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Pierwsze spotkanie z nowym-starym prezesem
KGHM
Krzysztof Skóra, od niedawna stojący na
czele władz Polskiej Miedzi, przyjął zaproszenie na zebranie delegatów ZZPPM. Towarzyszył mu nowy dyrektor naczelny ds. pracowniczych Radosław Pobol. Spotkanie miało
charakter kurtuazyjny. Uzgodniono jednak
podczas niego, iż niedługo zostanie zorganizowana pogłębiona debata na temat sytuacji
Polskiej Miedzi, istniejących zagrożeń i planowanych działań. Być może, gdy przy jednym stole zasiądą przedstawiciele zarządu
KGHM i liderzy związkowi, łatwiej będzie
zdiagnozować wszystkie obszary wymagające
tylko korekty oraz te, gdzie konieczne będzie
podjęcie bardziej radykalnych kroków. O tym,
że będą one konieczne, prezes Krzysztof Skóra nie ma wątpliwości. Mówiąc do zebranych,

Braszczok, Olejarczyk
i Żelichowski wracają
do pracy w kopalni
Tym panom już podziękowaliśmy.
Od 26 lutego Marcin Braszczok, Janusz
Olejarczyk i Mariusz Żelichowski w strukturach ZZPPM ZG Lubin funkcjonują wyłącznie
na prawach szeregowych członków.
Również pozostali członkowie zakładowego zarządu pozbawieni zostali powierzonych
im funkcji. Taką decyzję zdecydowaną większością głosów podjęło zebranie delegatów Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu
Miedziowego. Na dodatek tylko jednego głosu
zabrakło, by zebrani, na wniosek wiceprzewodniczącego ZZPPM Mieczysława Grzybowskiego, całkowicie usunęli Marcina Braszczoka
z szeregów naszej organizacji.

podkreślił, iż zastał Polską Miedź w znacznie
gorszej kondycji, niż była ona przed kilku laty.
Konieczne są znaczne środki inwestycyjne na
już rozpoczęte budowy. Analizy wymaga struktura płac. Rozpiętość wynagrodzeń jest zbyt
szeroka. Prezes skrytykował też nadmierny
wzrost wydatków Centrali KGHM.

Przewodniczący ZZPPM Ryszard Zbrzyzny
w imieniu całej organizacji zadeklarował chęć
współpracy i gotowość do dialogu. Końcowym
etapem tej części obrad delegatów było przyjęcie Deklaracji Programowej ZZPPM prezentującej naszą diagnozę stanu Polskiej Miedzi.
Jej pełną treść - czytaj na str. 2.

W obu przypadkach główne zarzuty sformułowane pod adresem ścisłego kierownictwa
ZZPPM ZG Lubin to rażące naruszanie prawa,
łamanie zapisów Statutu ZZPPM oraz zaświadczanie nieprawdy.
W rewanżu jeden z delegatów ZZPPM
ZG Lubin zgłosił niczym nieuzasadniony wniosek o skreślenie z listy związku kolegi Mieczysława Grzybowskiego. Za taką uchwałą zagłosowało zaledwie 18 osób.
Podjęte decyzje są ostateczne. Zebranie delegatów ZZPPM jest najwyższą władzą związku
i w tym przypadku nie ma już żadnej drogi odwoławczej. Również komentarze, jakie dominowały
podczas spotkania, wyrażały opinie dezaprobaty i potępienia dla zachowania grupy liderów
z ZG Lubin. Nie brakowało wśród nich stwierdzeń, że naruszają oni dobre imię ZZPPM.
Przewodnicząca ZZPPM PMT Dorota Zielonko
powiedziała, że nie wyobraża sobie, by mogła
dłużej pracować w prezydium ZZPPM w towarzystwie Marcina Braszczoka.

