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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Józef Czyczerski i Bogus³aw Szarek zostali wybrani do Rady Nadzorczej – frekwencja w wyborach wynios³a ponad
50%

Za³oga wybra³a
Pomimo dziwnego przyspieszenia (bo prawie
pó³ roku Zarz¹d przelicza³ zebrane 15% podpisów odwo³uj¹cych narzuconych pseudoreprezentantów) i celowej dezinformacyjnej kampanii w okresie urlopowym, ci¹gania po s¹dach
i prokuraturach, poœpiesznych, niezrozumia³ych i jak na zamówienie polityczne wyroków
s¹dowych, popierania kandydatów Zarz¹du
przez organizacje, którym nie pierwszy raz wyraŸnie i celowo myli siê kogo maj¹ broniæ i
reprezentowaæ, zmuszania do podpisywania
siê na listach poparcia i naganiania do g³osowania na „swojaków”, czarnego pijaru realizowanego na zamówienie, pracownicy i tak
poszli do urn i wybrali Swoich przedstawicieli.
Na Józefa Czyczerskiego ponownie zag³osowa³o najwiêcej, bo a¿ 5298
pracowników Spó³ki, Bogus³aw Szarek zosta³ wybrany do Rady Nadzorczej ciesz¹c siê poparciem 2934 pracowników. Nie pomog³o nawet celowe mno¿enie siê kandydatów (obecnie 12, w poprzednich
wyborach udzia³ wziê³o 7 kandydatów) oraz rozdrabnianie elektoratu.
Zapewne nie takich cz³onków Rady Nadzorczej oczekiwali zarz¹dzaj¹cy te wybory.
Organizowana przez Zarz¹d Spó³ki w porozumieniu ze Skarbem Pañstwa „SZOPKA w KGHM – pt. wybory przedstawicieli pracowników do
Rady Nadzorczej w VIII kadencji” i czwarte ju¿ g³osowanie (inaczej nie
da siê tego okreœliæ) trwa nadal i ma na celu zmêczenie za³ogi i celowe
mieszanie. Ale nic nie dzieje siê bez powodu i nie jest przypadkiem.
Jednoczeœnie sukcesywnie i celowo wyprowadzana jest bez kontroli
spo³ecznej kasa i trwa festiwal dziwnych zakupów od uzdrowisk, poprzez gaz ³upkowy po elektrownie atomowe. Miliardy za aprobat¹ pseudo-cz³onków Rady wypompowano do Kanady, a to co jeszcze zostaje, ³upi w postaci podatków i danin obecny rz¹d.
Pracownikom kolejny rok odmawia siê podwy¿ki stawek, za to zarz¹dzaj¹cy podnosz¹ sobie p³ace podstawow¹ o 100% i gwarantuj¹ przy
tym coroczn¹ inflacyjn¹ rewaloryzacjê i sowite premie. Mo¿na by zadaæ pytanie, czy warto mieæ swoich przedstawicieli, którzy dotychczas sprawdzali siê w dzia³alnoœci zwi¹zkowej i Radzie Nadzorczej? Bo
przecie¿ jest tak, ¿e odpuszczaj¹c w tej kwestii dajemy przyzwolenie

na ca³kowite ju¿ ³amanie prawa we wszystkich dziedzinach. Z pewnoœci¹ nie mo¿emy pozwoliæ, ¿eby to politycy decydowali za nas, kto ma
reprezentowaæ pracowników w Radzie Nadzorczej. Pokazali nam ju¿
nie raz jak dbaj¹ o Polsk¹ MiedŸ, jej pracowników i NASZ REGION.
Pamiêtamy jak k³amali:

Nie sprywatyzujemy KGHM,
Nie oszukamy górników,
Nie ograbimy Firmy z zysku.

