 
spotkania: związane z restrukturyzacją pio-
nową, ewentualnej wypłaty dodatkowych 
środków dla spółek córek, sprawę urlopów 
wypoczynkowych oraz ustalono też zasady, 
na jakich zostaną do dnia 15 grudnia br. 
przyznane bony podarunkowe w wysoko-
ści średnio 500zł na pracownika naszego 
oddziału, 200 zł dla pracowników spółek 
córek, które odprowadzają swój odpis 
socjalny do naszego ZFŚS. Emeryci oraz 
renciści otrzymają bony w wysokości 100 
zł. 

——————— 
 

>>Manifestacja gorzowskiej Soli-
darności w obronie godności pra-

cowników 

23 września w Strzelcach Krajeńskich od-
była się przed Starostwem Powiatowym 
pikieta w obronie praw pracowniczych, 
miejsc pracy oraz prawa do wynagrodzenia. 
Organizatorem był Zarząd Regionu gorzow-
skiej Solidarności.  
Uczestnikami z ramienia naszej Komisji 
byli Mariusz Kępiszak oraz Ryszard Król. 
Nieprzypadkowo została wybrana ta miej-
scowość, bowiem bezrobocie przekracza 
tam 31%.  
Petycję przyjął wicestarosta Powiatu Strze-
lecko-Drezdeneckiego, pan Andrzej Libera.  
 
Relację z jej przebiegu ukazały się we 
wszystkich dziennikach regionalnych oraz 
Teleskopie lubuskim oraz w „Feniksie” 
gorzowskiej Solidarności. 
—————————————— 

 

>>Posiedzenie MKK 9SZZ Soli-
darność Enei 

24-25 września odbyło się posiedzenie 
MKK NSZZ S w Baranowie. Przyjęte sta-
nowisko wobec strategii opublikowaliśmy 
w poprzednim numerze „Pod Napięciem”. 
MKK dyskutowała nad trudną sytuacją spo-
łeczną w Grupie Enea. Zajmowano się spra-
wą przekazania w formie umowy dzierżawy 
majątku socjalnego do spółki Entur i zażą-
dano od Zarządu Grupy wyczerpującej od-
powiedzi w tym temacie w terminie do 30 
września 2003 wobec istnienia przesłanek 
złamania prawa.  
Wobec braku odpowiedzi na Stanowisko 
MKK z dnia 20 sierpnia w sprawie wypłaty 
kwoty 500 zł w Stanowisku nr 17 MKK 
wnosi o realizację tej wypłaty w terminie do 
30 września 2003. Bardzo ważną sprawą 
było zamrożenie przez Dyrektora Naczelne-
go dofinasowań umotywowanych skiero-
wań na studia wyższe oraz bezzwłoczne 
przystąpienie do prac nad nowym ZUZP. W 
tych sprawach podjęto odpowiednie stano-
wiska MKK.  
 >>Posiedzenie Rady 9adzorczej 
26 września w Baranowie odbyło się  po-
siedzenie Rady Nadzorczej Enei. Głównym 
tematem posiedzenia było podjęcie przez 
Radę decyzji o przyjęciu Strategii Grupy 
Enea, jednak decyzja w tej sprawie została 
przełożona na następne posiedzenie Rady, 
tj. 8 październik 2003 r. Po oficjalnym po-
siedzeniu odbyło się spotkanie z ministrem 
skarbu panem Piotrem Czyżewskim oraz 
przedstawicielem Departamentu Właściciel-
skiego II MSP, panią Małgorzatą Niebisz. 
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9SZZ „SOLIDAR9OŚĆ” stoi na straży 

twoich praw i interesów–   
nie stój z boku i przyłącz się do nas.  

 

Pod Napięciem 
NUMER 17/Kadencja 2002-2006 / EGZEMPLARZ BEZPŁATNY/DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 

W numerze między inny-
mi: 

• > Kalendarium wydarzeń w 
Solidarności  

• >XVI Krajowy Zjazd Delega-
tów Stalowa Wola- Potrzebny 
przełom 

• >Manifestacja Gorzowskiej 
Solidarności w Strzelcach 
Krajeńskich 

• >II Sesja WZD 9SZZ Soli-
darność Regionu Gorzow-
skiego 

• >Jak zwykle stronniczy prze-
gląd prasy, czyli wybrane dla 
was interesujące publikacje 
prasowe 

• >Mój komentarz, czyli ostat-
nia strona 

 
„Pod napięciem”– to się czyta! 

 



W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 
związków zawodowych.  
Przewodniczący MKK NSZZ Solidarność, 
Piotr Adamski wręczył Ministrowi Skarbu 
Pismo w imieniu MKK, które zawiera proś-
bę do Ministra Skarbu o pomoc w rozwią-
zywaniu problemu łamania Porozumień 
przez Zarząd Grupy oraz prośbę o spotka-
nie.  
 
 
>>XVI Krajowy Zjazd Delegatów 

9SZZ Solidarność 
 

26- 27 września w Stalowej Woli obrado-
wał KZD NSZZ „S”.  
 
Tematyka zjazdu zdominowana została 
przez sytuację w kraju, zastraszający pro-
blem bezrobocia, zamykanie kolejnych za-
kładów oraz nagminny problem nie wypła-
cania przez pracodawców wynagrodzeń. 
- Weźcie w swoje serca cierpienie i niepokój, 
które noszą ludzie w Polsce. I jak najlepiej wy-
korzystajcie zjazd, bo na wasze decyzje czekają 
miliony - powiedział do delegatów KZD Solidar-
ności biskup Diecezji Sandomierskiej Edward 
Frankowski, witając związkowców w Stalowej 
Woli. 
- Obserwowaliśmy, jak nawet najważniejsze 
ideały można było zaprzepaścić. Jak ideał wol-
ności zamieniony został na modłę "róbta co 
chce ta". Jak elity zrezygnowały z tego, co pięk-
ne i uniwersalne w polskiej kulturze. Zamiast 
tego próbuje się nas zakompleksić. Dziś ten 
ogromny zapał próbuje się wrzucić w dziurę 
budżetową. Wielkie zwycięstwo zamienia się w 
klęskę - mówił biskup. 
Ksiądz kilkakrotnie podniósł problem patologii 
związanych z prywatyzacją i nierozliczenia ludzi 
odpowiedzialnych za zbrodnie PRL-u. 
- Czas najwyższy, aby powiedzieć o tym prawdę. 
Odkłamać zniszczony etos Solidarności. Aby już 
więcej nie wrzucano do jednego worka kata i 
ofiary - powiedział. 
- 4ie tak wyobrażali sobie strajkujący robotnicy 
Polskę w 1980 roku. Dlatego katalog sierpnio-
wych postulatów pasuje jak ulał do dzisiejszej 
sytuacji. Musimy być więc solidarni. I znowu, 
jak 23 lata temu trzeba wracać do obrony god-
ności i obrony zakładów. Obrony pracowników 
i ich rodzin. Do obrony Polski. 4iech dzisiejszy 
zjazd będzie światłem w tym tunelu - zakończył 
biskup Frankowski. 
 
>Potrzebny przełom 
330 delegatów Solidarności nieprzypadko-
wo spotkało się 26-27 września na Zjeździe 
Krajowym w Stalowej Woli. Jest ona sym-
bolem dzisiejszej sytuacji polskich zakła-
dów pracy.Pierwszy dzień obrad został zdo-
minowany przez dyskusję nad dramatyczną 
sytuacją kraju.  
Występujący na początku debaty Jacek 
Smagowicz powiedział, że żyjemy w pań-
stwie antypracowniczym.  
Żeby przełamać związane z tym stanem 
patologie, dotykające pracobiorców i ich 
rodziny, zaproponował stworzenie wspólne-
go frontu walki z innymi związkami.  

 
Pomysł ten jednak nie został podchwycony 
przez pozostałych dyskutantów. W swoich 
wystąpieniach kładli oni przede wszystkim 
akcent na: fatalną jakość rządzenia obecnej 
ekipy, niedotrzymywanie zawartych z part-
nerami społecznymi umów przez polityków 
i część pracodawców. Tamą dla tych dzia-
łań powinien być stanowczy protest. Jako 
pierwszy z taką inicjatywą wystąpił Henryk 
Szostak. Szef MOZ z Huty Stalowa Wola 
powiedział: - SLD nie powinno dłużej rzą-
dzić. Należy przekształcić się w komitet 
protestacyjny - zaapelował. 
Jeszcze ostrzejsze postulaty zgłosili kolejni 
delegaci. - Wszyscy wiemy, jak jest źle. 
Nawet ostrożne szacunki wskazują na moż-
liwość utraty pracy w najbliższym czasie 
przez kilkadziesiąt tysięcy osób. Jak temu 
dramatowi zapobiec? Podczas wielu akcji 
związkowych, w których uczestniczyłem, 
wielokrotnie słyszałem od górników, hutni-
ków, pielęgniarek, pracowników fabryki 
Wagon, Hetman i wielu innych dwa krótkie 
słowa: strajk generalny! - to wezwanie Pio-
tra Dudy, szefa ZR Śląsko-Dąbrowskiego 
zostało nagrodzone gorącą owacją pozosta-
łych delegatów. - Nie mam wątpliwości, że 
Solidarność może taką akcję przeprowadzić.  
 
Jednak o sukcesie strajku generalnego zde-
cydują nie działacze związkowi, ale szere-
gowi członkowie Solidarności.  
 
Dlatego jestem przeciwnikiem podejmowa-
nia decyzji o nim podczas obrad tego zjaz-
du. Proponuję przeprowadzenie ogólnoz-
wiązkowych konsultacji, aby akcję dobrze 
przygotować - argumentował Piotr Duda.  
Strajk generalny - zobowiązanie dla 
wszystkich 
Z jego poglądem zgodziła się większość 
delegatów, podejmując uchwałę, w której 
zapisano, że o strajku generalnym lub innej 
akcji ogólnokrajowej zadecyduje Komisja 
Krajowa. 
 
Zgodzono się, że protest w całej Polsce mu-
si być skuteczny i wiązać się z jak najmniej-
szymi negatywnymi skutkami dla pracowni-
ków poszczególnych zakładów.  
- To najważniejsza uchwała tego Zjazdu. 
Solidarność poczuwa się do odpowiedzial-
ności za Polskę. Nie zmienimy swoich 
sztandarów i tożsamości! Nie uciekamy 
przed odpowiedzialnością za przeszłość, jak 
niektórzy politycy zmieniający po raz 
czwarty czy piąty ugrupowanie polityczne.  
 
Każda decyzja, co do ogólnopolskiej akcji, 
nie jest tylko zobowiązaniem kogoś do cze-
goś. To jest zobowiązanie nas wszystkich. 
Wszyscy będziemy musieli pójść do swoich 
zakładów, stanąć przed ludźmi i powiedzieć 
im: Idziemy w akcję! Trzeba będzie ustalić 
jej formę, postawić jasno postulaty i zagwa-
rantować bezpieczeństwo wszystkim, któ-
rzy wezmą w niej udział.  

 
To wielka odpowiedzialność - mówił prze-
wodniczący Solidarności Janusz Śniadek. - 
Rząd Millera skompromitował się komplet-
nie! Jest bankrutem merytorycznym, etycz-
nym i politycznym. Stwierdzamy, że w Pol-
sce potrzebny jest przełom. Wzywamy opo-
zycyjne środowiska polityczne do zbudowa-
nia sensownej alternatywy dla tego rządu, 
gdyż to słabość opozycji umożliwia trwanie 
tej ekipie - zaapelował Janusz Śniadek.  
- Musimy kontynuować działania w obronie 
praw pracowniczych i związkowych, które 
w minionym roku pokazały moc Związku. 
Siła Solidarności polega na tym, że jeste-
śmy zawsze tam, gdzie naszym koleżankom 
i kolegom dzieje się krzywda. W poszuki-
waniu sojuszników do walki o prawa pra-
cownicze musimy być jednak ostrożni. Nie 
można już dopuścić do tego, aby nasz Zwią-
zek w jakikolwiek sposób angażował się 
politycznie. Nie pozwólmy na wikłanie So-
lidarności w bieżące i partykularne roz-
grywki polityczne. Musimy być organiza-
cją, która godnie i prawdziwie reprezentuje 
interesy społeczeństwa wobec władzy, 
skądkolwiek ta władza by się nie wywodzi-
ła. Tylko w ten sposób możemy umocnić 
masowe zaufanie społeczne - wzywał Piotr 
Duda. 
9iewypłacanie wynagrodzeń ścigane 
przez prokuratorów 
Do przeprowadzenia strajku generalnego 
wzywało wielu delegatów, między innymi 
Stanisław Kogut, szef sekcji kolejarzy.  
- W XV rocznicę powstania Solidarności 
Ojciec Święty Jan Paweł II dziękował nam 
za to, że jesteśmy związkiem personali-
stycznym, a nie lewicowym i bronimy pod-
miotowości rodziny i człowieka.  
I to jest kierunek działania! Jeżeli nie zej-
dziemy do ludzi na dole, to oni sami roz-
poczną strajk generalny.  
W Polsce są grupy superbogatych i super-
biednych.  
Są ludzie, którzy nie mają czego włożyć do 
garnka.  
I jeżeli ktoś jest w takiej sytuacji, to bez 
względu na wszystko zastrajkuje!  
Wchodzimy do Unii Europejskiej na fatal-
nych warunkach wynegocjowanych przez 
rząd SLD.  
Musimy zapłacić haracz 1,4 miliarda euro. 
W tej sytuacji polski robotnik zostanie w 
skarpetach.  
Słowacy nie bali się dzisiaj zorganizować 
godzinnego strajku generalnego.  
 