– Przecież on próbował nam wszystkim narzucić swoją wolę i dyktować warunki, na jakich
mamy funkcjonować – mówiła Dorota Zielonko.
– Gdyby nie udało się go odwołać, to ja bym poważnie rozważyła swoją rezygnację ze związku.
To nie zakładowy zarząd ZG Lubin powierzył
Ryszardowi Zbrzyznemu funkcję przewodniczącego związku i nie on będzie go odwoływał.
Cieszę się, że większość zebranych nie zgodziła
się na taką dyktaturę.
Wiceprzewodniczący ZZPPM Leszek Hajdacki poproszony o podsumowanie przyjętych
26 lutego uchwał stwierdził, iż w ciągu 30 dni
trzeba będzie zwołać na ZG Lubin zebranie delegatów, podczas którego zostaną wybrani nowi
członkowie zakładowego zarządu. Podkreślił też,
iż byli już członkowie lubińskiego zarządu wrócą
na stanowiska pracy, które piastowali przed oddelegowaniem ich do pełnienia funkcji związkowych. Oznacza to, że Marcin Braszczok, Janusz
Olejarczyk i Mariusz Żelichowski wracają do
pracy w kopalni.
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Deklaracja
programowa ZZPPM
Nasza diagnoza stanu oraz oczekiwania
naprawy.

Jeśli szybko nie zostaną podjęte
przez władze Polskiej Miedzi środki
zaradcze, już wkrótce w całym regionie
zagrożone mogą być miejsca pracy,
poziom wynagrodzeń oraz budżety samorządowe.
ZZPPM wielokrotnie wskazywał na takie niebezpieczeństwo i przed nim ostrzegał.
Zarówno w stosownych oświadczeniach, jak
i na forum Sejmu poprzez przewodniczącego
ZZPPM posła na Sejm (kilkadziesiąt wystąpień).
Dzisiaj bijemy na alarm. Czarny scenariusz jest bliski spełnienia.
Takie są skutki bezmyślnej i nieodpowiedzialnej polityki inwestycyjnej zarządu
KGHM kierowanego przez prezesa Herberta
Wirtha. Kilkanaście miliardów złotych zmarnowanych na zakup Afton Ajax oraz Quadry,
nieprzemyślana budowa kopalni Sierra Gorda
w Chile czy też kopalni na Grenlandii, przy
jednoczesnym ograniczaniu środków na dalszy rozwój naszego Zagłębia są tego wymownymi przykładami.
Pomimo setek milionów złotych wydanych na analizy, strategie i liczne honoraria
menedżerskie, skala zniszczeń jest ogromna.
Wszyscy będziemy się musieli zmierzyć z tą
rzeczywistością.

Są to rachunki, których załodze wystawić nie wolno. Oczekujemy natomiast rozliczenia winnych za zaniechania lub podjęcie decyzji, które naraziły i
narażają naszą firmę na znaczne straty.
Nadal nie jest rozwiązany problem wsadów do głogowskiego pieca zawiesinowego.
Jego moce produkcyjne znacznie przekraczają poziom wydobycia naszych zakładów
górniczych. Sytuację pogarsza fakt, iż już teraz
brakuje pieniędzy na intensyfikację prac udostępniających kolejne partie złoża. Głogów
Głęboki wciąż czeka na budowę szybu wydobywczego. Bez niego już poczynione nakłady