APEL
NSZZ „Solidarnoœæ” weŸmie udzia³ w marszu pod has³em „ObudŸ
siê, Polsko”, który odbêdzie siê 29 wrzeœnia w Warszawie. Na
marsz przyjad¹ ró¿ne œrodowiska z ca³ej Polski. Wszystkich ³¹czy
jedna sprawa – niezadowolenie zwi¹zane ze z³ymi rz¹dami Platformy Obywatelskiej. W Polsce ¿yje siê coraz gorzej, ludziom coraz trudniej zwi¹zaæ koniec z koñcem, a politycy koalicji rz¹dowej
jedyne co potrafi¹, to podnosiæ podatki i wiek emerytalny. Jeœli
le¿y Ci na sercu dobro Naszej Ojczyzny i chcia³byœ, ¿eby rz¹d Donalda Tuska przeszed³ do historii, przyjdŸ do swojej Komisji Zak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ” i zapisz siê na wyjazd do Warszawy.
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Na dzieñ przed pracowniczymi wyborami do Rady Nadzorczej KGHM zapad³ wyrok ws. dwugodzinnego strajku z
sierpnia 2009r.

Dajcie cz³owieka,
paragraf siê znajdzie
Z orzeczenia ustnego S¹du mo¿na wywnioskowaæ, ¿e pracownicy
powinni siedzieæ cicho i czekaæ co im los przyniesie. A jak wyrzuc¹
ich na bruk, bo rz¹d sprzeda pracowników razem z zak³adem pracy, to mog¹ wtedy ewentualnie... rozpocz¹æ spór zbiorowy (najlepiej z Urzêdem Pracy) i strajkowaæ (najlepiej pod mostem). Dwukrotnie umarzana przez prokuraturê sprawa znalaz³a swój ekspresowo-przyœpieszony fina³ w s¹dzie 4 wrzeœnia – na dzieñ przed
wyborami do Rady Nadzorczej.
S¹d orzeka³ w dwóch kwestiach: pierwsza dotyczy³a dzia³ania na szkodê
Spó³ki i straty w wysokoœci 940 tys. z³, spowodowanej dwugodzinnym przestojem w pracy i tu s¹d odrzuci³ zarzuty stawiane ówczesnym cz³onkom Rady Nadzorczej i uniewinni³ Józefa Czyczerskiego –
znaczy to, ¿e nie by³o dzia³ania na szkodê Spó³ki. Druga sprawa dotyczy³a kierowania strajkiem pomimo „œwiadomoœci o jego nielegalnoœci”. S¹d „wnikaj¹c w œwiadomoœæ” orzek³ o winie czterech z dziewiêciu oskar¿onych, m.in. Józefa Czyczerskiego. Jednak¿e postêpowanie warunkowo umorzono. Poœpiech z jakim s¹d wzi¹³ siê „ostro do
roboty” i zacz¹³ przyjmowaæ i firmowaæ wnioski oskar¿yciela wprawi³
w zdumienie nawet osoby obserwuj¹ce ca³¹ sprawê z boku. Wszystko wskazuje na to, ¿e wyrok musia³ byæ wydany przed wyborami do
Rady Nadzorczej. Ju¿ obroñcy zwracali uwagê, co do analogii do
wyroków z okresu stanu wojennego. Czy¿by zadzia³a³a stara maksyma: „Dajcie mi cz³owieka, a ja znajdê na niego paragraf”?
„To ma byæ nauczka dla nastêpnych, maj¹ byæ winni, nawet nie chodzi ju¿ o karê” – wnosi³ oskar¿yciel. Sêdzia wrêcz „wyj¹³ wyrok z ust”
oskar¿yciela i jak ten wnosi³, tak zas¹dzi³. Problem by³ z wymiarem
kary, ale s¹ przecie¿ salomonowe wyjœcia. Józef Czyczerski wyst¹pi³ o
pisemne uzasadnienie i zapowiedzia³ apelacjê od nieprawomocnego

