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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

STANOWISKO
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ 7 kwietnia br. zajê³a stanowisko ws. dzia³añ propagandowych rz¹du wymierzonych w KGHM Polsk¹ Mied. Stanowisko wys³ano do wiadomoci
Premiera, Ministra Skarbu Pañstwa, Prezesa Zarz¹du i Rady Nadzorczej KGHM.

·

·
·

oszuka³ pracowników Polskiej Miedzi d¹¿¹c do ca³kowitej prywatyzacji spó³ki. Tylko dziêki zdecydowanej postawie pracowników i przeprowadzeniu strajku ostrzegawczego odst¹piono od ca³kowitej sprzeda¿y akcji spó³ki,
wprowadzi³ niespotykany na wiatow¹ skalê haracz nazywany podatkiem od miedzi i srebra, którego skutkiem jest dodatkowe finansowe drenowanie KGHM-u,
pozbawia Spó³kê mo¿liwoci rozwoju poprzez dalsze systematyczne
ograbianie spó³ki z zysku,
odmawia przyznania koncesji na poszukiwanie i dalsz¹ eksploatacjê
z³ó¿ miedzi na terenach górniczych przylegaj¹cych do obecnie eksploatowanych,
sprzeda³ aktywa telekomunikacyjne (Polkomtel i Dialog), które stanowi³y zabezpieczenie na czas dekoniunktury na rynku miedzi,
zyski spó³ki wywióz³ z kraju poprzez raje podatkowe i przeznaczy³ na
inwestycje zagraniczne, a na kolejne wydatki systematycznie i niebezpiecznie siê zad³u¿a,
rozwin¹³ do ogromnych rozmiarów korupcjê polityczn¹ poprzez zatrudnianie swoich partyjnych pociotków na wysokop³atnych stanowiskach i niespotykanie rozmno¿y³ etaty w Centrali  dawne Biuro
Zarz¹du,
pozbawia pracowników przez ostatnie 6 lat rewaloryzacji stawek osobistego zaszeregowania i wyrównania spadku p³acy realnej,
³amie obowi¹zuj¹ce prawo, odmawiaj¹c powo³ania prawid³owo wybranych przez pracowników reprezentantów ich interesów w Radzie
Nadzorczej i szykanuje za dzia³alnoæ zwi¹zkow¹.

Ju¿ dwa miesi¹ce na kopalni Rudna trwa istny cyrk przypominaj¹cy
kropka w kropkê przygotowania do s³ynnych gospodarskich wizyt z
czasów PRL-u, tych za czasów Edwarda Gierka. Piewcy propagandy minionej epoki mog¹ uczyæ siê od obecnych propagandystów. Ca³y ten
cyrk odbywa siê na specjalne zamówienie, bo wróble ju¿ æwierkaj¹, ¿e w
dniu 17 kwietnia 2014 r. na kopalniê Rudna ma przybyæ z gospodarsk¹ wizyt¹ pierwszy k³amca III RP  premier rz¹du Donald Tusk.

·

Pracownicy rejonu R-IX przyozdabiaj¹ z rozmachem chodniki, komory i
co tylko siê da, za kierownictwo kopalni oraz cz³onkowie Zarz¹du zamiast zajmowaæ siê produkcj¹ systematycznie kontroluj¹ postêpy prac
dekoratorskich. Od podszybia poprzez drogi dojazdowe a¿ do oddzia³u
G-25 wylewa siê hektolitry farby, zu¿ywa siatki ochronne do obudowy,
opisuje i znakuje wszystko, co tylko wpadnie pod drodze w oko. Przygotowuje siê nawet specjalny podwietlany neon, który ma zostaæ zapalony
jako symboliczne uruchomieniu wydobycia na poziomie 1200 m. w rejonie tzw. G³ogowa G³êbokiego Przemys³owego.

·

Ostatnio takie przedstawienie pracownicy Rudnej ogl¹dali w latach
siedemdziesi¹tych, podczas wizyty tow. Gierka i Jaroszewicza. A co niektórym wydawa³o siê, ¿e czasy propagandy sukcesu i malowania trawy
na zielono mamy ju¿ za sob¹. Pracownicy z politowaniem przygl¹daj¹ siê
temu przedstawieniu i tworzeniu kolejnej fikcji na potrzeby rz¹dowego
pijaru. K³amstwo i koloryzowanie rzeczywistoci sta³y siê jedyn¹ i naczeln¹ zasad¹ ich dzia³ania.

Widaæ jednoznacznie, ¿e najwa¿niejsze sta³o siê dla nich skupienie na
k³amstwie i tworzenie fikcji, a tak naprawdê to wszystko zmierza do zniszczenia przemys³u miedziowego w Polsce.

Politycy Platformy Obywatelskiej oraz nominowani przez nich podw³adni
do kierowania spó³kami, kontrolowanymi przez skarb pañstwa, od szeciu lat systematycznie niszcz¹ przemys³ miedziowy w Polsce. Przeszkadza im nawet Polska Mied w nazwie firmy. Dalej tworz¹ fikcjê i bêd¹
przedstawiaæ pracê w kopalni na podstawie pijarowskich przekazów.

