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Każdy słyszał, że jeśli nic
nie zrobimy, to stopa zastąpie-
nia emerytur będzie maleć
(dla przypomnienia: to po
prostu wysokość emerytury w
procentach względem ostat-
niej wypłaty, np. gdy mamy
3000 brutto płacy, a emery-
tura wyniesie 1500 zł brutto
to stopa zastąpienia wynosi
50%). Jak się okazuje w Polsce
dzisiaj nie jest tak źle...

Komisja Europejska opub-
likowała prognozy dotyczące
naszych emerytur i pokazuje,
że stopa zastąpienia wynosi
dzisiaj aż 61%. Aż? Na tle Unii
Europejskiej jest to aż. Na
wszystkie państwa jesteśmy w
czołowej szóstce najwyższych
emerytur. Wyprzedza nas
Hiszpania, Włochy, Luksem-
burg, Portugalia i – co ciekawe
– Grecja, która stopę zastąpie-
nia ma na poziomie 68%. Naj-
gorzej jest, o dziwo, w krajach
skandynawskich. W Szwecji i
Danii stopy zastąpienia wyno-
szą 33 i 27%! Równie źle jest
w Bułgarii (36%), Chorwacji

(31%), Rumunii (30%). Naj-
lepsza sytuacja jest w Hiszpa-
nii, gdzie stopa zastąpienia
wynosi aż 78%.

Nieźle, 
ale mogło być lepiej!

Co ciekawe, jeśli się po-
równa stary system emery-
talny, który funkcjonował
przed 1999 rokiem, a nowy
systemem, który wtedy wpro-
wadzono to różnica wysokości
emerytury jest gigantyczna.
Dzisiaj emerytury ze starego
systemu wynoszą średnio bli-
sko 4000 brutto, a z nowego
ledwo ponad 2000. Pierwsza
emerytura wypłacona w
nowym systemie wynosiła
917,80 złotych, z czego z
Otwartych Funduszy Emery-
talnych w tej kwocie były 23
złote. Krótko mówiąc, przez
OFE straciliśmy mnóstwo pie-
niędzy, ale za to wybudowało
się dużo will i jachtów w cie-
płych krajach. Zbudowaliśmy
wielu ludziom milionowe ma-
jątki z naszych pieniędzy.

Wszędzie na świecie, gdzie
sprywatyzowano system eme-
rytalny emeryci dostali grosze
lub nic. W Chile 2/3 emerytów
mimo wieloletniej harówki
musi korzystać z dopłat pań-
stwa, by osiągnąć minimalną
emeryturę. Nie jest to zatem
tylko polski przykład...

Stąd owe 61%, które
mamy dzisiaj mogłoby być
znacznie wyższe. Posłanka
prof. Józefa Hrynkiewicz
twierdzi, że w przypadku
średniej pensji w starym sys-
temie stopa zastąpienia była o
ponad 20% wyższa niż dzisiaj.
To też dałoby większy za-
strzyk pieniędzy na rynku, a
co za tym idzie – wyższe eme-
rytury, wyższe wydatki – wy-
ższe PKB.

Szklana kula
Niestety, Komisja Europej-

ska przewiduje, że spadniemy
z najlepszych miejsc na pozy-
cję najgorszą. Najgorsze jest
to, że wedle Komisji stanie się
to dość szybko, bo w nie wię-

cej niż 30 lat. Zatem z dzisiej-
szych czołowych miejsc spa-
dniemy na ostatnie, tracąc do
2050 r. aż 37% stopy zastąpie-
nia. Inne państwa o wiele le-
piej sobie radzą i nawet te,
które są daleko w tyle znacz-
nie podniosą zastępowalność
płac emeryturami.