 wyroku. W œwietle wyników wyborów do Rady pora¿k¹ jest nagonka

polityków Platformy Obywatelskiej i Zarz¹du KGHM w stosunku do
przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej i zwi¹zkowców.
Politycy PO i Zarz¹d KGHM twierdz¹, ¿e Skarb Pañstwa nie powinien
byæ adresatem roszczeñ. Nam znane jest inne stanowisko w tej sprawie, tj. S¹d Najwy¿szy w dnia 23 maja 2006 r. wydaj¹c wyrok III PZP 2/
06 stwierdzi³, ¿e podmiot teoretycznie kontroluj¹cy Spó³kê jest uto¿samiany z pracodawc¹. W ocenie specjalistów od prawa pracy wys³anie w dniu 23 lipca pisma do pracodawcy by³o krokiem w stronê
podjêcia rokowañ, które ustawa „o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych” nakazuje przeprowadziæ przed strajkiem. Przez 20 dni nikt z
adresatów pisma (Premier, Minister Skarbu Pañstwa i Zarz¹d KGHM)
nie raczy³ nawet odpowiedzieæ. Nie podjêto ¿adnych rokowañ. Jednak s¹d do tego w ogóle siê nie odniós³, a jedynie stwierdzi³, ¿e oskar¿eni wiedzieli, i¿ nie mog¹ strajkowaæ. A na jakiej podstawie takie wnioski?
Opinia prawna, któr¹ dysponowa³a Sekcja Krajowa Górnictwa Rud
Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ”, sporz¹dzona przez najlepszych prawników prawa pracy na Dolnym Œl¹sku, w swojej sentencji g³osi³a, ¿e
zgodna z prawem jest mo¿liwoœæ przeprowadzenia dwugodzinnej akcji
protestacyjnej w zwi¹zku z brakiem podjêcia rokowañ przez pracodawcê. Tak¹ opiniê mia³a Solidarnoœæ, zaœ Zarz¹d i adresaci pisma
innej opinii w tym czasie nie przedstawili. Tezy zawarte w posiadanej
przez NSZZ Solidarnoœæ opinii zosta³y tak¿e potwierdzone przez Przemys³awa Pog³ódka, eksperta ds. prawa pracy: „Zwi¹zkowcy maj¹ prawo protestowaæ w przypadku, gdy wa¿¹ siê losy pracowników co do
warunków pracy i p³acy. Mo¿na za³o¿yæ, ¿e w przypadku prywatyzacji
te warunki mog¹ siê zasadniczo zmieniæ. Wysy³aj¹c pismo z proœb¹ o
rozmowy do premiera i ministra skarbu, zrobili krok do rokowañ. Gdy
nie dostali odpowiedzi, mogli wprowadziæ strajk ostrzegawczy”. Ta
opinia zosta³a opublikowana nawet w Gazecie Wyborczej, która znana
jest ze swojej wrogoœci do Zwi¹zków Zawodowych.
Stan prawny by³ wiêc nastêpuj¹cy: Skarb Pañstwa jest prawdziwym
pracodawc¹, a miêdzy Walnymi Zgromadzeniami Akcjonariuszy to
Zarz¹d jest jego reprezentantem. Nawet jeœli Zarz¹d nie podziela³ stanowiska zwi¹zków zawodowych, to powinien by³ podj¹æ negocjacje i
tam przedstawiæ swoje stanowisko (poparte oczywiœcie opini¹, któr¹
siê dopiero po fakcie zacz¹³ podpieraæ). Nie by³o ¿adnej reakcji ze
strony Zarz¹du i zgodnie z ustaw¹ o rozwi¹zywaniu sporów zbioro-

wych (art.17 pkt.2), je¿eli utrudnia siê przeprowadzenie rokowañ, to
jest mo¿liwoœæ przeprowadzenia dwugodzinnego strajku ostrzegawczego. Nie jest wiêc mo¿liwe zgodzenie siê z wyrokiem s¹du i pominiêcie wrêcz istotnych dla sprawy kwestii.
Za ka¿dym razem, gdy prywatyzowane jest przedsiêbiorstwo, dzieje
siê to z niekorzyœci¹ dla pracowników Nie jest znany przypadek prywatyzacji, który nie przyniós³by negatywnych skutków dla pracowników. St¹d negocjowane s¹ pakiety gwarancji pracowniczych w procesie prywatyzacji. Jedno w tej ca³ej sytuacji jest pewne, nic siê nie
dzieje przypadkiem, a dotyczy to m.in. terminu og³oszenia wyroku na
dzieñ przed wyborami. £¹cznie by³o 15 rozpraw, z czego 3 ostatnie w
trybie ekspresowym w czasie 2 tygodni przed wyborami. Jak widaæ
po wynikach wyborów, to w ¿aden sposób nie wp³ynê³o na pracowników, którzy wiedzieli po czyjej stronie jest racja i kto tak naprawdê
reprezentuje ich interesy.
Józef Czyczerski ju¿ drugi raz zosta³ wybrany przez za³ogê do Rady
Nadzorczej na VIII kadencjê. Nie by³o te¿ przypadkiem niepowo³anie
reprezentantów pracowników do Rady Nadzorczej przez Ministra Skarbu Pañstwa w maju 2011r. Umo¿liwi³o to sprzeda¿ aktywów telekomunikacyjnych – Polkomtela i Dialogu – oraz wyprowadzenie miliardów na zagraniczne inwestycje. Wci¹¿ nie odpowiedziano na pytanie,
czy ówczesny Minister Skarbu Pañstwa Aleksander Grad pope³ni³ przestêpstwo? Co ciekawe ta sprawa jeszcze nie jest zamkniêta, mimo ¿e
zapis ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych mówi jednoznacznie (Art.14 pkt.2) „Cz³onkowie rad nadzorczych, o których mowa w ust.1, wybierani s¹ wyborach bezpoœrednich i tajnych, przy zachowaniu zasady powszechnoœci. Wynik wyborów jest wi¹¿¹cy dla walnego zgromadzenia .”