·
·

·
·

Nie nabierzecie Nas na tê medialn¹ fikcjê i po górniczemu przywitamy tych, którym zawdziêczmy ostatnie lata k³amstwa, lekcewa¿enia,
arogancji i hipokryzji. Protestujemy przeciwko dezinformacji i przedstawianiu warunków pracy w podretuszowanej rzeczywistoci. Powinno siê
pokazaæ codzienne warunki, w jakich przychodzi nam pracowaæ.
Za SKGRM NSZZ Solidarnoæ

Pracownicy KGHM-u nie zapomnieli kto:

Weso³ego Alleluja!
Z okazji wi¹t Wielkanocnych wszystkim
czytelnikom i cz³onkom Solidarnoci ¿yczymy
radosnego prze¿ywania Zmartwychwstania
Pañskiego w rodzinnym gronie i wród
przyjació³.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi,
Komisje Zak³adowe i Miêdzyzak³adowe NSZZ Solidarnoæ
oraz redakcja Pryzmatu

No i znowu wybory?
Redakcja: No i znowu wybory do rady nadzorczej KGHM?
Józef Czyczerski: W tym pytaniu s³ychaæ nutê zw¹tpienia, a wydawa³oby
siê, ¿e to ja powinienem byæ zdegustowany, bo ca³¹ VIII kadencjê rady
nadzorczej spêdzi³em w s¹dach, zamiast na posiedzeniach rady broniæ
KGHM przed bezpardonowym niszczeniem przez politykierów polskiego
przemys³u miedziowego, który jest sumiennym p³atnikiem bud¿etu pañstwa. KGHM daje Polakom pracê, za któr¹ mo¿emy utrzymywaæ nasze
rodziny oraz pozytywnie wp³ywa na rozwój ca³ego regionu. Koñczy siê
trzyletnia kadencja i og³oszono kalendarium wyborcze na nastêpn¹  ju¿
IX kadencjê.

Politycy nie zrezygnuj¹, z wyznaczenia swoich zaufanych ludzi, którzy to
bêd¹ pilnowaæ politycznego interesu rz¹dz¹cych. My jako pracownicy
mamy tylko 3 miejsca i powinnimy wybraæ takich przedstawicieli, którzy
gwarantuj¹ powstrzymanie procesu niszczenia tego przemys³u. Takich,
którzy s¹ w stanie patrzeæ na rêce w³adzy i skutecznie wykorzystywaæ
opiniê publiczn¹ i mo¿liwoci prawne, broni¹c naszych miejsc pracy.
Mog¹ to zagwarantowaæ osoby, które niejednokrotnie udowodni³y, ¿e
potrafi¹ byæ skuteczne, nie boj¹ siê w³adzy i nie wejd¹ z ni¹ w uk³ady. Nie
mo¿emy daæ sob¹ manipulowaæ, bo stawk¹ s¹ nasze miejsca pracy i byt
naszych rodzin. Rz¹dz¹cym obecnie chodzi o ca³kowite zniechêcenie, bo
bêd¹ wtedy robiæ to, co im siê podoba. Polska jest nazywana przez obecnie rz¹dz¹cych pañstwem demokratycznym, tak wiêc wszystkich powinien obowi¹zywaæ ten sam porz¹dek prawny. Tymczasem za rz¹dów Tuska ministrowie postawili siê ponad prawem i ³ami¹ zapisy ustawy. Wygl¹da jednak na to, ¿e pañstwo Polskie ma tyle wspólnego z demokracj¹
co platforma obywatelska z Obywatelami. Wydawa³o siê, ¿e w s¹dzie
sprawa bêdzie oczywista, jednak okaza³o siê, ¿e teraz do s¹du idzie siê po
wyrok, a nie po sprawiedliwoæ.
Jednym z zarzutów, jaki stawia mi minister odmawiaj¹c powo³ania jest to,
¿e na posiedzeniach rady nadzorczej stawia³em interes pracowników
ponad interes spó³ki, dobro akcjonariuszy i prawa rynku. Taka ocena
s³ugusów partii rz¹dz¹cej jest dla mnie wyró¿nieniem i dowodem, ¿e
uczciwoæ wobec pracowników, którzy mnie wybrali, op³aca siê bez wzglêdu na konsekwencje.
Redakcja: Pozostaje postawiæ pytanie: Dlaczego mamy nie korzystaæ ze
swoich praw? Tym bardziej, gdy rz¹dz¹cy ograniczaj¹ nam je przecie¿
coraz bardziej.
Józef Czyczerski: Ustawodawca uchwali³ prawo, ¿e w zak³adach prywatyzowanych, pracownicy w demokratyczny sposób bêd¹ wybierali swoich przedstawicieli i tak siê te¿ dzia³o przez 20 lat. Ale do w³adzy dorwa³a
siê Platforma Obywatelska i nie mo¿e zdzier¿yæ, ¿e kto bêdzie patrzy³ im
na rêce. Maj¹ obecnie pe³niê w³adzy i chc¹ robiæ to, co im siê tylko podoba. Rozkradanie i likwidacja pozosta³oci polskiego przemys³u ma siê
teraz odbywaæ przy opuszczonej kurtynie. Moja praca i prezentowane
stanowisko nie by³o tym czego oczekuj¹ rz¹dz¹cy politycy. Dla nich w
czasie kampanii wyborczej jestemy szanownymi wyborcami, a po
wyborach ju¿ tylko obywatelami, którzy im przeszkadzaj¹ w robieniu
karier i interesów.
Gdy nie dostosowa³em siê do oczekiwañ rz¹dz¹cego uk³adu, Zarz¹d Spó³ki
wynaj¹³ za ogromne pieni¹dze wyspecjalizowan¹ agencjê, która zajmowa³a siê odpowiednim inspirowaniem dziennikarzy do publikowania
k³amliwych informacji w mediach. Tylko w 2012 roku w polskich mediach ukaza³o siê 128 tekstów i 12 programów telewizyjnych powiêconych jedynie s³usznej linii. Ta twórcza wspó³praca trwa³a od 2009 roku.
Jeden z cz³onków rady nadzorczej KGHM, nominowany przez ministra,
przestraszony stwierdzi³: oni znaj¹ wszystkich, mog¹ zniszczyæ ka¿dego. Mamy do czynienia z ludmi zdolnymi do ka¿dego wiñstwa i jestemy wiadomi tego, ¿e te dzia³ania wywo³uj¹ negatywny skutek.
Redakcja: Ostatnie lata dowiod³y, ¿e ta propaganda jest bardziej skuteczna na zewn¹trz KGHM, a pracownicy instynktownie wyczuwaj¹, ¿e kto
próbuje nimi manipulowaæ i kreowana rzeczywistoæ jest wirtualna. Dlaczego pracownicy znowu powinni pójæ g³osowaæ skoro nie maj¹ wp³ywu na wyborcze realia?
Józef Czyczerski: Nie mo¿emy oczywicie wykluczyæ, ¿e ponownie minister Skarbu Pañstwa postawi siê ponad prawem, w tym podobno demokratycznym kraju, i znów nie powo³a prawomocnie wybranych przedstawicieli za³ogi do rady nadzorczej. Mo¿e znowu nie bêd¹ spe³niali jego
oczekiwañ, ale najwa¿niejsze, by spe³niali oczekiwania pracowników,
bo ich maj¹ reprezentowaæ. A takie zachowanie polityków powinno nas
jeszcze bardziej zmobilizowaæ, by pokazaæ gest Kozakiewicza obecnej
w³adzy!
Dzisiaj ju¿ bardzo wyranie widaæ dlaczego przeszkadza³em Ministrowi i
Zarz¹dowi w radzie nadzorczej. Mieli swoje plany i by³em bardzo niewygodny. Proszê zwróciæ uwagê, ¿e podczas mojej nieobecnoci pozbyto
siê aktywów telekomunikacyjnych (Polkomtel i Dialog), które mia³y byæ
nasz¹ tarcz¹ w momencie spadku cen miedzi i srebra na gie³dzie londyñskiej poni¿ej naszych kosztów. Mia³y chroniæ pracowników KGHM
przed likwidacj¹ naszych miejsc pracy.
Okaza³o siê, ¿e bez najmniejszego oporu i przy pe³nej aprobacie przedsta-