Czy to się ziści okaże się w
przyszłości, jednak dzisiaj
rząd musiałby poszukać
szybko rozwiązań, by ten sce-
nariusz nie stał się rzeczywis-
tością. Skoro stary system
dawał lepsze emerytury, to
trzeba do niego wrócić i włą-
czyć w niego także tych, którzy
dzisiaj są na nowych emerytu-
rach. Byłoby to sprawiedliwe i
z korzyścią dla tych osób –
skoro państwo pozwoliło
okraść te osoby to należy im
się rekompensata. To, co rząd
koniecznie musiałby zrobić to
zlikwidować wszelakie patolo-
gie rynku pracy, które dopro-
wadziły do tego, że wiele osób
nie odprowadza wcale, bądź
odprowadza niewielkie skład-

ki emerytalne – zlikwidować
umowy śmieciowe. Poprawę
wysokości emerytur zapewni
także spadek bezrobocia oraz
zwiększenie aktywności za-
wodowej, którą – na tle Eu-
ropy – mamy dość niską. By
bezrobocie było niskie pań-
stwo musi prowadzić aktywną
politykę zatrudnienia, dając
zatrudnienie tym, którzy nie
mogą znaleźć pracy. W trakcie
kryzysu, gdy bezrobocie ma
tendencję do wzrostu pań-
stwo powinno być jeszcze bar-
dziej aktywne.

Ważnym aspektem jest
także dzietność, ale tego nie
da się zmienić jednym rozpo-
rządzeniem. Muszą poprawić
zarobki Polaków, a najlepiej
robić to płacą minimalną oraz
wybudować trzeba więcej
żłobków i przedszkoli. Do tego
jednak trzeba zdecydowanego
rządu, który będzie stał po
stronie pracowników.

Łukasz Ługowski

Emeryturą strzał w stopę

Trwa referendum straj-
kowe w blisko trzech tysią-
cach sklepów sieci handlowej
Biedronka. Jako, że ta zagra-
niczna firma mając za nic pol-
skie prawo, w tym Kon-
stytucję, Kodeks Pracy (i inne
ustawy) i zabrania przepro-
wadzenia głosowania we-
wnątrz sklepów, związkowcy
jeżdżą z mobilnymi urnami po
całym kraju i ustawiają je
przed placówkami handlo-
wymi Biedronki. Pomimo tych
utrudnień, zainteresowanie
pracowników jest bardzo
duże.

Jak nie teraz to kiedy?
Wspólna Reprezentacja

Związkowa działająca w Bied-
ronce (czyli NSZZ „Solidar-
ność”, NSZZ „Solidarność 80” i
WZZ „Sierpień 80”) wystoso-
wała apel do wszystkich za-
trudnionych w marketach i
centrach dystrybucyjnych
Biedronki, w którym to pro-
szeni są o jak najliczniejszy
udział w referendum strajko-
wym. Pada też zapewnienie,
że tylko poprzez takie działa-
nia, jak referendum, zgoda na
strajk i nagłaśnianie proble-
mów w mediach, możliwa jest

realna zmiana. Zmiana na lep-
sze, na normalne. „Naprawdę
możemy to zrobić razem.
Wasza przyszłość jest w Wa-
szych rękach. Jak nie teraz to
kiedy i jak nie my to kto”? – py-
tają słusznie związkowcy.

Pracodawca czuje presję i
jak nigdy dotąd traci kontrolę
nad tym, co może się wyda-
rzyć w najbliższym czasie.

Potwierdzeniem tego jest
„oferta”  przesłana listem po-
leconym do wszystkich skle-
pów, mająca zachęcić do
zapisywania się do zależnego
od władz Biedronki, „żółtego”
związku zawodowego, co się
zowie NSZZ Pracowników JMP
Biedronka S.A. Znamienne jest
to, że taka agitacja jest do-
puszczalna, podczas gdy prze-

widziane prawem referendum
strajkowe już nie. Kompletna
paranoja! Jakże to „normalne”
w Biedronce...

Bieda w Biedrze
– To praca ponad siły –

mówią pracownicy sieci Bied-
ronka. W sklepie odpowiadają
za wszystko, od zamiatania
parkingu po rozładunek TIR-
ów z towarem. Obowiązków
ciągle przybywa, a liczba pra-
cowników na zmianie od lat
jest taka sama.  – W moim
sklepie na zmianie są 3 osoby
plus kierownik. Gdy dodat-
kowo ktoś np. weźmie urlop
na żądanie robi się horror. Gdy
wracam do domu po takiej
dniówce nie mam nawet siły
ugotować dzieciom obiadu –
mówi cytowana przez portal
tvs.pl pani Ewa, kasjerka z jed-
nego ze sklepów Biedronki w
dużym śląskim mieście.

