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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Komunikat
W dniu 22 stycznia 2016 r. odby³o siê spotkanie przedstawicieli NSZZ
Solidarnoæ reprezentuj¹cych Oddzia³y Górnicze KGHM Polska
Mied S.A. (Józef Czyczerski, Bogus³aw Szarek, Bogdan Nuciñski) oraz
PeBeKa (Ireneusz Pasis) z parlamentarzystami ziemi legnickiej, Ministrem Skarbu Pañstwa i Wiceministrem Finansów.
W trakcie spotkania przedstawiciele NSZZ Solidarnoæ zapoznali stronê rz¹dow¹ z bardzo trudn¹ sytuacj¹ Spó³ki wynikaj¹c¹ z gwa³townych
spadków cen miedzi i srebra, uruchomionych inwestycji zagranicznych i
krajowych oraz ogromnym zad³u¿eniem Spó³ki w przeliczeniu wynosz¹cym oko³o 400 000 z³ na jednego zatrudnionego.
Przypomniano politykom o z³o¿onych obietnicach oraz narastaj¹cym
negatywnym wp³ywie wprowadzonego przez rz¹d PO-PSL podatku od
wydobycia niektórych kopalin, który to ma destrukcyjny wp³yw na dalsze
funkcjonowanie przemys³u miedziowego w Polsce.
Strona rz¹dowa poinformowa³a, ¿e w Ministerstwie Finansów trwaj¹ intensywne prace nad rozwi¹zaniem negatywnego wp³ywu podatku od
miedzi i srebra. W najbli¿szym czasie Premier Rz¹du zaprosi zainteresowan¹ stronê spo³eczn¹ na konsultacje do Urzêdu Rady Ministrów.

Dwa spotkania
z Zarz¹dem KGHM
Ponadzak³adowe organizacje zwi¹zków zawodowych odby³y dwa spotkania z przedstawicielami Zarz¹du KGHM Polska Mied w dniach
19.01.2016 r. i 28.01.2016 r., na których omawiano m.in. zmiany w Zak³adowym Uk³adzie Zbiorowym Pracy.
W dniu 19 stycznia 2016 r. strona pracodawcy przedstawi³a informacjê
o zatrudnieniu, wynagrodzeniach, Pracowniczym Programie Emerytalnym oraz Abonamencie Medycznym w Oddzia³ach KGHM Polska Mied
S.A. za 12 m-cy 2015 r. Przedstawiona równie¿ zosta³a propozycja zmiany definicji w Za³¹czniku Nr 11 do ZUZP dotycz¹ca zasad wyp³aty dodatkowej nagrody rocznej z zysku, gdzie proponuje siê zast¹piæ zapis zysk
netto wyra¿eniem dodatni wynik finansowy netto, co pozwoli³oby
wyeliminowaæ wp³yw tworzonych niektórych rezerw na wysokoæ wyp³acanej nagrody z zysku dla pracowników. Przewodnicz¹cy SKGRM NSZZ
Solidarnoæ zaproponowa³ uwzglêdnienie w zapisach wy³¹czenie
wszystkich tworzonych rezerw maj¹cych wp³yw na wielkoæ wyp³acanej
pracownikom nagrody z zysku.
Przedstawiciele Pracodawcy z³o¿yli ponadto propozycjê zawieszenia stosowania par. 28 ust. 2b ZUZP okrelaj¹cego, i¿ najni¿sze wynagrodzenie
w kraju stanowi pierwsz¹ kategorie osobistego zaszeregowania. SKGRM
NSZZ Solidarnoæ sprzeciwi³a siê tej propozycji ze wzglêdu na brak
wynegocjowania nowych zasad rewaloryzacji stawek osobistego zaszeregowania.
Dodatkowo zawarto porozumienie w sprawie iloci wczasów profilaktyczno-leczniczych na 2016 rok.

W dniu 28 stycznia 2016 r. dosz³o do kolejnego spotkania, na którym
wszystkie zwi¹zki zawodowe popar³y inicjatywê Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ w sprawie wy³¹czenia wszystkich
tworzonych rezerw maj¹cych wp³yw na wielkoæ wyp³acanej pracownikom nagrody z zysku. Taki zapis jest korzystniejszy dla pracowników. W
tym samym dniu Zarz¹d wyrazi³ zgodê na tê propozycjê.
Po odwo³aniu i wyborze nowych szeciu cz³onków Rady Nadzorczej,
pierwsze posiedzenie nadzoru Spó³ki odbêdzie siê 3 lutego br. W zwi¹zku
ze spodziewanymi zmianami w sk³adzie Zarz¹du KGHM z kwesti¹ prowadzenia rozmów p³acowych wstrzymano siê. Rozmowy bêd¹ kontynuowane ju¿ z nowym Zarz¹dem.