nie mają większego sensu. Kopalnia Bolesławiec dotąd była tylko kiełbasą wyborczą rządzącej PO. A przecież można było ją uruchomić za 2 do 3 mld zł. Oczekujemy na poważne
potraktowanie tej inwestycji.
Brak jest jasnej strategii określającej przyszłość Huty Miedzi Legnica. A przecież wraz
z kopalnią Bolesławiec mogłaby stanowić
wspaniały zespół produkcyjny.
W zbiorniku Żelazny Most kończą się
możliwości odbioru odpadów poflotacyjnych.
Opóźnianie rozbudowy skutkować będzie koniecznością wstrzymania bądź ograniczenia
wydobycia w kopalniach. Jeśli do tego dojdzie,
będzie to nic innego jak przestępstwo gospodarcze.
Rozmontowane zostały lub są w trakcie
demontażu dobrze funkcjonujące struktury
spółek grupy kapitałowej. Pol-Miedź Trans
pozbawiono przewozów samochodowych oraz
wydziału paliw i nie doprowadzono do planowanego połączenia z PKP Cargo. W efekcie nie
ma możliwości na wypracowanie zysku, nie
mówiąc o konkurencyjności.
Przejęcie Ecorenu przez Metraco spowodowało likwidację miejsc pracy i zamknięcie
niedawno uruchomionego kosztem znacznych
nakładów wydziału segregacji elektroodpadów.
Świat idzie w kierunku segregacji, a my odwrotnie. Co na to nowy zarząd KGHM?
Nieuzasadniony ekonomicznie i czasowo
wstrzymany proces budowania Centrum Wiedzy w oparciu między innymi o CBJ, INOVA,
KGHM Cuprum oraz Bipromet już doprowadził do ich destabilizacji i grozi znacznym pogorszeniem wyników finansowych. Cierpią na
tym coraz gorzej wynagradzani pracownicy.
Restrukturyzacja Energetyki i WPEC Legnica nosi cechy nieprzemyślanej i pozbawionej
celu.
Dotychczasowe naciski KGHM na MCZ,
by corocznie wypracowywało zysk, już doprowadzają do obniżenia świadczeń zdrowotnych.
Panie Prezesie, szpital to nie fabryka, a pacjent to nie towar!

Tak wyglądają fakty, których na dłuższą metę nie przysłonią żadne wizerunkowe działania. KGHM, lokomotywa
polskiej gospodarki, koncern mający
ambicje podboju światowego rynku,
stoi na glinianych nogach.
Swój udział w doprowadzeniu do osłabienia pozycji Polskiej Miedzi ma też wiele szkodliwych decyzji podejmowanych przez do

niedawna rządzącą koalicję PO–PSL. W tym
czasie skarb państwa zmniejszył swój udział
w spółce do niebezpiecznego poziomu zaledwie 32 procent akcji. Wysokimi dywidendami
co roku drenował ją z wypracowanego zysku.
Nałożył na nią podatek od kopalin wynoszący
prawie 2 mld zł. Jest to swoisty rekord świata.
W innych krajach, jeśli w ogóle tego typu obciążenia fiskalne występują, są one co najmniej
trzykrotnie niższe. Jednocześnie pozbawił
KGHM ochrony przed wrogim przejęciem,
uchylając ustawę o tzw. złotej akcji.
Analiza wszystkich dostępnych nam danych
wskazuje na to, że w bilansie konsolidowanym
całej grupy kapitałowej KGHM po raz pierwszy
pojawi się zamiast oczekiwanego zysku – ewidentna strata. Sytuację pogarszają zadłużenie
sięgające 6 mld zł oraz zaplanowane na podobnym poziomie nowe kredyty.

Taki spadek pozostawiła po sobie
neoliberalna ekipa.
Od nowego zarządu KGHM kierowanego
przez prezesa Krzysztofa Skórę oczekujemy
szybkiej analizy zastanego stanu oraz podjęcia
energicznych działań naprawczych.

Ostrzegamy, że czasu na miodowy
miesiąc już nie ma.
Liczymy na zdecydowane kroki zmierzające
do likwidacji lub znacznego ograniczenia podatku od kopalin. Jesteśmy przekonani, iż przy
wykazaniu dobrej woli można wywrzeć odpowiednią siłę nacisku na rząd i parlament. My
już to robimy. Przykładem niech będzie wystąpienie do Pani Premier sprzed kilkunastu dni.
Apelujemy o przywrócenie w Polskiej Miedzi zasad poszanowania ludzkiej godności
i wyeliminowanie praktyk mobbingowych. Jest
to narastający, choć ukrywany, problem. U jego
podłoża leży dotychczasowa polityka kadrowa
preferująca karierowiczów, a nie fachowców.
Kolejne przyczyny to akceptacja lub wręcz wymuszanie przez wyższy dozór lekceważenia zasad BHP.
Mamy nadzieję, że już w najbliższych tygodniach będziemy obserwować koniec tych
skandalicznych praktyk.