Ewa wskazuje jednak, że
„kasjerka” to określenie, które
niezbyt przystaje do rzeczy-
wistości, bo w Biedronce
każdy pracownik jest „wielo-
zadaniowy”. – W teorii odpo-
wiadam za pierwszą alejkę,
czyli wypiekanie pieczywa i
warzywniak. W praktyce robię

wszystko. Uzupełniam towar
na półkach, sprzątam sklep i
parking, pracuje w magazynie.
Gdy podjedzie TIR, lecę go roz-
ładować, a jak zadzwoni
dzwonek, biegnę na kasę,
gdzie na dodatek słucham pre-
tensji od klientów, którzy
muszą stać w kolejkach. Tak
jakby to była moja wina – żali
się pani Ewa.

Na fatalne warunki pra-
cownicy Biedronki skarżą się
od lat. Tych skarg jednak nikt
nie chce słuchać. Jak opowiada
pani Magda, która w Bied-
ronce jest zatrudniona od 10
lat, pracownicy nie mogą do-
prosić się u pracodawcy zała-
twienia najprostszych spraw,
takich jak np. zaopatrzenie
sklepu w podstawowy sprzęt
do sprzątania.

– Na cały sklep mamy
jedno wiadro z mopem.
Zmiotki i szufelki do zamiata-
nia przyniosłyśmy sobie z
domu. Kiedy zgłosiłam, że z
krzesła obrotowego na kasie
odpadły dwa kółka i nie da się
na nim siedzieć, na nowe cze-
kałam dwa miesiące – wylicza
pani Magda.

Patryk Kosela

Referendum strajkowe w marketach

Bieda w Biedrze



W FCA Poland panują
różne standardy obiegu infor-
macji o tym, co dzieje się na
zakładzie. Inne są informacje
dla związków zawodowych i
pracowników, inne dla me-
diów i opinii publicznej. W
drugą zaś stronę też to działa
na dziwnych zasadach „głu-
chego telefonu”, bo nie ma
przepływu informacji od pra-
cowników do dyrekcji firmy.
Kierownictwo z wydziałów je
blokuje i nie przekazuje wyżej
informacji o problemach, bo-
jąc się chyba o to, że może
stracić premie lub inne przy-
wileje czy też dobry wizeru-
nek u szefa wydziału. Dyrekcja
również nie przekazuje złych
informacji do Turynu, o czym
świadczy wydanie propagan-
dowej gazety, jaką otrzymują
pracownicy FCA, czyli „Świata
Wokół Nas”, w której można
przeczytać, jaki to zakład w
Tychach jest idealny, że nie ma
żadnych problemów i ogólnie
wszyscy są uśmiechnięci i za-
dowoleni, a ludziom żyje się
dostatnio...

Bodaj jedyną prawdziwą
informacją, jaka ukazała się w
zakładowej gazecie jest ta, że
zatrudnieni w FCA Poland
Tychy to najlepsza załoga,
która nie raz i nie dwa poka-
zała, że potrafi sprostać naj-
większym wyzwaniom. Szko-
da, że ciągle jest tak niedoce-
niana pomimo trudu i wkładu
pracy. Bo chyba nie jest na-
grodą brak podwyżek płac,
które realnie przecież spadły
przez kilka ostatnich lat i są
porównywalne lub niższe od
innych zakładów naszego re-
gionu. 

Zamiast podwyżek funduje
nam się fajerwerki poprzez ła-
tanie pracą w soboty, byleby
podnieść średnią i byleby ład-
nie to ładnie w statystykach
wyglądało. Tak, jakby miał to
być konkurs piękności!

Nie jesteśmy niewidzialni
Dyrekcja włoska za dużo

masła najwyraźniej spożywa,
gdyż zapomniała o zakładzie
w Tychach. Od kilku lat obie-
cuje się nam nowy model sa-
mochodu, ale to tylko obie-
canki-cacanki, zasłona dymna
i czcza gadanina. Realia praw-
dziwego życia pokazują tym-
czasem, że ten zakład
przesuwa się w stronę jego za-
mknięcia lub sprzedaży, a nie
do rozkwitu i lepszego jutra.
Nowa dyrekcja włoska już
dawno ogłosiła plany dla za-
kładów we Włoszech rozdys-
ponowała najlepsze modele i
strategie, a dla zakładu w Ty-
chach ich brak. My żądamy,
aby w końcu potraktować tą
załogę poważnie i przekazać
informacje: czy będzie nowy
model czy też zakład zostanie
zamknięty? 