Stanowisko

Zarz¹du Regionu Zag³êbie Miedziowe
NSZZ Solidarnoæ z dnia 18 stycznia 2016 r.
ws. podatku od niektórych kopalin
Zarz¹d Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ Solidarnoæ ju¿ w styczniu
2012 r. protestowa³ przeciwko zamiarowi wprowadzenia przez Rz¹d RP
ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin dotycz¹cej w praktyce wy³¹cznie KGHM Polska Mied S.A. pozostaj¹c w przekonaniu, ¿e podatek bêdzie niszczyæ firmê i ograniczy mo¿liwoci jej intensywnego rozwoju poprzez modernizacjê i unowoczenianie procesu wydobycia i przeróbki rudy miedzi.
Prawo i Sprawiedliwoæ by³o zawsze przeciwne temu podatkowi i dlatego
Zarz¹d Regionu w imieniu pracowników KGHM PM S.A. i mieszkañców
Zag³êbia Miedziowego zwraca siê do Rz¹du RP o zrealizowanie zapowiedzi przedwyborczych i wprowadzenie radykalnych zmian w ustawie z dnia
2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz.
362, z 2014 r. poz. 1215 oraz z 2015 r. poz. 211).
Sprawa jest pilna - Spó³ka pogr¹¿a siê w coraz gorszej sytuacji ekonomiczno-finansowej - wartoæ akcji KGHM Polska Mied S.A. m.in. na skutek dzia³ania ustawy spad³a o po³owê - dalsze funkcjonowanie podatku
zwiêkszy nierentownoæ kolejnych oddzia³ów w firmie, a to wp³ynie na
sytuacjê ¿yciow¹ tysiêcy mieszkañców naszego Regionu.
Zarz¹d Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ Solidarnoæ liczy na szybkie
rozwi¹zanie tego problemu.

PeBeKa: pismo do Prezesa
ws. urlopu zdrowotnego
Przewodnicz¹cy NSZZ Solidarnoæ PeBeKa Ireneusz Pasis w dniu
19 stycznia 2016 r. w nawi¹zaniu do wczeniejszej korespondencji
zwróci³ siê do Prezesa Jacka Kulickiego ws. urlopu zdrowotnego dla
maszynistów wyci¹gowych obs³uguj¹cych maszyny wyci¹gowe typu
B-4300/DC-8m/s. NSZZ Solidarnoæ nie zgadza siê ze stanowiskiem

pracodawcy, poniewa¿ Instrukcja (nr KRG Szyby 03/GG1/13a) wyranie stanowi, ¿e dodatkowy urlop zdrowotny dla pracowników zatrudnionych na wy¿ej wskazanym stanowisku stanowi rodek ochronny
(barierê) ustanowiony w zwi¹zku z okrelonym czynnikiem zagro¿enia, wystêpuj¹cym na danym stanowisku (pozycja 19 Instrukcji 
stres), tj. czynnikiem wystêpuj¹cym niezale¿nie od przepracowania
pod ziemi¹ okrelonej czêci nominalnego czasu pracy.
W zwi¹zku z tym Komisja Zak³adowa wskaza³a, ¿e dodatkowy urlop zdrowotny stanowi w tym przypadku rodek ochronny z zakresu BHP  st¹d
na podstawie ogólnych przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy nie
mo¿na go pracowników pozbawiæ tak d³ugo, jak dany czynnik zagro¿enia wystêpuje. Za takim stanowiskiem przemawia fakt, ¿e do niedawna
urlop ten pracownikom bezspornie przys³ugiwa³ (pomimo braku zmiany
jakichkolwiek warunków) oraz okolicznoæ, i¿ w wietle ogólnych zasad
prawa pracy wszelkie przepisy nale¿y interpretowaæ na korzyæ pracownika.
W podsumowaniu Przewodnicz¹cy Ireneusz Pasis wskaza³, ¿e dodatkowy urlop zdrowotny stanowi treæ stosunku pracy danego pracownika.
Jeli wiêc pracodawca postanawia treæ takiego stosunku pracy jednostronnie zmodyfikowaæ na niekorzyæ pracownika (w omawianym przypadku - poprzez pozbawianie go dotychczas przys³uguj¹cego uprawnienia), powinien to zrobiæ w formie przewidzianej w Kodeksie Pracy  to
jest poprzez tzw. wypowiedzenie zmieniaj¹ce. Takie dzia³anie za nie zosta³o podjête. W zwi¹zku z tym NSZZ Solidarnoæ wnios³a o ponowne
przeanalizowanie sprawy i powrót do dotychczasowych, zgodnych z
prawem praktyk.

Spotkanie w O/ZG
Polkowice-Sieroszowice
Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ w KGHM Polska Mied S.A.
O/ZG Polkowice-Sieroszowice spotka³a siê w dniu 15 stycznia 2016
r. z Dyrekcj¹ w sprawie pilota¿owego systemu SNAP, czyli monitoringu maszyn do³owych w oddzia³ach G-62 i G-63. Podczas spotkania,
w którym uczestniczyli równie¿ Kierownik robót górniczych rejonu
SG, Nadsztygar ds. maszyn do³owych oraz Kierownik Dzia³u Normowania, Dyrektor poinformowa³ jakie efekty przyniesie wprowadzany
system monitoringu maszyn do³owych w oddzia³ach górniczych.
Obecni na spotkaniu przedstawiciele Komisji Zak³adowej przekazali
szereg propozycji i uwag dotycz¹cych funkcjonowania wdra¿anego
systemu SNAP. Po ich wys³uchaniu Dyrektor zadeklarowa³ przeanalizowanie i uwzglêdnienie ich w celu polepszenia dzia³ania systemu.
Jednoczenie zobowi¹za³ Nadsztygara Górniczego ds. maszyn do³owych oraz Nadsztygara ds. górniczych do koordynacji wdra¿anego systemu i kontaktu z pracownikami.

