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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Druga tura rozmów!
Podczas czerwcowych rozmów Zarz¹d KGHM Polska Mied S.A. przedstawi³ Raport o wynagrodzeniach za lata 2008-2012. W trakcie analizy raportu, w czêci dotycz¹cej podzia³u na stanowiska robotnicze i
nierobotnicze dó³, okaza³o siê, ¿e w analizowanym okresie wyst¹pi³a ró¿nica w dynamice przyrostu wynagrodzeñ na niekorzyæ stanowisk robotniczych (redni wzrost wynagrodzeñ 17,2% w stosunku do 20,3%
na stanowiskach nierobotniczych). Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ wnios³a o spotkanie w tej sprawie i domaga³a siê
wyjanienia zaistnia³ej dysproporcji. Na pierwszym spotkaniu w lipcu
zaprezentowany materia³ nie rozwia³ w¹tpliwoci, postanowiono zorganizowaæ kolejne spotkanie, na które miano przygotowaæ bardzo szczegó³ow¹ analizê zwi¹zan¹ z polityk¹ kadrow¹.
Z przedstawionych na sierpniowym spotkaniu danych wynika, ¿e niekorzystna dynamika miêdzy wynagrodzeniami na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych zwi¹zana jest z rotacj¹ emerytaln¹. W
analizowanym okresie du¿o pracowników odesz³o na emerytury, a
dynamika zatrudnienia by³a wy¿sza na stanowiskach robotniczych,
co spowodowa³o, ¿e porównuj¹c wskaniki fluktuacji na kszta³towanie redniej p³acy w porównywalnych grupach wynios³a ponad 4,7%.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê zakoñczylimy rozmowy na tym etapie.
Mimo wszystko Solidarnoæ uwa¿a, ¿e od kilku lat nie uda³o siê podpisaæ porozumienia p³acowego z pracodawc¹, a lansowany system motywacyjny jest przyk³adem XXI-wiecznego niewolnictwa. W dodatku komicznie to siê prezentuje w stosunku do niemotywacyjnego podwojenia
p³ac zarz¹du z coroczn¹ ich waloryzacj¹. Przy kolejnych rozmowach p³acowych zwi¹zanych z ustaleniem wskanika wzrostu wynagrodzeñ Solidarnoæ bêdzie domagaæ siê podwy¿ek stawek osobistego zaszeregowania dla wszystkich pracowników.

Skuteczna interwencja NSZZ Solidarnoæ O/ZG Polkowice-Sieroszowice

Na oddziale soli wyp³acili
premiê za czerwiec
Pracownicy O/ZG Polkowice-Sieroszowice oddzia³u soli nie dostali w czerwcu pe³nej premii. Sta³o siê tak z powodu m.in. kilku awarii
i z³ej organizacji pracy. Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/
ZG Polkowice-Sieroszowice wnios³a do Dyrektora Technicznego o
spotkanie z zespo³em NSZZ Solidarnoæ ds. soli. Po przedstawieniu przez S argumentów Dyrektor z³o¿y³ owiadczenie, ¿e jeli pracownicy w lipcu wykonaj¹ plan i nadrobi¹ to co nie by³o wykonane w
czerwcu, wtedy w sierpniu wyp³aci im dodatkowo premiê za czerwiec.
Na spotkaniu z Dyrektorem omówiono problemy dotycz¹ce oddzia³u G55. Zdaniem Solidarnoci przyczyn¹ nieprzyznania pe³nej premii za czerwiec by³a z³a organizacja pracy. Przede wszystkim pojawi³y siê problemy
techniczne. Kombajn ATM-105 z powodu braku czêci by³ nieczynny ca³y
czerwiec, kombajn 770 odebrany 28 czerwca by³ niesprawny elektrycznie, a nowa krata PS-2 zatyka siê i nieustannie trzeba j¹ udra¿niaæ. W

kwestiach organizacyjnych maszyny wraz z operatorami nie powinni byæ
wypo¿yczani do spó³ki Zanam-Legmet, a w oddziale jest zbyt ma³a iloæ
mechaników do konserwacji kombajnów. Dodatkowo zawy¿one s¹ normy wydobycia, z³a jest jakoæ dróg odstawy, a nowy wêze³ jest niesprawny (zbiornik py³u). Na spotkaniu Dyrektor zapewni³, ¿e uwagi przedstawione przez Solidarnoæ bêd¹ wdra¿ane w ¿ycie, a usterki w miarê
mo¿liwoci usuniête. Dodatkowo zagwarantowa³, ¿e w sierpniu wyp³aci
pracownikom dodatkowo premiê za czerwiec, pod warunkiem, ¿e za³oga
z oddzia³u soli w lipcu wykona plan i nadrobi to co nie by³o wykonane w
czerwcu.
Po uwzglêdnieniu uwag Solidarnoci pracownicy oddzia³u soli
nadrobili straty i zosta³a im wyp³acona w sierpniu dodatkowa premia
za czerwiec. Bardzo dziêkujê Robertowi Rogalskiemu i Robertowi
Sidorowi za to, ¿e byli w zespole Solidarnoci i wskazali elementy,
które nale¿y poprawiæ. Dziêki nim pracownicy mieli mo¿liwoæ wypracowania zaleg³ej premii.  powiedzia³ Bogus³aw Szarek, przewodnicz¹cy KZ NSZZ Solidarnoæ O/ZG Polkowice-Sieroszowice.