Dość traktowania nas w
Polsce jak piątego koła u
wozu! Załoga chce i ma prawo
wiedzieć, co dalej, czy wiązać
nadzieje z tym zakładem
pracy czy rozglądać się za al-
ternatywą. Tu chodzi o ludzkie
losy, życie. Dlatego chcemy
znać odpowiedzi na pytanie
tak o przyszłość, jak i o po-
ważne propozycje podwyżek
płac.  Jeśli w najbliższym cza-
sie to nie nastąpi, to jako WZZ
„Sierpień 80” będziemy zmu-
szeni do podjęcia radykalnych
działań. Nie możemy dłużej
czekać. To ostatni dzwonek,
żeby pokazać włoskiej dyrek-
cji to, że musi się z nami liczyć.

Są różne sposoby działań i
każda w zasięgu ręki. Możemy
przypomnieć o sobie tym sze-
fom z Włoch m.in. poprzez np.
zablokowanie bram wjazdo-
wych, dojazdów do zakładu
czy też strajku włoskiego. Zor-
ganizujemy konferencje pra-
sową z dziennikarzami pol-
skimi i światowymi i opiszemy
prawdziwą sytuacje w zakła-
dzie w Tychach. Jest również i

inne rozwiązanie - wejście w
spór zbiorowy, ale do tego po-
trzebne są wszystkie związki
zawodowe działające w zakła-
dzie i pojawia się też ryzyko
takie, że musielibyśmy w czę-
ści wypowiedzieć Układ Zbio-
rowy, a to może nieść za sobą
to, że dyrekcja może wypowie-
dzieć cały Układ i wówczas
stracimy wtedy wszystko, co
w nim zapisane. Nowego, ta-
kiego samego lub lepszego już
nie zawrzemy z pracodawcą,
który myśli jak nam zabrać,
zamiast dać. Wiadomo, że w
Układzie mamy zapisane to, że
mamy płacone za postoje le-
piej, niż przewiduje to Kodeks
Pracy. To też między innymi
dodatkowe przerwy w pracy,
jak również premie (świą-
teczna, efektywnościowa czy
tez wakacyjna). Miejmy jed-
nak nadzieję, że pracodawca
się opamięta na czas i nie bę-
dzie trzeba sięgać po ostrze
protestu. Chcemy spokojnie
pracować, nie wojować. Chwy-
cenie szabli w dłoń to osta-
teczność, która zostanie
bezwzględnie wykorzystana,
jeśli będzie trzeba. Panowie z
Włoch, pora odwinąć makaron
z uszu i ściągnąć pizzę czy
inne klapki z oczu!

Sadyzm i zamordyzm
Strona związkowa nieraz

zgłaszała do dyrekcji to, że źle
się dzieje na poszczególnych
wydziałach, gdzie kierownic-
two nie szanuje swoich pra-
cowników. Gdzie niczym z
batem w ręku popędza się
ludzi, krzycząc, że liczy się
produkcja i ilość. Liczy się
każda wyprodukowana sztu-
ka, a koszty ludzkiego zmęcze-
nia i zdrowia, a nawet praw
nie są brane pod uwagę. Przy-
kładem tego (jak niesie plotka
autobusowa) niech będzie kie-
rownik montażu, który forsuje
pomysł likwidacji przerw so-
cjalnych dla pracowników. I

tutaj widać nieznajomość za-
pisów Układu w kierownic-
twie firmy.