Stanęli kolejarze, górnicy, służba zdrowia.  
 
Gdzie ta Solidarność z lat 80., kiedy za 
służbę zdrowia stawali kolejarze, gdzie 
górnicy i kolejarze szli razem, gdzie 
wszystkie branże szły razem?  
W końcu wszyscy mówimy: nie lękajcie 
się, przywołując słowa papieża.  
Ale czasem zapominamy o tym, co mamy 
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na sztandarach: Bóg, honor, ojczyzna.  
Wielu rozkrada dzisiaj ojczyznę, i my - 
ludzie Solidarności - nie możemy przyglą-
dać się spokojnie, jak rozkradną ją do-
szczętnie - przekonywał Stanisław Kogut. 
- Nie powinno być tak, jak w tej chwili, że 
Państwowa Inspekcja Pracy musi składać 
specjalne zawiadomienie do prokuratora w 
sprawie niewypłacania pracownikom wyna-
grodzeń za pracę.  
Tylko w Wielkopolsce działa 280 tysięcy 
zakładów i nie jest możliwe, żeby PIP 
wszystkie je skontrolowała. 
Poza tym jest wiele firm, w których naszego 
Związku nie ma. 
 Dlatego być może powinniśmy powołać 
przy regionach punkty interwencyjne, w 
których każdy zatrudniony, bez względu na 
to, czy do Solidarności należy, czy nie, 
mógłby zgłosić problem nieuczciwości 
swojego pracodawcy. Niewypłacanie wyna-
grodzeń to kredytowanie się przedsiębior-
ców u pracowników.  
Nie w banku, a właśnie u pracowników. To 
przestępstwo prokuratorzy muszą ścigać z 
urzędu! - postulował Bogdan Klepas, prze-
wodniczący ZR Wielkopolska.  
Od nieuczciwości pracodawców zaczął też 
swoje wystąpienie Kazimierz Grajcarek: - 
Jeśli zasiadamy do rozmów z pracodawca-
mi, to tylko z tymi, którzy szanują człowie-
ka i jego prawa.  
Apeluję do kolegów z Komisji Trójstronnej, 
nie rozmawiajcie z tymi pracodawcami, 
którzy są obciążeni grzechem złodziejstwa 
w stosunku do swoich pracowników! Sta-
wiam wniosek, aby na stronach interneto-
wych Komisji Krajowej zgłaszać nieuczci-
wych pracodawców - zaproponował szef 
Sekretariatu Górnictwa i Energetyki.  
Jego apel został przyjęty burzą oklasków 
pozostałych delegatów i został uwzględnio-
ny w uchwale zjazdowej, która wezwała 
Komisję Krajową do sporządzenia rejestru 
pracodawców mających zobowiązania fi-
nansowe wobec pracowników.  
 
- Często rodzimi biznesmeni odbierają nam 
pracę przez import niegodziwy do naszego 
kraju po niskich cenach. Takiemu importo-
wi musimy powiedzieć: Nie! Dziś na Śląsku 
jest bardzo trudna sytuacja. Ale górnicy nie 
bronią tylko swoich stanowisk zatrudnienia. 
Każde zlikwidowane miejsce pracy w gór-
nictwie powoduje utratę od czterech do sze-
ściu kolejnych stanowisk wokół tego sekto-
ra. Bronimy więc pracy hutników, konstruk-
torów, producentów maszyn i urządzeń gór-
niczych. Główna siła Związku nie może być 
zwrócona na przywrócenie zasiłków 
przedemerytalnych, choć to sprawa ważna. 
Główna siła Związku musi być zwrócona na 
ochronę miejsc pracy! Trzeba każdego z 
nich bronić do końca! - także te słowa szefa 
SGiE Solidarności przyjęto owacyjnie.  
Kazimierz Grajcarek wezwał ponadto do 
rozliczenia polityków AWS, stojących już 

w blokach startowych do następnego Sejmu 
i Parlamentu Europejskiego, z głosowań w 
poprzedniej kadencji parlamentu, szczegól-
nie tych dotyczących kodeksu pracy i ustaw 
emerytalnych. Druzgocącej krytyce poddał 
również pracę polskich sądów. 
- Strajk generalny rzeczywiście może do-
prowadzić do obalenia tych nieudolnych 
złodziei z czerwonymi legitymacjami. Pro-
blem polega na tym, że nie ma komu tej 
władzy przekazać. Dlatego zwracam się do 
ludzi młodych: Przyszedł wasz czas! Nie 
zmarnujcie tego czasu. Solidarność musi 
dać szansę młodym ludziom, żeby to oni 
wzięli ster władzy w przyszłych wyborach. 
Musimy na was postawić i chcemy na was 
postawić! Niech Solidarność zawsze znaczy 
Solidarność!  
- Łódzka Solidarność tydzień temu spotkała 
się z nową metodą walki policji wobec 
związkowców. Ludzie, którzy zorganizowa-
li strajk w jednej z największych fabryk - w 
Unionteksie - domagając się zapłaty zale-
głych wynagrodzeń, zostali wezwani na 
policję, gdzie zrobiono im zdjęcia i zdjęto 
odciski palców. Tak walczy się ze związ-
kowcami! Nigdy nie było takiego klimatu 
jak dzisiaj: 90 proc. działaczy związkowych 
jest w stanie poprzeć strajk generalny - po-
nowił apel o przeprowadzenie tej ostrej ak-
cji Waldemar Krenc.  
- Największą groźbą nie jest dzisiaj pałka na 
plecach, gumowa kula czy lanie wodą, tylko 
utrata miejsca pracy. To bowiem jednym 
uderzeniem pozbawia całe rodziny środków 
do życia. Stop grabieżczej prywatyzacji! 
Stop upadającym zakładom pracy! Stop 
niewypłacaniu wynagrodzeń! Stop zwolnie-
niom! Dosyć rządów Leszka Millera! - wo-
łała Małgorzata Calińska, delegatka z Dol-
nego Śląska.  
Dosyć łamania praw związkowych 
Krajowy Zjazd Delegatów podjął wiele 
uchwał i stanowisk, m.in. domagając się od 
rządu i parlamentu zagwarantowania ustawą 
budżetową na 2004 rok środków na wpro-
wadzenie w życie solidarnościowej ustawy 
przywracającej zasiłki przedemerytalne. 
Solidaryzując się z uchwałą Krajowego 
Sekretariatu Ochrony Zdrowia, delegaci 
wezwali rząd i parlament do zaniechania 
pseudo-restrukturyzacji służby zdrowia, 
polegającej na totalnej prywatyzacji prowa-
dzącej do upadłości wielu jednostek. Wyra-
żono ponadto sprzeciw wobec nowelizacji 
prawa o ruchu drogowym, która wprowadza 
przepisy uniemożliwiające związkom zawo-
dowym organizowanie legalnych manifesta-
cji. Organizatorzy zgromadzeń zostali w 
niej zobowiązani do zapewnienia sprzętu 
ratowniczego, gaśniczego oraz regulaminu 
zgromadzenia. Do tego wniosek o odbycie 
manifestacji musi być złożony najpóźniej na 
30 dni przed planowanym zgromadzeniem. 
Wymienione przepisy mają pod pozorem 
poprawy warunków odbywania zgromadzeń 
oraz zapewnienia porządku publicznego, 
wyeliminować możliwość organizowania 

akcji przez związki zawodowe i inne oby-
watelskie organizacje. To złamanie art. 57 
Konstytucji, który gwarantuje prawo orga-
nizowania pokojowych zgromadzeń oraz 
art. 59 - dającego prawo do strajków i in-
nych form protestów pracowniczych. Dele-
gaci domagają się zmiany wymienionej 
wyżej nowelizacji, w tym zaskarżenia jej 
przez KK do Trybunału Konstytucyjnego- 
ten fragment stanowiska przyjętego jedno-
głośnie delegaci nagrodzili owacją.  
Postulowano również, by prawo wpływania 
związkowców na decyzje rządów europej-
skich zostało wpisane do Traktatu Konsty-
tucyjnego Unii Europejskiej. Krajowy Zjazd 
Delegatów zobowiązał wszystkich człon-
ków Komisji Krajowej i Krajowej Komisji 
Rewizyjnej do przedstawienia do końca 
tego roku potwierdzonych wniosków złożo-
nych do Instytutu Pamięci Narodowej. Cho-
dzi o dokonanie personalnej weryfikacji. 
 
 

>9ajważniejsze uchwały Zjazdu  
UCHWAŁA 9R 2 XVI KZD 

ws. działań Związku w obronie praw 
pracowniczych 

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ  

„Solidarność”, wobec dramatycznej sytu-

acji polskich pracowników, upadku wielu 

zakładów pracy, a także permanentnego 

łamania praw pracowniczych i związko-

wych domaga się od rządu: 

- bezwzględnej ochrony wypłaty wyna-

grodzeń, 

- skutecznych działań zmierzających do 

ograniczenia bezrobocia, 

- systemów osłonowych dla osób tracą-

cych pracę w tym zasiłków i świadczeń 

przedemerytalnych, 

- działań zmierzających do wyelimino-

wania przypadków szykanowania z 

powodu przynależności związkowej. 

 

Krajowy Zjazd Delegatów zobowiązuje 

Komisję Krajową do wykorzystania wszel-

kich środków do realizacji tych celów oraz 

przeprowadzenia  ogólnozwiązkowej kon-

sultacji na temat form krajowej akcji prote-

stacyjnej ze strajkiem generalnym włącznie. 
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UCHWAŁA 9R 8 

XVI KZD 
ws. procedury prac nad Statutem 

Związku 
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ 
„Solidarność” zobowiązuje Komisję 
Krajową do zorganizowania sesji 
Krajowego Zjazdu Delegatów w 
terminie do końca maja 2004 r.  
w celu przyjęcia nowego Statutu NSZZ 
„Solidarność” wraz z uchwałami 
okołostatutowymi (w tym uchwałą 
finansową). 

Ewentualne korekty projektu Statutu 
muszą być podane do wiadomości 
delegatów przez Komisję Statutową do 
końca grudnia br. 

Krajowy Zjazd Delegatów zobowiązuje 
Komisję Krajową do opracowania  
i przyjęcia procedury uchwalenia 
Statutu. 

 
>>Obrady Sekcji Krajowej Ener-

getyki 9SZZ Solidarność 
 

29- 30 września w Ustce obradowała 
Rada Sekcji Krajowej NSZZ Solidar-
ność.  
Przedstawiono na niej sytuację w spół-
kach oraz grupach dystrybucyjnych.  
Nasi przedstawiciele w Radzie przed-
stawili aktualną sytuację Grupy Enea.  
Uzupełniono skład Prezydium o kol. 
Janusza Skibińskiego z ZE Łódź Mia-
sto.  
Omówiono aktualny stan negocjacji w 
sprawie Taryfy pracowniczej.  
Przyjęto stanowisko w sprawie zapew-
nienia gwarancji pracowniczych w pro-
cesach konsolidacyjnych: 
 

>>Skuteczna interwencja 9SZZ 
Solidarność 

 
30 września w odpowiedzi na nasze 
Stanowisko w sprawie wstrzymania 
skierowań chętnych pracowników na 
studia, sprzecznych z gwarancjami Za-
rządu w zakresie umożliwienia podno-
szenia kwalifikacji przez pracowników 
GE Enea SA, Pan Prezes Jerzy Gruszka 
pozytywnie zaopiniował wszystkie zło-
żone wnioski.  
 
W przeważających przypadkach dofi-
nansowanie wyniesie 50% kosztów na-
uki. 
 

