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Budowa kopalni bez jakichkolwiek  konsultacji społecznych to przejaw arogancji władz wojewódzkich 

i centralnych. To obawa tysięcy mieszkańców przed zniszczeniem domostw w wyniku szkód górniczych. 

To dramat wysiedleń dla 22 wsi - czytamy w Stanowisku ws. budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego

w powiecie gostyńskim  i rawickim, przyjętym przez Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”.

Zabójstwo Jarosława Ziętary 

Planowana budowa kopalni
węgla brunatnego w tym rejonie
była jednym z tematów luto-
wych obrad ZR. 

- Determinacja środowiska
rolniczego w obronie ojcowizny
grozi poważnym wybuchem -
mówił Karol Pabisiak, szef od-
działu leszczyńskiego. Przypo-
mniał, że przed kilkunastoma
dniami rolnicy protestowali
przed Urzędem Wojewódzkim
w Poznaniu, a w ostatnich
dniach stycznia przez wiele go-
dzin blokowali drogę krajową nr
5 między Lesznem a Rawiczem.
Organizatorem protestu było
Stowarzyszenie „Nasz Dom”. 

Powstanie kopalni oznacza
likwidację nawet kilkunastu ty-
sięcy miejsc pracy.

Związkowcy piszą, że: Bu-
dowa kopalni wymaga odwod-
nienia złoża, a studnie do
planowanych odwodnień mają
głębokość 280 m. Właśnie te
działania doprowadzą do
upadku rolnictwa w promieniu
kilkudziesięciu kilometrów.
Przemysł rolno-spożywczy
Wielkopolski - dorobek pokoleń
mieszkańców Krobi, Ponieca,
Miejskiej Górki, Rawicza, Gosty-
nia, Krzemieniewa - to przemysł
odnotowujący  stałą i  wysoką
dynamikę wzrostu eksportu.
Budowa kopalni w tym rejonie
stanowi na wielką  skalę zagro-
żenie dla środowiska natural-

nego,  życia i zdrowia ludzi oraz
doprowadzi do utraty tysięcy
miejsc pracy w rolnictwie i prze-
myśle rolno-spożywczym.

Podczas dyskusji zwracano
uwagę na absurdalną politykę
rządu. Na górniczym Śląsku pla-
nuje się zamykanie kopalń, a w
Wielkopolsce, gdzie kultura
agrarna zawsze była na bardzo

wysokim poziomie, chce się
zniszczyć ziemię i gospodar-
stwa. W przypadku realizacji
tego planu lokalne rolnictwo
nigdy nie wróci do stanu
„przedkopalnianego”.

Zarząd Regionu wyraził
pełną solidarność z rolnikami i
zadeklarował poparcie dla ich
poczynań podkreślając, że zna-

komite osiągnięcia  agrarne w
zakresie uprawy ziem o wyso-
kiej kulturze rolniczej, a także w
zakresie materiału hodowla-
nego zwierząt i roślin oraz prze-
twórstwa rolno-spożywczego są
rezultatem wielopokolenio-
wych tradycji rolników wielko-
polskich. 
b

Koniec śledztwa ostatniej szansy?
Na stronie www.jarek.sledczy.pl
jeden licznik wskazuje dni,
które minęły od tajemniczego
zaginięcia dziennikarza ,,Gazety
Poznańskiej” 1 września 1992 r.
Teraz administrator umieścił
kolejny licznik odmierzający
czas do prawdopodobnego
umorzenia śledztwa. Na pierw-
szym liczniku dni przybywa, na
drugim jest ich coraz mniej…

W ramach śledztwa wzno-
wionego po apelach dziennika-
rzy w 2011 r. i przeniesionego do
Prokuratury Apelacyjnej w Kra-
kowie, na początku listopada
2014 r. zatrzymano byłego sena-
tora Aleksandra G. pod zarzu-
tem podżegania do zabójstwa.
Kilka dni później do aresztu tra-
fiło dwóch byłych ochroniarzy
firmy Elektromis, którym posta-

wiono zarzut udziału w zabój-
stwie dziennikarza. 