GIP podtrzyma³ stanowisko ws.
czasu pracy operatorów SWW
Po czterech miesi¹cach od pisma przes³anego przez Komisjê Zak³adow¹ NSZZ Solidarnoæ O/ZG Polkowice-Sieroszowice dotycz¹cego czasu pracy operatorów SWW w miejscu pracy z przekroczonymi
parametrami klimatycznymi odpowiedzi udzieli³ Zastêpca G³ównego
Inspektora Pracy Leszek Zaj¹c. G³ówny Inspektorat Pracy przedstawi³
stanowisko Ministra Gospodarki, które podobnie jak wczeniej nie
pokrywa siê ze stanowiskiem NSZZ Solidarnoæ.
Sprawa dotyczy stosowania skróconego wymiaru czasu pracy operatorów podziemnych maszyn górniczych - wozów typu SWW w kopalni rud
miedzi KGHM Polska Mied S.A. Oddzia³ Zak³ady Górnicze PolkowiceSieroszowice w sytuacji przekroczenia parametrów klimatycznych. NSZZ
Solidarnoæ stoi na stanowisku, ¿e w przypadku przekroczenia parametrów klimatycznych pracownik wozu SWW powinien mieæ skrócony czas
pracy z 8 do 6 godzin z powodu nagminnego wykonywania pracy poza
kabin¹ wozu oraz z powodu niewielkich ró¿nic temperatur w kabinie i
poza ni¹ w celu unikniêcia szoku termicznego.
Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002

r. reguluj¹cego kwestiê temperatury oraz intensywnoci ch³odzenia w
miejscu pracy, prawo wskazuje na trzy mo¿liwe warianty. W pierwszym
przypadku temperatura powietrza nie przekracza 28 stopni Celsjusza przy
wykonywaniu pomiaru termometrem suchym i intensywnoæ ch³odzenia nie jest mniejsza ni¿ 11 katastopni wilgotnych  w takiej sytuacji
obowi¹zuje normalny czas pracy. W drugim przypadku temperatura powietrza jest wiêksza ni¿ 28 stopni Celsjusza, ale nie przekracza 33 stopni
Celsjusza przy wykonywaniu pomiaru termometrem suchym lub intensywnoæ ch³odzenia jest mniejsza od 11 katastopni wilgotnych  w takiej
sytuacji obowi¹zuje ograniczenie czasu pracy z 8 do 6 godzin. W trzecim
przypadku temperatura powietrza jest wiêksza ni¿ 33 stopnie Celsjusza
przy wykonywaniu pomiaru termometrem suchym i w takiej sytuacji
mo¿na zatrudniæ pracowników tylko do akcji ratowniczej.
W drugim wariancie, a wiêc dotycz¹cym wspomnianych na wstêpie operatorów, w pierwszej kolejnoci nale¿y zastosowaæ odpowiednie rozwi¹zania techniczne dla obni¿enia temperatury powietrza, a dopiero w nastêpnej kolejnoci na skróceniu czasu pracy. Zastosowanie rozwi¹zania
technicznego obni¿aj¹cego temperaturê w postaci klimatyzacji kabiny
operatora wozu SWW jest prawid³owym zinterpretowaniem tego przepisu i mo¿e zostaæ uznane za zgodne z przepisami rozporz¹dzenia pod
warunkiem, ¿e w kabinie operatora podziemnej maszyny górniczej nie
wystêpuje przekroczenie dopuszczalnej temperatury lub zani¿enie intensywnoci ch³odzenia.
W zwi¹zku z tym skrócenie czasu pracy dotyczy pracowników przebywaj¹cych ca³¹ zmianê robocz¹ w miejscu pracy, oraz tych operatorów podziemnych maszyn górniczych, którzy przebywaj¹ poza klimatyzowan¹
kabin¹ d³u¿ej ni¿ 2 godziny w trakcie zmiany roboczej. Oznacza to, ¿e
operator powinien wykonywaæ obowi¹zki s³u¿bowe w skróconym czasie
pracy w przypadku przebywania ca³¹ zmianê robocz¹ w miejscy pracy,
gdzie parametry klimatyczne s¹ przekroczone lub poza klimatyzowanymi
kabinami przez czas d³u¿szy ni¿ 2 godziny. W Oddziale ZG PolkowiceSieroszowice przypadki przekroczenia dwóch godzin czasu pracy poza
kabin¹ wozu w warunkach przekroczenia parametrów klimatycznych zdarzaj¹ siê czêsto, lecz nie idzie to w parze ze skróconym czasem pracy z 8 do
6 godzin. NSZZ Solidarnoæ do³o¿y starañ, ¿eby czas pracy operatorów
wozu SWW poza kabin¹ by³ ewidencjonowany i rozporz¹dzenie ministra
respektowane.