 

>>Spotkanie MKK z Prezesem 
Zarządu Grupy Enea– jeszcze jed-
na skuteczna interwencja Solidar-
ności. 
 
1 października w Poznaniu Prezydium 
MKK spotkało się z Prezesem Enei Jerzym 
Gruszką.  
Spotkanie to było konsekwencją Sporu 
Zbiorowego pomiędzy NSZZ Solidarność z 
Zarządem Grupy i naszego wystąpienia 17 
września 2003 roku w trakcie rokowań w 
jego ramach o wypłacenie dodatkowej pre-
mii w związku z bardzo dobrymi wynikami 
finansowymi Grupy Enea SA. Podczas spo-
tkania uzgodniono kwotę 640 zł. Obligato-
ryjna kwotą jest 400 zł w przeliczeniu na 
pełny etat. W porozumieniu pozostawiono 
furtkę, że poszczególne Oddziały mogą w 
dowolny sposób ustalić zasadę wypłaty 
pozostałej kwoty 240 zł. 
 

>> II sesja VI Walnego Zjazdu 
Delegatów 9SZZ Solidarność Re-

gionu Gorzowskiego 

7 października  odbyła się II sesja VI 
WZD NSZZ Solidarność Regionu Gorzow-
skiego.  
Do kantyny akademickiej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Gorzowie Wlkp. przybyło 77 
spośród 118 uprawnionych delegatów 
[ponad 65%].  
Obecnych było również kilkunastu prze-
wodniczących lub przedstawicieli organiza-
cji związkowych, które nie mają „swojego” 
delegata; zaproszenie wystosowano do 
wszystkich takich organizacji.  
 
Po wprowadzeniu sztandaru Zarządu Regio-
nu, rozpoczęto obrady modlitwą „na papie-
skim różańcu”.  
Pod przewodnictwem ks. prałata Witolda 
Andrzejewskiego rozważono i odmówiono 
jedną z tajemnic światła. Zabierając później 
głos, Honorowy Członek NSZZ ”S” powie-
dział, tworząc nową część różańca 
(tajemnice światła), Ojciec Święty „chciał 

jakby rozświetlać mroki tej ziemi”.  
 
Przejawy tychże mroków to obojętność, 
marazm, bezduszność, myślenie o układach 

a nie o problemach.  
 
Powiedział, iż musi nadejść czas, by swoją 
postawą ludzie zaświadczali, że SOLIDAR-
NOŚĆ kojarzy się z PRAWDĄ.  
Jak zawsze słowa i refleksje księdza An-
drzejewskiego były przyjmowane z powagą 
i zadumą. 
Część merytoryczną zjazdu regionalnego 
rozpoczęto od przedstawienia informacji o 
pracy i działalności Zarządu Regionu, w 
okresie czerwiec 2002 – wrzesień 2003.  
 
Przewodniczący ZR Roman Rutkowski 
zwrócił uwagę m.in. na występujące w tym 
czasie wydarzenia i działania.  
Wśród poruszanych spraw, najwięcej czasu 
i uwagi poświęcono problemom, a właści-
wie ciężkiej sytuacji  służby zdrowia. Mó-
wił o tym m.in. Andrzej Andrzejczak – 
wiceprzewodniczący ZR i Przewodniczący 
Rady Regionalnej Sekcji Ochrony Zdrowia, 
informując m.in. zadłużeniu lubuskich szpi-
tali oraz o podejmowanych działaniach pro-
testacyjnych, wspólnie z innymi związkami 
zawodowymi, funkcjonującymi w tej bran-
ży.  
Apelował także o wspieranie prowadzonego 
protestu, gdyż katastrofalna sytuacja w re-
gionie lubuskim dotknie nas wszystkich. 
 Mówiono także o konieczności większej 
aktywności działaczy związkowych – każ-
dego szczebla, podając również przykłady 
skuteczności w działalności związkowej. 
 
Po – momentami ostrej i burzliwej dyskusji 
oraz wymianie zdań i poglądów - Komisja 
Uchwał  i Wniosków przedstawiła trzy pro-
jekty stanowisk i apelu, które przyjęto  jed-
nomyślnie.  
Ich treść zamieszczamy poniżej:  
 

 
VI Walne Zebranie Delegatów 4SZZ 
„Solidarność” Regionu Gorzowskiego 
wobec finansowej katastrofalnej sytu-
acji lubuskich szpitali, spowodowanej 
zbyt niskimi nakładami finansowymi 
na służbę zdrowia, powodującej w 
obecnej chwili stan zagrożenia dla ży-
cia i zdrowia mieszkańców, wyraża 
zaniepokojenie oraz oczekuje od 4aro-
dowego Funduszu Zdrowia ujednolice-
nia ceny usług i procedur w całym kra-
ju, a także podziału środków finanso-
wych według kryteriów jednakowych 
dla poszczególnych województw. 
 
Delegaci na VI WZD uważają, że pod-
jęcie powyższych działań umożliwi 
szpitalom prawidłowe funkcjonowanie 
i właściwe zabezpieczenie mieszkańców 
województwa lubuskiego w świadcze-
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nia medyczne.  
 

——————- 
 
D e l e g a c i  V I  W Z D  4 S Z Z 
„Solidarność” Regionu Gorzowskiego 
popierają projekt Komisji Międzyzakła-
dowej 4SZZ „Solidarność” przy PKP 
PLK S.A. – Zakład Linii Kolejowych w 
Gorzowie Wlkp., zorganizowania spo-
tkania Dyrektorów Kolejowych Zakła-
dów w woj. Lubuskim z udziałem władz 
państwowych i samorządowych woje-
wództwa.  
Spotkanie ma być poświęcone realiza-
cji przewidywanych zwiększonych po-
trzeb przewozowych na ciągu linii ko-
lejowych: Gorzów – Skwierzyna – Zbą-
szynek – Międzychód. 
Zarząd Regionu w miarę swoich możli-
wości wesprze organizacyjnie takowe 
spotkanie. 
 

——————— 
 

D e l e g a c i  V I  W Z D  4 S Z Z 
„Solidarność” Regionu Gorzowskiego 
w pełni popierają działania Komitetu 
Protestacyjno – Strajkowego w 4ZOZ 
– Szpital w Skwierzynie, podjęte w 
obronie istniejącego oddziału dziecię-
cego przed jego zamknięciem.  

 
 
Wyprowadzeniem z sali sztandaru ZR 
zamknięto obrady II Sesji VI WZD 
NSZZ ”S” Regionu Gorzowskiego. 
 

>>Obrady MKK 9SZZ Solidar-
ność Enei 

 
7 października w Baranowie na zaprosze-
nia Prezesa Gruszki odbyło się spotkanie 
FZZ i MKK NSZZ S, podczas którego Pre-
zes przedstawił autopoprawkę zarządu do 
Strategii Grupy Enea oraz projekt restruktu-
ryzacji pionowej Enei wraz z harmonogra-
mem jej wprowadzenia.  
 
Odnośnie Strategii Prezes podziękował oso-
biście FZZ za współudział w opracowaniu 
Strategii oraz  poinformował, że wobec 
oporu Solidarności nie będzie na siłę two-
rzył nowych spółek- córek. 
Projekt restrukturyzacji pionowej w wersji 
nam przedstawionej zakłada przeniesienie 
ze struktur naszego Oddziału do Zakładu 
Głównego 120 osób do Departamentu Dys-
trybucji wraz z całym majątkiem siecio-
wym.  
 
Do Zakładu Głównego przeniesionych zo-
stanie również 90 osób do Departamentu 

Obsługi Klienta. Pozostałe 650 osób pozo-
stanie w strukturze Oddziału w Gorzowie z 
majątkiem w postaci budynków, samocho-
dów oraz wyposażeniem brygad, czyli ma-
jątkiem niesieciowym. Oddział funkcjono-
wać ma na pełnym, wewnętrznym rozra-
chunku. Harmonogram działań przewiduje 
wprowadzenie tej Struktury z dniem 2 
stycznia 2004. Na ostry protest NSZZ Soli-
darność Prezes poinformował, że przygoto-
wana zostanie nowa wersja Restrukturyzacji 
Pionowej w terminie do 15 października. 
Zgodnie z naszym wystąpieniem z dnia 25 
września w sprawie bezzwłocznego przystą-
pienia do prac nad jednolitym Układem 
Zbiorowym dla całej Grupy. Strona praco-
dawców zwołała pierwsze posiedzenie ze-
społu do rokowań nad Układem. Do prac w 
tym zespole Solidarność wytypowała: Pio-
tra Adamskiego, Franciszka Wencla, Marka 
Szaratę, Krzysztofa Gonerskiego, Tadeusza 
Dachowskiego i Jakuba Kamyka. Strona 
Pracodawców również wytypowała swoich 
przedstawicieli. Niestety, strona FZZ nie 
potrafiła wyłonić spośród siebie swoich 
wspólnych reprezentantów. 
Zamiast zająć się merytoryczną pracą, to 
posiedzenie zespołu zdominowane zostało 
sprawą:, kto ma reprezentować FFZ w pra-
cach nad Układem Zbiorowym. Ostatecznie 
po ogłoszonej dłuższej przerwie Związek 
Zawodowy Pracowników Enea Holding 
wytypował swoich 5 uczestników do prac w 
zespole. Pozostałe Związki Grupy zwrócą 
się pisemnie do stron Układu Zbiorowego o 
dopuszczenie ich przedstawicieli do roko-
wań nad UZP. Równolegle do spotkania z 
Prezesem J. Gruszką odbywały się rozmo-
wy z Dyrektorem Oddziału w Szczecinie 
odnośnie niepokoi, jakie zaistniały w tym 
Oddziale. 
 
 
>>Obrady Komisji Międzyzakła-

dowej 9SZZ Solidarność 

10 października w Centrali Oddziału odby-
ło się posiedzenie KM Oddziału.  
Głównymi tematami zebrania były: 
• Sprawozdanie z działań związku od 
ostatniego spotkania– relację przedstawił 
Krzysztof 
·      Zajęcie stanowiska wobec propozycji 
podziału kwoty 240 zł ( kwota 400 zł jest 
obligatoryjną). Uznano, że zaproponowany 

i zaakceptowany przez Dyrekcję Oddziału 
sposób wypłaty jednorazowo całej kwoty 
640 zł dla każdego zatrudnionego na dzień 
30 września 2003 jest zgodne ze stanowi-
skiem Solidarności   
· Bieżące sprawy związkowe, między 

innymi zajęcie stanowiska wobec pro-
ponowanej przez Zarząd Struktury Pio-
nowej Grupy Enea S.A.. Solidarność 
naszego Oddziału nie akceptuje takiej 
Struktury Pionowej, w której następuje 
podział na lepszych czyli tych z mająt-
kiem sieciowym oraz gorszych-czyli 
tych bez tego majątku.  Przyjęto  treść 
ankiety przesłanej przez KK. Przyjęto 
kolejne dwie osoby w szeregi naszego 
związku. Takie stanowisko zostało 
przyjęte przez naszą Komisję (jego 
tekst poniżej). 

