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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Polityka ekspansji KGHM na Zachód, potwierdza siê byæ
krótkowzrocznym i kompletnie pozbawionym sensu rozwi¹zaniem

Cudze chwalicie,
swego nie znacie...
Ostatnie doniesienia medialne potwierdzaj¹ to, o czym g³ono
siê nie mówi³o. KGHM pod rz¹dami Herberta Wirtha postanowi³
zainwestowaæ w z³o¿a kanadyjskie i niemieckie, podczas gdy
pod nosem zgarnia siê nam koncesje na poszukiwanie miedzi w
rejonie starego zag³êbia m.in. w okolicach Boles³awca.
Konkurencjê w regionie stanowiæ ma przede wszystkim l¹sko-Krakowska Kompania Górnictwa Metali, której w³acicielem jest australijska firma poszukiwawczo-wydobywcza Strzelecki-Metals. Posiada koncesje na z³o¿a w okolicach Myszkowa, I³owej i Boles³awca
staraj¹c siê przy tym o kolejne. Jedyn¹ reakcj¹ KGHM na zaistnia³¹
sytuacjê jest komentarz, i¿ tereny, na których dzia³a australijska firma s¹ trudne geologicznie i z dystansem podchodzi do zaistnia³ej
sytuacji.
Sk¹d nagle wziê³a siê tajemnicza spó³ka, która wygra³a przetarg bez
wiêkszego problemu, pomimo koncernu Polskiej Miedzi w regionie? Trudno powiedzieæ, jednak¿e zagl¹daj¹c w Krajowy Rejestr S¹dowy mo¿na wyczytaæ, ¿e prezesem l¹sko-Krakowskiej Kompanii
Górnictwa Metali jest Wies³aw Bogacz, urodzony w 1947 roku w
Niemczech, dzieciñstwo spêdzi³ w Owiêcimiu, gdzie przeprowadzi³a siê jego rodzina. Doktor Akademii Górniczo-Hutniczej, w latach
80-tych wyjecha³ do Australii w ramach pracy naukowej, z czasem
osiadaj¹c na sta³e.
Oprócz tej firmy s¹ jeszcze inne, m.in.: Polmetal (powi¹zana z Duluth Metals - Kanada), Gepco (spó³ka koncernu Northern Mining z
Australii) oraz kilka podobnych z nazwy spó³ek, których prezesem
jest Waldemar Maj (jaki czas temu wiceprezes do spraw finansowych PKN Orlen i doradca ministerstwa finansów w latach dziewiêædziesi¹tych  poza tym, jak donosi Gazeta Wroc³awska, siedziba firm jest w Sêkocinie Starym, gdzie mieszka by³y prezes KGHM
geolog Stanis³aw Szpecik).
Józef Czyczerski, przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud
Miedzi NSZZ Solidarnoæ, krytycznie komentuje zaistnia³¹ sytuacjê: Zagra¿a to strategicznym interesom Polski. Gdy Australijczycy
wnioskowali o koncesjê, minister powinien by³ rozpisaæ przetarg i
daæ KGHM-owi szansê na z³o¿enie konkurencyjnego wniosku. Tego
wymaga obrona narodowego interesu. Tak w³anie post¹pi³y w³adze Saksonii, gdy KGHM rozpoczyna³ starania o z³o¿a w Weisswasser. Dopiero gdy okaza³o siê, ¿e niemieckie przedsiêbiorstwa nie s¹
zainteresowane tamtejsz¹ rud¹, pozwolono Polakom robiæ wiercenia. Dlaczego minister bez wahania oddaje z³o¿a w zagraniczne rêce?
Tego nie wiemy, zastanawiamy siê tylko, którego kraju interesy reprezentuje ten rz¹d?
Dodaæ nale¿y, ¿e australijska firma uzyska³a koncesje na czêciowo
ju¿ rozpoznanych z³o¿ach. Tym wiêksze niedowierzanie, ¿e Prezes
KGHM nie wyst¹pi³ wczeniej o koncesje na rozpoznanie i wydoby-