Nie zabili pamiêci
Film o Roju wchodzi do kin. - Historia Roja okaza³a siê szczególnie niepoprawna politycznie w czasach, kiedy Pañstwowy Instytut
Sztuki Filmowej hojnie dotowa³ produkcje filmowe szkaluj¹ce dobre
imiê Polaków i przypisuj¹ce im krwio¿erczy antysemityzm - takie jak
Ida czy Pok³osie - z JERZYM ZALEWSKIM, re¿yserem m.in. Historii Roja, Obywatela Poety i Oszo³oma, rozmawia Agnieszka
¯urek z Tygodnika Solidarnoæ.
4 marca wchodzi do kin d³ugo oczekiwany film Historia Roja, czyli w
ziemi lepiej s³ychaæ. O jego powstanie walczy³ Pan szeæ lat. Czy to
normalne. ¿eby o nakrêcenie pe³nometra¿owej produkcji o polskim
podziemiu niepodleg³ociowym trzeba by³o siê biæ?
To nie jest normalne i mówi wiele o stanie kultury w naszym kraju. Filmów o ¯o³nierzach Wyklêtych nale¿a³oby nakrêciæ co najmniej kilkanacie, tak bogaty i wa¿ny jest to materia³ historyczny i tak aktualny równie¿
wspó³czenie. Tymczasem ja z moim Rojem przez szeæ lat by³em skazany na co w rodzaju aresztu domowego. Telewizja Polska i Polski Instytut Sztuki Filmowej uporczywie odmawia³y przyjêcia mojego filmu, mno¿¹c absurdalne zarzuty pod jego adresem.
Dlaczego?
Mylê, ¿e przyczyn¹ takiego postêpowania wobec mnie by³o po pierwsze
podjêcie wci¹¿ dla wielu niewygodnego tematu powojennego powstania antykomunistycznego i nieprzemilczenie przy tym w¹tku zaanga¿owania ¯ydów w tworzenie komunistycznego aparatu represji - co jest
szczególnie niepoprawne politycznie w czasach, kiedy PISF hojnie dotuje
produkcje filmowe szkaluj¹ce dobre imiê Polaków i przypisuj¹ce im krwio¿erczy antysemityzm - takie jak Ida i kiedy powstaj¹ takie filmy jak
Pok³osie. W czasie, kiedy Rój by³ aresztowany, Ida zd¹¿y³a dostaæ
Oscara. Drugi powód nêkania mnie przez TVP i PISF wynika³ zapewne z
mojego wczeniejszego dorobku filmowego. Wrogiem publicznym w
postkomunistycznym rodowisku medialnym sta³em siê jeli nie .po nakrêceniu w 1995 roku filmu Oszo³om o aferze FOZZ i Michale Falzmannie, to na pewno po Obywatelu Poecie z 2000 roku - filmie, w którym z