 Organizacje Związkowe działające w Oddziale Go-
rzowskim  GE E4EA S.A. wyrażają swój zdecydowa-
ny protest wobec założeń zawartych w projekcie 
„Restrukturyzacja Pionowa GE E4EA”, prezentowa-
nej przez Pana Prezesa Jerzego Gruszkę na spotkaniu 
w Baranowie w dniu 07.10 2003 r. 
Restrukturyzacja polegająca na podziale załogi na 
lepszych –czyli tych którzy przechodzą pod Zakład 
Główny, i gorszych –tych którzy zostają  w Oddziale 
oraz na zabraniu majątku sieciowego z Oddziału jest 
dla nas nie do przyjęcia . 
Wzywamy Zarząd GE E4EA S.A. do zaprzestania 
wdrażania harmonogramu zawartego ww. projekcie 
oraz do zmiany swojej polityki polegającej na meto-
dzie faktów dokonanych (mianowanie zastępców 
Dyrektorów Departamentów). 
Przypominamy, że zgodnie z notatką z dnia 16-
.07.2003r. spisaną w Sielpii po między MSP i Centra-
lami Związkowymi, pracodawca przed rozpoczęciem 
jakichkolwiek działań restrukturyzacyjnych powinien 
uzgodnić ze stroną społeczną docelową strukturę jaka 
powstanie w wyniku tych działań. Żądamy również 
przed rozpoczęciem procesu restrukturyzacji uzgod-
nienia ze stroną społeczną regulaminów organizacyj-
nych, przedstawienia szczegółowego planu migracji 
personalnej oraz etatyzacji w poszczególnych pionach 
schodzącej do posterunków energetycznych.  
W pełni popieramy stanowiska organizacji związko-
wych z Bydgoszczy i Zielonej Góry, które również 
wyraziły swoją dezaprobatę dla poczynań Zarządu 
G.E. E4EA S.A.                    
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>> Zdjęcie miesiąca 



 
Czy-
taj 

 
 
 
 

 
 
 

>>9icea albo całkiem nowa Unia 
9ie, nie zacznę od okrzyku Nicea albo 
śmierć. Cały legion szyderców rzucił się już 
do wyśmiewania hasła Jana Marii Rokity. 
To nauczka, że prawica powinna oszczędnie 
używać wszelkich haseł kojarzących się z 
tromtadracją. Mniejsza jednak o formę. 
Całkowicie podzielam intuicję Jana Marii 
Rokity, że walka o ustalenia nicejskie to dla 
nas najbardziej istotna kwestia racji stanu. 
Ale rzecz idzie nie tylko o to, czy Polska 
będzie miała więcej czy mniej głosów. Pro-
blem polega na wyłanianiu się z wolna no-
wego, niepokojącego modelu Unii: Unii 
jako pola rywalizacji silnych, budujących 
swą dominację na makiawelicznych ukła-
dach, ze średniakami, i na dominacji finan-
sowej nad słabymi. 
Spory o Niceę - to konfrontacja modelu, w 
którym są równi i równiejsi z modelem wy-
równującym pozycję wszystkich państw 
Unii. Modelem uczącym pokory euromoca-
rzy, ale oddalającym groźbę braku solidar-
ności miedzy unijnymi członkami. Odpę-
dzam od siebie niepokojącą refleksję, że 
być może Unia Europejska w kształcie, 
który nas przyciągał była wynikiem krótko-
trwałej sytuacji powojennej na zachodzie 
Europy, składającej się z trzech czynników, 
które razem dały pozytywny efekt. Pierw-
szym była mądra refleksja nad potwornym 
doświadczeniem samozagłady II wojny 
światowej, która kazała przywołać wizję 
porozumienia na gruncie chrześcijańskich 
korzeni Europy. Drugim czynnikiem był 
strach przed ekspansją sowiecką, a trzecim 
naturalny sojusz z Ameryką jako twórcą 
militarnego parasola nad krajami Zachodu.  
Teraz, gdy znikło sowieckie zagrożenie - 
Paryż i Berlin zachowują się tak, jakby po-
wracały do budowania swojej pozycji rów-
niejszych wśród równych. W tej sytuacji 
można wywoływać konflikty z Ameryką 
jako rzekomym największym zagrożeniem 
dla świata, manipulować przy stoliku ukła-
dającym europejską konstytucję a jednocze-
śnie dbać o swoje partykularne gospodarcze 
interesy. W tej optyce można grozić reszcie 
Unii, że stworzy się ciasne jądro, złożone z 
Francji, Niemiec, Belgii i innych euromalu-
chów, jako ewentualną reakcję na brak en-
tuzjazmu wobec pomysłów Chiraca i Schr-
ödera. 
Ten partykularyzm może rozregulować na 
zasadzie kontrreakcji wszelkie normy w 

unijnym obozie. Pierwszy sygnał ostrze-
gawczy nadszedł ze Sztokholmu, gdzie 
Szwedzi zadecydowali w referendum o po-
zostaniu poza walutą euro. W szwedzkiej 
dyskusji przeciwnicy euro wskazywali, że 
Francja i Niemcy łamią bezkarnie ustalenia 
zabraniające przekraczania 3 proc. poziomu 
deficyfitu budżetowego w stosunku do 
PKB, co na dłuższą metę może mieć zna-
czenie dla pozycji wspólnej europejskiej 
waluty. Dzieje się tak mimo że to same 
Niemcy wymusiły niegdyś zapis o zakazie 
przekraczania 3 procentowej bariery. Jest 
jasne, że w Unii zawsze będą więksi i 
mniejsi. Ci więksi chcą, by z ich zdaniem 
się liczono. Pozostaje jednak styl, w jakim 
się do tego przywództwa dąży. W wypadku 
Niemiec takie ambicje są zrozumiałe z racji 
wielkości tego kraju i jego wkładu do unij-
nej kasy. Powinno to jednak wymuszać 
bezwzględne samoograniczenia w innych 
kwestiach. Tymczasem Niemcy pozwoliły, 
by w ostatnim czasie dyskusja wokół wypę-
dzonych wzbudziła obawy wśród Polaków i 
Czechów co do otwierania raz na zawsze 
zamkniętych, wydawałoby się, rachunków 
krzywd. Podobne wątpliwości budzi Fran-
cja. Paryż nie może naraz dążyć do statusu 
silnego gracza w unijnym koncercie i jedno-
cześnie zachowywać się tak, jakby jego 
priorytetem była światowa krucjata anty-
amerykańska. 
To nie przypadek, że obsesyjny upór  
laicyzacyjny Francji przy rugowaniu z pre-
ambuły odniesień do chrześcijaństwa wy-
wołuje szersze niż tylko religijne wątpliwo-
ści. Chęć stawiania na swoim i zbyt natar-
czywe rozciąganie własnych standardów na 
inne kraje Europy - to sygnał rosnącej aro-
gancji francuskiej dyplomacji.  
Nic dziwnego, że w tej sytuacji wizja Fran-
cji i Niemiec mających dominującą pozycję 
w Unii nie zachwyca Polaków. Na dodatek 
pojawiają się pytania, czy Zachód nie za-
cznie wykazywać skłonności egoistycz-
nych. Może się okazać, że dotacje unijne 
dla nuworyszy ze wschodu zaczną być uza-
leżniane od grzecznego zachowania. I szan-
se na wyrównanie poziomu gospodarki kra-
jów Europy Środkowej do poziomu starych 
członków Unii zaczną się odsuwać w bliżej 
nieokreśloną przyszłość. Wszystko to skła-
nia to wniosku, że obrona traktatu z Nicei to 
obrona starego modelu Unii - porozumienia 
równych z równymi. W tym sensie warto, 
by nad tą obroną zastanowili się nie tylko 
bezpośrednio zainteresowani - Polska i 
Hiszpania. Zamiast głosić Nicea albo 
śmierć - lepiej postawić pytanie: Nicea czy 
nowy kształt Unii?  

Piotr Semka 
 

>>Ferajna Janika 
 

Odkąd prokuratura kielecka wystąpiła o 
uchylenie immunitetu Zbigniewowi Sobot-
ce, stało się jasne, że SLD uczy się trudnej 
sztuki poświęcania swoich. Na celowniku 

opozycji znalazł się szef MSWiA Krzysztof 
Janik.  
W tle afery starachowickiej trwa wewnętrz-
na walka w środowiskach postkomunistycz-
nych. Niespodziewanie przejął w niej ini-
cjatywę minister sprawiedliwości Grzegorz 
Kurczuk. 
Z gmachu sejmu wykonuje się codziennie 
tysiące telefonów.  
Do poselskiego fasonu należy przechadza-
nie się po korytarzach z komórką przy uchu. 
Ale telefon, jaki 26 marca rano poseł An-
drzej Jagiełło wykonał ze swojej komórki 
do starachowickich samorządowców, po-
wiązanych z mafią bez przesady wstrząsnął 
Polską.  
Jagiełło ostrzegł samorządowców przed 
akcją policji.  
Wiadomość o niej zaczerpnął od ówczesne-
go SLD-owskiego barona regionalnego 
Henryka Długosza.  
Zaś w rozmowie z samorządowcami powo-
ływał się na wiceministra Zbigniewa Sobot-
kę prawą rękę Krzysztofa Janika, mocnego 
człowieka SLD w Ministerstwie Spraw We-
wnętrznych i Administracji.  
 
Jak prascy kieszonkowcy 
Wiadomość, że kielecka prokuratura wystą-
piła o uchylenie immunitetu poselskiego 
Sobotki wywołała poruszenie w opozycji. 
PiS zapowiedział złożenie wniosku o votum 
nieufności dla szefa MSWiA. Ludwik Dorn 
promieniał: - Wszystkie łajdactwa Janika 
proszę! - ostentacyjnie zamawiał dokumen-
tację u pracowników biura. 
- Dla Polski byłoby najbardziej korzystne, 
gdyby minister spraw wewnętrznych podał 
się do dymisji wraz z Millerem - komento-
wał na korytarzu Jan Rokita, szef klubu 
poselskiego Platformy Obywatelskiej.  
Nic nie wskazuje jednak na to, by taki sce-
nariusz był brany pod uwagę przez rządzą-
cych. Stosują strategię, którą obrazowo opi-
sał wiceprzewodniczący SLD Andrzej Ce-
liński: gdy sanie pędzą, poświęca się kolej-
nych pasażerów, rzucając ich na pożarcie 
wilkom.  
- To nie zmiana sposobu myślenia, lecz 
strach przed kolejnymi wyborami. SLD 
zachowuje się jak prascy złodzieje kieszon-
kowi, którzy, gdy ich złapać za rękę, mó-
wią: to nie nasza ręka - uważa Marek Suski 
z PiS.Z pewnością na pożarcie przeznaczo-
ny został Sobotka. W piątek po południu 
podał się do dymisji i zrzekł immunitetu. 
Minister sprawiedliwości Grzegorz Kurczuk 
dawał do zrozumienia, że nie obchodzą go 
reakcje aparatu na los wiceministra. Mówi 
to polityk, który zanim objął funkcję w rzą-
dzie sam był regionalnym szefem SLD na 
Lubelszczyźnie. Premier Miller błyskawicz-
nie szefa MSWiA w tej sprawie zdezawu-
ował. Kurczuk mnie ograł - przyznał póź-
niej Janik, który długo uchodził za potrafią-
cego się dogadać zarówno z Kwaśniew-
skim, jak i z Millerem (pracował nawet 
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przez dwa lata w prezydenckiej kancelarii), 
ale gdy rozgorzała ich wojna na górze, 
wziął stronę premiera.Janik ustępować nie 
zamierza. Ale jego publiczne upokorzenie 
przez premiera świadczy o szybkich przeta-
sowaniach w obozie postkomunistycznym. 
Przecież jeszcze niedawno w ministrze 
spraw wewnętrznych widziano nawet na-
stępcę Millera. Dziś szuka się już dla niego 
kandydata na sukcesora. W jednym z wa-
riantów, który nazwać można wielką rosza-
dą, objąłby MSWiA dotychczasowy mini-
ster obrony Jerzy Szmajdziński, którego z 
kolei w MON zluzowałby Janusz Zemke.  
- Ustąpienie Janika powinno być kwestią 
zwykłej ludzkiej przyzwoitości, gdy jego 
resort skażony jest kolejnymi skandalami. 
Ale do tego nie dojdzie. Podejście SLD do 
stanowisk państwowych jest takie, że za-
równo Janika, jak Millera mogą usunąć 
tylko wyborcy - ocenia poseł Konstanty 
Miodowicz z Komisji do Spraw Służb Spe-
cjalnych. Pewne wydaje się jedno: dla wy-
wodzących się z ZSMP Janika i Sobotki 
nadeszły trudne dni. 
Pokolenie stanu wojennego 
Lubi rozdawać karty i pozostawać w cieniu 
- mówią koledzy z sejmu o byłym wicemi-
nistrze spraw wewnętrznych. - Karierą So-
botki sterował nie Janik, lecz osobiście Mil-
ler - zauważa czołowy polityk. Zbigniew 
Sobotka w PRL zdążył być zastępcą człon-
ka biura politycznego KC PZPR w latach 
1988-1990. Życiorys ma - jak trzeba - beto-
nowy. Jak sam Albin Siwak zaliczył 
wszystkie szczeble komunistycznej hierar-
chii. Od 15 roku życia robotnik w katowic-
kiej Hucie Baildon, potem walcownik stali 
w Hucie Warszawa, doszedł w tym drugim 
miejscu do funkcji przewodniczącego za-
rządu zakładowego ZSMP i pierwszego 
sekretarza komitetu fabrycznego PZPR. W 
stanie wojennym, już jako trzydziestolatek, 
ukończył warszawskie technikum mecha-
niczno-hutnicze.  
W nowej Polsce odnalazł się błyskawicznie. 
Gdy znamy stawiane mu dziś zarzuty, aż 
mróz przechodzi po plecach na myśl, że to 
właśnie Sobotka, wiceminister MSWiA za 
rządów pierwszej koalicji SLD-PSL odpo-
wiadał za bezpieczeństwo Ojca Świętego 
podczas pielgrzymki do Polski w 1997 r. 
Grzegorz Cygonik, w poprzedniej kadencji 
poseł sejmowej Komisji Administracji i 
Spraw Wewnętrznych, zapamiętał, jak So-
botka opowiadał się za ułatwieniem obywa-
telom dostępu do broni palnej.  
- Nie znalazł porozumienia ze służbami 
mundurowymi - podsumowuje dwuletnią 
pracę Sobotki w ministerstwie Cygonik. 
Teraz policję ma nadzorować osobiście 
minister Janik. Mimo przaśnej powierz-
chowności w odróżnieniu od Sobotki lubi 
odgrywać gwiazdę mediów. Jeszcze nie-
dawno spoglądał surowo z okładki 
Newsweeka Polska z wielkim tytułem: Czy 
minister Janik powstrzyma Leppera?. W 