Spotkanie Solidarnoci
z Prezesem Wirthem
9 sierpnia br. w Biurze Zarz¹du KGHM z inicjatywy NSZZ Solidarnoæ
odby³o siê robocze spotkanie z Prezesem Herbertem Wirthem. Z naszej
strony uczestniczyli: cz³onek Rady Nadzorczej Bogus³aw Szarek, Przewodnicz¹cy Regionalnej Sekcji Hutniczo-Przetwórczej Miedzi Jerzy Czarnecki z Huty Miedzi G³ogów, cz³onek Rady Sekcji Witold Nowicki z Huty
Miedzi Legnica.
Celem spotkania by³o omówienie rozwi¹zañ dotycz¹cych planowanego
spadku zatrudnienia w hutach zwi¹zanego ze zmianami w technologii i
prowadzonymi inwestycjami technicznymi. Plany obejmuj¹ lata 20132018 i spowodowaæ maj¹ obni¿enie zatrudnienia w KGHM o oko³o 1400
osób  tym samym zmniejszenie kosztów pracy. Redukcja iloci pracowników w hutach ma zwi¹zek z przekszta³ceniem HM Legnica w Hutê Z³omow¹ oraz zmian¹ technologii na zawiesinow¹ w HM G³ogów.
Prezes Wirth przypomnia³ swoj¹ dotychczasow¹ opiniê nt. hutnictwa
wyg³aszan¹ ju¿ na spotkaniach: hutnictwo w obecnym kszta³cie nie jest
dochodowe, poch³ania obecnie du¿e rodki na inwestycje, problemem
jest dla KGHM emisja CO2 a narzucone przez UE limity bêd¹ trudne do
utrzymania. Odnonie programu adaptacji pracowników szczególnie w
2017 r. Prezes Wirth podkreli³ po raz kolejny, ¿e zwolnieñ nie bêdzie.
Czêæ pracowników HM Legnica znajdzie zatrudnienie w innych oddzia³ach KGHM, bêd¹ przejcia na emerytury. W II etapie projektu przekszta³cenia HM Legnica planowane jest opanowanie technologii pozyskiwania
innych metali. Wymagaæ ona bêdzie zatrudnienia okrelonej liczby pracowników.
Na zg³aszane przez nas obawy o utratê pracy i trudnoci w przekwalifikowaniu, szczególnie pracowników starszych, Prezes Wirth zaproponowa³
kolejne spotkanie w Hucie Miedzi Legnica, gdzie zaprezentowany zostanie plan zagospodarowania pracowników. Podkreli³ jednoczenie, ¿e
nie bêdzie z Jego strony zgody na dalsze zbyt liczne zatrudnienie w hutach. Gospodarzem spotkania bêdzie Dyrektor HM Legnica Pan Artur
Wiêznowski.

Pracodawca na Rudnej chce wprowadzenia nowych zasad, które s¹ sprzeczne z obowi¹zuj¹cymi przepisami

zwi¹zkowym w Polsce  wyjania Józef Czyczerski, przewodnicz¹cy
SKGRM NSZZ Solidarnoæ.

Ponad prawem

Zdaniem zwi¹zkowców nakrêcony przez rz¹dz¹cych problem wysokich
zarobków zwi¹zkowców z KGHM powinien zostaæ rozwi¹zany poprzez
transparentne informacje na temat wynagrodzeñ w firmie. Zale¿y nam,
by wszyscy Polacy wiedzieli, jak to naprawdê wygl¹da. To prawda, nie da
siê porównywaæ naszego przedsiêbiorstwa np. z marketami, w których
zatrudnia siê pracowników na najni¿szej pensji krajowej. Teraz szczuje siê
ich na nas. Wygl¹da na to, ¿e najlepiej by³oby, ¿eby we wszystkich firmach w Polsce obowi¹zywa³y najni¿sze wynagrodzenia  mówi Józef
Czyczerski.