30. rocznica Zbrodni Lubiñskiej i 32. rocznica powstania
NSZZ „Solidarnoœæ”

Sierpieñ ‘82 – „Solidarnoœæ”
nigdy nie zapomni
NSZZ „Solidarnoœæ”, w³adze miasta i powiatu lubiñskiego, kibice
Zag³êbia Lubin, parlamentarzyœci, duchowni i mieszkañcy Lubina, pomimo niesprzyjaj¹cej pogody, jeszcze liczniej ni¿ rok temu
uczcili pamiêæ zamordowanych 30 lat temu przez zomowców. W
wyniku nieopisanej agresji zginê³y trzy osoby i kilkadziesi¹t zosta³o rannych. W kolejnych dniach przeœladowano osoby, które bra³y
udzia³ w manifestacji.
Tegoroczne podwójne obchody rozpoczêto od z³o¿enia kwiatów pod
pomnikiem B³ogos³awionego Jana Paw³a II w Legnicy. Nastêpnie obchody przenios³y siê do Lubina, gdzie mia³a miejsce sesja zwyczajna
VII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ
„Solidarnoœæ”, na które zaproszono goœci specjalnych, m.in.: Ksiêdza
Mariana Kopko – regionalnego duszpasterza Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ „Solidarnoœæ” i Franciszka Kopcia – przewodnicz¹cego
Regionu Jeleniogórskiego. Delegaci przyjêli m.in. stanowiska ws. umów
„œmieciowych” („Zdaniem Delegatów, proceder polegaj¹cy na masowym stosowaniu umów „œmieciowych”, przypomina stosunki spo³eczne panuj¹ce w epoce feudalnej i jest szkodliwy zarówno dla Pañstwa, jak i spo³eczeñstwa”) i udzia³u w marszu „ObudŸ siê Polsko”
(„Wzywamy wszystkich cz³onków Zwi¹zku do udzia³u w marszu organizowanym przez œrodowiska opozycyjne, który w proteœcie wobec polityki rz¹dz¹cej koalicji odbêdzie siê 29 wrzeœnia br. w Warszawie”).
Po WZD odby³ siê uroczysty koncert, w którym wyst¹pi³a m³odzie¿ z
kó³ka teatralnego z DK „Muza”, Zespó³ Rota ze Z³otoryi i Chór Górniczy ZG „Lubin”. Na szczególne wyró¿nienie zas³uguje Zespó³ Rota ze
Z³otoryi, który ma w swoim repertuarze wspania³e pieœni patriotyczne
upamiêtniaj¹ce Polaków walcz¹cych o wolnoœæ dla kraju w ubieg³ym
wieku. Jak co roku delegacja „Solidarnoœci” z³o¿y³a kwiaty na grobach Micha³a Adamowicza i Andrzeja Trajkowskiego na lubiñskim
cmentarzu. Nastêpnie mia³a miejsce uroczysta Msza Œwiêta w koœciele pw. Matki Boskiej Czêstochowskiej, pod przewodnictwem Ks. Biskupa Stefana Cichego.
Spod koœcio³a uczestnicy obchodów i mieszkañcy Lubina wraz z or-