sejmowym barze potrafi pierwszy przyjaź-
nie zagadać nawet do opozycyjnego dzien-
nikarza. Nie chodzi z obrażoną miną, jak 
Mariusz Łapiński. Lubi pożartować z po-
słankami czy żurnalistkami. W aparacie 
SLD odgrywa swojego chłopa takiego co po 
ramieniu poklepie i sprawę załatwi, ale się 
nie wywyższa. Miał łatwiejszą od Sobotki 
drogę życiową. Działacz Związku Młodzie-
ży Wiejskiej, potem doktor nauk politycz-
nych i adiunkt na Uniwersytecie Śląskim, 
od 1981 do 1986 r. a więc w najgorszej no-
cy stanu wojennego pełnił funkcję wice-
przewodniczącego Związku Socjalistycznej 
Młodzieży Polskiej. To tam byli wtedy 
prawdziwi komuniści, a nie w rachitycznym 
ZSP. Jednak to Janik ze społecznego awan-
su, a nie któryś z prominenckich synalków z 
Ordynackiej kierował w latach 1986-90 
zespołem do spraw inteligencji w KC 
PZPR, bo i takie ciało tam było. 
Kto puścił dyma 
Betonowe czasy przypomniał sobie Janik, 
udzielając wywiadu Markowi Barańskiemu 
z Trybuny. - Z takim zacięciem opisywane 
związki świata przestępczego ze staracho-
wickim establishmentem, to tak naprawdę 
normalny krajobraz takich miast. Tam każ-
dy z każdym w pewnym momencie chodził 
do szkoły, grał w piłkę, puścił pierwszego 
dyma, wypił pierwsze wino, a potem wódkę 
- tłumaczy niebezpieczne związki kolegów.  
O tym, co koledzy nabroili, minister spraw 
wewnętrznych musiał wiedzieć z notatek 
służbowych trafiających na jego biurko. U 
podejrzanych w aferze starachowickiej 
członków powiązanej z samorządowcami 
SLD grupy przestępczej wykryto kilkana-
ście sztuk broni palnej, cztery granaty, kil-
kaset sztuk ostrej amunicji i pięć kilogra-
mów materiałów wybuchowych. Gdyby 
bandyci umieli zrobić użytek z przekazane-
go ich kolegom przez posła Andrzeja Ja-
giełłę ostrzeżenia, w Starachowicach mogła 
mieć miejsce druga Magdalenka. Już za 
kadencji Janika i Sobotki dwóch gangste-
rów przez wiele godzin opierało się w tej 
podwarszawskiej miejscowości doborowym 
oddziałom policji, zamieniając okolicę w 
pobojowisko.  

Łukasz Perzyna 
 

>>9iemcy na specjalnych prawach 
Projekt traktatu konstytucyjnego UE zezwa-
la na udzielanie pomocy społecznej dla firm 
na terenie byłej NRD i nikogo więcej! 
Równość członków Unii Europejskiej 
kończy się na wschodniej granicy 9ie-
miec - wynika z projektu unijnej konsty-
tucji. Zapisany w niej zakaz pomocy pu-
blicznej rządów dla własnych narodo-
wych gospodarek nie dotyczy wschodnich 
landów 9iemiec, czyli byłej 9RD. 9ato-
miast jeszcze biedniejsze wschodnie ru-
bieże Polski, dotknięte latami komuni-
zmu, nie wzbudziły zainteresowania 
twórców eurokonstytucji. Gdy na Kon-
wencie wprowadzano powyższe regula-

cje, polscy przedstawiciele milczeli, nie 
chcąc drażnić kanclerza...  
W myśl projektu konstytucji europejskiej, 
wschodnie landy Niemiec mogą otrzymy-
wać zwiększoną pomoc publiczną. Rzecz 
wyszła na jaw podczas prac sejmowej Ko-
misji Europejskiej nad projektem uchwały, 
która wspierałaby stanowisko rządu na kon-
ferencję międzyrządową w Rzymie, gdzie 
ma być rozpatrzony projekt traktatu konsty-
tucyjnego.  
Na wstępie eurokonstytucja w art. III-56 
deklaruje ogólną zasadę: "Z zastrzeżeniem 
innych postanowień przewidzianych w 
Konstytucji, wszelka pomoc przyznawana 
przez Państwo Członkowskie lub przy uży-
ciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek 
formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem 
konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym 
przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych 
towarów, jest niezgodna z rynkiem we-
wnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na 
wymianę handlową między Państwami 
Członkowskimi". Ale niżej znajduje się w 
projekcie wyjątek od tej zasady: "Zgodna z 
rynkiem wewnętrznym jest pomoc przyzna-
wana gospodarce niektórych regionów Re-
publiki Federalnej Niemiec dotkniętych 
podziałem Niemiec, w zakresie, w jakim 
jest niezbędna do skompensowania nieko-
rzystnych skutków gospodarczych spowo-
dowanych tym podziałem".  
Zapis ten, zdaniem posła Stanisława Kalem-
by (PSL), narusza deklarowane zasady Unii, 
takie jak równość praw i obowiązków 
wszystkich krajów członkowskich. Poseł 
zażądał informacji, jakie jest stanowisko 
rządu w tej kwestii. - Nie ma oficjalnego 
stanowiska rządu - usłyszał w odpowiedzi 
od ministra Jana Truszczyńskiego, repre-
zentującego na posiedzeniu komisji ekipę 
Leszka Millera. Minister wyjaśniał, że zapis 
pozwalający na szczególne traktowanie 
niektórych regionów był już obecny w do-
tychczasowych traktatach ustanawiających 
Wspólnotę Europejską. - Praktyka Komisji 
Europejskiej jest taka, że do nadmiernej 
pomocy publicznej, która naruszałaby zasa-
dy konkurencji, nie dopuszcza - uspokajał 
Truszczyński, dodając, że nie jest to stano-
wisko rządu, lecz jego własne.  
- Jestem zbulwersowany tą wypowiedzią. 
Co stoi na przeszkodzie, aby do tego arty-
kułu dopisać regiony polskie, które są prze-
cież mniej rozwinięte niż wschodnie landy 
Niemiec? - zareagował Kalemba. - Mamy 
polskie obowiązki. Można było przecież o 
to zadbać... - podkreślił.  
- Ta sprawa nie była poruszana w toku dys-
kusji na Konwencie - zapewnił nas prze-
wodniczący Komisji Europejskiej i członek 
Konwentu Józef Oleksy. Według niego, 
zapis o szczególnej pomocy dla NRD prze-
szedł z poprzednich traktatów siłą rozpędu. 
- Nie wpadłem na to, że można było zażą-
dać sfinansowania programu dla polskiej 
ściany wschodniej - przyznał, zapewniając, 
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że nie można wykluczyć, iż sprawa zostanie 
poruszona na konferencji międzyrządowej.  
Według Truszczyńskiego natomiast, na 
problem szczególnej pomocy dla NRD 
zwracało uwagę kilka delegacji, ale potem 
"utonęła ona w potoku innych spraw". - 
Moim zdaniem, jest to anachroniczny zapis, 
ale nie chciałbym, aby to Polska podniosła 
ten problem w Rzymie.  
Mamy dosyć innych płaszczyzn sporu z 
Niemcami - powiedział "Naszemu Dzienni-
kowi", po raz kolejny zapewniając, że 
"zapis ten jest martwy, bo Komisja Europej-
ska od 1994 r. przestrzega skrupulatnie jed-
nakowych zasad udzielania pomocy regio-
nom".  
Niestety, dyskusja ta podczas posiedzenia 
komisji w najmniejszym stopniu nie zainte-
resowała posłów z SLD i PO.  
Tekst uchwały na konferencję międzyrządo-
wą, przyjęty ich głosami, w samych super-
latywach ocenia konstytucyjny dorobek 
Konwentu, ograniczając się do wyartykuło-
wania czterech postulatów rządu, jakie mają 
być zaprezentowane w Rzymie.  
Posłowie SLD wykreślili z tekstu sformuło-
wanie wzywające rząd do "sprzeciwu, jeśli 
postulaty polskiej delegacji nie znajdą uzna-
nia na Konferencji Międzyrządowej", w 
obawie, aby nie zostało to przez Unię od-
czytane jako groźba weta w sprawie euro-
konstytucji.  
Uwagi innych posłów zostały w treści 
uchwały pominięte.  
Małgorzata Goss  
 
>>Ofensywa cwaniaków i ciemnia-

ków 
 

Od kilku lat najważniejszą sprawą dla 
Polski - ważniejszą od kwestii przystąpie-
nia do UE - jest gruntowna reforma fi-
nansów publicznych i systemu podatko-
wego.  
Instytucje państwa jakoś trwają (rząd się 
jakoś wyżywi?!), dzięki sprzedaży obliga-
cji skarbowych i pożyczkom zaciąganym 
przez władze samorządowe.  
Jednak dług publiczny rośnie szybko, 
deficyt budżetowy - i tak zbyt wysoki - 
zapowiada się jeszcze większy, a wysokie 
raty kredytów zagranicznych i składka 
do UE do zapłacenia niebawem.  
Smutna rzeczywistość gospodarcza i ponura 
perspektywa głębokiego kryzysu finansów 
państwa wydają się w ogóle nie martwić ani 
prawicowych, ani lewicowych, ani centro-
wych polityków - porażonych infantylnym 
liberalizmem gospodarczym, zajętych spra-
wami własnych karier, wiernych w służbie 
oligarchów. 
Występy polityków-frazeologów wspiera-
nych przez czcigodne (lub też czci żądne) 
autorytety w kampanii przedreferendalnej, 
przywodzą na myśl czasy Piotra Wielkiego, 
który posłom do Dumy pozwalał mówić 
długo i często, aby cały naród poznał ich 

głupotę.  
W naszym przypadku, naród poznaje też 
pazerność cwaniaków i ciemniaków, którzy 
zawładnęli państwem i widzi bezkarność 
klasy politycznej.  
Strusia polityka - byle dotrwać do wejścia 
do Unii - to dla rekinów łatwego biznesu, 
rządowego establishmentu i polityków na-
dzieja, że uda się zamienić w odpowiedniej 
chwili własne oszczędności po dobrym kur-
sie na euro, zanim kryzys finansów państwa 
nas dosięgnie.  
Społeczeństwo takiej nadziei mieć nie może 
- nie zna dnia i godziny i niewiele ma do 
wymiany.  
Agitatorzy sprzedawali więc ludziom na-
dzieję na dalszą perspektywę - lepszą przy-
szłość dla dzieci i wnuków a może prawnu-
ków. 
 I ludzie, po raz kolejny, ten najlepszy towar 
polityków kupili.  
Dziki kapitalizm mafijno-polityczny podjął 
nową ofensywę; w polityce makroekono-
micznej chce narzucić polskiemu państwu 
rozwiązania - w naszej rzeczywistości eko-
nomicznej absurdalne - które bogatych 
uczynią bogatszymi a kryzys finansów i 
stagnację gospodarki pogłębią.  
Akcja Rady Przedsiębiorczości to inicjaty-
wa grupki oligarchów i ich satelitów, któ-
rych "przedsiębiorczość" polegała na wyko-
rzystaniu powiązań z klasą polityczną i 
puszczaniu w obieg fałszywych pogłosek 
umożliwiających rekinom finansowym zbi-
janie fortun na kupowaniu i sprzedawaniu 
firm, obrocie akcjami i nieruchomościami 
itp.  
Zasługi tych "przedsiębiorców" dla gospo-
darki III RP to katastrofalne bezrobocie, 
łamanie zasad wolnorynkowej konkurencji, 
wysokie ceny monopolistów (np. TP SA), 
ogromna korupcja aparatu państwa i klasy 
politycznej.  
To właśnie Rada Przedsiębiorczości, której 
ojcowie chrzestni zapowiadali niedawno, że 
o swoich pomysłach rozmawiać będą z pre-
mierem, a nie z Kołodką, dała Millerowi 
nową siłę do naigrawania się z demokracji 
parlamentarnej III RP i ośmieszania posłów. 
Głosowanie o votum zaufania dla rządu 
było tego najlepszym przykładem.  
Kością pozornej niezgody do obgryzania 
przez elity polityczne w walce o władzę stał 
się znowu podatek liniowy.  
Nic dziwnego, że Miller tę kość trzyma 
mocno i naśladuje późnego Wałęsę - jest 
przeciw a nawet za. Rada Przedsiębiorczo-
ści, proponuje podatek liniowy w skali 
18%.  
Propozycja może spodobać się nawet naj-
biedniejszym - wszak oni również zyskają - 
i spełnia kryterium lewicowego" premiera; 
reforma podatków nie może pogorszyć sy-
tuacji ubogich.  
Warto jednak spojrzeć na tabelkę, kto ile 
uzyska - a może lepiej bez eufemizmów - 
kto i jak wyzyska swoje państwo. 
Nic dziwnego, że cała klasa polityczna, 