ust Zbigniewa Herberta pada s³ynne dzi ju¿ zdanie okrelaj¹ce Adama
Michnika mianem oszusta intelektualnego i cz³owieka z³ej woli. Pamiêtam, ¿e kiedy po wyemitowaniu tego filmu przyszed³em za³atwiæ co w
budynku TVP i spotka³em tam Wandê Zwinogrodzk¹ zapyta³a mnie zdziwiona: Co ty tu robisz? Przecie¿ ciebie tu nienawidz¹!. Powiedzia³em
wtedy: ,,wiesz co, mam wra¿enie, ¿e by móc robiæ filmy, muszê zostaæ
premierem tego kraju, co jest absurdem. Wszystko, co dzieje siê w bran¿y artystycznej i ma wiêkszy zasiêg oddzia³ywania, podlega ostrej cenzurze wynikaj¹cej z poprawnoci politycznej.
Po to, ¿eby zepchn¹æ polsk¹ kulturê do podziemia?
Tak, o to dok³adnie chodzi. Mo¿emy mieæ swoj¹ historiê, swoj¹ to¿samoæ i swoich bohaterów, ale mamy siê z nimi nie obnosiæ, tylko siedzieæ
grzecznie w rezerwacie. Mo¿emy spotykaæ siê w salkach parafialnych, ale
wielkie ekrany mamy zostawiæ komu innemu. Jeli tworzymy dzie³a zbo¿ne, ale siermiê¿ne, mo¿emy robiæ to bez wiêkszych przeszkód. Jeli jednak zdecydujemy siê zawalczyæ o co wiêcej, pokazaæ nasz¹ historiê z
rozmachem, w atrakcyjny, wspó³czesny sposób i w najwy¿szym standardzie artystycznym, natychmiast napotkamy ogromny opór. Polski obóz
niepodleg³ociowy musi zrozumieæ - i mam nadziejê, ¿e ju¿ to zrozumia³ i¿ mitologiê narodu buduje jego kultura, zw³aszcza wysoka. Ona za zosta³a w ogromnej czêci zaw³aszczona przez lewicê. Bez jej odzyskania nie
mamy szansy obroniæ naszej to¿samoci. Jeli tego nie zrobimy, zostaniemy zepchniêci do getta. Przechowamy mo¿e w ten sposób bliskie
nam wartoci, ale nie przeka¿emy ich dalej. Mamy zbyt wa¿n¹ i piêkn¹
historiê, ¿eby na to pozwoliæ.
W ci¹gu tych szeciu lat miewa³ Pan myli, ¿e Historia Roja jednak
nie powstanie?
Myla³em, ¿e powstanie, ale raczej po moim trupie. Nie bra³em jednak pod
uwagê mo¿liwoci rezygnacji z walki o film. Kiedy przegl¹da³em materia³
z planu, mia³em absolutne przekonanie o jego wysokim poziomie artystycznym. Dlatego te¿ tak siê o niego bi³em. Gdyby materia³ by³ redni,
chyba bym siê tak nie mordowa³. Cen¹ za to by³o znalezienie siê w skrajnie
trudnej sytuacji finansowej. Teraz, kiedy film czeka na premierê kinow¹, a
piêcioodcinkowy serial na emisjê telewizyjn¹, co jest, jak mylê, sukcesem moralnym i artystycznym, prawdopodobnie zostanê z d³ugiem ok.
500 tys. z³.
Szeæ lat walki o film to tak¿e spory kawa³ek najnowszej historii Polski. W tym czasie dosz³o do prze³omowych wydarzeñ w dziejach naszego kraju - mam na myli przede wszystkim tragediê smoleñsk¹.
Wiadomoæ o mierci prezydenta i innych przedstawicieli polskiej
elity dotar³a do Pañstwa w³anie na planie filmu o Roju.
Tak. Krêcilimy wówczas scenê batalistyczn¹. walki z Korpusem Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego i LWP na polach pod wsi¹ Malczyn. By³o nas na
planie oko³o 250 - cz³onków ekipy filmowej, aktorów, kaskaderów, statystów. Po nakrêceniu sceny ataku szabl¹ jednego z Wyklêtych na ¿o³nierzy
KBW wszed³em do namiotu. Chwilê potem wbieg³ tam pirotechnik krzycz¹c: Panie re¿yserze, samolot z prezydentem spad³!. Z pocz¹tku nie
chcia³em mu wierzyæ, kaza³em zweryfikowaæ informacjê. Chwilê póniej
jednak tragiczne wiadomoci potwierdzi³y siê. Potem zatelefonowa³ S³awek Cenckiewicz z informacj¹ o mierci pani Ani Walentynowicz. To by³a
straszna wiadomoæ. Bardzo siê z pani¹ Ani¹ przyjani³em, wiele zawdziêcza jej tak¿e Historia Roja, Pani Ania zabiega³a np. o honorowy patronat
nad filmem prezydenta Lecha Kaczyñskiego. Od pierwszych chwil po
tragedii mia³em przewiadczenie, ¿e nie by³a to ¿adna katastrofa, ale zamach. Wokó³ siebie mia³em grupê ch³opaków nie do koñca zorientowanych w uwarunkowaniach politycznych, ale przecie¿ zszokowanych tym,
co siê sta³o. Chodzili bez³adnie po planie, ubrani w mundury, trzymaj¹c w
rêkach sztuczne karabiny, z poczuciem, ¿e trzeba co zrobiæ, tylko nie
bardzo wiadomo, co. To by³a bardzo symboliczna scena, adekwatna do
sytuacji, w jakiej znalaz³ siê wówczas nasz kraj. Zarz¹dzi³em minutê ciszy,
wspomnia³em osoby, które zginê³y i którym nale¿a³o oddaæ ho³d. Nastêpnie za¿¹da³em, ¿eby na naszym obozowisku zosta³y wywieszone polskie
flagi. Po pewnym czasie dotar³em tam i zobaczy³em bia³o-czerwon¹ flagê
umieszczon¹ na... dachu toalety. Ju¿ wtedy chyba rozpocz¹³ siê ten upiorny festiwal ataków i szyderstwa, z jakim mielimy do czynienia tak d³ugo
po Smoleñsku i z którym zmagamy siê po dzi dzieñ. Osoba, która dopuci³a siê profanacji polskiej flagi, zosta³a oczywicie natychmiast zwolniona. Tego dnia na planie nie wychodzi³o nam nic. Wszêdzie by³ rozstawiony sprzêt, próbowalimy krêciæ kolejne ujêcia, ale nic nam siê nie udawa³o. O zmierzchu przerwalimy pracê i pojechalimy do Warszawy przed
Pa³ac Prezydencki oddaæ ho³d ofiarom tragedii.
M³odzi ludzie zaanga¿owani w pracê nad filmem przechodzili ewolucjê wewnêtrzn¹ w miarê zdobywania coraz szerszej wiedzy o polskiej
historii?