kiestr¹ i kilkudziesiêcioma pocztami sztandarowymi przemaszerowali
pod Pomnik Ofiar Lubina 1982r. W tym roku kibice Zag³êbia Lubin ze
stowarzyszenia „Zag³êbie Fanatyków” zorganizowali Marsz mieszkañców Oblê¿onego Miasta. Pochód wspólnie ruszy³ w stronê g³azówœwiadków i pod Pomnik, gdzie kibice odpalili race i wykrzyczeli has³a:
„Czeœæ i chwa³a bohaterom” i „precz z komun¹”. Na ich transparentach mo¿na by³o przeczytaæ: „Sierpieñ ‘82 – Pamiêtamy”, „Dumni z
Rodziców” i „Bóg nam powierzy³ honor Polaków, Bogu go tylko oddamy”. Nastêpnie przemówienie wyg³osi³ Bogdan Or³owski, Przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ „Solidarnoœæ”,
przedstawiamy wybrane fragmennty:
„31 sierpnia to równie¿ rocznica powstania NSZZ „Solidarnoœæ”. (…)
I wydawa³oby siê, ¿e ju¿ wszystko jest, o czym marzono, bo mo¿na
pisaæ i mówiæ wszystko, bo mo¿na podró¿owaæ po Europie i œwiecie.
W sklepach jest wszystko. W telewizji kilkadziesi¹t kana³ów. Na samochody i inne tzw. dobra luksusowe nie trzeba kartki, nie trzeba koneksji zastrze¿onych dla partyjnych aparatczyków i ich donosicieli. Po
prostu, jak siê kiedyœ mówi³o „Ameryka”.
Tylko jest kilka, „ale”, które g³oœno trzeba wyartyku³owaæ: miliony osób
na umowach œmieciowych, katastroficznie poszerzaj¹ca siê strefa
ubóstwa, wg UNICEF blisko dwa miliony dzieci jest niedo¿ywionych,
setki tysiêcy m³odych i wykszta³conych ludzi zmuszonych bezrobociem opuœci³o swój kraj i czêsto brakuje im pieniêdzy na powrotny
bilet do swojej ojczyzny, wg GUS kilkadziesi¹t tysiêcy rozwodów co
roku, liberalizacja ¿ycia i spraw pracowniczych skutkuje ogromn¹ dysproporcj¹ w zarobkach pracodawców w stosunku do pracobiorców
oczywiœcie na niekorzyœæ tych drugich, tzw. dialog spo³eczny to kwintesencja kpiny w majestacie prawa.
To zasadnicze rozbie¿noœci w relacji pomiêdzy rz¹dem a stron¹ spo³eczn¹, zarz¹dzaj¹cymi a pracownikami i tak wystarczy upomnieæ siê
o godne warunki pracy, wiêksze wynagrodzenie czy po prostu o godnoœæ ludzk¹, aby zostaæ zwolnionym dyscyplinarnie b¹dŸ przesiadywaæ na ³awie s¹dowej i prze wiele miesiêcy lub ca³ymi latami udowadniaæ, ¿e siê nie jest przys³owiowym wielb³¹dem.”
Po przemówieniu odœpiewano hymn i z³o¿ono pod Pomnikiem wieñce i kwiaty. W kolejnych dniach mia³ miejsce festiwal „Muzyki z Oblê¿onego Miasta” i rekonstrukcja Zbrodni Lubiñskiej, która na d³ugo
zostanie w pamiêci mieszkañców ogl¹daj¹cych t¹ inscenizacjê. Rekonstrukcja tamtych wydarzeñ wygl¹da³a bardzo realistycznie, dzieci
p³aka³y ze strachu, a mieszkañcy patrzyli z przera¿eniem, niektórzy
p³akali. Dwa dni póŸniej, 2 wrzeœnia, odby³a siê Msza Œwiêta w Orzeszkowie, a po niej z³o¿ono kwiaty na grobie Mieczys³awa PoŸniaka, trzeciej ofiary.