Jak czytamy na stronie: ,,Rea-
lizuje się czarny scenariusz do-
tyczący śledztwa w sprawie
zabójstwa Jarosława Ziętary. Po
medialnym ujawnieniu infor-
macji o materiale dowodowym
prokuratury wśród świadków

zapanowała ‘epidemia’ wycofy-
wania zeznań”.

Wszyscy, którzy od lat dążyli
do wyjaśnienia śmierci Jarka
Ziętary i oczekiwali na rozwią-
zanie sprawy, mieli nadzieję, że
w końcu uda się doprowadzić
śledztwo do końca i pociągnąć
do odpowiedzialności winnych.
Nie doczekali tego rodzice
dziennikarza, a ostatnie działa-
nia organów ścigania wskazują,
że postępowanie o zabójstwo
dziennikarza zostanie umo-
rzone bez szansy na wznowie-
nie. To pierwszy przypadek w
Polsce, kiedy dziennikarz, wy-
konując swoją pracę, został po-
rwany, zamordowany, a sprawa
nie znajduje finału. Takie rzeczy
dzieją się w państwach totalitar-
nych, a nie w państwie prawa,

jakim mieni się Polska. 
26 stycznia prokuratura kra-

kowska zwolniła byłych ochro-
niarzy, a w sobotę 31 stycznia
Aleksandra G., choć w ponie-
działek sąd miał rozpatrzyć
wniosek o przedłużenie dla
niego aresztu. Były senator od
razu wydał oświadczenie, że jest
niewinny. Świadkowie, którzy
dotychczas zeznawali w sprawie
(w tym znany gangster odsiadu-
jący długoletni wyrok) wycofali
swoje zeznania w obawie o
życie. Podobno trzy osoby uwi-
kłane w zabójstwo Ziętary już
nie żyją, a okoliczności ich
śmierci są dość zagadkowe.
Obawy świadków o życie są
więc uzasadnione. 

„Węgiel ze Śląska,
chleb z Wielkopolski”

ciąg dalszy na str.2

Społeczny Komitet Upamiętnia-
nia Żołnierzy Wyklętych w Poz-
naniu zaprasza na uroczyste
obchody Narodowego Dnia Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych. Ho-
norowy patronat nad obchodami
objął Abp Stanisław Gądecki.
Wśród członków Społecznego
Komitetu jest Zarząd Regionu
Wielkopolska NSZZ „Solidar-
ność”.

28 lutego 2015 r. (sobota)
godz. 18.00 - koncert „Żoł-

nierze Niezłomni - Podziemna
Armia Powraca”.  Sala Czerwona
Pałacu Działyńskich, Stary Rynek
w Poznaniu. 

1 marca 2015 r. (niedziela)
godz. 9.00 - „Tropem Wil-

czym - Bieg Pamięci Żołnierzy
Wyklętych” - Cytadela. Start na
kładce przy Rosarium (od ul. Za
Cytadelą), dystans 1963 metry. Po
biegu głównym odbędą się krót-
sze biegi dla dzieci w czterech ka-
tegoriach wiekowych.

Główne uroczystości
godz. 11.30 - Msza św. w ko-

ściele pw. Najświętszego Zbawi-
ciela przy ul. Fredry, pod
przewodnictwem ks. kan. Leo-
narda Polocha, reprezentanta
Metropolity Poznańskiego Abpa
Stanisława Gądeckiego. 

godz. 12.30 - MARSZ PA-

MIĘCI ulicami: Fredry, Gwarna,
Św. Marcin, al. Niepodległości.

godz. 13.30 - uroczystości
przy pomniku Polskiego Państwa
Podziemnego i Armii Krajowej.
Zapalenie zniczy, złożenie kwia-
tów, zawiązanie biało- czerwo-
nych wstęg na drzewie - symbolu
Żołnierzy Wyklętych, wysłucha-
nie pieśni „Śpij kolego”. 