Pomożemy w naprawianiu
Polskiej Miedzi!
Za Zebranie Delegatów ZZPPM
Przewodniczący ZZPPM
Ryszard Zbrzyzny
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Dość tego!!! – powiedziała Rada
Zawieszenie całego składu zarządu ZZPPM ZG Lubin, powierzenie Prezydium Rady ZZPPM
nadzoru nad funkcjonowaniem
organizacji oraz zobowiązanie
Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia pełnej kontroli finansowej
w zakresie prawidłowości gospodarowania pieniędzmi związkowymi, jakimi dysponowało ścisłe kierownictwo zakładowej organizacji.
Takie decyzje 22 lutego na
wniosek prezydium podjęła Rada
ZZPPM. Za ich przyjęciem zagłosowało 25 osób, 4 były przeciwne
(w tym 3 z ZG Lubin). Nadzwyczajne Zebranie Wyborcze Delegatów ZZPPM ZG Lubin ma się
odbyć do końca marca.
Bezpośrednią przyczyną podjęcia tak drastycznych kroków
dyscyplinujących jest bezprawna,
potwierdzająca nieprawdę uchwała zarządu ZZPPM ZG Lubin
wykreślająca z szeregów organizacji rzekomo za niepłacenia składek członkowskich siedmiu osób.
W tym gronie znalazł się również
przewodniczący ZZPPM Ryszard
Zbrzyzny.
Uchwałę podjęto 28 stycznia.
Dopiero po trzech tygodniach
18 lutego jej treść przekazana została do Centrali ZZPPM.
Nie wiadomo, dlaczego czekano
z tym tak długo. Nikt z dotychczasowych władz zakładowej organizacji tego nie wyjaśnił. Podkreślić
też trzeba, że przed rozpatrzeniem
sprawy zarząd ZZPPM ZG Lubin
nie uznał za stosowne poprosić
zainteresowanych o wyjaśnienia.
Również po podjęciu uchwały nie
zawiadomił ich o jej treści. Nie
odmówił jednak sobie prawa do
zabrania głosu w swojej sprawie
i w silnym składzie zameldował
się na posiedzeniu Rady ZZPPM.
Problem jednak w tym, że niewiele miano do powiedzenia.
Z formalnego punktu widzenia
rzeczywiście w naszym statucie
jest zapis, iż podstawą do wyklu-

czenia z szeregów związkowych
mogą być zaległości w opłatach,
jeśli są one z winy pracownika.
Jednak z taką sytuacją nie mamy
do czynienia.
Od sześciu wyrzuconych kolegów składki członkowskie zawsze
były regularnie potrącane przez
zakład i przekazywane na konto
związku. Na dodatek cała ta grupa
złożyła swoje rezygnacje z przynależności do ZZPPM ZG Lubin
znacznie wcześniej, niż zarząd zadecydował o ich wykreśleniu.
Wyrzucano więc z organizacji ludzi, którzy już do niej nie należeli,
jednocześnie naruszając ich dobra
osobiste i oskarżając o niepłacenie
składek. Przepraszamy Was, koledzy,
i zapraszamy do naszego Związku.
Czyżby sześć nazwisk zostało
wpisanych do uchwały tylko po
to, by zamaskować skandal z bezprawnym odebraniem praw członkowskich założycielowi ZZPPM
Ryszardowi Zbrzyznemu?
Odpowiedź na to pytanie pozostaje w sferze domysłów. Być może
wyniki kontroli zespołu kontrolnego powołanego uchwałą rady
ZZPPM rzucą trochę światła na
tę sprawę. Na to jednak będziemy
musieli trochę poczekać.
Jedno, co już dzisiaj wiemy,
to fakt, iż rzeczywiście Ryszard
Zbrzyzny nie płacił składek członkowskich od 1993 roku. Jednak
czynił tak w wyniku decyzji ówczesnego zakładowego zarządu.
Składka od bezpłatnego oddelegowania, wynagrodzenia równego
„0” równa się „0”.
- Gdy 22 lata temu, po uzyskaniu mandatu poselskiego, zostałem
urlopowany do pracy parlamentarnej na zasadzie urlopu bezpłatnego – wyjaśnia przewodniczący
ZZPPM Ryszard Zbrzyzny – nie
pobierałem już z ZG Lubin wynagrodzenia. W zamian za to otrzymywałem diety poselskie płacone
przez Sejm i takiej sytuacji nasz
statut nie przewidywał. Ostatecz-