Na pewno. Najlepszym tego przyk³adem jest Marcin Kwany który sam
zreszt¹ opowiada publicznie o swojej przemianie. W pewnym sensie dziêki ¯o³nierzom Wyklêtym uporz¹dkowa³ swoj¹ hierarchiê wartoci, zmieni³
styl ¿ycia. Po Historii Roja zagra³ g³ówn¹ rolê w filmie o rotmistrzu
Pileckim. Nikogo na planie nie agitowa³em. Aktorzy otrzymali jedynie od
historyka Leszka ¯ebrowskiego konieczn¹ porcjê wiedzy na temat podziemia niepodleg³ociowego. Chcia³em, ¿eby Historia Roja by³a filmem
nie tylko dla patriotów, ale dla wszystkich m³odych ludzi, tak¿e tych,
którzy o naszej najnowszej historii nie wiedz¹ nic. Dlatego dokona³em
takiego wyboru bohatera. Rój jest m³odym ch³opakiem, który rozwija
siê, dojrzewa. Film pokazuje szeæ ostatnich lat jego ¿ycia, podczas których Mieczys³aw Dziemieszkiewicz jest dzieckiem, m³odzieñcem, cz³owiekiem dojrza³ym, a pod koniec - niemal starcem. ¯o³nierze Roja to nie
tylko bohaterowie, ale normalne ch³opaki - ze swoimi emocjami, dylematami, walk¹ wewnêtrzn¹. To nie s¹ pomnikowe postaci i wcale nie maj¹
tacy byæ. I tacy w³anie - niedoskonali. mówi¹cy zwyczajnym jêzykiem,
chwytaj¹ za serce, z takimi uto¿samiaj¹ siê m³odzi ludzie.
Z czego wynika to, i¿ etos ¯o³nierzy Wyklêtych ronie w m³odym pokoleniu?
Z têsknoty m³odych ludzi za podstawowymi wartociami, które od wielu
lat .lewica usi³uje im odebraæ. Jedn¹ z nich jest honor. To on spaja np.
m³odych kibiców. Kiedy wznosz¹ okrzyk Czeæ i chwa³a bohaterom,
ciary przechodz¹ po plecach. Maj¹ doskona³e wyczucie tego, komu i za co
nale¿y siê szacunek. Tego nie da siê im ani narzuciæ, ani sztucznie odebraæ.

Miliony dla swoich
Jak dowiadujemy siê z Naszego Dziennika prawie 360 mln z³ wyda³y
na reklamê spó³ki Skarbu Pañstwa za rz¹dów poprzedniej koalicji.
Pieni¹dze zasili³y media sprzyjaj¹ce rz¹dowi. Minister skarbu zebra³
informacje od 148 spó³ek nadzorowanych przez resort. Danych nie
dostarczy³o 14 spó³ek, powo³uj¹c siê g³ównie na to, ¿e ujawnienia
wydatków na reklamê zabraniaj¹ im przepisy prawa. Wród nich jest
m.in. Totalizator Sportowy, który co roku wydaje na pewno miliony
z³otych na reklamê.
Wynika z nich, ¿e na reklamê telewizyjn¹, radiow¹, prasow¹, internetow¹
spó³ki publiczne wyda³y w latach 2007-2015 ok. 356 mln 600 tys. z³, z
czego prawie 311 mln z³ przypad³o na media prywatne, a ok. 45 mln z³ na
publiczne. Bardzo ciekawe jest zestawienie 20 najwiêkszych reklamobiorców, na których przypad³o prawie 250 mln z³. Fakt ten potwierdza to, co
wiadomo by³o od pocz¹tku rz¹dów PO-PSL. Reklamy trafia³y przede
wszystkim do mediów prorz¹dowych. Tak wiêc TVP SA otrzyma³a zlecenia na prawie 35,3 mln z³; TVN prawie 22 mln z³; Grupa Onet.pl 9 mln z³
(obecnie w³acicielem jest Ringier Axel Springier Polska); Agora, wydawca Gazety Wyborczej, otrzyma³a ponad 17 mln z³; ponad 13,7 mln z³
wziê³a grupa Eurozet i Radio Zet; Telewizja Polsat otrzyma³a blisko 10,9
mln z³; RMF (Bauer Media Invest GmbH) otrzyma³ ok. 10 mln z³; Polskie
Radio 7,9 mln z³; Polska Press (niemiecki holding Verlagsgruppe Passau)
 6,2 mln z³; koncern Google ok. 5,2 mln z³; spó³ka Gremi (wydawca
Rzeczpospolitej) otrzyma³a 4,5 mln z³.
Dodatkowo pañstwowe spó³ki przeznaczy³y oko³o 107,5 mln z³ na reklamy w ramach kontraktów podpisywanych z domami mediowymi (to g³ównie filie zagranicznych koncernów). Podsumowuj¹c, poprzedni rz¹d wyda³
setki milionów z³otych na wspieranie przychylnych sobie mediów przez
kierowanie do nich og³oszeñ i reklam zamawianych przez kancelariê premiera. Po rezygnacji z tak szeroko zakrojonych reklam w mediach mo¿emy spodziewaæ siê jeszcze wiêkszego ataku na rz¹d Prawa i Sprawiedliwoci.