której dochody oscylują w grupie B, jest 
jawnie lub po cichu za podatkiem liniowym, 
a zacni biznesmeni z grupy C o taki podatek 
walczą niestrudzenie.  
Ci ostatni "zrozumienie" znajdują wszędzie; 
u prezydenta, którego doradca ekonomiczny 
jest zwolennikiem podatku liniowego, i u 
Giertycha, który podobnie jak Miller, poda-
tek liniowy "popiera pod pewnymi warun-
kami", i na Platformie, która przejęła pa-
łeczkę od Balcerowicza i za liniowcem" od 
początku agituje.  
Reszta opozycji zaś, do reformy podatków 
zachowuje stosunek ambiwalentny albo, jak 
powiada pewien polityk z ławki rezerwo-
wej, "rżnie głupa". 
W tej sytuacji spory prezydenta i premiera, 
tarcia w SLD, oburzenie opozycji bezczel-
nością dzierżących władzę to spektakle dla 
mas i biznes dla mediów, które ścigają się w 
sprzedaży sensacyjnych informacji.  
Czy będzie gorzej? Gorzej już było, będzie 
tragicznie. 
Na odchodnym Kołodko wspomniał, że 
"rząd chce zrobić skok na własną kasę" - z 
tabeli widać dlaczego.  
Nie widać natomiast żadnych poważnych sił 
politycznych, które mogłyby grabieży zapo-
biec.  
Ofensywa "przedsiębiorców" rodzi zaś oba-
wy, że oligarchowie zdecydowani są prze-
jąć sprawy w swoje ręce i mają do dyspozy-
cji odpowiednie narzędzia - demokratyczny 
rząd Leszka Millera i skorumpowaną klasę 
polityczną. 
Prowadzone niemrawo przez koalicję przy-
miarki do reformy finansów i podatków 
wywołują zdumienie i irytację.  
Marek Borowski w wywiadzie radiowym 
(PR1 7.20, 15.05.2003) podjął publiczną 
dyskusję z ministrami: Hausnerem i Kołod-
ko.  
Wytknął swoim kolegom, że ich pomysły 
na obniżenie podatków najbiedniejszym 
(kwota wolna od podatku wyższa niż obec-
ne 530 zł lub dodatkowa, niższa stawka 
17%) nie są dopracowane, bowiem z no-
wych regulacji korzystaliby wszyscy podat-
nicy, także najbogatsi.Rzeczywiście, propo-
zycje Hausnera i Kołodki są na poziomie 
Leppera.  
Samoobrona po wejściu do Sejmu też pro-
ponowała stawkę 17% w "trosce o najbied-
niejszych". Taki pomysł daje zarabiającym 
10 tys. zł rocznie kwotę 200 zł uzysku po-
datkowego, podczas gdy wszyscy zarabiają-
cy więcej niż 37 tys. zł rocznie zyskaliby 
740 zł. Pisałem o tym dwukrotnie w "TS". 
Czy jednak asy ekonomii SLD-owskiej mu-
szą się głowić, jak "problem marszałka", 
poruszony w wywiadzie radiowym, rozwią-
zać? Toż to zadanie dla przeciętnego liceali-
sty na klasówkę.  
W Tygodniku Solidarność nr 42 opubliko-
wałem propozycję tabeli podatkowej, która 
właśnie eliminuje bogatych z korzyści zwią-
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zanych z obniżonym do 17% progiem dla 
 najuboższych.  
Z owej tabeli wynikają obniżki podatków w 
kwocie 600-800 zł dla najbiedniejszych i 
około 400 zł dla średniozarabiających, nato-
miast znacznie wyższe opodatkowanie bar-
dzo wysokich dochodów. Jeśli bowiem pra-
gniemy zmniejszać deficyt budżetowy i 
chcemy coś dodać w pewnych pozycjach, to 
w innych musimy zabrać i to więcej. Nie-
stety, wyższe progi podatkowe, nie podoba-
ją się praktycznie całej klasie politycznej - 
opozycja też milczy jak zaklęta.  
Czasem jakiś Filip z konopi wyskoczy w 
Sejmie z propozycją lustracji majątkowej i 
powtórzą to zabiegający o głosy wyborców 
liderzy prawicowych partii. Słyszymy też 
deklaracje o konieczności ochrony najmniej 
zarabiających wypowiadane przez polity-
ków szukających "nowego otwarcia" (dla 
siebie w grze o karierę?). Racjonalnych 
działań w celu naprawy finansów państwa 
nie widać. Rodzi się więc pytanie, czy poli-
tyka makroekonomiczna i społeczno-
gospodarcza są w rękach destruktorów dzia-
łających na rzecz określonych grup intere-
sów, czy też zwykłych leni i nieuków. Wie-
le wskazuje na to, że w rękach jednych i 
drugich należących do szerokiej koalicji 
cwaniaków i ciemniaków. Ludzie tej koali-
cji, w rządzie, w parlamencie i w mediach, 
do znudzenia powtarzają bzdurną receptę na 
ożywienie gospodarcze; dać więcej pienię-
dzy bogatym to zainwestują i utworzą miej-
sca pracy. To może trzeba oddać im wszyst-
kie pieniądze? Przecież tylu nowych miejsc 
pracy potrzebujemy. Niestety, pani prezes 
Konfederacji Pracodawców ostrzegła już 
dawno - biznesmeni nie będą inwestować, 
jeśli nie będzie popytu. Ale chyba pieniędzy 
nie zwrócą. Za niepowodzenie strategii go-
spodarczej opartej "na pro wzrostowym 
podatku liniowym" winne będą miliony 
konsumentów, które nie wypełnią swojego 
zadania - nie pobudzą popytu wewnętrzne-
go. No bo jak ludzie mają to robić za 12 zł 
50 gr. miesięcznie. 
Lepiej więc nie ryzykować i działać zgod-
nie z elementarną wiedzą ekonomiczną. 
Prowadzić taką politykę monetarną i fiskal-
ną, które zapewnią optymalną podaż pienią-
dza do gospodarki i pozwolą prawdziwym 
przedsiębiorcom inwestować w oparciu o 
kredyty bankowe. Tak się dzieje na całym 
świecie. Nawet najbogatsi kapitaliści biorą 
kredyty bo współpraca z bankiem zmniejsza 
ryzyko przedsięwzięć inwestycyjnych i po-
zwala lepiej oszacować opłacalność inwe-
stycji. W Polsce natomiast grupa towarzy-
szy i przyjaciół, którzy umownie nazwali 
się radą przedsiębiorczości idzie po pienią-
dze do szefa rządu, a nie do banku. Ale za-
miast inwestować i tworzyć miejsca pracy, 
pieniądze będą mogli przeznaczyć na kon-
serwowanie i pomnażanie bogactwa. Wszak 
RPP i NBP im to zapewnia  

Jan Kazimierz Kruk 

>>9iemiecki koń trojański 
 
Bilion dolarów +iemcy są winni Polakom 

za II wojnę światową! 

 
Gdyby Polacy wystawili nam rachunek 
za zniszczone miasta, zrujnowane 
fabryki, zrabowane dzieła sztuki czy 
zapóźnienie cywilizacyjne będące 
konsekwencją wojny, bylibyśmy 
dłużnikami w nieskończoność" - 
ostrzegał Günter Grass, niemiecki 
pisarz, laureat Nagrody Nobla.  
Jeśli pani Erika Steinbach i jej podobni 
będą się domagać jakichkolwiek 
odszkodowań za utracone na wschodzie 
mienie, możemy im wystawić 
rachunek, którego nie będzie w stanie 
spłacić kilka pokoleń Niemców - mówi 
prof. Władysław Bartoszewski, były 
minister spraw zagranicznych RP.  
Policzyliśmy, ile Niemcy musiałyby 
zapłacić Polsce, gdybyśmy domagali 
się reparacji wojennych.  
Łącznie odszkodowania wyniosłyby co 
najmniej bilion dolarów (około 4 bln 
zł).  
To ponad sześciokrotnie więcej, niż 
wynosi nasz produkt krajowy brutto, to 
także ponad połowa rocznego 
niemieckiego PKB. Gdyby Niemcy 
spłacały tę gigantyczną sumę tak, aby 
nie doszło do krachu gospodarki tego 
kraju, zajęłoby im to około 40 lat.  
Erika Steinbach, wysuwając żądania 
pod adresem Polski, nie tyle zagraża 
Polakom czy przyszłości Polski, ile 
zakłada pętle na szyje kilku pokoleń 
Niemców.  
Na jakiej podstawie możemy Niemcom 
wystawić rachunek ? 
Zwróciliśmy się do znanych amery-
kańskich prawników Edwarda Kleina i 
Michaela Hausfelda z pytaniem, czy 
podjęliby się sporządzenia i wniesienia 
pozwu o reparacje wojenne dla Polski, 
gdyby pojawiły się niemieckie 
roszczenia wobec naszego kraju.  
Edward Klein m.in. oskarżał 
powojenne władze Polski o zagarnięcie 
mienia Żydów, a także reprezentował 
wobec niemieckich firm byłych 
robotników przymusowych z Polski i 
innych krajów Europy Wschodniej. 
Michael Hausfeld reprezentował z 
kolei polski rząd podczas negocjacji o 
odszkodowania za pracę przymusową i 
niewolniczą. - Taka sprawa musiałaby 
być rozpatrywana przez 
międzynarodowe sądy, tu nie 
wystarczyłby cywilny pozew, bo 
chodzi o roszczenia państwa wobec 
państwa - mówi "Wprost" mecenas 
Edward Klein. Michael Hausfeld 
stwierdził z kolei, że można by znaleźć 
podstawy prawne do wniesienia 
takiego pozwu i nie byłby on bez 
szans. Sam Hausfeld - jako 