godz. 15.00 - „Namioty Wy-
klętych”. Plac Wolności. W woj-
skowych namiotach prezentacja
historii Żołnierzy Niezłomnych,
wystawa edukacyjna o podzie-
miu antykomunistycznym, spot-
kania z kombatantami i
historykami, prezentacja pro-
jektu pomnika „Żołnierzom Wy-
klętym - Rodacy” w Poznaniu.
Udział grup rekonstrukcyjnych  i
harcerzy. 

godz. 15.00 - wręczenie na-
gród laureatom IV edycji Ogólno-
polskiego Konkursu „Żołnierze
Wyklęci – Bohaterowie Nie-
złomni”. Sala Śniadeckich, Colle-
gium Maius, ul. Fredry 10, II piętro. 

godz. 15.00 - pokaz filmów
dokumentalnych o Żołnierzach
Wyklętych. Kino CK „Dąbrówka”,
os. Chrobrego. 

W trakcie uroczystości będzie
rozdawana publikacja „Dla Nie-
podległej. Żołnierze Wyklęci
1944-1963” pod redakcją Dariusza
Piotra Kucharskiego i Rafała Sier-
chuły. 

26 stycznia br. w siedzibie od-
działu  leszczyńskiego wielko-
polskiej „S”  związkowcy i
zaproszeni goście zasiedli przy
stole na tradycyjnym spotkaniu
opłatkowym. Karol Pabisiak, wi-
tając wszystkich, wyraził radość
ze spotkania i przytaczając słowa
piosenki „Życie tak piękne, choć
kruche jest” wspomniał tych,
którzy w ostatnim czasie odeszli.
Ks. kan. Grzegorz Robaczyk
modlitwą zaprosił wszystkich do
łamania się opłatkiem. 

Następnie głos zabrał Prezy-
dent Miasta Leszna Łukasz Boro-
wiak, wyrażając chęć współpracy
z leszczyńską „Solidarnością”.
Poseł PiS Jan Dziedziczak mówił
o trudnych rozmowach z rzą-

dem, kolejny raz podkreślił, że
wiek emerytalny zostanie przez
PiS zmieniony, jak tylko partia
wygra wybory i zaprosił Związek
do współpracy. 

Serdeczne słowa do obecnych
skierował przewodniczący Za-
rządu Regionu Jarosław Lange,
informując również o przebiegu
protestów górniczych na Śląsku.
W trakcie spożywania ciast i na-
pojów  głos zabrali także Sławo-
mir Szczot, przewodniczący
Rady Miasta Leszna oraz przyja-
ciele „S”: Piotr Mądry, prof. Wal-
demar Handke i Zbysław
Ryszewski. Tradycyjnie przy
akompaniamencie harmonijki
ustnej zaśpiewano kolędy. 
bg

1 marca 
– Narodowy Dzień Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych

Opłatek w Lesznie
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Koniec śledztwa ostatniej szansy?

W związku z tym, jeśli mate-
riał dowodowy opiera się głównie
na zeznaniach świadków, to
trwające ponad 1300 dni krakow-
skie śledztwo może zakończyć
się tak samo, jak postępowania
prowadzone w latach 90. w Poz-
naniu – umorzeniem.

Zaniepokojona przebiegiem
śledztwa Fundacja Helsińska
wydała oświadczenie, w którym
napisano: „Przeprowadzenie
skutecznego śledztwa w sprawie
ataków i zabójstw dziennikarzy
wymaga od państwa aktywnych
działań, w tym zapewnienia
adekwatnej ochrony i gwarancji
świadkom, którzy zdecydowali
się zeznawać. Obserwatorium
Wolności Mediów w Polsce Hel-
sińskiej Fundacji Praw Człowieka
zwraca więc uwagę na potrzebę
utrzymywania lub stworzenia
odpowiednich zabezpieczeń w
postępowaniu dotyczącym za-
bójstwa redaktora Ziętary”.