nie władze związku nie uznały za
stosowne wprowadzać żadnych
szczególnych rozwiązań, co oznaczało, że jestem zwolniony z tego
obowiązku. Miała to być forma
uznania moich zasług związanych z reprezentowaniem interesów pracowniczych na forum
parlamentarnym. Pamiętam, że
dziękując za ten gest, dobrowolnie zobowiązałem się do stałego
zasilania konta OPZZ, czyli centrali związkowej, której ZZPPM
jest członkiem. Słowa dotrzymałem i co miesiąc odprowadzałem
10 proc. poselskiej diety. Ubolewam, że koledzy nie zechcieli
rzetelnie wyjaśnić sytuacji i poza
moimi plecami zwołali jakiś sąd
kapturowy. Zastanawiam się też,
dlaczego nie mieli żadnych wątpli-
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wości podczas wyborów do władz
związku na kolejne kadencje. Zarówno na szczeblu zakładowym,
jak i centralnym. Nagle uznali, że
przewodniczący, który przez ponad 20 lat był wybierany w ZG Lubin na delegata i w każdej kadencji
był członkiem zarządu zakładowego, nigdy nie zapisał się do tej
organizacji. Przecież to jest niedorzeczne, tego się nie da komentować i ogarnąć zdrowym umysłem.
Przecież nie będąc członkiem
związku, nie mogłem go rejestrować w sądzie, a później w ZG Lubin pełnić funkcji pierwszego jego
przewodniczącego. Myślę, że w tej
awanturze wcale nie chodzi o moje
członkostwo. A o co chodzi, pewnie niebawem się dowiemy – mówi
Ryszard Zbrzyzny.

OGÓLNOPOLSKIE
POROZUMIENIE
ZWIĄZKÓW
Z AW O D O W Y C H
NIP: 526-025-13-39

Regon: 001133016

KRS: 0000033976

Warszawa, dnia 25 lutego 2016 r.

Ryszard Zbrzyzny
w/m

ZAŚWIADCZENIE
Zaświadcza się, że Pan Ryszard Zbrzyzny, będąc posłem opłacał na rzecz
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Warszawie,
składkę w wysokości 700 zł (słownie siedemset złotych) miesięcznie.

Zaświadczenie wydaje się na wniosek Ryszarda Zbrzyznego.

............................................................................................

OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40
tel.: 022 551 55 00, fax: 022 551 55 01
e-mail: guz@opzz.org.pl, www: http://opzz.org.pl

22 lata x 12 miesięcy x 700 zł - to niebagatelna kwota 184 800 zł. Czy
rzeczywiście Ryszard Zbrzyzny skąpił pieniędzy na ruch związkowy?
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Jak budzą się
demony,
to zasypia rozum
i zdrowy
rozsądek
Tak skomentował Ryszard
Zbrzyzny
decyzję
zarządu
ZZPPM ZG Lubin wykreślającą
go z szeregów tej organizacji.
Muszę przyznać – ma człowiek
klasę i nerwy ze stali. W odpowiedzi na tak skandaliczne zagrywki mógłby użyć ostrzejszych
słów. Najdelikatniejsze to: głupota, bezczelność, hańba i podłość.
Gdy był posłem, bili przed
nim pokłony. Prosili o pomoc
lub protekcję. Przynosili wnioski
o ordery i odznaczenia. Podczas
negocjacji siedzieli jak na turec-