Dyrekcja O/ZG Rudna zaproponowa³a now¹ procedurê gospodarowania rodkami ochrony indywidualnej, wyposa¿eniem, odzie¿¹ i
obuwiem roboczym. Okazuje siê, ¿e zapisy proponowanych zmian s¹
niezgodne z Zak³adowym Uk³adem Zbiorowym Pracy. Pracodawca
próbuje przeforsowaæ mo¿liwoæ ustalania norm i zasad wydawania
rodków ochrony indywidualnej bez porozumienia ze zwi¹zkami zawodowymi i spo³eczn¹ inspekcj¹ pracy. Mog³oby to groziæ utrat¹
mo¿liwoci przeprowadzania testów rodków ochrony indywidualnej
przez samych pracowników lub ich przedstawicieli oraz wyd³u¿eniem
okresów ich u¿ywalnoci.
Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG Rudna wystosowa³a w
tej sprawie pismo do Dyrektora, w którym w jasny i klarowny sposób
wyjania pracodawcy dlaczego nie mo¿e samodzielnie podejmowaæ decyzji w tym obszarze.
W odpowiedzi na pismo ( ) informujê, ¿e zgodnie z zapisem § 72.5
ZUZP dla Pracowników Przemys³u Miedziowego Szczegó³owe normy i
zasady wydawania rodków ochrony indywidualnej, odzie¿y roboczej i rodków higieny osobistej okrela pracodawca w uzgodnieniu
z zak³adowymi organizacjami zwi¹zkowymi.
Oznacza to, ¿e wszystko co dotyczy szczegó³owych norm winno byæ
bezwzglêdnie uzgodnione z organizacjami zwi¹zkowymi. W tym zakresie Pracodawca nie ma kompetencji w podejmowaniu samodzielnej decyzji z pominiêciem zak³adowych organizacji zwi¹zkowych. Tak
wiêc wszystko to co dotyczy norm (rozumianych jako sposobów postêpowania) i zasad wydawania rodków ochrony indywidualnej, odzie¿y
roboczej i rodków higieny osobistej, winno byæ bezwzglêdnie uzgodnione z zak³adowymi organizacjami zwi¹zkowymi.
W naszej ocenie obowi¹zek uzgodnienia zak³ada nie tylko powinnoæ
zapewnienia informacji o projektach, lecz równie¿ dyskusji o jego merytorycznej treci, mo¿liwoci prezentowania ró¿nych stanowisk, próby ich
ujednolicania oraz wyprowadzenie ostatecznej, wspólnej i optymalnej
decyzji. U¿yty w prawie termin uzgodnienia, zgodnie z jego sensem
jêzykowym, ma oznaczaæ czynnoæ polegaj¹c¹ na doprowadzeniu do
oznak zbie¿noci. Taka interpretacja wyklucza jednostronne zachowania
Pracodawcy.

To nagonka polityczna
Zaprzestania perfidnych manipulacji opini¹ publiczn¹ i rzetelnych
informacji zwi¹zanych z rzeczywistymi kosztami funkcjonowania zwi¹zków zawodowych domagaj¹ siê od rz¹du zwi¹zkowcy z Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ.
Zdaniem zwi¹zkowców z KGHM Polska Mied rozpowszechnianie k³amstw
o ich niebotycznych zarobkach to nagonka polityczna na legalnie dzia³aj¹ce zwi¹zki zawodowe; rz¹dz¹cy manipuluj¹ pó³prawdami lub wrêcz k³amstwami, by zdyskredytowaæ ruch zwi¹zkowy a nawet go omieszyæ.
Owiadczamy, ¿e w Polsce obowi¹zuje porz¹dek prawny, który okrela
sposób tworzenia zwi¹zków zawodowych i wynagradzania pracowników oddelegowanych do pracy w nich. Je¿eli s¹ jakie nadu¿ycia, to w
przypadku KGHM ma to miejsce z inicjatywy i za aprobat¹ dzia³aczy Platformy Obywatelskiej, którzy od 6 lat niepodzielnie tworz¹ radê nadzorcz¹
i zarz¹d firmy. Pozostaje zadaæ pytanie, dlaczego toleruj¹ tak¹ sytuacjê?
 napisali w specjalnym owiadczeniu.
Zwi¹zkowcy zwracaj¹ uwagê, ¿e w KGHM tworzone s¹ mikro-zwi¹zki, na
czele których stoj¹ wysoko op³acani cz³onkowie kadry zarz¹dzaj¹cej. Ich
ogromne wynagrodzenia te¿ wliczane s¹ do tzw. kosztów zwi¹zkowych.
Jednym z takich mikro-zwi¹zków w Polskiej Miedzi kieruje g³ówny in¿ynier, który nie ma etatu zwi¹zkowego, ale jego bardzo wysokie wynagrodzenie wpisuje siê w redni¹ pensjê zwi¹zkowców. ( ) Wykorzystuj¹c
liderów mikro-zwi¹zków, pracodawcy rozbijaj¹ wspólne stanowisko zwi¹zkowe, co w konsekwencji prowadzi do dewaluacji i patologii w ruchu

