
Nie można zgodzić się, żeby 
ten czas został wymazany z 
polskiej historii - uważa Le-
szek Miller.

...i wspólnych 
działaniach 
z Ruchem Palikota

- Jeśli przywódcy tego ruchu 
(organizatorów niedzielnego 
Marszu Niepodległości - przyp. 
red.) mówią, że będą obalać 
republikę, czyli dają do zrozu-
mienia, że są gotowi obalać 
siłą ład konstytucyjny, to trze-
ba powiedzieć: nie panowie, 
nie będziecie obalać republiki.

Leszek Miller zapowiada  
w tej sprawie wspólne działa-
nie z Ruchem Palikota. 
- Mówimy bardzo podobnym 
językiem, jeśli chodzi o od-
niesienia do Europy i do tych 
zagrożeń, które zostały tak 
mocno ujawnione właśnie  
11 listopada.
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Leszek Miller do 
redakcji Gazety 
Miejskiej przyje-
chał prosto  
ze spotkania  
w Bumarze Łabę-
dy, gdzie rozma-
wiał z przedstawi-
cielami załogi  
i zarządu.

- Gołym okiem widać tam duże 
napięcie na tle zawieszenia 
wcześniej podpisanego kon-
traktu z Indiami. Wiem, że są 
prowadzone czynności śled-
cze, żeby to wszystko wyja-
śnić. Sytuacja, kiedy jeden 
zarząd podpisuje kontrakt, a 
drugi go zawiesza, wymaga wy-
jaśnienia - uważa były premier.

Przypomnijmy, w połowie stycz-
nia Bumar sp. z o.o. podpisał 
z hinduską firmą BEML Limi-
ted kontrakt o wartości 275 
mln dolarów. Kontrakt obejmo-
wał dostawę 204 szt. Wozów 
Zabezpieczenia Technicznego 
WZT3 dla Ministerstwa Obrony 
Indii. Krótko przed podpisa-
niem umowy, zarząd Bumaru 
został odwołany, a wykonanie 
kontraktu zawieszone, pojawi-
ły się bowiem wątpliwości, czy 
jego realizacja jest opłacalna.

    Cały wywiad TV 
    do zobaczenia na 
    www.24gliwice.tv

Premier nie 
wycofa się 
z ostrych słów

Rozmowa dotyczyła też kon-
trowersyjnej opinii Leszka Mil-
lera na temat Narodowych Sił 
Zbrojnych. Były premier nazwał 
NSZ „sojusznikami Hitlera, po-
gromcami Żydów i orędownika-
mi III wojny światowej.“

- Czy planujecie zorganizować 
dla SLD jakieś korepetycje  
z historii? - pytał prowadzący 
program Błażej Kupski. - Czy 
nie chce się Pan wycofać ze 
swojego komentarza dotyczą-
cego Narodowych Sił Zbroj-
nych?
- W żadnym razie nie zamie-
rzam się z tego wycofać. Te 
krytyczne oceny są w pełni 
uzasadnione - odpowiada prze-
wodniczący SLD.

Były premier, obecnie przewodniczący SLD, Leszek Miller oczekuje wyjaśnienia powodów zawieszenia 
wartego 275 mln dolarów kontraktu Bumaru z Indiami. Rozmawiamy też o tym czy SLD potrzebuje... 
                  korepetycji z historii, o wymazaniu PRL z historii i wspólnych działaniach z Ruchem Palikota.

    Sytuacja w Bumarze 
wymaga wyjaśnienia

O podziałach...

- Chciałbym, żeby pan prezy-
dent Komorowski próbując za-
sypać podziały między Polaka-
mi, nie wykopywał nowych. Je-
śli wsłuchać się w przemówie-
nie prezydenta (z 11 listopada 
- przyp. red.), to uważa on, że 
Polska zaczęła się w 1918 
roku i zakończyła w 1939.  
A potem znowu zaczęła się  

w 1989 roku. 

Pan prezydent pomi-
nął wiele lat Polski 
Ludowej, a więc 
takiego czasu, kiedy 
budowano między 
innymi takie zakłady 
jak Bumar, dawano 
pracę tysiącom ludzi. 

Tym samym, Poli-
technika Śląska po 
raz trzeci z rzędu zna-
lazła się na podium 
zajmując wysoką 
trzecią lokatę. 
Jak informuje dziennik, w rywa-
lizacji o miano kuźni prezesów 
od sześciu lat konsekwentnie 

wiodą prym uczelnie tech-
niczne. Podobnie jak w roku 
ubiegłym, w pierwszej trójce 
znajdują się: Politechnika 
Warszawska (8,74 proc.), 
Akademia Górniczo-Hutnicza 
w Krakowie (8,28 proc.) i Poli-
technika Śląska w Gliwicach 
(8,05 proc.). Dyplomy tych 
trzech uczelni ma ponad jedna 
czwarta szefów czołowych firm 
w Polsce.

Jak menedżer to z Politechniki
Politechnika Śląska znalazła się na trzecim 
miejscu wśród uczelni kształcących kadrę 
menedżerską kraju. Według raportu 
„Rzeczpospolitej” aż 8,05 proc. szefów 
największych polskich przedsiębiorstw 
ukończyło gliwicką uczelnię.

Z zestawienia, w którym znala-
zło się w tym roku 16 uczelni, 
wynika, że siedmiu na dzie-
sięciu szefów dużych polskich 
firm ma dyplom uczelni tech-
nicznej lub ekonomicznej. W 
pierwszej dziesiątce kuźni 
prezesów znalazły się również: 
Szkoła Główna Handlowa w 
Warszawie (5,29 proc.), Poli-
technika Wrocławska (5,06 
proc.), Uniwersytet Warszaw-
ski (4,14 proc.), Politechnika 
Gdańska (3,68 proc.), Poli-
technika Poznańska (3,68 
proc.), Uniwersytet Ekono-
miczny w Krakowie (3,68 
proc.) oraz Politechnika Łódz-
ka (3,45 proc.).