kim kazaniu, niewiele rozumiejąc
z toczącej się dyskusji. Prawo pracy, zasady ekonomii czy też strategiczne myślenie chyba nie jest
ich mocną stroną. Potrafią jedynie
głośno gwizdać i bić w bębny.
Dzisiaj, gdy Zbrzyzny już nie
ma poselskiego mandatu, uznali,
że nie jest im przydatny. Nie pojadą z nim na wycieczkę do Sejmu.
Nie zaprosi na spotkanie ze znanym politykiem, nie załatwi kolejnego medalu. Na dodatek będzie
miał więcej czasu, by przyjrzeć się
ich aktywności związkowej. Może
się dowie, że nie podjęto jakiejś
interwencji, kogoś nie obroniono, komuś odmówiono pomocy.
Sprawdzi, kto stale jeździł na
wycieczki i szalał na biesiadach,
a dla kogo wiecznie nie było miejsca przy zapisach na imprezę. To
spore zagrożenia. Tak ciężkich
grzechów się nie wybacza. Postanowili zaatakować. Oskarżyć,
opluć i wyrzucić z organizacji jej
założyciela. Sponiewierać człowieka, który przez 25 lat robił
wszystko, by ludzie w Polskiej
Miedzi mieli miejsca pracy chronione zapisami ZUZP. Przewodniczącego, który jest jednym ze
współtwórców tego dokumentu.
Opluć człowieka, dzięki któremu
w KGHM działa PPE, Abonament

Medyczny i rozbudowany wachlarz świadczeń socjalnych.
Na indywidualnych kontach
PPE 18 tysięcy naszych pracowników ma już zdeponowanych ok.
1 miliarda złotych. Warto pamiętać, że Zbrzyzny rozpoczął batalię
o PPE, nim stosowna ustawa została przyjęta przez Sejm.
Wytoczona ciężka artyleria
rani nie tylko przewodniczącego,
ale godzi w nas wszystkich. Bełkotliwe wypowiedzi na konferencjach prasowych, publikowanie
komunikatów pełnych kłamstw
i pomówień są wodą na młyn dla
naszych przeciwników. Niszczą
związkowy wizerunek i krzywdzą
tysiące ludzi. Rzeczywistych działaczy i szeregowych członków.
A może właśnie o to idzie cała
sprawa? Może właśnie tutaj jest
to tzw. drugie dno?!
Nie jest tajemnicą, że nadchodzą trudne czasy. Może dojść do
likwidacji niektórych oddziałów.
Silny związek pod kierownictwem
lidera znającego się na prawie
pracy, gospodarce i ekonomii oraz
niezależnego finansowo od pracodawcy nie będzie mile widziany
przy negocjacyjnym stole.
PS: Skala manipulacji i kłamstw
głoszonych przez Braszczoka

Fenomen łagodności

Od dwu tygodni plotki głoszą
tylko jedną wiadomość, koledzy
z ZG Lubin postanowili obalić demokratycznie wybranego przewodniczącego całego naszego
związku. Przygotowali grubymi
nićmi szytą aferę i rozgłosili nieprawdziwe fakty. Posunęli się nawet do zawiadomienia mediów.
Ale, Drogi Czytelniku, zapewne
to wszystko już wiesz. W innych
artykułach opisano to dokładnie.
Nie jestem w stanie zrozumieć
ich zachowania i postępowania.
Zdrowe ono nie było i nie jest.
Co więcej, nawet nie zamierzam
zrozumieć pobudek, jakimi się
kierowali, mnie takie wyzwanie
przerasta.