Jego zdaniem karygodn¹ manipulacj¹ jest te¿ ³¹czenie wynagrodzeñ zwi¹zkowców z tytu³u ich oddelegowania do dzia³alnoci zwi¹zkowej z wynagrodzeniami otrzymywanymi przez nich za pracê w radzie nadzorczej spó³ki.
Przecie¿ zgodnie z ustaw¹ o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiêbiorstw
pañstwowych, pracownicy maj¹ prawo do wyboru swoich przedstawicieli do rady nadzorczej. A oni za swoj¹ pracê w radzie otrzymuj¹ takie
same jak pozostali, a czêsto nawet ni¿sze diety  informuje Czyczerski.
Zwi¹zkowcy z SKGRM proponuj¹, by rz¹d uregulowa³ te kwestie, wprowadzaj¹c w spó³kach Skarbu Pañstwa rozwi¹zania, zgodnie z którymi
wszyscy cz³onkowie rady nadzorczej pracowaliby bezp³atnie. Ale w ich
przekonaniu politycy PO tego nie zrobi¹, bo stanowiska w radzie traktuj¹
jak polityczne ³upy. Zwracaj¹ te¿ uwagê, ¿e zwi¹zki zawodowe bardzo
czêsto przedstawiane s¹ w mediach przez ekipê rz¹dz¹c¹ w negatywnym
kontekcie, a tymczasem nikt nie zaj¹knie siê na temat funkcjonowania
zwi¹zków pracodawców.
Przewodnicz¹cy Zwi¹zku Pracodawców Polska Mied zarabia ok. 2 mln
z³ rocznie. Dlaczego nikt nie mówi o jego zarobkach? Cz³onkowie zwi¹zków zawodowych p³ac¹ sk³adki dobrowolnie, ze swoich pensji. A pracodawcy odprowadzaj¹ je od liczby zatrudnionych pracowników. Ró¿nica
miêdzy nami jest te¿ taka, ¿e sk³adki na zwi¹zek pracodawców obci¹¿aj¹
koszty zak³adu, natomiast sk³adki p³acone przez pracowników z dobrowolnych deklaracji zwi¹zkowych, traktowane s¹ jako koszty pracownicze. Sprawuj¹cy w³adzê sto³ki w zwi¹zkach pracodawców obsadzaj¹ swoimi kolesiami, a to PO ju¿ nie przeszkadza  uwa¿a Józef Czyczerski.
Tygodnik Solidarnoæ, Beata Gajdziszewska

Aktualnoci
Dzieñ Energetyka
Z okazji Dnia Energetyka pragnê przekazaæ najlepsze ¿yczenia wszystkim pracownikom bran¿y energetycznej. ¯yczê Wam nieustannej opieki
Waszego patrona w. Maksymiliana Kolbego, lepszej przysz³oci zawodowej oraz poprawy bezpieczeñstwa i warunków pracy  w imieniu
Rady Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarnoæ, przewodnicz¹cy Kazimierz Grajcarek.

Miesi¹c Honorowego Krwiodawstwa
Apelujemy do cz³onków NSZZ Solidarnoæ i wszystkich ludzi dobrej
woli o podzielenie siê w sierpniu darem krwi z osobami najbardziej potrzebuj¹cymi. Wype³niaj¹c testament b³ogos³awionego Jana Paw³a II
zawartego w s³owach: Cz³owiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz
przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli siê z
innymi, od 2006 roku Zwi¹zek prowadzi w sierpniu akcjê honorowego
krwiodawstwa. To wspania³y pomnik Ojca wiêtego i praktyczna realizacja Jego nauki  uzasadniali pomys³odawcy swoj¹ inicjatywê. Du¿y
wp³yw mia³y na to dowiadczenia centrów krwiodawstwa. To w³anie
latem zapasy banków krwi s¹ na dramatycznie niskim poziomie, a wydawanie krwi ograniczane jest czêsto do przypadków bezporedniego zagro¿enia ¿ycia.

Lichwa na ka¿dym kroku
Wiele firm po¿ycza pieni¹dze nawet na kilkanacie tysiêcy procent w
skali roku. Zmieniona ustawa antylichwiarska jest powszechnie omijana.
Lichwa jest na porz¹dku dziennym, a zafundowali j¹ nam pos³owie nowelizuj¹c w 2011 r. prawo o kredycie konsumenckim. Dwa lata temu
usuniêto z ustawy zapis mówi¹cy o tym, i¿ ³¹czna kwota wszystkich
op³at, prowizji oraz innych kosztów nie mo¿e przekraczaæ 5% udzielanego kredytu. W kodeksie cywilnym pozosta³ zapis ograniczaj¹cy wysokoæ odsetek do czterokrotnoci tzw. stopy lombardowej NBP (obecnie

stopa ta wynosi 4%), ale zniesiono ograniczenia w ustalaniu dodatkowych kosztów kredytu lub po¿yczki. Parabankowe firmy po¿yczkowe
wyros³y jak grzyby po deszczu, rozwinê³y rynek chwilówek i innych
bardzo drogich produktów finansowych, wykorzystuj¹c niewiedzê Polaków do podstêpnego okradania ich z pieniêdzy.

Polskie sieci drogowe i kolejowe gorsze ni¿ w Afryce
Najnowszy raport wiatowego Forum Ekonomicznego nie pozostawia
z³udzeñ co do jakoci polskiej infrastruktury. Sporód 144 krajów notowanych w rankingu Polska znalaz³a siê na 79. miejscu, miêdzy 78. Kazachstanem i 80. Keni¹. Wyprzedzaj¹ nas m.in. Kazachstan, Namibia i
Rwanda, a tak¿e wiêkszoæ krajów europejskich. Najgorzej wypada polska sieæ drogowa. Mimo kolejnych otwieranych kawa³ków autostrad nasze
drogi znalaz³y siê na 124. miejscu za Bangladeszem, Etiopi¹, Zimbabwe i
Wietnamem. Jeli natomiast chodzi o lotniska, to zajmujemy 105. miejsce np. za Mali, Kambod¿¹ i Tad¿ykistanem. Najwy¿sze miejsce, z trzech
ga³êzi transportu, zajmuje kolej  77. pozycjê, tylko piêæ miejsc dalej ni¿
Bangladesz. Prawdziwa zielona wyspa.