wicieli skarbu pañstwa w radzie nadzorczej oraz wielkim optymizmie mediów sprzedano te spó³ki. Pieni¹dze, które mia³y nam zagwarantowaæ
przetrwanie KGHM, zosta³y wyprowadzone z kraju do Kanady poprzez
raje podatkowe, a teraz nastêpuje zad³u¿anie ci¹gu podstawowego, bo
s¹ potrzebne kolejne miliardy. To jest ewidentny dowód na to, ¿e minister
mia³ konkretne zadanie do zrealizowania i dlatego posun¹³ siê do z³amania ustawy. Chodzi³o o to, aby nikt nie patrzy³ w³adzy na rêce.
Dlatego uwa¿am, podobnie jak pracownicy, ¿e interes pracowników
i spó³ki to to samo. Nie mo¿na traktowaæ KGHM-u, jako dojnej krowy
do zaspakajania nieograniczonych potrzeb bud¿etowych, korupcji politycznej i rozdmuchanej do monstrualnych wielkoci administracji. To siê
bêdzie musia³o zawaliæ i nikt z tzw. warszawki tym siê nie przejmie 
wrêcz przeciwnie. Zostaniemy oskar¿eni o to, ¿e sta³o siê to z naszej winy.
Takich przyk³adów w Polsce mamy a¿ nadto. Udzia³ w g³osowaniu jest
najbardziej bezpieczn¹ form¹ przeciwstawienia siê w³adzy i powiedzenia NIE takim praktykom.

Solidarnoæ wytypowa³a w prawyborach swoich kandydatów do udzia³u
w pracowniczych wyborach do rady nadzorczej KGHM Polska Mied S.A.
maj¹cych odbyæ siê w dniach 14-15 maja. Sekcja Krajowa Górnictwa Rud
Miedzi w g³osowaniu wybra³a:
- Józefa Czyczerskiego
(przewodnicz¹cy KZ NSZZ Solidarnoæ O/ZG Rudna)
- Bogdana Nuciñskiego
(przewodnicz¹cy KM NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin)
- Bogus³awa Szarka
(przewodnicz¹cy KZ NSZZ Solidarnoæ O/ZG Polkowice-Sieroszowice; obecnie jedyny przedstawiciel pracowników w radzie nadzorczej KGHM).