cie z³ó¿ w naszym regionie. Zostalimy ubiegniêci przez inne kraje,
podczas gdy sami inwestujemy w zagraniczne z³o¿a. Dlaczego inwestujemy w Ameryce Pó³nocnej, gdzie zawartoæ miedzi jest kilkakrotnie mniejsza ni¿ w polskich z³o¿ach? Inwestycja w Kanadzie poch³onê³a ju¿ 600mln dolarów, w Niemczech 150 mln euro. Jaki jest sens
dokonywaæ niepewnych inwestycji za granic¹, maj¹c na miejscu
pewne z³o¿a, fachowców, w³asny transport i ca³¹ infrastrukturê?
Gdyby KGHM uruchomi³ kopalnie w starym zag³êbiu, nie trzeba by
wygaszaæ pieców huty Legnica (pierwotnie jej przeznaczeniem by³o
przetapianie rudy miedzi wydobywanej w starym zag³êbiu  red), a
setki lub tysi¹ce ludzi po sam Boles³awiec mia³oby pracê, gdzie bezrobocie siêga 25-26%, a w powiecie z³otoryjskim a¿ 27,9%! Tego
problemu nie da siê przecie¿ rozwi¹zaæ uruchamiaj¹c kopalnie poza
Polsk¹. Podczas gdy KGHM szuka miedzi za granic¹ - w kanadyjskim
Afton-Ajax, w niemieckim Weisswasser i Bóg wie gdzie jeszcze - jego
konkurenci dostaj¹ koncesje na rozpoznanie z³ó¿ w po³udniowozachodniej Polsce. W dodatku te z³o¿a s¹ ju¿ czêciowo rozpoznane,
wiêc istnienie miedzi w tych rejonach nie jest niespodziank¹  mówi
Przewodnicz¹cy Józef Czyczerski.

W mediach mówi siê o z³ej Solidarnoci, która nie chce
daæ pracownikom podwy¿ek  a jaka jest prawda?

Solidarnoæ twardo
stoi za zmianami w
Regulaminie Premiowania
na ZG Rudna
Nowy Regulamin Premiowania niespodziewanie zosta³ podpisany
przez wszystkie Zwi¹zki Zawodowe z wyj¹tkiem Solidarnoci. Nag³a zmiana zdania przez ZZ, które jeszcze niedawno mia³y wspólne
stanowisko nt. wadliwego Regulaminu Premiowania dziwi, poniewa¿ Regulamin wci¹¿ zawiera wiele niekorzystnych zapisów dla
pracowników. Nowy Regulamin da³by podwy¿ki 250 pracownikom,
jednak¿e pokrywaj¹ce siê z obietnicami Dyrekcji sprzed wprowadzenia Regulaminu postulaty Solidarnoci zwiêksz¹ zarobki wiêkszoci pracownikom. Na dole w Rudnej pracuj¹ trzy tysi¹ce ludzi.
Nie wolno z tej rzeszy selekcjonowaæ w¹skiej grupy ludzi do obdarowania premi¹, a reszty pomin¹æ  mówi Przewodnicz¹cy S na
Rudnej Józef Czyczerski.
Regulamin Premiowania w O/ZG Rudna zosta³ wprowadzony Zarz¹dzeniem nr 19/I/2010 w dniu 1 kwietnia 2010r. bez uzgodnienia z zak³adowymi organizacjami zwi¹zkowymi mimo, i¿ ewidentne b³êdy, dwuznaczne i niejasne zapisy oraz wypaczone za³o¿enia by³y niejednokrotnie wskazywane Dyrekcji przez przedstawicieli NSZZ Solidarnoæ.
Pañstwowa Inspekcja Pracy wyranie orzek³a, ¿e wprowadzono Regulamin Premiowania niezgodnie z prawem, jednak¿e nie nakaza³a cofn¹æ
Zarz¹dzenia, lecz postulowa³a dialog i pójcie na kompromis obu stron
na rzecz nowego Regulaminu. W zwi¹zku z powy¿szym wszelkie zmiany
w Regulaminie zatwierdzonym w tym trybie mog¹ byæ wprowadzane
do tego Zarz¹dzenia tak¿e bez uzgodnienia, kolejnymi Zarz¹dzeniami
Dyrektora.