Internauci o KOD
Mielimy ró¿ne demonstracje i protesty, ale w wykonaniu zwyk³ych ludzi.
To by³a prywatna inicjatywa rolników, górników, stoczniowców, studentów, nawet rencistów. Teraz mamy inn¹, bo to partie polityczne wzywaj¹
nas do wyjcia na ulice pod najzacniejszymi has³ami. Wiedzcie, ¿e jest
to zagranie czysto polityczne. Kiedy Palikot pod³¹cza³ siê pod protestem
w sprawie ACTA, ¿eby zyskaæ poparcie i rozg³os. Udawa³o mu siê do czasu
a¿ zosta³ wygwizdany na jednej z manifestacji. Dzi Nowoczesna i PO

formuj¹ KOD do obrony Trybuna³u Konstytucyjnego. Koalicja PO-PSL
stworzy³a wiêkszoæ w TK na ca³e lata, o czym wczeniej z TVN czy Wyborczej nie mo¿na by³o siê dowiedzieæ  nikt te¿ wtedy na ulice nie wychodzi³.
No, ale o tym w TVN24 ani w Wyborczej wprost nie powiedz¹ nawet
dzisiaj. Trwa nawo³ywanie do buntu wci¹gaj¹cego niewinnych obywateli
w polityczna grê. Czy Polacy mog¹ biæ siê z Polakami o interesy ³ajdaków?
Kiedy widzielimy gdzie jest wróg i jednoczylimy siê. Dzi patrzymy na
siebie jak na wrogów, bo to jest zupe³nie inna wojna. Wojna toczy siê na
polu wiadomoci ludzkiej. Pamiêtajcie, kim jestemy i nie pozwalajmy
siê sk³óciæ. B¹dmy solidarni!
---------Najgorsze jest to, ¿e, ludzie, którzy broni¹ tej tzw. Demokracji i konstytucji,
któr¹ pisali komunici, gdzie Polak jest mniej warty ni¿ mieæ jest to, ¿e
ludzie nie znaj¹ historii w³asnej ojczyzny!!! Media op³acane przez zachodnich magnatów robi¹ wam wodê z mózgu tak samo jak kiedy ruska
propaganda. Zmienili siê panowie, którym siê s³u¿y. A Polska mia³a byæ
wolna!!! Czy jest? Ka¿dy, kto jest obywatelem i chcia³ za³atwiæ jak¹ sprawê wie, ¿e to pañstwo w³adzy i biurokracji, pañstwo uk³adów i pleców,
pañstwo przekupnych sêdziów i ³apówek - a s¹ ludzie, którzy mi¹ nazywaæ to demokracj¹ i pañstwem prawa?! W Magdalence komuchy z Wa³ês¹ i spó³k¹ pili razem z mordercami narodu nad grobami pomordowanych. Póniej zasiadali z nimi w jednym rz¹dzie a dla was to jest demokracja? Ludzie w grobach siê przewracaj¹, ale ci, którzy naprawdê walczyli o
woln¹ i niepodleg³¹ Polskê.
---------Oto swego rodzaju paradoks. Ludzie nie wyszli na ulicê, gdy PO PSL
zmienia³ wiek emerytalny zmuszaj¹c ludzi do tzw. pracy a¿ do mierci.
Ludzie nie protestowali, gdy koalicja PO-PSL wyprowadzi³a ich oszczêdnoci z OFE. Ludzie nie protestowali te¿, gdy PO-PSL zamiata³o dziesi¹tki
afer pod dywan w tym sprawê kredytów we frankach, na które banki nie
mia³y pokrycia. Ludzie nie protestowali, gdy na tamach s³yszeli jak politycy PO sprzedaj¹ ojczyznê rozdzieraj¹c strzêpy miêdzy siebie. Ludzie nie
protestowali, gdy w ci¹gu 8 lat rz¹dów PO wymieni³a ponad 10 sêdziów w
TK zapewniaj¹c sobie ci¹g³oæ w³adzy Ludzie nie protestowali, gdy
wychodzi³y zwi¹zki mediów z w³adz¹ - patrz kontrakty i rz¹dowe zamówienia za grube miliony, m.in. dla Agory. Ludzie nie protestowali, gdy w myl
prawa w³adza wyrzuca³a ludzi z domów, ich siedzib lub mieszkañ na bruk.
Ludzie nie protestowali, gdy z powodu biedy odbierano dzieci ich rodzicom. Ludzie nie protestowali, gdy projekty publiczne trafia³y w sejmie
zdominowanym przez PO do kosza. Za to dzi s³yszymy ludzi, którzy mówi¹
Ja protestujê, bo w TVN24 mówili, ¿e jest le i ¿e Kaczyñski robi zamach
stanu a ca³y wiat siê z nas mieje...