KGHM za spraw¹ nieudolnoci koalicji PO-PSL z kury znosz¹cej z³ote jaja i medialnej maskotki sta³ siê kul¹ u nogi
rz¹dz¹cych

Niemedialny bud¿et KGHM
Rada Nadzorcza podjê³a uchwa³ê przyjmuj¹c¹ bud¿et na 2014 rok. Po
raz pierwszy w historii prognoza bud¿etu nie zosta³a podana do wiadomoci publicznej. Wniosek z tego jest jeden  kiepska prognoza
wyniku na bie¿¹cy rok. Rz¹d nie mo¿e jednak pozwoliæ na przypiêcie
Polskiej Miedzi ³atki kolejnego zniszczonego przedsiêbiorstwa przez
pseudolibera³ów z PO. Podjêto kilka propagandowych akcji maj¹cych na celu przyæmienie wszelkich z³ych informacji o KGHM i przekucie ich w sukces rz¹du.
G³ównym powodem nieopublikowania bud¿etu na 2014 rok jest wstyd
przed tym co w ostatnim czasie zrobili Tusk z ekip¹ PO-PSL. Jeszcze
niedawno KGHM osi¹ga³ ponad 11 mld z³ zysku, a teraz bêd¹ skromne 2
mld z³. Zbli¿aj¹ siê wybory do europarlamentu, samorz¹dowe, prezydenckie i parlamentarne  nie³adnie by to wygl¹da³o. Przyczyn¹ tego problemu
jest niew³aciwe zarz¹dzanie i podatek od niektórych kopalin, który zabiera z KGHM ok. 2 mld z³ rocznie. Rz¹d po dwóch latach funkcjonowania
mia³ przeanalizowaæ wp³yw podatku na spó³kê i dostosowaæ ustawê do
rzeczywistoci. Okazuje siê, ¿e ministerstwo finansów nie dopatrzy³o siê
negatywnego wp³ywu podatku na funkcjonowanie spó³ki i regionu. Co z
tego, ¿e Zarz¹d KGHM przedstawi³ dokumenty, z których wynika, i¿ czêæ
oddzia³ów spó³ki po wprowadzeniu podatku jest nierentowna? Najwyraniej nieistotny jest równie¿ fakt zaci¹gniêcia dodatkowych kredytów
przez KGHM i ni¿szych nagród z zysku dla pracowników. Ministerstwo
przed³o¿y³o raport Radzie Ministrów, która ma ustosunkowaæ siê do przedstawionych wniosków, a nastêpnie przekazaæ raport do Sejmu. Nawet
symboliczne  dla formalnoci  nieobni¿enie przez rz¹d podatku od
miedzi i srebra oznacza tylko jedno. Ogromn¹ dziurê bud¿etow¹ i problemy finansowe rz¹du Tuska.
Brak publikacji niewygodnych danych i szeroko zakrojona akcja propagandowa przes³aniaj¹ca niewygodne fakty s¹ niezbêdnym elementem
dzia³añ Platformy Obywatelskiej, ¿eby nie popaæ w nie³askê wyborców.
Zazêbienie siê czterech wyborów w krótkim czasie sprawia, ¿e kampania
wyborcza bêdzie trwaæ nieprzerwanie do padziernika 2015 roku. Samo
nieupublicznienie prognozy bud¿etu nie wystarczy³oby do zatajenia oczywistego faktu, ¿e król jest nagi. Dlatego postanowiono zrobiæ dodatkowy propagandowy krok  zakup akcji przez Zarz¹d KGHM. Ka¿dy z preze-

sów kupi³ akcje Polskiej Miedzi za ok. 200 tys. z³. £¹cznie ponad 1 mln z³.
Có¿ to jest dla takich krezusów co zarabiaj¹ miliony? Sam Prezes KGHM w
ubieg³ym roku zarobi³ ok. 2 mln z³. Nic dziwnego, ¿e bez problemu staæ go
na zakup ogromnego pakietu akcji od rêki, na który zwyk³y pracownik
musia³by pracowaæ wiele lat.
Jak to jest, ¿e najlepszy Prezes w Polsce, który dosta³ wiêcej nagród ni¿
towarzysz Leonid Bre¿niew medali, musi podpieraæ siê tanimi zagrywkami propagandowymi? Spadaj¹: wydobycie, przychody i wynik netto.
Podatek od miedzi i srebra dobija KGHM, a inwestycje zagraniczne poch³aniaj¹ kolejne miliony. Wysi³ki pijarowskie pójd¹ jednak na marne. Nie
da siê bowiem w kó³ko ukrywaæ niewygodne fakty i przykrywaæ je kolejnymi informacyjnymi sukcesami prosto z chilijskiej kopalni Sierra Gorda. Ca³a uk³adanka zaczyna powoli siê rozpadaæ  rzeczywistoæ próchnieje na zbyt wielu obszarach.