To, ¿e w regulaminie pominiêto niektóre grupy zawodowe i dokument ten zawiera wiele
niejasnych i dwuznacznych zapisów, Dyrekcja
wiedzia³a od pocz¹tku negocjacji nad regulaminem, a namacalnie ju¿ po pierwszej wyp³acie pensji w maju 2010r.
NSZZ Solidarnoæ zg³osi³o podstawow¹
uwagê, aby najwa¿niejsi dla produkcji (tak
twierdzili pomys³odawcy i twórcy tego Regulaminu  Dyrektorzy i Zarz¹d KGHM) operatorzy SWW i SWK oraz odstawa urobku, tak jak
wszystkie pozosta³e grupy pracownicze zatrudnione na frontach eksploatacyjnych oddzia³ów górniczych maj¹ mieæ zagwarantowan¹
53% sta³¹ premiê akordow¹ z czêci A. Uwaga ta nie zosta³a w ogóle wziêta pod uwagê, a
wrêcz uznana jako zamach na przyjête zasady.
A to przecie¿ szczególnie dla tych grup zawodowych wprowadzono te nowe zasady premiowania. Wniosek z tego jeden wynika, ¿e
albo przyjêto z³e za³o¿enia albo bezczelnie oszukuje siê te grupy zawodowe wykonuj¹ce pracê w przodku i premie tzw. nagrody bramowej mia³y trafiæ do kogo innego.
Nie do przyjêcia jest uzale¿nienie udzia³u pracowników w podziale rodków w czêci B
od spe³nienia w danym miesi¹cu nastêpuj¹cych warunków: przepracowania przy pracach,
które uprawniaj¹ do ewentualnego otrzymania premii B co najmniej po³owy faktycznego czasu pracy i osi¹gniêcia w ramach funduszu czêci A premii w wysokoci 53%. W
pierwszym przypadku wystarczy, ¿e pracownik pójdzie na d³u¿szy urlop lub chorobowe,
przez co zostanie pozbawiony premii. Jeli chodzi o osi¹gniêcie w czêci A premii w wysokoci 53%, daje to mo¿liwoæ czêstego odbierania pracownikom pieniêdzy nawet jeli
zabraknie im jednego procenta. Poza tym dotyczy to wy³¹cznie pracowników, którzy pracuj¹ w przodku. Czy¿by chcia³o siê ich motywowaæ strachem, by kosztem zdrowia i ¿ycia
ludzkiego robili wszystko szybciej?
Za wielce niesprawiedliwe jest pozostawienie,
jako jedynej grupie, bez zmian przez Dyrekcjê
w Regulaminie 16% premii dla pracowników
na stanowiskach robotniczych pod ziemi¹ zatrudnionych poza frontami eksploatacyjnymi.
Postulujemy podwy¿szenie premii dla tej grupy pracowniczej do 23%. Analogicznie na stanowiskach robotniczych na powierzchni do
wysokoci 22%.
Postulujemy wprowadzenie taryfikacji robót
dla pracowników zatrudnionych na oddzia³ach
eksploatacyjnych na poziomie kategorii zaszeregowania nie mniejszej ni¿ 12 kategoria. Jeli
najwa¿niejsze oddzia³y maj¹ byæ lepiej op³acane, to powinny zaczynaæ od wy¿szej stawki 
zgodnie z za³o¿eniami Dyrekcji i Zarz¹du.
Zlikwidowanie funduszu premiowego czêci
C i przeniesienie uwolnionych rodków finansowych na podwy¿szenie stawek osobistego zaszeregowania, dziêki czemu pracownicy bardziej odczuj¹ przyrost p³ac ni¿ fundusz
premiowy, który zwiêkszy zarobki osobom na
wysokop³atnych stanowiskach z fikcyjnymi
zas³ugami.
Po wprowadzeniu tych niezbêdnych i korzystnych dla pracowników poprawek, Solidarnoæ z pe³n¹ odpowiedzialnoci¹ podpisze nowy Regulamin Premiowania.

(Pseudo)zwi¹zkowiec
Trempa³a
W teorii dzia³acz Zwi¹zku Zawodowego powinien przede wszystkim broniæ interesów pracowników oraz dzia³aæ na rzecz poprawy ich sytuacji ekonomicznej i spo³ecznej. Praktyka w
wykonaniu Przewodnicz¹cego Trempa³y wygl¹da zupe³nie inaczej, co mo¿na przeczytaæ na
za³¹czonym dokumencie. Zastanawiamy siê, jak taka osoba zamiast zajmowaæ siê sprawami
pracowniczymi, mo¿e powstrzymywaæ zobowi¹zania dyrektora? Zobowi¹zania, które mia³y
na celu poprawê warunków finansowych pracowników. NSZZ Solidarnoæ bêdzie przygl¹daæ siê dalszemu przebiegowi zaistnia³ej sytuacji, w razie potrzeby informuj¹c w Pryzmacie o rozwoju wydarzeñ.