sygnatariusz umowy w sprawie 
odszkodowań dla robotników 
przymusowych - nie mógłby się jednak 
zaangażować w podobny proces, bo 
byłby to konflikt interesów. Nie 
podważając sensowności pozwu, 
Hausfeld wątpi, czy taka sprawa 
mogłaby trafić na amerykańską 
wokandę.  
Jakie są możliwości uzyskania przez 
Polskę reparacji wojennych od 
Niemiec? Furtka znajduje się w 
komunikacie rządu PRL z sierpnia 
1953 r. Wtedy to, po zamieszkach 
robotniczych w Berlinie Wschodnim, 
rząd sowiecki zrzekł się reparacji od 
NRD. Dzień później to samo zrobił 
rząd PRL. W komunikacie mówiono 
wprawdzie o Niemczech, a nie NRD, 
lecz ZSRR pobierał reparacje tylko ze 
swojej strefy okupacyjnej, czyli 
właśnie z terytorium wschodnich 
Niemiec. Polska miała otrzymać 15 
proc. z tego, co trafi do władz 
sowieckich. Rząd PRL nie mógł więc 
zrezygnować z czegoś, do czego de 
facto nie miał prawa, czyli z 
odszkodowań od całych Niemiec. 
Mimo iż w dyplomacji światowej 
uznano, że Polska jednostronnie 
zrzekła się wtedy należnych jej 
reparacji od całych Niemiec, podstawy 
prawne takiego stanowiska są 
wątpliwe. Zdają sobie z tego sprawę 
sami Niemcy, dlatego gdy w 1990 r. w 
Polsce pojawiły się głosy nawołujące 
do ponownego rozpatrzenia sprawy 
odszkodowań wojennych, Bundestag 
podjął uchwałę, w której stwierdzono, 
że "rezygnacja Polski z reparacji od 
Niemiec z 1953 roku zachowuje moc 
obowiązującą także dla zjednoczonych 
Niemiec." Polski rząd w ogóle nie 
odniósł się do tej deklaracji. Prof. 
Władysław Czapliński, prawnik z 
Polskiej Akademii Nauk, uważa, że 
układ z 1953 r. zamknął sprawę 
odszkodowań wojennych. - 
Podważanie ustaleń poczdamskich czy 
układu z 1953 r., na przykład przez 
dowodzenie, że nie byliśmy wówczas 
stroną ani suwerennym podmiotem, 
mogłoby przynieść fatalne skutki 
polityczne, w tym żądania terytorialne 
ze strony Niemiec - mówi "Wprost" 
prof. Czapliński. Zakłada on, że to 
Polska jako pierwsza wystąpiłaby z 
roszczeniami. Tymczasem Polska nie 
ma takich zamiarów. Jak zauważa prof. 
Władysław Bartoszewski, Polska 
mogłaby użyć takiego argumentu, 
gdyby - zgodnie z życzeniami Eriki 
Steinbach i Związku Wypędzonych - to 
Niemcy domagali się odszkodowań za 
mienie wypędzonych. To strona 
niemiecka podważyłaby wówczas 
układ z 1953 r. - Gdyby niemieccy 
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politycy zanegowali obowiązujące 
obecnie porozumienia, można w 
zgodzie z prawem międzynarodowym 
rozpatrywać kwestię reparacji 
wojennych - przekonuje prof. Jan 
Sandorski z Katedry Prawa 
Międzynarodowego Publicznego UAM 
w Poznaniu. Niemieccy politycy już to 
robią, choćby Erika Steinbach i w 
bardziej zawoalowany sposób Edmund 
Stoiber. - Polacy powinni być 
świadomi tego, że żądania Związku 
Wypędzonych nie są częścią 
niemieckiej polityki. Ważne, żebyśmy 
nie słuchali tych wszystkich złych 
podszeptów, które pojawiają się w obu 
naszych krajach, lecz by nasze rządy 
zdecydowanie kroczyły pojednawczą 
drogą - mówi "Wprost" Markus 
Meckel, deputowany SPD do 
Bundestagu. To prawda, że roszczenia 
Związku Wypędzonych nie są częścią 
polityki niemieckiego rządu, ale - jak 
zauważył w "Gazecie Wyborczej" prof. 
Leszek Kołakowski - w wypadku 
Niemiec to, co dzisiaj wydaje się 
niemożliwe, jutro może być realne.  
 
Związek Wypędzonych, czyli 
ambasada III Rzeszy  
Gdy w ubiegłym roku do wyborów na 
kanclerza Niemiec startował Edmund 
Stoi-ber, przewodniczący CSU i 
premier Bawarii, na zjeździe 
Ziomkostwa Prus Wschodnich oznajmił 
on, że po wygranych wyborach 
wprowadzi do oficjalnej polityki 
wobec Polski i Czech kwestię 
powojennych wysiedleń Niemców. 
Innymi słowy: Stoiber zapowiedział 
możliwość domagania się od Polski i 
Czech odszkodowań za mienie 
utracone przez Niemców, których 
wysiedlono z obecnych terytoriów tych 
krajów. Stoiber powiedział to, czego 
od dawna domaga się Erika Steinbach i 
reprezentowany przez nią Związek 
Wypędzonych. Na deklarację Stoi-bera 
ostro zareagował szef polskiej 
dyplomacji Włodzimierz Cimoszewicz. 
Stwierdził on wówczas: "Polska ma 
rachunki z przeszłości i jak będzie 
trzeba, to je przedłoży". - Nie mam 
wątpliwości, że trzeba Niemcom 
przypominać, kto jest ofiarą, a kto 
agresorem, że trzeba hamować ich 
zapędy w relatywizowaniu win i 
odpowiedzialności za zbrodnie 
wojenne. Niemieckie społeczeństwo 
nadal nie może się otrząsnąć ze swojej 
buty, z megalomanii związanej z 
pojęciem Herrenvolk - mówi "Wprost" 
dr Marek Edelman, ostatni żyjący 
dowódca powstania w getcie 
warszawskim. W ubiegłym roku 
ukazała się praca "Przejęcie majątków 
niemieckich przez Polskę po II wojnie 

światowej" dr. Mariusza 
Muszyńskiego, radcy prawnego w 
Ministerstwie Spraw Zagranicznych. 
Muszyński wskazał przesłanki, jakie 
musiałyby się pojawić, aby sprawa 
reparacji wojennych dla Polski 
wróciła. Jedną z nich jest przeniesienie 
pretensji wypędzonych na forum 
oficjalnej niemieckiej dyplomacji i 
jakakolwiek próba podważenia przez 
niemiecki rząd federalny 
popoczdamskiego status quo. Czy taka 
próba jest realna? Na razie Niemcy 
otwarcie domagają się odszkodowań od 
Czechów.  
Te żądania już kilka lat temu poparł 
Klaus Kinkel, minister spraw 
zagranicznych w rządzie Helmuta 
Kohla.  
Poparł je też ówczesny minister 
finansów Theo Weigel.  
Niemiecki dziennik "Süddeutsche 
Zeitung" wielokrotnie pisał, że już 
siedem lat temu Niemcy zaczęli się 
starać o zwrot majątków leżących na 
zachodnich i północnych ziemiach 
Polski, które kiedyś należały do nich 
lub ich rodzin.  
Głośna jest sprawa Herberta Wehry, 
który domaga się zwrotu należącego 
przed wojną do niego majątku w 
Mosinach koło Człuchowa.  
Podobne żądania wysunęło już wobec 
Czech ponad 20 tys. Niemców z 
Sudetów.  
Niemcy są jedynym krajem, którego 
rząd finansuje organizację jawnie 
domagającą się przewrócenia 
popoczdamskiego porządku w Europie. 
Historyk Richard Chesnoff, autor m.in. 
pracy "Banda złodziei", w której 
opisuje nazistowską politykę grabienia 
żydowskiego mienia w Europie, 
zauważa, że Związek Wypędzonych 
pełni funkcję swego rodzaju ambasady 
III Rzeszy w Republice Federalnej 
Niemiec.  
Związek powstał w 1951 r. i wszystkie 
rządy Niemiec w praktyce traktowały 
go jako ekspozyturę Niemiec w 
granicach z 1937 r.  
W ten sposób zawsze swój podmiot 
miały ewentualne roszczenia do mienia 
utraconego w 1945 r. Związek 
Wypędzonych po prostu legitymizował 
te roszczenia, przez co rządy mogły 
demonstrować, że nie zapomniały o 
krzywdzie wypędzonych, a wobec 
społeczności międzynarodowej 
twierdzić, że oficjalnie żadne 
roszczenia nie wchodzą w grę, że 
żądania wypędzonych są ich prywatną 
sprawą.  
 
Za co 9iemcy są nam winni bilion 
dolarów  
Pod koniec lat 30. Polska była 
porównywana z Hiszpanią, Grecją, 

Włochami, Portugalią i Japonią. Jak 
obliczyli Zbigniew Landau i Jerzy 
Tomaszewski, autorzy publikacji 
"Druga Rzeczpospolita.  
Gospodarka - społeczeństwo - miejsce 
w świecie", w 1929 r. roczna produkcja 
na Polaka wynosiła 610 zł, na 
Hiszpana - 750 zł, zaś na Włocha - 880 
zł. Po wojnie Polskę dzieliła od 
tamtych krajów przepaść.  
Niemcom zawdzięczamy to, że 
straciliśmy 38 proc. majątku 
narodowego. Dla porównania Francja 
straciła 1,5 proc. majątku, a Wielka 
Brytania - 0,8 proc. Pod koniec lat 40. 
PKB Polski wyniósł 8 mld zł (w 
cenach przedwojennych), podczas gdy 
w 1939 r. sięgał 18 mld zł. Strat 
poniesionych podczas wojny nie 
nadrobiliśmy do dziś.  
Gdy odzyskiwaliśmy niepodległość w 
1989 r., różnice gospodarcze między 
Polską a krajami, z którymi byliśmy 
porównywani przed 50 laty, były 
ogromne.  
Dochód narodowy na Polaka wynosił 
1400 dolarów, na Hiszpana - 8,7 tys. 
dolarów, na Włocha - 14,5 tys. 
dolarów.  
Powołane po wojnie Biuro 
Odszkodowań Wojennych przy Radzie 
Ministrów na potrzeby żądań 
reparacyjnych przygotowało bilans 
strat materialnych Polski. Kolej 
straciła 84 proc. majątku, energetyka - 
65 proc., poczta i telekomunikacja - 62 
proc., szkolnictwo - 60 proc., 
górnictwo - 42 proc. Spośród 30 tys. 
fabryk ocalało 10 tys., jednak i w tych 
zachowanych połowa budynków była 
zniszczona.  
Zniszczono też 30 proc. lasów. Z 
okupowanej Polski Niemcy wywieźli 
lub wykorzystali na miejscu na 
potrzeby wojennej gospodarki ponad 
200 mln ton węgla kamiennego, milion 
ton soli potasowej, 500 tys. ton rudy 
żelaza, 100 tys. ton fosforytów. Łączne 
straty gospodarcze wyniosły 259 mld 
przedwojennych złotych, czyli 49 mld 
przedwojennych dolarów.  
Biorąc pod uwagę fakt, że ówczesny 
złoty i dolar oparte były na parytecie 
złota, po przeliczeniu na dzisiejszy 
kurs Niemcy byłyby nam winne za 
zniszczenia w gospodarce około 590 
mld dolarów, czyli dwa razy więcej niż 
obecnie wynoszą roczne przychody 
największych niemieckich koncernów: 
Volkswagena, Veby, Emteca, 
Siemensa, Hoechsta i Bayera. 
Do tego dochodzą straty poniesione 
przez poszczególnych obywateli. W 
1990 r. prof. Alfons Klafkowski, 
nieżyjący już specjalista prawa 
międzynarodowego, wyliczył, że z tego 
tytułu poszkodowanym i ich 
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spadkobiercom (straty wojenne 
poniosło ponad 13 mln osób) 
należałoby się 285 mld dolarów 
odszkodowań. Niepoliczalne są straty 
ludzkie oraz te, które wynikają z 
zapaści cywilizacyjnej Polski 
przyłączonej do bloku sowieckiego, co 
również jest skutkiem wywołanej przez 
Niemców wojny. Straciliśmy 39 proc. 
lekarzy, 33 proc. nauczycieli szkół 
zawodowych, średnich i 
podstawowych, 30 proc. naukowców i 
profesorów wyższych uczelni, 28 proc. 
księży, 26 proc. prawników. Według 
różnych ekspertyz, Niemcy powinni za 
to zapłacić od 100 mld dolarów do 300 
mld dolarów odszkodowań. Łącznie 
zadośćuczynienie Polsce za straty 
wojenne kosztowałoby Niemcy co 
najmniej bilion dolarów.  
Jak 9iemcy płaciły Polsce 
odszkodowania  
Niemcy jako sprawcy dwóch 
największych kataklizmów wojennych 
w dziejach świata świetnie opanowali 
sztukę unikania wypłat reparacyjnych. 
Po I wojnie światowej z naliczonych 
przez zwycięskie państwa 
odszkodowań w wysokości około 30 
mld dolarów wynegocjowali spłatę 
tylko czwartej części. Po II wojnie 
światowej Niemcom narzucono 
pierwotnie wypłatę 200 mld dolarów. 
Ostatecznie jednak na mocy układu 
poczdamskiego poprzestano na 20 mld 
dolarów.  
Połowa tej sumy przypadła Związkowi 
Sowieckiemu, który ze swojej części 
zobowiązał się oddać Polsce 15 proc., 
czyli około 3 mld dolarów.  
Oddawanie Polsce jej należności 
następowało "w naturze". Sowieci 
przekazali nam na przykład tysiąc 
lokomotyw i około 40 tys. wagonów 
towarowych, w większości 
zdezelowanych. Przekazano nam też 
elementy konstrukcyjne wielu 
zakładów przemysłowych na ziemiach 
zachodnich, które najpierw Sowieci 
wywieźli za swoją granicę, tam 
przemienili w "dar narodu 
radzieckiego" i z powrotem wysłali do 
Polski.  
Polski rachunek za niemiecką 
rewizję historii  
"Niemcy nie mogą się pozbyć 
skłonności do popadania w skrajności. 
Raz są ponad wszystko, innym razem 
są ofiarami wojny" - napisał w swojej 
trzyczęściowej "Historii Niemiec" 
Heinrich August Winkler, historyk, 
działacz SPD. Nawiązał w ten sposób 
do ofensywy Związku Wypędzonych, 
próbującego rewidować historię. Tyle 
że ta rewizja najbardziej kosztowna 
będzie dla samych Niemców. Polska 
będzie mogła - w zgodzie z prawem 

międzynarodowym - ubiegać się o 
odszkodowania wielokrotnie 
przewyższające niemieckie roszczenia. 
Jeśli Niemcy chcą rozgrywać tę grę, 
powinniśmy być gotowi wystawić im 
rachunek. A jest on jedenastokrotnie 
wyższy niż obecne rezerwy walutowe 
Niemiec. 
                                                                                                                               

Sławomir Sieradzki 
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Bilans polskich  strat  
 

Podczas II wojny światowej zginęło  
6 milionów polskich obywateli (co 
czwarty), w tym:  

• · 200 tys. żołnierzy  

• · 39 proc. lekarzy  

• · 33 proc. nauczycieli szkół 
niższych szczebli  

• · 30 proc. naukowców i 
wykładowców wyższych 
uczelni (700 profesorów)  

• · 28 proc. księży  

• · 26 proc. prawników  

• · Na roboty przymusowe 
wywieziono 2,8 mln osób.  