Sukces Solidarnoci
W styczniu tego roku informowalimy w Pryzmacie o zorganizowaniu
przez Centralne Biuro Zakupów przetargu na przeprowadzanie szkoleñ i
kursów zawodowych dla pracowników KGHM. Dotychczas zajmowa³o
siê tym Miedziowe Centrum Kszta³cenia Kadr, znaj¹ce specyfikê górnictwa miedziowego, lecz tym razem CBZ postanowi³o powierzyæ to zadanie
firmie ze l¹ska, która nie spe³nia³a warunków w kwestii kadr, infrastruktury i sprzêtu. Jedynym kryterium, dziêki któremu ta firma wygra³a przetarg, by³a najni¿sza cena. Dodatkowo po wygranym przetargu zaczê³a siê
organizowaæ dopiero w momencie, gdy ju¿ powinna przeprowadzaæ
wszystkie szkolenia  od pocz¹tku 2014 r. Po nag³onieniu sprawy przez
Solidarnoæ Zarz¹d KGHM postanowi³ przyjrzeæ siê problemowi. W konsekwencji organizacjê i przeprowadzanie szkoleñ w kwietniu ponownie
przekazano MCKK.
Uda³o siê powróciæ do poprzedniego sprawdzonego systemu, ale pozosta³y pytania bez odpowiedzi:
1) Jak to jest mo¿liwe, ¿e przetarg wygrywa firma, która nie spe³ni³a wymogów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia? Firma nie
posiadaj¹ca w Lubinie ¿adnego zaplecza kadrowego, maszynowego
ani infrastrukturalnego. Czy w KGHM ka¿dy mo¿e wygraæ dowolny
przetarg byleby zaproponowa³ najni¿sz¹ cenê? A mo¿e inne czynniki decydowa³y o takim wyborze?
2) Jak pracownicy na stanowiskach operatorskich maj¹ byæ prawid³owo
wyszkoleni, skoro  po raz pierwszy w historii  robi siê kilkumiesiêczne przerwy w kursach?

W cieniu czwartej rocznicy
katastrofy smoleñskiej
4. rocznica katastrofy smoleñskiej. Zdarzenie bez precedensu w dziejach lotnictwa. Nigdzie na raz nie zginê³a w katastrofie elita w³adzy
na czele z Prezydentem i ca³ym sztabem wojska. Te 96 ofiar do dzisiaj
jest wyrzutem dla naszego Pañstwa, które nie zapobieg³o tej tragedii. Gdyby nawet zgodziæ siê z tez¹ o szczególnym zbiegu okolicznoci, to nijak nie da siê usprawiedliwiæ tego, co sta³o siê po katastrofie.
Rz¹d oddaj¹cy bezmylnie inicjatywê w rêce Rosjan, pozwalaj¹cy im niszczyæ nasz samolot, nie wykazuj¹cy determinacji by odzyskaæ czarne skrzynki, nie odwo³uj¹cy siê do wiatowej opinii publicznej. S³owem ¿enada.
Odpowiedzialnoæ za tê sytuacjê spada ca³kowicie na premiera Tuska i
jego ministrów, równie¿ i prezydenta Komorowskiego. ¯aden z nich do
dzisiaj nie poczuwa siê do odpowiedzialnoci za ledztwo, które zamiast
przybli¿yæ nas do rozwi¹zania sprawy katastrofy, jest walk¹ z przeciwnikami politycznymi. A spo³eczeñstwu próbuje siê wmówiæ co ca³kiem odwrotnego, ¿e to w³anie PiS gra kart¹ smoleñsk¹. Gdyby nie Macierewicz
i grono jego wspó³pracowników sprawie ju¿ dawno by ³eb ukrêcono.
Dzisiaj nawet bezczelnie mówi siê, ¿e czemu nie zakoñczyæ ledztwa bez
koronnych dowodów.
Nie przes¹dzam w ¿aden sposób co by³o przyczyn¹ katastrofy. Widzê i
wiem jedno. W³adzom nie zale¿y, by wyjaniæ ka¿dy szczegó³, ka¿d¹ w¹t-