Umieraj¹cy Kiszczak
dosta³ wolne na weekend
Jak poda³o radio RMF FM: Czes³aw Kiszczak w ciê¿kim stanie trafi³
do szpitala. Wiadomoæ podchwyci³y wszystkie wiod¹ce media,
cytuj¹c dramatyczne s³owa Kiszczakowej po³owicy o tragicznym stanie chorego serca cz³owieka honoru. Tymczasem ju¿ bez rozg³osu
okaza³o siê, ¿e umieraj¹cy Kiszczak wyszed³ o w³asnych si³ach ze
szpitala, wszak weekend, ale ju¿ w poniedzia³ek tam wróci, by kontynuowaæ umieranie. Nietrudno zauwa¿yæ, ¿e agonia genera³ów Jaruzelskiego i Kiszczaka trwa ju¿ od wczesnych lat 90-tych, kiedy to
wymiar sprawiedliwoci zacz¹³ markowaæ chêæ ukarania obu zdrajców, bandytów i morderców.
Jak widaæ, nie jest tak le z nasz¹ s³u¿b¹ zdrowia, skoro potrafi ona
przez 20 lat przy ¿yciu utrzymywaæ ludzi bêd¹cych permanentnie w
konwulsjach. Zastanawia nas, dlaczego milcz¹ zwolennicy eutanazji, tacy jak Jan Hartman czy Kazimiera Szczuka? Przecie¿ widaæ jak
na d³oni, ¿e w przypadku Jaruzelskiego i Kiszczaka mamy do czynienia z rekordowo d³ug¹ i tak krytykowan¹ przez oboje lewaków, uporczyw¹ terapi¹ kontynuowan¹ ju¿ dwie dekady.
Warszawska gazeta, 26-1 sierpnia 2013

Borusewicz siêgn¹³ dna
Dzisiejsze kierownictwo S nie ma nic wspólnego ze star¹ Solidarnoci¹. Przewodnicz¹cy Piotr Duda w czasach stanu wojennego by³ po drugiej stronie, ochraniaj¹c z dywizj¹ powietrzno-desantow¹ radio i telewizjê. To chichot historii  powiedzia³ w wywiadzie
dla Rzeczpospolitej marsza³ek senatu Bogdan Borusewicz. Coraz
mniej dziwi, ¿e Salon III RP ikonami Solidarnoci uczyni³ starannie
wyselekcjonowanych pod³ych nikczemników, którzy przy jego pomocy wgramolili siê na liczne coko³y i strasz¹ nas z ich wy¿yn swoj¹
pych¹ i obrzydliwymi, zak³amanymi mordami. Oto bezkarnoæ, tak¿e
przy udziale Borusewicza, zagwarantowano zdrajcom i mordercom,
Jaruzelskiemu i Kiszczakowi, z których jeden robi dzi za ojca polskiej demokracji, a drugi za cz³owieka honoru przy czym obaj to
wielcy patrioci, za po drugiej stronie sta³ Piotr Duda, po zêby
uzbrojony komandos ze s³ynnych czerwonych beretów, chroni¹cy
komunistów. Panie marsza³ku Borusewicz, jest pan pod³ym i nikczemnym cz³owiekiem, gdy¿ w tamtych czasach Piotr Duda, a tak¿e
ja oraz tysi¹ce innych m³odych ch³opaków by³o wcielonych do wojska tylko z tego powodu, ¿e w PRL istnia³a obowi¹zkowa, a mówi¹c
wprost, przymusowa zasadnicza s³u¿ba wojskowa, bo armia by³a z
poboru.
Piotr Duda i tysi¹ce innych nie mieli najmniejszego wp³ywu na to,
kiedy i do jakiej formacji zostan¹ powo³ani oraz w jakim zak¹tku
Polski przyjdzie im ods³ugiwaæ te dwa lata, lub w marynarce wojennej a¿ trzy. Pan o tym doskonale wie, ale wiadomo, ¿e jak siê chce

psa uderzyæ, to kij zawsze siê znajdzie. Pan jest historykiem, wiêc
czekam, ¿e kieruj¹c siê podobn¹ logik¹ cz³owieka pod³ego i nikczemnego, oskar¿y pan ludnoæ cywiln¹ powstañczej Warszawy o
to, ¿e sta³a po stronie okupanta i pêdzona przed niemieckimi czo³gami, uniemo¿liwia³a powstañcom skuteczn¹ obronê. Bo¿e, chroñ nas
przed takimi pseudo-bohaterami wystruganymi ze zwyk³ych kreatur
pozbawionych zasad i choæby ladowych oznak przyzwoitoci.
Warszawska gazeta, 26-1 sierpnia 2013