Podziêkowania dla premier RP
Przewodnicz¹cy Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ Solidarnoæ O/ZG
Lubin Bogdan Nuciñski wystosowa³ do Prezes Rady Ministrów Beaty
Szyd³o podziêkowania za wyst¹pienie w Parlamencie Europejskim w obronie interesów Polski i dzia³añ rz¹du w kwestii m.in. Trybuna³u Konstytucyjnego i pañstwowych mediów.
Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin z ca³ego
serca dziêkuje za bardzo godne wyst¹pienie w dniu 19.01.2016 r. w
Parlamencie Europejskim broni¹c rzeczywistych i uczciwych interesów
Polski i Polaków.
Pomimo skandalicznych wystêpów niektórych europarlamentarzystów
pod adresem Premier i kraju, który Pani godnie reprezentowa³a, zachowa³a Pani spokój i powagê parlamentarnej debaty. Jest nam niezmiernie
przykro i wstyd, ¿e w naszym kraju znajduj¹ siê tacy parlamentarzyci
wspó³czesnej targowicy, którzy zalepieni 8-letnim smakiem i profitami
p³yn¹cymi ze sprawowanej w³adzy dla w¹skiej grupy ich partyjnych kolesi, stracili prawie ca³kowity kontakt ze spychan¹ na margines spor¹ czêci¹ biedniej¹cego spo³eczeñstwa. Coraz bardziej przekonujemy siê, ¿e
Ci, którzy tak g³ono krzycz¹ w naszym kraju o ³amaniu zasad demokracji,
jako dziwnie byli g³usi i lepi nie zauwa¿aj¹c wczeniejszych protestów
organizowanych choæby przez NSZZ Solidarnoæ. W protestach l¹skich górników u¿yto nawet broni  zapomnieli o tym sieroty demokracji.

Pani Premier. Raz jeszcze dziêkujemy i zapewniamy, ¿e bêdziemy Pani¹
wspieraæ w realizacji programu wyborczego, który bêdzie s³u¿y³ Polsce i
jej obywatelom.
Z powa¿aniem
Bogdan Nuciñski

Podsumowanie akcji
charytatywnych
Przed wiêtami Bo¿ego Narodzenia zakoñczy³a siê akcja charytatywna
prowadzona przez NSZZ Solidarnoæ KGHM Polska Mied S.A. O/ZG
Rudna i O/ZG Lubin oraz PeBeKa S.A. Celem corocznie organizowanej
przez NSZZ Solidarnoæ akcji jest solidaryzowanie siê ludzi pracy z ludmi znajduj¹cymi siê w trudnej sytuacji ¿yciowej. Akcja prowadzona by³a
od padziernika do grudnia 2015 r. Z zebranych i zakupionych produktów sporz¹dzono paczki ¿ywnociowe, które zosta³y przekazane jeszcze
przed wigili¹. W sk³ad paczek wesz³y artyku³y spo¿ywcze przeznaczone
na posi³ki regeneracyjne dla pracowników kopalni. Zebrane produkty
umo¿liwi³y wielu potrzebuj¹cym osobom godne spêdzenie tradycyjnej
wigilii przy stole, na którym nie zabrak³o jedzenia.
W imieniu Komisji Zak³adowych i Miêdzyzak³adowych NSZZ Solidarnoæ Przewodnicz¹cy Józef Czyczerski, Bogdan Nuciñski i Ireneusz Pasis sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania wszystkim ludziom dobrej woli,
bez których osi¹gniêcie tego szczególnego celu nie by³oby mo¿liwe.

Wspomó¿ szlachetny cel
Ka¿dy z nas rozliczaj¹c siê z Urzêdem Skarbowym mo¿e przekazaæ 1%
podatku na szlachetny cel realizowany przez dzia³alnoæ organizacji po¿ytku publicznego. Przewodnicz¹cy Bogdan Nuciñski w imieniu Komisji
Miêdzyzak³adowej NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin zwraca siê do
wszystkich ludzi dobrej woli, aby w formularzu PIT za 2015 r. ten 1%
przekazaæ na Fundacjê Nasza Przysz³oæ, która wspiera m³odzie¿ oraz
dzieci z ubogich rodzin. Jednoczenie organizacja pielêgnuje tradycje
narodowe, wspomaga rozwój wiadomoci obywatelskiej i kulturowej
wród m³odocianych. Rozliczaj¹c PIT wystarczy wpisaæ numer KRS
0000091141 i przekazaæ wyliczon¹ kwotê podatku. Nie b¹d obojêtny
na los drugiego cz³owieka, zadbajmy wspólnie o przysz³oæ najm³odszych  apeluje Przewodnicz¹cy.

W wieku 28 lat tragicznie odszed³ od nas,
gin¹c  12 stycznia 2016 r.  na stanowisku pracy,
pracownik KGHM Polska Mied S.A. Oddzia³ ZG Rudna

p. Marcin Sip
Czeæ Jego Pamiêci!
Kondolencje i wyrazy szczerego ¿alu
dla rodziny i znajomych sk³ada:
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ,
Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG Rudna
oraz Redakcja Pryzmatu

Dwutygodnik PRYZMAT - pismo SKGR Miedzi NSZZ Solidarnoæ. Redakcja nie odpowiada za treæ reklam i listów.
Adres Redakcji - SKGRM NSZZ Solidarnoæ, ul. Sk³odowskiej-Curie 90, 59-301 Lubin, tel./fax (76) 746 56 33

www.skgrm.pl