Niejednokrotnie pracow-
nik wykonuje swoje operacje
biegając tak, żeby zdążyć za-
montować detale. Na niektó-
rych stanowiskach zamonto
wane są klucze, które mają
ograniczony zasięg działania i
każde „zjechanie” z operacją
powoduje wyłączenie linii i
wtedy niejednokrotnie lider
czy kierownik, którego na od-
cinku nie można zastać, wy-
rasta jak z podziemi i
odpowiednimi słowami (typu
„masz zapier…ć tak, żeby nie
było postojów”) „motywuje”
pracownika. Efektem takich
postojów jest nadrabianie
tempem linii tak, aby wykonać
plan. Jest to zmuszanie do
pracy niezgodnej z technolo-
gią i nasuwa się wniosek, żeby
całą służbę techników, którzy
piszą technologie do danej
operacji przenieść do pracy na
linii, żeby poczuli jak to jest.

Ludzie są wykończeni taką
pracą i nieraz dochodzą do nas
sygnały o zastraszaniu pra-
cownika, który się nie zgadza
ze zdaniem kierownika czy li-
dera. Taki pracownik jest nie-
wygodny kierownictwu, a „w
nagrodę” ląduje na innych od-
cinkach, gdzie są operacje
trudniejsze do wykonania czy
też jest „oddelegowany” do
innej pracy tam, gdzie brakuje
ludzi i nie odbywa się to tak, że
każdy pracownik jest przesu-
nięty według listy, ale ten „za-
szczyt” dotyka tylko nie-
wygodnych ludzi. Wtedy tłu-
maczenie kierownika jest
jedno: Idziesz, bo ty sobie po-
radzisz, a inni nie. Oczywiście,
nie każdy tak postępuje, lecz
brakuje takich ludzkich odru-
chów.

I apelujemy do pozosta-
łych związków zawodowych:
zostawmy w tyle wszelkie
uprzedzenia i animozje.
Wspólnie podejmijmy działa-
nia dla dobra Załogi!

My - ten Fiat gorszej jakości
Włoskim właścicielom Fiata pora odwinąć makaron z uszu i ściągnąć pizzę czy inne klapki z oczu. Za dużo cholesterolu spoży-
wają najwyraźniej, bo zapomnieli o zakładzie w Tychach. Chcemy jasnych deklaracji co do przyszłości naszej fabryki: będzie
rozwój czy likwidacja? Etap czekania na to, co spadnie ze stołu się skończył. Przechodzimy do ostrych jak chili działań.

ANDRZEJ BABIUCH

Ruszają rozmowy o podwyżkach!
W zeszłym tygodniu odbyło się spotkanie, na którym dyrek-

cja FCA w Tychach przedstawiła bilans ekonomiczny. Co jednak
najważniejsze, ze strony pracodawcy padła także zapowiedź ne-
gocjacji podwyżek wynagrodzeń za pracę.

Rozmowy o wzroście pensji właśnie ruszają. O ich efektach
(miejmy nadzieję, że dobrych) poinformujemy w następnym
wydaniu „Kuriera Związkowego”.

PGG: Żądamy spotkania
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Wiosną budzą się nie tylko
niedźwiedzie, ale i inne śpio-
chy. Wiosna przynosi brudy
oraz odsłania nieczystości i
odchody, które dotąd zmro-
żone i przykryte śniegiem,
teraz odtają i zaczynają bar-
dzo brzydko pachnieć. Dlatego
należy trzymać kciuki, by
Wiosna Roberta Biedronia
skończyła się na przedwioś-
niu.

Robert co chciał Niemca
– W Słupsku wydarzenia są

organizowane przez wiele nie-
mieckich fundacji, z czego jes-
tem bardzo zadowolony –
mówił w kwietniu ubiegłego
roku Robert Biedroń, pełniący
wtedy urząd prezydenta
Słupska. Zapytany przez jed-
nego z dziennikarzy, czy Fun-
dacja Friedricha Eberta jest
związana z jakąś partią poli-
tyczną, odpowiedział: – Jest
związana z SPD, ale jest to fun-
dacja niezależna opłacana
przez MSZ Niemiec, a nie fun-
dacja partyjna.

Po czym dodał: – Chciał-
bym przypomnieć, że w Słup-
sku wydarzenia są finan-
sowane przez wiele niemiec-
kich fundacji (…). Tych funda-
cji opłacanych przez nie-
mieckie MSZ, które w Słupsku
robią projekty, jest bardzo
wiele. Praktycznie każda dzia-
łająca w Polsce fundacja nie-
miecka, do której mamy
dostęp, coś robi w naszym
mieście.