Jajko a sprawa polska
Mielimy prezydenta odwa¿nego, patriotê rozumiej¹cego czym jest
polska racja stanu. Antypolska swo³ocz rzuca³a mu siê do gard³a tak
w kraju, jak i za granic¹. Zagra¿a³ tylu miejscowym i zamiejscowym
interesom, ¿e sta³ siê politykiem niebezpiecznym dla wielu rodowisk. To wszystko spowodowa³o, ¿e musia³ zgin¹æ. No i mamy jego
nastêpcê. Jest on doskona³ym przyk³adem politycznego zadupia
jakim sta³a siê III RP, z któr¹ nikt siê nie liczy mimo b³azeñskich,
udaj¹cych mocarstwowoæ g³upich min strojnych przez . ¿a³osnego
i komicznego zarazem szefa MSZ Rados³awa Sikorskiego.
To, co sta³o siê w £ucku, jest doskona³ym przyk³adem, kim jest
dzisiejsza g³owa polskiego pañstwa i czym jest Polska pod rz¹dami
obecnej ferajny. Komorowski nikomu nie zagra¿a, nikt siê z nim nie
liczy, a podczas ³uckiej wizyty olany zosta³ nawet przez prezydenta
Ukrainy Janukowicza. To jajko rozgniecione przez ukraiñskiego
szczeniaka na prezydenckiej marynarce to najlepszy symbol stanu
polskiego pañstwa. Bezczelne pamiêtne s³owa Komorowskiego, który po gruziñskim incydencie z ostrzelaniem konwoju z polskim prezydentem Lechem Kaczyñskim powiedzia³ Jaka wizyta, taki zamach,
wracaj¹ do niego niczym z³oliwy bumerang, który wali go w rubaszny czerep, mówi¹c do niego szyderczo: Jaki prezydent, taki
zamach, ¿a³osny jajcarzu!
Warszawska gazeta, 26-1 sierpnia 2013

Przepis na samobójstwo
Proces ten ulega nieustannej dynamizacji. Europa pod has³ami tolerancji, otwartoci i nowoczesnoci szykuje sobie zgubê na dwóch
p³aszczyznach jednoczenie: demograficznej i kulturowej. To efekt
uderzenia w rodzinê i tradycyjny, wsparty na chrzecijañskim fundamencie, system wartoci. Mówi¹c o uderzeniu w rodzinê  nale¿y
uciliæ. Nie chodzi bynajmniej tylko o destrukcjê tradycyjnego
modelu rodziny jako zwi¹zku (ma³¿eñstwa) kobiety i mê¿czyzny. G³ówne zagro¿enie nie wynika bynajmniej z faktu, ¿e modernizatorzy ¿¹daj¹
uznania za ma³¿eñstwo rozmaitych zwi¹zków opartych na aberracyjnej seksualnoci. W koñcu nawet je¿eli parê gejów nazwiemy ma³¿eñstwem i przyznamy im wszelkie ma³¿eñskie uprawnienia wynikaj¹ce z prawa cywilnego, nie zmieni to podstawowej zasady kulturowo-cywilizacyjnej: ma³¿eñstwem jest zwi¹zek kobiety i mê¿czyzny.
Ta sytuacja przypomina casus bodaj¿e marchewki, któr¹ kiedy europejscy urzêdnicy postanowili uznaæ za owoc, nie warzywo. Mo¿na
we wszystkich rozporz¹dzeniach, recepturach kulinarnych, oficjalnych definicjach i aktach prawa uznaæ marchewkê za owoc, mo¿na
ob³o¿yæ j¹ owocow¹ stawk¹ podatków i dotacji, niemniej istota
rzeczy pozostanie niezmieniona: nadal bêdziemy mieli do czynienia
z warzywem. I na nic tutaj najwiêksze nawet chciejstwo. Stare powiedzenie g³osi: koñ wprowadzony do stajni nie zamieni siê w winiê, et vice versa. Zapisy w prawie Cywilnym, nadaj¹ce zwi¹zkom
homoseksualnym status i prawa ma³¿eñstwa tak naprawdê nie zmieni¹ idei ma³¿eñstwa w sensie kulturowym i cywilizacyjnym. Mo¿ecie
walczyæ z tradycj¹  nie wygracie ze staruszkiem Platonem. Uderzenie w rodzinê daje naprawdê straszny rezultat, kiedy przynosi skutki
demograficzne. Homozwi¹zki to temat zastêpczy, prawdziwym dramatem naszej cywilizacji staje siê ograniczenie dzietnoci rodzin.
Gdy rodzina przestaje spe³niaæ swój podstawowy cel  reprodukcjê
spo³eczeñstwa (to bardzo suche, technokratyczne okrelenie)  zaczyna robiæ siê niebezpiecznie.
Warszawska gazeta, 26-1 sierpnia 2013