pliwoæ. Przypomnê jak potraktowano prof. Kleibera (prezes Polskiej Akademii Nauk), kiedy zaproponowa³ powa¿n¹ merytoryczn¹ debatê naukowców. Prorz¹dowe media, na czele z Wyborcz¹ i TVN-em próbuj¹ narzuciæ
narracjê, w której ka¿dy, kto domaga siê rzetelnego ledztwa, to jaki
oszo³om. Zaczêto upowszechniaæ slogan o sekcie smoleñskiej, a Michnikowy organ wyplu³ z siebie cykl artyku³ów pod znamiennym tytu³em
Posmoleñskie dzieci. Media. Mia³a to byæ odpowied na niezwyk³¹ i dla
obecnej elity dziennikarzy niebezpieczn¹ popularnoæ ksi¹¿ki Resortowe dzieci. Media. W tym przypadku jako nikt siê nie oburzy³ na ordynarne wykorzystanie tragedii smoleñskiej do doranej walki z prawicowymi
dziennikarzami.
Polityka zagraniczna Polski wzglêdem Rosji leg³a w gruzach. Ob³askawianie dzikiego niedwiedzia musia³o siê zakoñczyæ pora¿k¹. Ekipa Tuska
zachowuje siê dzisiaj jak neofici, chc¹cy pokazaæ jak bardzo s¹ zaanga¿owani. Chyba tylko kto, kto by z kosmosu przyby³, móg³by uwierzyæ w te
gorliwe, ale puste s³owa, bo nie id¹ za nimi ¿adne czyny. Mam tu na myli
rzecz jasna nie tylko deklaracje, ale stosunek do przywódców Europy,
którzy w obecnej sytuacji wykazali siê ca³kowit¹ nieudolnoci¹. S³owo
sankcje sta³o siê synonimem ¿artu i kpiny. Nikt z obozu rz¹dz¹cego nie
przyzna³ siê, ¿e Rosjanie nas wykiwali, ¿e nasz¹ s³aboæ wykorzystali
bezceremonialnie. Mówi siê, ¿e historia jest nauczycielk¹ ¿ycia. Historyk
Tusk i historyk Komorowski okazali siê ma³o pojêtnymi uczniami.
4. rocznica nie jest niestety dla w³adz wyrzutem sumienia. Jak gdyby nic,
mówi¹ do nas, Polacy, nic siê nie sta³o. Genera³ B³asik i inni nie byli pijani,
owiadcza prokuratura po czterech latach. Ta sama prokuratura milcza³a,
kiedy pada³o k³amstwo z ust niejakiej Anodiny. Raport Milera, obecna
postawa pana Laska, to wszystko dzia³ania maj¹ce zatrzeæ nieudolnoæ
pañstwa i omieszyæ tych, którzy domagaj¹ siê rzetelnego ledztwa i
prawdy o katastrofie smoleñskiej.
Nie wiem czy kiedykolwiek uda siê w pe³ni wywietliæ tajemnicê tej katastrofy, ale chcia³bym ¿yæ w pañstwie, w którym wszystkie jego s³u¿by
bêd¹ uczciwie d¹¿yæ do wyjanienia ka¿dej katastrofy, nawet jakby prawda mia³a byæ bardzo bolesna. W tej katastrofie zginêli ludzie ró¿nych opcji
politycznych, ró¿nych wyznañ. To powinno nas ³¹czyæ a nie dzieliæ. Czeæ
Pamiêci Wszystkim, bez wyj¹tku, którzy zginêli na nieludzkiej ziemi.
Janusz Wolniak, Tygodnik Solidarnoæ

Aktualnoci
Kolejna afera
Ta ekipa oszukuje i k³amie przy aprobacie najwiêkszych mediów ju¿ od
ponad 6 lat. Nastêpni uczciwi z dru¿yny Tuska, wybitni naprawiacze i
mentorzy moralni narodu szybko siê dorobili i bêd¹ teraz udawaæ nowobogack¹ elitê. Mogliby ju¿ za¿¹daæ postawienia pomników budowniczych III RP. Koncerny Hewlett-Packard oraz IBM przyzna³y, ¿e korumpowa³y urzêdników Tuska i tylko urzêdnicy jako siê nie przyznaj¹ i udaj¹
nadal wiêtych. To ju¿ kolejni naprawiacze z tej ekipy co uczciwie siê
dorobili. Informacjê tê oficjalnie podaj¹ media. Korupcja w Polsce jest ju¿
spraw¹ normaln¹ wród urzêdników i wielkiego biznesu. Tak twierdz¹
sami ministrowie rz¹du. Koncerny korumpowa³y polskich urzêdników
przy przetargach publicznych na systemy informatyczne. Dowody s¹ tak
silne, ¿e Hewlett-Packard nie maj¹c mo¿liwoci obrony przed oskar¿eniami zdecydowa³o siê przyznaæ. Dok³adnych szczegó³ów jeszcze nie znamy,
bo sprawê trzeba bêdzie jak zwykle przeci¹gaæ, a potem zamieæ po cichu
pod dywanik. Oczywicie media g³ównego cieku szybko znajd¹ tematy zastêpcze.
A jakie ³apówki bior¹ dzi polscy urzêdnicy za rz¹dowe kontrakty? W
listopadzie 2013 roku zatrzymano w zwi¹zku z infoafer¹ 18 osób. Wród
nich byli m.in. wiceprezes G³ównego Urzêdu Statycznego, pracownik
Centrum Informatyki Statystycznej oraz Naczelnik Wydzia³u Zamówieñ
Publicznych w Biurze Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Chodzi³o o szwindle w zamówieniach na zakup sprzêtu i us³ug
teleinformatycznych realizowanych przez Centrum Projektów Informatycznych (CPI) przy Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji
(MSWiA). Sprawa ma ju¿ ponad 3 lata, a zaczê³a siê od zatrzymania w
padzierniku 2010 roku 6 osób, w tym dwóch oficerów policji by³ych
dyrektorów CPI. Sam tylko szef Centrum Projektów Informatycznych
Andrzej M. mia³ przyj¹æ ³apówki na kwotê co najmniej 5 mln z³. A co z tym
od trzech lat robi¹ prokuratury i s¹dy? Strasznie siê spiesz¹, lecz teraz
maj¹ wa¿niejsze sprawy. Np. z³apano na gor¹cym uczynku staruszkê, co

przyw³aszczy³a mienie znacznej wartoci: batonik za 1,99 z³. Trzeba j¹
przyk³adnie ukaraæ. O infoaferze mo¿e siê zapomni