• Po wojnie zostało 600 tys. 
inwalidów,  

• 1,2 mln chorych na gruźlicę,  
• 3,6 mln wdów i sierot.  

>Wyrok na Warszawę  
 
Warszawa została zniszczona w 
ponad 80 procentach, w tym 
zabudowa przemysłowa w 90 proc., 
mieszkalna - w 72 proc.  
Zniszczono 90 proc. zabytków i 100 
proc. infrastruktury 
komunikacyjnej.  
Zginęło około 800 tys. 
mieszkańców stolicy (w 1939 r. 
Warszawa liczyła 1,3 mln 
mieszkańców).  
W 1945 r. na 100 kobiet przypadało 
70 mężczyzn 

Zabita gospodarka  
 
Kolej - zniszczono 84 proc. 
majątku: 2,5 tys. lokomotyw, 6,3 
tys. wagonów osobowych, 84 tys. 
wagonów towarowych, 80 proc. 
mostów kolejowych, 7 tys. km 
torów (odległość między Warszawą 
a Nowym Jorkiem).  
 
Przemysł - zniszczono 70 proc. 
majątku: 20 tys. fabryk, 160 tysięcy 
warsztatów i małych manufaktur, 64 
statki morskie.  
 
Leśnictwo - wytrzebiono 30 proc. 
drzewostanu: 200 tys. ha lasów 
całkowicie zniszczono, 500 tys. ha 
poważnie zdewastowano, 22 mln 
metrów sześciennych drewna 
wywieziono do Rzeszy.  
 
Rolnictwo - zniszczono 22 proc. 
majątku: 500 tys. gospodarstw 
rolnych, 57 proc. koni, 67 proc. 
bydła rogatego, 83 proc. trzody 
chlewnej; plony spadły do poziomu 
sprzed I wojny światowej.  



>Szukajmy innych źródeł energii 
Między 2010 a 2020 r. mogą wystąpić pro-
blemy z zaopatrzeniem w ropę i gaz. Świa-
towe zasoby są o 80 proc. mniejsze niż do 
tej pory sądzono - podał brytyjski dziennik 
"The Independent". 
Według raportu przedstawionego przez na-
ukowców z Uniwersytetu w Uppsali w 
Szwecji, popyt na ropę osiągnie szczyt krót-
ko po 2010 roku, a na gaz niedługo później, 
co spowoduje gwałtowny wzrost cen, a w 
konsekwencji poważne skutki dla gospodar-
ki światowej, o ile ludzkość nie zacznie 
stosować alternatywnej energii. Naukowcy 
od dawna zdawali sobie sprawę, że zasoby 
surowców ulegną kiedyś wyczerpaniu, ale 
szacowano, że nastąpić to może około roku 
2050, co by oznaczało, że jest jeszcze sporo 
czasu na zastąpienie ropy i gazu odnawial-
nymi źródłami energii. Jednak geolog Kjell 
Aleklett, jeden z autorów raportu, 
powiedział magazynowi "New Scientist", że 
wcześniejsze szacunki, według których 
światowe zasoby wynoszą 18 bilionów 
baryłek ropy, z czego około biliona już 
zużyto, są "kompletnie nierealistyczne". 
Naukowcy z Uppsali oceniają, że na świecie 
pozostało 3,5 biliona baryłek. Inni eksperci 
nie zgadzają się z naukowcami z Uppsali. 
Podkreślają oni, że raport nie uwzględnia 
np. tych zasobów, których wydobycie na 
razie nie jest opłacalne. James McKenzie z 
waszyngtońskiego World Resource Institute 
mówi, że roczne światowe zużycie ropy 
wynosi 25 miliardów baryłek, co oznacza, 
że kryzys zaopatrzeniowy, gdy popyt 
sięgnie maksymalnego wydobycia, nastąpi 
w ciągu kilku dziesięcioleci.  
e weryfikacja prawdopodobnie ograniczy 
się do skreślenia martwych dusz. Podobnie 
uważa szef pomorskiego Sojuszu Jerzy 
Jędykiewicz. Ta nieruchawość kontrastuje z 
ambitnymi zapowiedziami władz partii. - 
Pozbędziemy się ludzi, którzy przyszli tylko 
po konfitury - mówił trzy miesiące temu w 
rozmowie z "Newsweekiem" rzecznik 
Sojuszu Jerzy Wenderlich. Według planu 
los każdego członka SLD - w tym także 
premiera Millera - ma zależeć od oceny 
partyjnych kolegów. Wszyscy mają 
wypełnić szczegółowe ankiety, a na ich 
podstawie lokalne koła partyjne zdecydują, 
kogo należy usunąć z partii. Taki tryb nieco 
uspokoił sceptyków obawiających się, że 
weryfikacja stanie się narzędziem walk 
frakcyjnych, ale też niemal całkiem stępił 
miecz mający wyciąć z SLD patologie. 
Dlatego kierownictwo partii zdecydowało 
się wprowadzić funkcje wojewódzkich 
rzeczników dyscypliny partyjnej. Mogą oni 

podważać weryfikacyjne decyzje kół. 
 

>> Komentarz 
 

Jakie społeczeństwo, 
taka władza- jacy eko-
nomiści taka gospodar-
ka!  
To proste przełożenie 
idealnie pasuje do sy-
tuacji w naszym pań-
stwie. My po prostu 

kochamy wyborcze obiecanki cacanki. Zna-
ne powiedzenie mówi: „Obiecanki, cacanki 
a głupiemu radość”. Minęło 14 lat transfor-
macji gospodarczej- czytaj demolowania 
gospodarki i marnotrawienia poświęcenia 
Polaków dla realizacji tylko prywatnych lub 
obcych interesów. A co otrzymaliśmy w 
zamian? Ano na własne życzenie: rządy 
SLD-UP, potwornie skorumpowane pań-
stwo-, co chwila wybuchają nowe afery 
korupcyjne, upadające kolejno firmy i sek-
tory gospodarki, potężną dziurę budżetową, 
szalejące bezrobocie. Nie ma pieniędzy na 
leczenie Polaków- stan służby zdrowia jest 
dramatyczny. Do tego obrazu należy dodać 
upokarzające Polaków członkostwo w Unii 
Europejskiej. Konstytucja RP sobie a prawo 
stanowione sobie. Najgorsze w tym wszyst-
kim jest postawa Trybunału Konstytucyjne-
go. Zapadające tam czasami orzeczenia to 
nie litera prawa ale swoiste widzimisię sę-
dziów orzekających. Oto kilka przykładów: 
Nauka w Polsce jest niby bezpłatną ale stu-
denci za studia wieczorowe muszą płacić, 
pobieranie opłat za parkowanie jest nie-
zgodne z konstytucją ale można jest pobie-
rać itd., Itd.. Bowiem Rzeczpospolita nie-
rządem oraz bezprawiem stoi.  
Przed nami ostre cięcia praktycznie wszyst-
kich wydatków socjalnych, a od 1 maja 
2004 roku członkostwo, czyli dziadowanie 
w Unii Europejskiej! I znowu obiecują, że 
teraz, jak zaciśniemy pasa, na pewno będzie 
lepiej. Szukają znowu głupich czy co? A ja 
mówię: będzie jeszcze gorzej. Bardzo wiele 
wskazuje na to, że na 100% bezrobocie oraz 
ceny będą rosły. Wchodzimy przecież do 
Unii kompletnie nie przygotowani do człon-
kostwa, bez pieniędzy nawet na składkę 
(2,5 mld euro- a to nie wszystkie koszty 
członkostwa), nie mówiąc już o pieniądzach 
na inwestycje niezbędne do pozyskania z 
Unii funduszy. Do tego czeka nas spłata rat 
naszego zadłużenia zagranicznego! Stąd 
wzięły się tak gorączkowe poszukiwania 
pieniędzy przez ekipę Millera i cięcia w 
budżecie, głównie uderzające w najbiedniej-
szych, którzy i tak zapewniają budżetowi 
80-90% wpływów z podatków! Ale dla wła-
dzy ich nie zabraknie-, bo jak już kiedyś 

stwierdził wielkouchy Jerzy Urban, rząd się 
sam wyżywi. Po nich choćby trupy- ich już 
przy władzy nie będzie-, bo będą w Brukse-
li. Niech martwią się o to ich następcy! Na-
sza gospodarka jest kompletnie nie przygo-
towaną do ostrej konkurencji unijnej. Dali-
śmy sobie narzucić takie warunki członko-
stwa, że gdyby te narzucone Polsce kryteria 
musiały spełnić np. firmy produkujące w 
Unii żywność, to 80% unijnych firm by 
padło! Prawdziwe warunki członkostwa 
przed referendum były przed nami skrzętnie 
ukrywane. Konia z rzędem temu, kto się z 
nimi zdążył zapoznać. Ciekawe, że miesz-
kańcy np. Danii lub Niemiec o tych warun-
kach byli doskonale informowani przez 
swoje rządy i media! Skąd to wiem? Bo 
mam tam znajomych. I nie jest prawdą, jak 
usiłują wmówić naiwnym, że tak wysoki 
podatek VAT narzuca nam Unia. Że musi-
my w 100% dostosować swoje prawo do 
unijnego. Bo przy np. VAT-określona jest 
tylko stawka minimalna. Reszta zależy od 
poszczególnych rządów! Na przykład Duń-
czycy wiele swoich zmian w prawie wpro-
wadzają w drodze referendum! Swego cza-
su przed referendum pisałem, że sami sobie 
sfinansujemy nasze członkostwo i jeszcze 
do tego „interesu” dopłacimy! I miałem 
rację! Rabat brytyjski (Ok.3,5 mld euro!), 
wywalczony jeszcze przez Margaret Tcha-
cher 20 lat temu! (mowy niema o tym, aby 
Brytyjczycy z niego zrezygnowali), sfinan-
sują również solidarnie biedni nowi człon-
kowie! Teraz rabatu w unijnej składce żąda-
ją bogate, ale przeżywające kryzys Niemcy, 
Szwedzi, Holendrzy. Ideę o zjednoczonej 
Europie to można sobie włożyć między 
bajki. Jest to prostu jeden wielki, zbiurokra-
tyzowany biznes. A o solidaryzmie europej-
skim należy jak najszybciej zapomnieć. I im 
szybciej tak zrobimy tym lepiej dla Polski! 
Należy tam bezwzględnie wszelkimi meto-
dami walczyć o swoje. Kto tego nie robi, 
przegrywa. Unia Europejska to interesy 
gospodarcze przede wszystkim Francji oraz 
Niemiec- taki cel przyświecał jej powstaniu. 
I sprawnej realizacji tych interesów służy 
tworzona właśnie Konstytucja Unii! Rządy 
Portugalii, Hiszpanii już zdecydowanie za-
powiedziały- „Konstytucja może zostać 
ratyfikowana tylko po wyrażeniu zgody 
przez obywateli tych państw” I nie wyobra-
żają sobie oni, żeby mogło być inaczej. A 
jak zachowuje się nasza koalicja SLD-UP-
PO? Stwierdza, że nie ma takiej potrzeby! 
Czyżby się bali, że tym razem przegrają? 
Radzę śledzić uważnie naszą prasę i oglą-
dać telewizję- teraz dopiero można się do-
wiedzieć wiele ciekawych faktów o czeka-
jących nas problemach w Unii!  

Wiesław Szydełko 
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