Ireneusz Pasis pokieruje zwi¹zkiem zastêpuj¹c dotychczasowego Przewodnicz¹cego Adama Myrdê

„S” w PeBeKa ma nowego
Przewodnicz¹cego
W zwi¹zku z wyborem Adama Myrdy na stanowisko Starosty Powiatu Lubiñskiego, zgodnie ze Statutem NSZZ „Solidarnoœæ”, zrezygnowa³ z funkcji Przewodnicz¹cego Komisji Zak³adowej i z³o¿y³
mandat delegata na Zak³adowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” PeBeKa S.A. w Lubinie. Nowym Przewodnicz¹cym zosta³
Ireneusz Pasis, dotychczasowy Zastêpca Przewodnicz¹cego, zatrudniony w PeBeKa od 1988r.
Komisja Zak³adowa w dniu 12 lipca br. przyjê³a ww. rezygnacjê i powierzy³a pe³nienie obowi¹zków Przewodnicz¹cego Komisji Zak³adowej dotychczasowemu Zastêpcy Przewodnicz¹cego Ireneuszowi Pasis, do momentu wyboru nowego Przewodnicz¹cego. Komisja Zak³adowa zwo³a³a sprawozdawczo-wyborcze Zak³adowe Zebranie Delegatów, na którym Irek Pasis zosta³ wybrany Przewodnicz¹cym KZ, a
na zastêpców powo³a³ Rafa³a Klaudela oraz pe³ni¹cego spo³ecznie funkcjê Janusza Chocho³a.
Dotychczasowy Przewodnicz¹cy Adam Myrda by³ cz³onkiem komitetu za³o¿ycielskiego NSZZ „Solidarnoœæ” w Zak³adzie Budowy Kopalñ.

Najpierw jej Wiceprzewodnicz¹cym a nastêpnie przez 22 lata Przewodnicz¹cym Komisji Zak³adowej. Koledze Adamowi Myrdzie, który
nie boi siê nowych wyzwañ, ¿yczymy sukcesów na nowym stanowisku i jednoczeœnie dziêkujemy za dobr¹ pracê na rzecz NSZZ „Solidarnoœæ”. Nierozs¹dnie by³oby nie korzystaæ z wiedzy i doœwiadczenia
Adama, tak wiêc Komisja Zak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” Przedsiêbiorstwa Budowy Kopalñ zaproponowa³a mu przyjêcie funkcji Koordynatora. Otrzymaliœmy obietnicê, i¿ w ka¿dej chwili mo¿emy liczyæ na
jego pomoc.

S³owa przewodnicz¹cego Bogdana Or³owskiego uœwiadamiaj¹, ¿e
mimo istotnych ró¿nic system komunistyczny i kapitalistyczny ró¿ni¹
siê tylko sposobami utrzymania w³adzy. Jedni u¿ywali do tego ca³ego
aparatu si³y: wojska, milicji, Urzêdów Bezpieczeñstwa itp. Teraz nie ma
takiej potrzeby, obecnie ludzi przekonuje siê do odpowiednich pogl¹dów z ekranu TV, ewentualnie kupuje siê ich za „super okazyjne, promocyjne” kredyty (np.: Grecy przestali byæ suwerennym pañstwem,
ju¿ u siebie nie rz¹dz¹). Generalnie chodzi o to, ¿ebyœmy tyrali na
panów prezesów, którzy ³askawie zap³ac¹ nam za robotê, ale nie tyle
ile warta jest nasza praca, tylko tyle ile ustal¹ z odpowiednimi politykami, tzw. p³ace minimalne, umowy œmieciowe itd.

Nowy cudotwórca
na Rudnej!