Na obecnym etapie postępo-
wania wszystko wskazuje na to,
że w demokratycznym państwie
świadkowie nie mają dostatecz-
nej ochrony i bezpieczeństwa,
by zeznawać w sprawie zabój-
stwa człowieka. 

W ślad za oświadczeniem
Fundacji apel do Prokuratury
Apelacyjnej w Krakowie i Proku-
ratury Generalnej wystosował

Komitet Społeczny ,,Wyjaśnić
śmierć Jarosława Ziętary”, który
w największym stopniu przy-
czynił się swoimi działaniami
do wznowienia śledztwa. 

W dokumencie czytamy
m.in.: ,,Docenialiśmy wnikliwe
podejście i traktowaliśmy jako
wiarygodne składane publicz-
nie deklaracje o staraniach o po-
ciągnięcie do
odpowiedzialności karnej
sprawców zbrodni. Nie kwestio-
nujemy rzetelności prokuratury,
ale jako Komitet Społeczny ‘Wy-
jaśnić śmierć Jarosława Ziętary’
zauważamy niepokojące sym-
ptomy w trwającym postępowa-
niu. Mimo zapowiedzi dalszych
ofensywnych czynności, w
grudniu 2014 r. rozpoczął się
impas w śledztwie, który w
ostatnich tygodniach się pogłę-
bia. Zastraszani są świadkowie,
co spowodowało wycofanie
przez nich zeznań obciążają-
cych podejrzanych. Doszło do
tego, że prokuratura zwolniła z
aresztu podejrzanych, na któ-
rych ciążą bardzo poważne za-
rzuty udziału w zbrodni. Takie
postępowanie wzbudza po-
ważne zaniepokojenie, biorąc
pod uwagę to, że wcześniej sąd
dwukrotnie (decydując o aresz-
cie i rozpatrując zażalenie na ten
środek) wysoko oceniał wiary-
godność materiału dowodo-
wego oraz zasadność

zastosowania aresztu tymcza-
sowego. Czy prokuratura myliła
się, stawiając zarzuty, czy też
wpływa na to zastraszanie
świadków? Czy polskie państwo
jest bezradne w konfrontacji z
działaniami środowiska związa-
nego z podejrzanymi?

To jest śledztwo ostatniej
szansy – jeśli zostanie umo-
rzone, kolejnego zapewne już
nigdy nie będzie. Dlatego apelu-
jemy o wykorzystanie wszelkich
możliwości, aby wyjaśnić
zbrodnię, której ofiarą padł Jaro-
sław Ziętara. Prokuratura Ape-
lacyjna w Krakowie wykonała
ogromną pracę, by wyjaśnić tę
sprawę. Nie można dopuścić do
tego, by winni zabójstwa pozos-
tali bezkarni. Ewentualna klęska
tego śledztwa położy się cie-
niem na wiarygodności orga-
nów polskiego państwa”.

Czy w tych okolicznościach
jest jeszcze szansa na wyjaśnie-
nie kto, dlaczego i jak zamordo-
wał Jarka Ziętarę? Czy w końcu
po blisko 23 latach uda się odna-
leźć jego ciało, by godnie pocho-
wać w rodzinnym grobie, by
rodzina odzyskała spokój? Czy w
końcu odpowiedzialni za to mor-
derstwo zostaną ukarani, a nie
jak dotychczas chodzą bezkarni?  
Anna Dolska 
Członek Komitetu Społecznego
,,Wyjaśnić śmierć Jarosława
Ziętary” 

Na rynku prasowym ukazał się nowy tytuł „Wielkopolski Kurier WNET” 

adresowany – jak pisze redakcja „gazety niecodziennej” - do czytelników 

o poglądach konserwatywnych.

Zewsząd słychać oburzenie na Niemców, którzy przyjęli, że na terenie Niemiec

nie można pracować za mniej niż 8,5 euro na godzinę. Jan Rokita w tekście

pod znamiennym tytułem ,,Osiem i pół” (w Sieci, nr 4 z 2015) grzmi: 

,,Państwo niemieckie okazało się w tym przypadku zwyczajnym narzędziem 

w ręku gospodarczych lobbystów, działających na ich rzecz, lecz wbrew głoszo-

nym przez siebie europejskim zasadom”.