Prawie 7 mln z³ odprawy dla kumpli Tuska
6,9 mln z³ wyniesie odprawa dla by³ego prezesa PGE Krzysztofa Kiliana i
jego wspó³pracowników, którzy odeszli ze spó³ki w ubieg³ym roku. Co
zrobi³ nowy prezes Marek Woszczyk? Ju¿ podpisa³ swój prywatny kontrakt ze spó³k¹, gwarantuj¹cy wysok¹ pensjê i odprawê. Zwolnienie ekipy
Krzysztofa Kiliana  dobrego znajomego Donalda Tuska (Kilian by³ politykiem Kongresu Liberalno-Demokratycznego i Unii Wolnoci)  bêdzie
kosztowa³o kontrolowan¹ przez Skarb Pañstwa spó³kê 5 razy wiêcej ni¿
rozstanie z jego poprzednikiem Tomaszem Zadrog¹. Co wiêcej, suma
wynagrodzeñ i odpraw wyp³aconych kadrze kierowniczej PGE siêgnê³a
niebotycznej kwoty 13,5 mln z³; to a¿ o 5 mln z³ wiêcej ni¿ w poprzednim
roku. Tak mened¿erowie spó³ek Skarbu Pañstwa obchodz¹ zapisy tzw.
ustawy kominowej, która od kilkunastu lat ma ograniczaæ ich zarobki.
Teoretycznie szefowie pañstwowych spó³ek nie mog¹ zarobiæ miesiêcznie wiêcej ni¿ szeciokrotnoæ przeciêtnego wynagrodzenia w sektorze
przedsiêbiorstw. Limit wynosi dzi oko³o 23 tys. z³. Na czym polega mechanizm obejcia zapisów? Wystarczy, ¿e mened¿er otrzyma zgodê rady
nadzorczej (a faktycznie ministra skarbu), za³o¿y dzia³alnoæ gospodarcz¹
i podpisze umowê o zarz¹dzanie.

Podsumowanie kadencji Regionu Zag³êbie Miedziowe
To by³a trudna kadencja. Libera³owie mocno przykrêcali rubê. Dramatyczna sytuacja by³a m.in. w firmie Ado. Jedna z naszych kole¿anek, popieraj¹c zwi¹zkowców z regionu l¹sko-D¹browskiego, wywiesi³a w myl
zasady solidarnoci flagê, za co zosta³a dyscyplinarnie zwolniona. Zorganizowalimy kilkanacie pikiet pod firm¹, prowadzilimy mediacje i negocjacje. Walczylimy w s¹dzie. Ostatecznie pan, który t¹ firm¹ zarz¹dza³,
dzi ju¿ tam nie pracuje, tak jak ca³e kierownictwo. Zwolniona dzia³aczka
dosta³a odszkodowanie.
Tak¿e u najwiêkszego pracodawcy w regionie  czyli KGHM Polska Mied
 brak satysfakcjonuj¹cych naszych zwi¹zkowców rozwi¹zañ. Przewodnicz¹cy Józef Czyczerski jest nadal nie powo³ywany do rady nadzorczej
KGHM mimo wygranych wyborów i to z najlepszym wynikiem. W wielu
firmach bronimy namiastki praw zwi¹zkowych, która jeszcze zosta³a. Niektórzy maj¹ zakusy do wypowiadania uk³adów zbiorowych, pogarszania
warunków p³acy i pracy. Odnotowujemy z satysfakcj¹, ¿e s¹ i dobre firmy.
Bardzo prawid³owe relacje s¹ np. w Volkswagenie, ale takich przyk³adów
jest bardzo niewiele.
Nadal stojê na czele ruchu, który stworzylimy w diecezji legnickiej, a jest
to ruch na rzecz wiêtowania wolnej niedzieli. Mówimy nie tylko o wolnej
niedzieli, ale tak¿e o jej wiêtowaniu. W minionym okresie wysy³alimy w
tej sprawie listy do parlamentarzystów. Organizowalimy seminaria w
sejmie i senacie. Jednak politycy rz¹dz¹cej koalicji maj¹ to w g³êbokim
powa¿aniu. Zaklinaj¹ rzeczywistoæ, mówi¹c, ¿e na wprowadzeniu takich
rozwi¹zañ bardzo straci gospodarka. To demagogia. A przecie¿ jeli m¹¿
pracuje np. w hucie, a ¿ona w markecie, to dziecko wychowuje siê miêdzy
blokami. Konsekwencje tego ponosimy wszyscy. ( )
Bogdan Or³owski
przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu Zag³êbie Miedziowe

Z parlamentu do Brukseli? Niedoczekanie!
W maju br. Polacy wybior¹ 51 europos³ów w 13 okrêgach wyborczych.
Trzy tygodnie przed wyborami do parlamentu europejskiego NSZZ Solidarnoæ rozpocznie kampaniê informacyjn¹ wymierzon¹ w kandydatów
na europos³ów, którzy wykazali siê dzia³aniami antypracowniczymi. Akcja
rozpocznie siê 5 maja w Gdañsku, a informacje trafi¹ do wyborców za
porednictwem billboardów i spotów. Na czarnej licie znaleli siê przede
wszystkim obecni pos³owie i niedawni ministrowie szukaj¹cy schronienia w Brukseli i lepszych zarobków. Akcja ma na celu przypomnienie
spo³eczeñstwu kto g³osowa³ m.in. za póniejszymi emeryturami czy przeciwko referendum ws. pójcia szeciolatków do szkó³.
Ja, w przeciwieñstwie do Donalda Tuska, dotrzymujê s³owa. Tak, jak
mówi³em dwa lata temu w Sejmie: my was rozliczymy. Myla³em, ¿e ten
moment przyjdzie dopiero przed wyborami parlamentarnymi, okazuje siê
jednak, ¿e du¿o naszych milusiñskich chce czmychn¹æ do europarlamentu. Zepsuli Polskê, a teraz chc¹ zepsuæ Europê ( ) Po raz pierwszy
poka¿emy, ¿e mo¿na mieæ kontrolê nad politykami, oni nie s¹ bezkarni 
powiedzia³ Piotr Duda, szef Solidarnoci.