Z uznaniem patrzy³em na kibiców którzy byli wspó³organizatorami
uroczystoœci upamiêtniaj¹cych Zbrodniê Lubiñsk¹. Tylko ludzie bez
rozumu mog¹ nazywaæ ich kibolami, a okrzyki „Chwa³a Bohaterom”
czy te¿ has³o na transparentach „Dumni z Rodziców” utwierdzaj¹ mnie
w przekonaniu, ¿e jest nadzieja dla naszego kraju. Zauwa¿aj¹c, ¿e jest
coraz wiêcej ludzi zaanga¿owanych w obchody rocznicy Zbrodni Lubiñskiej zastanawiam siê, jak d³ugo jeszcze bêdê czekaæ na spotkanie
tam wszystkich swoich znajomych, bo przecie¿ ginêli tam nasi koledzy z pracy. Czy tak trudno drodzy podziêkowaæ, oddaæ ho³d bohaterom? Mimo kryzysu i afer, mimo wszystko cieszmy siê wolnoœci¹,
czêsto te¿ dostatkiem i stabilizacj¹ finansow¹. Pamiêtajmy jednak, ¿e
nic nie jest dane raz i na zawsze. Wkrótce wyjazd do Warszawy przeciw 67-letnim emeryturom, dyskryminacji i w³adzy, która nas okrada.
Ile Ty zrobi³eœ ¿eby pokazaæ wszystkim, ¿e siê na to nie godzisz?
Poœwiecisz jeden dzieñ? Przestañmy narzekaæ i nie czekajmy z za³o¿onymi rêkami na nastêpne podatki i podwy¿ki. B¹dŸmy m¹drzy przed
szkod¹, bo budzenia siê z rêk¹ w nocniku na pewno mamy doœæ!
JedŸmy do Warszawy 29 wrzeœnia na marsz „ObudŸ siê Polsko”, bo
razem mo¿emy wiêcej.
In¿ynier

Ile¿ to ostatnio zrobiono szumu na temat programu „STOP wypadkom w pracy” realizowanym w O/ZG „ Rudna” w Polkowicach. Cel
bardzo szlachetny, bo oczywiœcie istnieje wyraŸna potrzeba podnoszenia œwiadomoœci za³ogi w rozwijaniu kultury bezpieczeñstwa wœród
wszystkich pracowników Oddzia³u Zak³ady Górnicze „Rudna”. Moj¹ i
kolegów ciekawoœæ wzbudzi³y jednak inne sprawy zwi¹zane z tym
wydarzeniem. Na stanowisku G³ównego In¿yniera BHP nast¹pi³a zmiana rodem z zaprzyjaŸnionej kopalni „Polkowice-Sieroszowice”, i tu
pojawi³y siê „cudowne” osi¹gniêcia. Mówi siê w firmach, ¿e Pan Dariusz (cudotwórca sukcesu) przeprowadzaj¹c w nich kontrole prowadzonych robót, w przypadku stwierdzenia nieprawid³owoœci odstêpuje od zastosowania sankcji. Mam nadziejê, ¿e nie jest to zwi¹zane z
przyjmowaniem gratyfikacji, lecz stanowisko „behapowca” i prowadzenie spraw bhp w danej firmie. Czy formalnie przyjête jest i zaakceptowane przez dyrekcjê, ¿e osoba na tak odpowiedzialnym stanowisku
w O/ZG „Rudna” w godzinach pracy wykonuje czynnoœci zwi¹zane z
prowadzeniem, razem z pracownic¹ Biura Zarz¹du, w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej?
Poza tym, nie s¹ to pojedyncze przypadki, które maj¹ miejsce. Poszkodowanego w wypadku zastrasza siê, ch³odno i wyrachowanie
informuje o konsekwencjach zwi¹zanych z uznaniem winy i mo¿liwoœci¹ utraty pracy sugeruj¹c zrezygnowanie ze zg³oszenia wypadku.
Czarê goryczy dope³nia fakt, ¿e ci którzy nie rezygnuj¹, zazwyczaj s¹
odpowiedzialni za wypadki. W protoko³ach powypadkowych winê zrzuca siê na pracowników fizycznych i pod presj¹ sk³ania siê do przyjêcia
takiej wersji. W wielu przypadkach wypadki, które maj¹ miejsce, bardzo czêsto siê powtarzaj¹, ale pan (cudotwórca) nie ma nad tym ¿adnej kontroli, obce mu jest osobiste wypracowanie dzia³añ zapobiegaj¹cych. Tak wiêc mamy nadziejê, ¿e wprowadzany program nie oka¿e
siê kolejn¹ pora¿k¹, jak chocia¿by program „Efektywnoœæ” i wiele innych finansowanych z pieniêdzy, na które górnicy pracuj¹ w ciê¿kich
warunkach. W wielu przypadkach pozbawiaj¹c lub ograniczaj¹c im
premie za brak zawartoœci lub brak realizacji zadañ produkcyjnych w
¿aden sposób niezale¿nych od nich. Mamy g³êbok¹ nadziejê, ¿e prowadzona kampania wdra¿anego programu pod przewodnictwem
„œwietnego fachowca” z bran¿y górniczej, dyrektora pracowniczego,
nie oka¿e siê zas³on¹ i przykrywk¹ sukcesu znacznego spadku wypadkowoœci w O/ZG „Rudna”.
Obserwator