Ciekawszym natomiast „przypadkiem” do mojej analizy jest
Ryszard Zbrzyzny. Dla mnie to
zadziwiająca osobowość. Po tylu
trudach, zabiegach i wyrzeczeniach stworzył ten związek. Dbał
o niego kosztem rodziny i życia
prywatnego. Kiedy jego pozycja polityczna chwilowo osłabła,
otrzymał cios w plecy. Zdradzili
go najbliżsi koledzy z matecznika.
Wszak i on związkową przygodę
rozpoczął na ZG Lubin. Obserwowałem ten narastający konflikt od środka i moje zdziwienie
budził fakt jego spokoju i opanowania. Nie reagował na pierwsze
zaczepki, mimo uszu puszczał
chore insynuacje. Jego dążenie
do pojednania, kompromisu i załagodzenia sytuacji były niezrozumiałe dla wielu ludzi. Swoją
godność poświęcał na ołtarzu

jest ogromna. Trudno prostować
każde jego wystąpienie. Często
sam sobie zaprzecza. Trudno
w tym wszystkim doszukać się
ładu i składu. By się nie pogubić,
warto wiedzieć, że
nie jest prawdą, iż
• na roczne wynagrodzenie
przewodniczącego
ZZPPM
Ryszarda Zbrzyznego składać
się ma wypłata 120 000 zł ze
związków i 96 000 zł od pracodawcy
prawdą jest, iż
• na wniosek Rady Związku przewodniczący ZZPPM
Ryszard
Zbrzyzny
złożył
w ZG Lubin pismo z prośbą
o udzielenie mu urlopu bezpłatnego. W tym czasie, decyzją władz ZZPPM, wypłacana
mu będzie, pochodząca ze
składek, pensja ryczałtowa
(bez jakichkolwiek dodatkowych składników, deputatów
i nagród) w wysokości 10 000
zł brutto na miesiąc (ok. 7000
zł na rękę). Braszczok również
głosował za przyjęciem takiego rozwiązania.

dobrego wizerunku całej organizacji. Część z nas wręcz żądała
od niego ostrego ucięcia sporu.
Wiemy, że wrzód usuwa się jednym cięciem, inaczej rozleje się
szeroko. On jednak długo wierzył,
że można konflikt rozwiązać pokojowo. Wielokrotnie Marcinowi
wszystko tłumaczył, udowadniał
słuszność swoich decyzji. Obalał
jego argumenty. Ten jednak jak
przez kogoś nakręcona katarynka
wciąż powtarzał dobrze wyuczone
frazesy i kłamstwa.
Ryszard Zbrzyzny, mimo wyciąganych przez Marcina z „czarnej teczki” pseudouchwał lubińskiej organizacji, prosił o rozwagę. Apelował o przemyślenie
i przeanalizowanie faktów, na
które się w nich powołują. Analizując postępowanie pana Ryszarda, mogę stwierdzić tylko jedno.

To fenomenalne dla mnie „zjawisko” łagodności i opanowania.
Ja, i większość znanych mi osób,
na jego miejscu wielokrotnie by
już wybuchło słowotokiem dosadnie brzmiących określeń. Znam
takich, co to by całą sprawę rozwiązało jednym mocnym ciosem
kończącym się dla Marcina przymusową wizytą u chirurga lub
dentysty. Natomiast kolega Ryszard zagryzał usta i kolejny raz
dla dobra związku prosił o refleksje i opamiętanie. Zapewne kosztuje go to wiele zdrowia. Gdyby
mógł, to na pewno by osiwiał, ale
zapewne inne doświadczenia życiowe wcześniej się do tego przyczyniły. Szukając odrobiny optymizmu w tej żenującej sytuacji,
przywołam stare przysłowie: „Co
nas nie zabije, to nas wzmocni”.
Ta głęboka prawda już się manifestuje w naszych szeregach.
Dzisiaj nikt przyzwoity Marcinowi i
jego kumplom ręki nie chce podać.
Analityk