Nie chcemy pracowaæ a¿ do mierci
6 i 7 maja Trybuna³ Konstytucyjny zajmie siê skarg¹ Solidarnoci w
sprawie ustawy o emeryturach z FUS. Trybuna³ zajmie siê po³¹czonymi
wnioskami z³o¿onymi w tej sprawie w sierpniu 2012 r. przez Solidarnoæ, OPZZ oraz pos³ów PiS. Ustawa wyrówna³a i podwy¿szy³a wiek
emerytalny kobiet i mê¿czyzn do 67. roku ¿ycia. Ustawa o emeryturach z
FUS przewiduje m.in., ¿e od 2013 r. wiek emerytalny wzrasta o trzy miesi¹ce ka¿dego roku. Tym samym mê¿czyni osi¹gn¹ docelowy wiek emerytalny 67 lat w 2020 r., a kobiety  w 2040 r. Solidarnoæ od pocz¹tku
sprzeciwia³a siê reformowaniu systemu emerytalnego poprzez podniesienie wieku uprawniaj¹cego do przejcia na emeryturê. Zwi¹zek domaga³ siê poddania planowanych zmian pod g³osowanie w referendum.
Sejm odrzuci³ ten wniosek i w maju 2012 zadecydowa³ o podwy¿szeniu
wieku emerytalnego. W sierpniu Komisja Krajowa zdecydowa³a o skierowaniu skargi do Trybuna³u Konstytucyjnego w sprawie wyd³u¿enia wieku emerytalnego.
Zdaniem Solidarnoci zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mê¿czyzn
oraz zró¿nicowanie warunków nabycia prawa do tzw. emerytur czêciowych w zale¿noci od p³ci jest niezgodne z Konstytucj¹ RP. Solidarnoæ
skar¿y siê równie¿ na nieprzestrzeganie przyjêtej w Polsce w 2013 r. konwencji Miêdzynarodowej Organizacji Pracy nr 102 w sprawie minimalnych norm zabezpieczenia spo³ecznego. Konwencja zaleca, aby wiek
uprawniaj¹cy do emerytury nie przekracza³ 65 lat. Dopuszcza siê ustalenie wy¿szego wieku, ale powinno to byæ uzale¿nione od zdolnoci do
pracy osób starszych w danym kraju. Solidarnoæ zwraca uwagê, ¿e ten
warunek w Polsce nie zosta³ spe³niony. Zgodnie z danymi GUS i Eurostat
tylko niewielka czêæ spo³eczeñstwa zachowuje po 65 roku ¿ycia zdolnoæ do pracy zawodowej. Choæ wyd³u¿a siê rednia d³ugoæ ¿ycia, skraca siê tzw. d³ugoæ ¿ycia w zdrowiu. Oznacza to, ¿e w polskich realiach
wiek 67 lat nie jest wiekiem rozpoczynania nowego ¿ycia na emeryturze,
ale jest wiekiem chorowania i umierania.

W wieku 52 lat  4 kwietnia  odszed³ od nas
Przewodnicz¹cy Komisji Miêdzyzak³adowej
NSZZ Solidarnoæ w Hucie Miedzi G³ogów
i zas³u¿ony dzia³acz S wiêziony w stanie wojennym

p. Jacek Franczuk
Kondolencje i wyrazy szczerego ¿alu
dla rodziny i bliskich sk³ada
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ
oraz redakcja Pryzmatu

Jacek Franczuk by³ zwi¹zany z Solidarnoci¹ od jej powstania. Na podstawie dekretu o stanie wojennym 27 stycznia 1982 r. aresztowano go za
namalowanie farb¹ na murze Huty Miedzi G³ogów II w ¯ukowicach
napisów takich jak: PZPR mordercy i Solidarnoæ = znak Polski walcz¹cej. Po aresztowaniu osadzony w areszcie ledczym we Wroc³awiu, a od
26 lutego 1982 r. w Zak³adzie Karnym we Wroc³awiu. Nastêpnie 6 kwietnia 1982 r. skazano go wyrokiem Izby Wojskowej S¹du Najwy¿szego na
dwa lata wiêzienia. Zwolniony z Zak³adu Karnego 25 lutego 1983 r. na
podstawie postanowienia o przedterminowym zwolnieniu wydanym przez
S¹d l¹skiego Okrêgu Wojskowego we Wroc³awiu. Odznaczony przez
Prezydenta Lecha Kaczyñskiego Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zas³ugi w dzia³alnoci na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.
Od 21 marca 2014 r. pe³ni³ funkcjê Przewodnicz¹cego Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ Solidarnoæ w Hucie Miedzi G³ogów (wczeniej od
2002 r. zastêpca przewodnicz¹cego KM). Od 2002 roku delegat na Walne
Zebranie Delegatów Regionu Zag³êbie Miedziowe. Cz³onek Zarz¹du Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ Solidarnoæ.
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