Czy 8,5 euro na 
godzinę to horror?

Rzeczywiście jest możliwe (a
nawet wysoce prawdopodobne),
że głównym motywem działania
niemieckiego rządu są interesy
ich przedsiębiorców i pracowni-
ków z sektora transportowego.
Ale to niemieckie uregulowanie
pokazuje też, że konkurencyj-
ność polskiego transportu wisi
na bardzo niskich płacach. Prze-
cież 8,5 euro daje za miesiąc
pracy na pełnym etacie (175 go-
dzin) 6500 zł brutto. Jak na wy-
nagrodzenie za pracę z
oderwaniem od domu to chyba
niezbyt dużo. A przecież trzeba
jeszcze wziąć pod uwagę dwie
okoliczności: kierowcy muszą
część pieniędzy wydawać za gra-
nicą, a więc mają wyższe koszty
utrzymania, natomiast przedsię-
biorcy, korzystając z serwisu
przede wszystkim w Polsce, mogą
na kosztach zaoszczędzić. Jeżeli
więc transportowy biznes trak-
tuje 8,5 euro na godzinę jak hor-
ror, to jedno z dwu: albo
pracownicy są wyzyskiwani, albo
przedsiębiorstwa transportowe
działają szczególnie niesprawnie.
A może po trosze i jedno, i drugie. 

Nie uważam, że Unia to
strefa, w której powinniśmy się
rozpuścić, choć sądzę, że jak
dotąd mamy z członkostwa pro-
fity. Kłopot w tym, że najwięksi
entuzjaści Unii chcieliby wziąć z
niej tylko to, co dla nich korzyst-

nie. Menedżerowie uważają
swoje europejskie płace za coś
naturalnego. Ale europejskie
płace dla zwykłych pracowni-
ków to według nich czysty po-
pulizm. Wysokie unijne podatki
i dobre zabezpieczenie spo-
łeczne - nas na to nie stać. 

Te podwójne standardy dają o
sobie znać nieomal wszędzie. Na
własne uszy słyszałem jak wice-
premier Piechociński oburzał się
na dotacje do kopalń węgla. A to
przecież szef PSL, partii, która od
lat skutecznie się sprzeciwia pła-
ceniu przez nawet bardzo za-
możnych rolników składki na
ubezpieczenie. Nie płacą też
składki na ochronę zdrowia. Po-
datki płacą symboliczne, a od
,,dotacji obszarowych” ani gro-
sza (właściciel lub dzierżawca
gospodarstwa 100-hektarowego
otrzymuje ponad 100 tys. zł nie-
opodatkowanej dotacji). Nie
można mieć wątpliwości że bo-
gaci rolnicy są prawdziwymi
pieszczochami rządu. Z pewno-
ścią bardziej niż górnicy.

Wiele wskazuje na to, że idzie
gorąca wiosna. Coraz więcej
,,zwykłych ludzi” ma dosyć.
Mają prawo się wściec. Nie naj-
bardziej chodzi chyba o to, że
przeciętne rodziny znalazły się
na granicy nędzy. Chodzi o to, że
ludzie nie chcą być od macochy.
Jeżeli prezes firmy zarabiający

50-70 tys. zł miesięcznie mówi,
że firmy nie stać na podwyżki po
100-200 zł dla pracowników,
którzy zarabiają po 2500 zł, to
budzi to gniew w pełni uzasad-
niony.

Oczywiście, perspektywa
protestów może też budzić
obawy. Protesty godzą w poli-
tyczną stabilność, która dla roz-
woju kraju ma ogromne
znaczenie. Od ulicznych kryte-
riów i strajków lepsze są demo-
kratyczne rozstrzygnięcia
zgodne z wolą większości. Kło-
pot w tym, że demokratyczne
mechanizmy - i to już od dawna
- szwankują. Ludzie nie mają do
nich zaufania.