Fundacja Eberta to nieje-
dyna niemiecka fundacja, z
którą paktuje Biedroń. Współ-
pracował też w Słupsku z Fun-
dacją im. Heinricha Bölla
bliskiej partii Die Grünen (Zie-
loni). Z ramienia prezydenta
Słupska współpracę z Funda-
cją Bölla m.in. na rzecz „pro-
mocję odnawialnych źródeł
energii” koordynowała Be-
aty Maciejewskiej, pełnomoc-
niczka prezydenta Biedronia
ds. zrównoważonego rozwoju
i zielonej modernizacji. Beata
Maciejewska jest dziś w partii
Wiosna osobą odpowiedzialną
za program odejścia od węgla.
Całkowitego odejścia od węgla
do roku 2035 – podkreślmy!

Interesy Niemiec świetnie
są tu reprezentowane. Tych
samych Niemiec, które choć
promują na arenie międzyna-
rodowej czystą energię, nie-
mieckie kopalnie rozszerzają
swoją działalność. Niemcy są
największym producentem
węgla brunatnego na świecie.
Ba, produkują go więcej niż
USA z Chinami razem wzięte. I
na pewien czas tak zostanie!
W Gubinie (woj. lubuskie),
nadgranicznej miejscowości z
Niemcami miała powstać od-
krywkowa kopalnia węgla
brunatnego wraz z elektrow-
nią. Realizacja całego projektu
miała się zakończyć ok. 2025
r., tymczasem ostro zaprotes-
towały niemieckie społeczno-
ści przygraniczne wspierane
przez polskie i niemieckie or-
ganizacje ekologiczne. Awan-
tury okazały się bardzo
skuteczne: Regionalna Dyrek-
cja Ochrony Środowiska w Go-
rzowie zawiesiła postępowa-
nie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunko-
waniach dla planowanej ko-
palni. Praktycznie oznacza to
co najmniej zawieszenie ca-
łego projektu. Polskiego pro-
jektu – bo gorliwym obroń-
com klimatu oraz niemieckim
przygranicznym gminom wca-
le nie wadzi, że ok. 35 km. od
granicy z Polską znajduje się
elektrownia węglowa Schwa-
rze-Pumpe, jedna z czte-
rech największych elektrowni
Brandenburgii – słusznie

przypomina red. Teresa Wój-
cik na portalu biznesalert.pl.

Czy zatem Polska po Wioś-
nie Biedronia ma być klientem
niemieckich kopalni węgla
brunatnego, czy kupować ma
już gotowy prąd powstały ze
spalania niemieckiego su-
rowca? Nie wiadomo kto jesz-
cze sypie euro Robertowi
Biedroniowi pod nogi. 

Psy Pawłowa
Jeśli sami zamkniemy i

zniszczymy kopalnie, to w na-
szych elektrowniach węglo-
wych będzie trzeba spalać
węgiel sprowadzany zza gra-
nicy. Kto na tym skorzysta?
Głównie Rosja. W 2018 r. padł
rekord importu węgla do Pol-
ski i wyniósł prawie 18 mln
ton. Ponad 70 proc. importo-
wanego surowca pochodzi z
Rosji. Uzależnianie się od do-
staw węgla z Rosji niesie za
sobą zagrożenia energetyczne
i ekonomiczne. Około połowy
energii wytwarzanej w Polsce
ciągle pochodzi z węgla ka-
miennego, a ponad 30 proc. z
brunatnego. Łącznie 80%

A jak nie węgiel, to gaz. W
rozmowie, którą serwis Ener-
getyka24 przeprowadził z Da-
riuszem Standerskim, szefem
zespołu ekspertów Roberta
Biedronia, padło zapewnienie,
że wycofywane moce węglowe
zostaną zastąpione przede
wszystkim źródłami odna-
wialnymi oraz gazem. Podsta-
wową trudnością z OZE będzie

niestabilność tychże mocy. I tu
problem rozwiązać ma gaz.
Niestety, według tego, co
mówią ludzie Biedronia, ma to
być prawdopodobnie gaz ro-
syjski. Standerski, we wspom-
nianej już rozmowie, nie
potrafił wytłumaczyć, skąd
pochodzić miałby gaz zasila-
jący proponowaną przez Bied-
ronia transformację. Reasu-
mując, energetyczne zapowie-
dzi Wiosny doprowadzą naj-
pewniej do uzależnienia
Polski od dostaw rosyjskiego
gazu, realizowanych przez nie-
pewnego dostawcę i nabywa-
nych przez niemieckiego
pośrednika.