Coraz bardziej boli
Gdyby za najbardziej ob³udn¹ kadencjê polityczn¹ przyznawano Oskary,
ekipa Donka cudotwórcy na pewno okaza³aby siê liderem nie do pobicia.
A¿ trudno zliczyæ ile razy z³otousty Donek ok³ama³ spo³eczeñstwo w ostatnim okresie rz¹dzenia. Nie mo¿na nie wspomnieæ o jego dokonaniach:
najwiêksze bezrobocie od wielu lat, 30% m³odych nie ma pracy, a 2/3
pracuje na umowach mieciowych, miliony wyjecha³y za granicê, kolejki
do us³ug s³u¿by zdrowia dawno nie by³y tak d³ugie co wygl¹da na jawn¹
eutanazjê spo³eczeñstwa  w dwóch s³owach: zielona wyspa! Wyszydzano premiera Kaczyñskiego, ¿e cz³owiek bez prawa jazdy nie potrafi budowaæ autostrad, a okazuje siê, ¿e obecna ekipa z prawami jazdy nie potrafi
budowaæ niczego. A gdy ju¿ co zbuduje to 2-3 razy dro¿ej ni¿ powinno
kosztowaæ, np. stadiony. W sumie jest jedna rzecz, która ci¹gle im siê
jeszcze udaje. Budowa rekordowej iloci fotoradarów, czyli bezczelny
drena¿ naszych portfeli po³¹czony z medialnym be³kotem wiêkszoci dziennikarzy o rzekomym cudzie gospodarczym, którego nikt na w³asne oczy
nie widzia³.
Zastanawiam siê, jak d³ugo jeszcze bêdzie udawa³o im siê ³ajaæ biedne i
sko³owane spo³eczeñstwo. Myla³em, ¿e po pierwszej kadencji to siê
skoñczy, dlatego niepokoi, ¿e doæ du¿a czêæ naszego spo³eczeñstwa
jest bardzo ³atwowierna, czasami wrêcz naiwna, ¿e tym samym k³amcom
potrafi¹ zaufaæ wielokrotnie. Ci¹gle s³yszymy tylko, ¿e le, ciê¿ko i zaczyna
brakowaæ na podstawowe artyku³y niezbêdne do prze¿ycia, a premier
dziarsko wybiera siê, wzorem starych towarzyszy, z gospodarsk¹ wizyt¹
po kraju. Tylko nie stawiajmy mu pytañ, jak ¿yæ, bo ta ekipa polityczna
dawno ju¿ da³a odpowied na tak postawione pytanie. Mamy ¿yæ krótko
i pracowaæ do mierci  tak wygl¹da rzeczywistoæ na naszej zielonej
wyspie. Wiêc co robiæ? Przede wszystkim organizowaæ siê na nowo,
tworzyæ wspólnoty ludzi m¹drych i odpowiedzialnych. ¯adnych wyborów nie traktowaæ na zasadzie rewii piêknoci, lecz przemylanych decyzji. Mechanizm jest prosty, jak przestajemy myleæ, to coraz wiêcej p³acimy. Naiwnoæ boli, a wcale nie musi. Wybór jak zawsze nale¿y do nas.
Górnik

Lepsi od Rostowskiego
Premier co rusz podkrela, ¿e równie dobrego fachowca jak obecny minister finansów, to w polskim spo³eczeñstwie ze wiec¹ szukaæ. Fachowiec
przyby³ z Wielkiej Brytanii, z której poza pobieran¹ z Polski ministerialn¹
wyp³at¹, co miesi¹c inkasuje dodatkowo 8,5 tys. z³ renty. Skoro ci¹gnêli
rencistê z wysp to najwyraniej wszystkie rezerwy kadrowe wród polskich ekonomistów wyczerpane s¹ do cna. Jakby nie patrzeæ, nasze pañstwo i polska gospodarka s¹ pod czujnym okiem obecnej koalicji PO-PSL
z brytyjskim biznesowym akcentem. Ale zdaje siê, ¿e premier na jaki czas
chyba zapomnia³, i¿ jest jeszcze w kraju  na nasze szczêcie  tak dochodowa firma jak KGHM i doj¹ j¹ ludzie partii ob³udy nie zostawiaj¹c nawet
nagrody pocieszenia zwyk³ym pracownikom. Wszelkiej maci decydenci
wyszli chyba z przekonania, ¿e skoro nadarza siê okazja i jest ciche polityczne przyzwolenie, to mo¿na kroiæ kasê na wszelkie mo¿liwe sposoby.
Praktyk¹ sta³o siê branie przez ró¿nych fachowców niema³ej kasy w zakamuflowany sposób. Dziwnie to jako pachnie, bo ludzie m³odzi, wykszta³ceni, w wiêkszoci przypadków bezskutecznie szukaj¹cy pracy, nie maj¹
szans na zatrudnienie, a tu jak siê okazuje s¹ specjalici nie wiadomo tak
w³aciwie od czego, chyba robienia kasy, których zatrudnia siê w grupie
kapita³owej nie na umowê o pracê, lecz w postaci jakich rycza³tów lub
niezrozumia³ych dla szarego pracownika umów. Do zatrudniania takich
specjalistów nale¿y doliczyæ niejednokrotnie koszty np. samochodów
s³u¿bowych, laptopów czy telefonów komórkowych  i nie chodzi tu o
prezesów czy dyrektorów.
Bardzo dziwne praktyki maj¹ miejsce, wiêc mo¿e w ramach rekompensaty, od kilku ju¿ lat nie podnoszonych wynagrodzeñ za³odze, prezes móg³by wydaæ zarz¹dzenie pozwalaj¹ce pracownikom chocia¿ przez chwilê
poczuæ siê jak prawdziwy manager z klasy wy¿szej, taki postêpowy z
du¿ego miasta. Raz do roku przyjecha³aby po pracownika firmowa limuzyna, która zawiezie i przywiezie go jak pana z zak³adu, raz na miesi¹c
pracownik móg³by za darmo zadzwoniæ z pracy do domu i raz w tygodniu
na komputerze kierownika wy³o¿yæ pasjansa. Jak widaæ nie mamy wygó-