Większość komentatorów
uznała, że ostatnie strajki na
Śląsku to dzieło związkowych li-
derów. Mam wrażenie, że było
inaczej: związkowcy nie tyle
strajki inspirowali, co je przejęli.
To generalnie dobrze, bo moż-
liwe się stało poszukiwanie roz-
wiązania konfliktu na drodze
negocjacji. To się udało, ale ten
konflikt - mimo wszystko - miał
tylko lokalny charakter. Oba-
wiam się, że stoimy jednak przed
perspektywą konfliktu global-
nego. To zasadniczo większe wy-
zwanie. 
Ryszard Bugaj 
- „Tygodnik Solidarność” 
nr 6/2015

Z Wielkopolskim Kurierem
Wnet współpracują m.in.: ks.
prof. Paweł Bortkiewicz (wy-
bitny etyk, autor wielu książek
i artykułów), Sławomir Kmie-
cik (autor m.in. dwóch tomów
„Przemysłu pogardy”), prof.
Jacek Kowalski (wybitny ar-
tysta i historyk sztuki), dr Da-
riusz Kucharski (historyk, m.in.
upowszechniający od lat losy
żołnierzy niezłomnych), red.
Przemysław Terlecki (wybitny
dziennikarz radiowy i telewi-
zyjny, wyrzucony z TVP w
2009 r.). Chęć współpracy de-
klarują członkowie korporacji
akademickich, wielu stowarzy-
szeń i organizacji prawico-
wych. 

W pierwszym numerze
umieszczono: artykuł demas-
kujący wszystkie kłamstwa,
jakie pojawiły się ostatnio w
przestrzeni publicznej na temat
odbudowy w Poznaniu Po-
mnika Wdzięczności, raport o
nieusuwalnych  reliktach prze-
szłości komunistycznej straszą-
cych w naszym mieście, relacja
ze wzruszającego wyjazdu poz-
naniaków do Wilna z pomocą
dla rodaków na Wschodzie,
szczegółowy program prze-

biegu obchodów Dnia Żołnie-
rzy Wyklętych (a raczej Nie-
złomnych) w naszym mieście i
regionie oraz refleksja nad
postawą „Panu Bogu świeczkę i
diabłu ogarek”, w kontekście
patronatu obecnych władz nad
coraz popularniejszymi orsza-
kami Trzech Króli. 

Wszyscy dziennikarze i re-
daktorzy pracują  za darmo, a
Wielkopolski Kurier Wnet  jest
częścią Spółdzielczych Mediów
Wnet kierowanych przez

Krzysztofa Skowrońskiego. 
Zachęcamy do zainteresowa-

nia się nowym tytułem na
rynku prasowym  oraz zakupu
lub prenumeraty WNET. Pozys-
kane w ten sposób fundusze
będą przeznaczone wyłącznie
na opłacenie kosztów papieru i
druku. 

Wszystkich zainteresowa-
nych prosimy o kontakt z Jo-
lantą Hajdasz, red. nacz.
Wielkopolskiego Kuriera Wnet,
tel. 607 270 507.

WNET 
już w Poznaniu

ciąg dalszy ze str.1

PROFIT CLUB  

NASI PARTNERZY O SOBIE

Z ogromną tremą i jeszcze
większą nadzieją na życzliwość
przy lekturze przekazujemy
Państwu pierwszy numer Wiel-
kopolskiego Kuriera WNET.
Gorąco wierzymy, że nasz mie-
sięcznik wypełni lukę wśród
poznańskich mediów, w któ-
rych brakuje miejsca dla kon-
serwatywnych, prawicowych i
często po prostu niezależnych
poglądów - pisze we wstępie
Jolanta Hajdasz, redaktor na-
czelny gazety - i zaprasza do
współtworzenia pisma wszyst-
kich, dla których prawda i wol-
ność to nie są puste słowa.