Parê s³ów o tym jak wygl¹da³y uroczystoœci lubiñskie, o
kibicach, wykorzystywaniu fizoli i o nas – co z tym wszystkim mo¿emy zrobiæ

Wczoraj, dziœ i jutro
Uroczystoœci Lubiñskie obchodziliœmy po raz 30-ty i mia³em takie
wra¿enie, ¿e coœ zaczyna siê w ludziach budziæ. Nie chodzi mi o to, ¿e
z roku na rok jest coraz wiêcej ludzi, nie chodzi mi te¿ o to, ¿e uroczystoœci zaszczyci³y t³umy mimo deszczu. S³uchaj¹c rozmów mia³em
wra¿enie, ¿e ludzie zaczynaj¹ rozumieæ jak BARDZO s¹ oszukiwani.

Kameleoni
Zauwa¿y³em, ¿e wielu ludziom z trudnoœci¹ przychodzi rozpoznanie
dobra i z³a, myl¹ uczciwoœæ z nieuczciwoœci¹ i zaciera siê w zastraszaj¹cym tempie granica kole¿eñstwa. Dziœ, gdy siêgnê pamiêci¹ wstecz
do lat 80-tych i momentu powstania „Solidarnoœci” doskonale pamiêtam, jaka wówczas panowa³a radoœæ, ¿e wreszcie pada znienawidzony komunistyczny totalitarny system, który zniewala³ cz³owieka,
pracownika. By³o nas wówczas, jak podaj¹ statystyki, w szeregach
„Solidarnoœci” 11 milionów doros³ych obywateli. Czy wszyscy z tych
11 mln zapisali siê do „Solidarnoœci” z przekonania, ¿e bêd¹c razem
jesteœmy na tyle silni i tworzymy realne zagro¿enie dla sprawuj¹cych
w³adzê? Po latach okazuje siê, ¿e czêœæ z tych, która wówczas masowo wstêpowa³a w szeregi „Solidarnoœci” wietrzy³a swój prywatny interes, drudzy ze strachu, ¿e bêd¹c na us³ugach PZPR-u mog¹ byæ ze
swojej dzia³alnoœci rozliczeni. Jeszcze inni okazali siê zwyk³ymi kapusiami. Ktoœ spyta, dlaczego o tym piszê dzisiaj, otó¿ dlatego, ¿e jesteœmy po kolejnym pamiêtnym i jubileuszowym sierpniu a historia zatoczy³a ko³o.
W tym roku obchodziliœmy 30-t¹ rocznicê tragicznych wydarzeñ lubiñskiego sierpnia, gdzie w pokojowej manifestacji w bestialski sposób zastrzelono trzy osoby. Strzelano do ludzi tylko dlatego, ¿e mieli
cywiln¹ odwagê upomnieæ siê o nasz¹ godnoœæ i podmiotowoœæ cz³owieka i pracownika. Dziœ po kolejnej rocznicy stawiam publiczne pytanie, ilu z nas dziœ zosta³o, ilu jest wiernych idea³om powstania „Solidarnoœci”, a ilu okaza³o siê dezerterami i wietrzy swój prywatny krótkowzroczny interes? To widaæ na co dzieñ w ró¿nych sytuacjach choæby w zak³adzie pracy, jak czêsto nie zwa¿aj¹c na kole¿ankê czy kolegê,
wbrew ogólnemu dobru kupczymy i za ró¿ne, czêsto bardzo œmieszne, b³yskotki sprzedajemy swoj¹ godnoœæ i stajemy siê niemymi zak³adnikami wielkiego biznesu, który jest robiony na naszych grzbietach i przy naszym milcz¹cym przyzwoleniu. Jak zawsze mamy szansê wyboru. Mam nadziejê, ¿e tak jak w roku 80-tym nast¹pi spo³eczne
przebudzenie. Ja ci¹gle wierny jestem „Solidarnoœci”, ani przez moment nie by³em „dezerterem”, a Ty wybieraj. Honor i twarz ma siê
jedn¹.
Wytrwa³y
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