Tłumaczy to dlaczego
„kremlowska tuba propagan-
dowa” czyli portal informa-
cyjny Sputnik (polskojęzyczna
wersja) 12 lutego opublikował
tekst czołobitny wobec
Wiosny Biedronia i jednocześ-
nie atakujący krytyków pla-
nów energetycznych nowego
ugrupowania. Autor napisał
m.in., że na Wiosnę nie (!) za-
głosują m.in. „górnicy i ich ro-
dziny, którzy zniosą polityką
krótkowzrocznego oszukiwa-
nia, ale nie przyjmą perspek-
tywicznej prawdy”. Chyba
prawdy z gazety „Komsomol-
skaja Prawda”…

Granice absurdu przekro-
czyła też „Krytyka Polityczna”,
która opublikowała tekst zaty-
tułowany: „Czy lewica po-
winna zamykać kopalnie?
Marks powiedziałby TAK”.

Karol Marks nie żyje od 1883
roku, a jakiś hipsterski publi-
cysta rości sobie prawo do
stwierdzania co powiedziałby
dziś Marks. Wcześniej były już
takie przypadki, że „Gazeta
Wyborcza” przeprowadziła
wywiad z nieżyjącym ks.
Tischnerem, a tygodnik „Sieci”
ze zmarłym Piłsudskim.
Widać, dziennikarze bez
względu na redakcje i różnice
linie polityczne swoich pism,
mają tego samego dilera, który
towar zamieszkuje okolice ja-
kieś nekropolii. Trzeba było
jechać do Moskwy i w mauzo-
leum pytać samego Lenina cóż
począć z polskim górnictwem.

Ekspert od energetyki To-
masz Chmal podkreśla, że rea-
lizacja planów Wiosny i
Roberta Biedronia zagrozi
energetycznemu bezpieczeń-
stwu państwa. – To nie jest
tak, że można w 16 lat prze-
stawić całą gospodarkę na
nowe tory. Jest to proces na
dziesiątki lat. Oprócz źródeł
odnawialnych trzeba mieć też
tzw. zabezpieczenie w postaci
energii konwencjonalnej –
mówił ekspert na łamach „Pol-
ska The Times”. Mało tego. Je-
żeli zlikwidujemy kopalnie, w
tym te należące do Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej, to nie
będzie węgla koksującego, a
więc i koksu – a więc i stali. 

Geldtag
Tymczasem pojawiają się

wątpliwości co do legalności
finansowania partii Wiosna.
Robert Biedroń mówił, że pie-
niądze na finansowanie dzia-
łalności politycznej posiada ze
sprzedaży gadżetów ze sklepu
i wpłat na konto swojej funda-
cji. Jeśli lider Wiosny nie kła-
mał, mamy do czynienia z
łamaniem ustawy o partiach
politycznych, za co grozi odpo-
wiedzialność karna - ustalił
portal polskieradio24.pl. Co
więcej, to fundacja Instytut
Myśli Demokratycznej, a nie
partia polityczna miała opłacić
wynajem hali Torwar, na któ-
rej 3 lutego odbyła się kon-
wencja partii. Sprawę na
pewno sprawdzi Państwowa
Komisja Wyborcza.

Węgiel zły, bo polski
Robert Biedroń finansował przedsięwzięcia z pieniędzy pochodzących od niemieckich fundacji. Teraz chce zamykać wszystkie
polskie kopalnie węgla, w tym tego brunatnego. Niemcy są największym na świecie producentem tego surowca. Zamknięcie
polskich kopalń oznacza konieczność zdania się na ten z Niemiec lub węgiel kamienny i gaz ziemny z Rosji. Wiosnę Biedronia
chwali prorosyjski portal Sputnik. Przypadki? Nie sądzę.

RYSZARD KONIECZKO

Biedroń współpracował m.in. z fundacją niemieckich Zielonych. Tych od wiatraczków...