rowanych wymagañ! Teraz na powa¿nie To osoby pracuj¹ce na co
dzieñ w trudnych warunkach i z nara¿eniem ¿ycia, powinny byæ nale¿ycie
wynagradzane. Nie wiem czy doczekamy siê na decyzje, które uporz¹dkuj¹ patologiê, pozwol¹ na zatrudnienie wykszta³conych m³odych ludzi
bez poparcia partii (równie¿ bez koniecznoci wykupowania billboardów)
i dadz¹ jednoczenie szansê uczciwego i godnego wynagradzania wszystkich pracowników za ciê¿k¹ pracê. Doæ faworyzowania w¹skiej grupy
politycznych wybrañców ze znajomociami, na których wynagrodzenia
pracuje za³oga.
Robotnik

Protestujemy w Warszawie
Doæ lekcewa¿enia spo³eczeñstwa  to has³o protestów, które maj¹
odbyæ siê w dniach 11-14 wrzenia. Liderzy central zwi¹zkowych nale¿¹cych do Miêdzyzwi¹zkowego Krajowego Komitetu Strajkowego uzgodnili, ¿e na razie g³ówne protesty zaplanowane s¹ na cztery dni, ale jeli
zajdzie taka potrzeba potrwaj¹ o kilka dni lub tygodni d³u¿ej. Do MKKS
nale¿¹ trzy centrale zwi¹zkowe: NSZZ Solidarnoæ, OPZZ i FZZ. Solidarnoæ apeluje do wszystkich chêtnych o udzia³ w protestach. Swoj¹ obecnoæ zapowiedzia³y ju¿ m.in. kluby Gazety Polskiej.
Do protestów w Warszawie zmusi³ nas rz¹d swoj¹ antyzwi¹zkow¹ postaw¹ i antypracowniczym ustawodawstwem. Podniesienie wieku emerytalnego do 67 lat, zbyt niskie podnoszenie p³acy minimalnej niewspó³mierne do wydatków ponoszonych przez polskie rodziny, wprowadzenie
niewolniczych rozwi¹zañ w postaci elastycznego czasu pracy, brak reakcji na coraz czêstsze zatrudnianie na umowy mieciowe, zrzucanie kryzysu na barki pracowników, ignorowanie g³osu spo³eczeñstwa wyra¿onego w projekcie referendalnym  to czêæ z kwestii podnoszonych przez
Solidarnoæ.
Im bli¿ej wrzeniowych protestów, tym wiêcej w mediach publikacji opisuj¹cych zwi¹zki zawodowe. Wiêkszoæ w sposób negatywny, z czego
czêæ szerz¹c k³amstwa  mowa o us³u¿nych prorz¹dowych dziennikarzach  ale s¹ te¿ rzetelne teksty. Antyzwi¹zkowe publikacje maj¹ odwieæ
cz³onków zwi¹zków i Polaków, zniechêconych rz¹dami Platformy Obywatelskiej, od protestowania. Solidarnoæ wspar³ dziennik Gazeta
Polska Codziennie, w którym w ka¿dy pi¹tek, a¿ do wrzeniowych
protestów, bêdzie ukazywaæ siê strona Solidarnoci z informacjami
o dzia³aniach zwi¹zku, postulatach których realizacji domagamy siê i szczegó³ach technicznych samych protestów. W Gazecie Polskiej Codziennie
bêd¹ te¿ prostowane nieprawdziwe antyzwi¹zkowe informacje, dziêki
czemu nasz przekaz dotrze do szerszej publicznoci  nie nale¿y zapominaæ, ¿e w³adzê wspiera kilka stacji telewizyjnych i radiowych oraz du¿a
czêæ prasy. Serdecznie zapraszam do lektury Gazety Polskiej Codziennie. Oczywicie w sposób szczególny polecam pi¹tkowe wydania ze stron¹
pod patronatem NSZZ Solidarnoæ 
powiedzia³ Marek Lewandowski, rzecznik Komisji
Krajowej NSZZ
Solidarnoæ.
11 wrzenia
Komisje Zak³adowe zrzeszone w Sekcji Krajowej
Górnictwa
Rud Miedzi
NSZZ Solidarnoæ wybieraj¹ siê na
manifestacjê
do Warszawy.
Bêd¹ wydawane dalsze komunikaty, jednoczenie prosimy zainteresowanych o kontakt z Komisjami Zak³adowymi Solidarnoci.
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