Wêgry porównywane do zad³u¿onej na potêgê Grecji,
lepiej sobie radz¹ ni¿ Polska zwana zielon¹ wysp¹

Wêgierski sposób
na kryzys

Kraje europejskie w ró¿ny sposób walcz¹ z kryzysem. Jego przezwyciê¿enie wi¹¿e siê z kosztami. Zastosowanie odpowiednich
metod oznacza podjêcie decyzji kogo nimi obci¹¿yæ. Jest to wybór miêdzy gospodarstwem domowym i ma³¹ firm¹ a wielkimi,
najczêciej ponad narodowymi, korporacjami. Poniewa¿ problemy zosta³y wywo³ane nieodpowiedzialnoci¹ sfery wielkich finansów wydawaæ by siê mog³o, ¿e programy naprawcze im wystawi¹ najciê¿szy rachunek. Tymczasem w wiêkszoci pañstw
ciê¿arami wychodzenia z kryzysu zostaj¹ obci¹¿eni zwykli konsumenci i mali producenci. Wyj¹tkiem s¹ Wêgry, dlatego warto
powiêciæ im wiêcej uwagi.
Ka¿dy kraj ma swoj¹ specyficzn¹ sytuacjê, która znajduje odbicie w
programach wychodzenia z kryzysu. Ale mo¿na zauwa¿yæ, ¿e wiêkszoæ cz³onków UE stara siê zastosowaæ dwie podstawowe metody:
redukcja wydatków z bud¿etu i podwy¿ka podatków. Jest to zgodne
z radami miêdzynarodowych instytucji finansowych takich jak MFW
i chórem wiêkszoci ekspertów. Problem w tym, ¿e wielu z nich jest
zawodowo powi¹zana z ró¿nego rodzaju instytucjami finansowymi.
Czy to bezporednio, czy porednio poprzez ró¿nego rodzaju granty
i sponsoring. Trudno wiêc do koñca rozpoznaæ, czy ich rady s¹ wynikiem obiektywnej wiedzy i przekonañ, czy te¿ konsekwencj¹ lobbingu wielkich korporacji walcz¹cych o swoje interesy.
T¹ drog¹ pod¹¿a te¿ Polska pod rz¹dami Donalda Tuska. Podwy¿ka
podatku VAT uderza w zwyk³ych konsumentów, drastyczna redukcja wydatków na drogi os³abi nasz¹ gospodarkê uderzaj¹c w przedsiêbiorstwa, a w konsekwencji tak¿e w przeciêtnych pracowników.
A o ograniczeniu pieniêdzy przekazywanych do OFE na razie tylko
toczy siê dyskusja i rz¹d nie zamierza ich zlikwidowaæ, ale czasowo
ograniczyæ. Tymczasem wielkie korporacje finansowe, tak¿e te które
zarz¹dzaj¹ naszymi sk³adkami do OFE, maj¹ siê bardzo dobrze. Swojej kadrze zarz¹dzaj¹cej wyp³acaj¹ wysokie pensje (cz³onek zarz¹du
OFE zarabia dwa razy wiêcej ni¿ prezes ZUS) i premie id¹ce w miliony
z³otych lub dolarów, w zale¿noci od tego w jakim kraju s¹ pobierane. Na tym tle pewnym ewenementem s¹ Wêgry zarz¹dzane od niedawna przez prawicow¹ partiê Fidesz pod przywództwem obecnego
premiera Viktora Orbana.
Nowy prawicowy gabinet przej¹³ kraj pod omiu latach nieudolnych
rz¹dów socjalistów w op³akanym stanie. Do niedawna Wêgry porównywano do Grecji zapowiadaj¹c, ¿e mo¿e podzieliæ jej los. Jeszcze poprzedni rz¹d ratuj¹c siê przed upadkiem siêgn¹³ po zagraniczn¹ pomoc. Zgodnie z zobowi¹zaniami wzglêdem tych instytucji
(MFW, Bank wiatowy, UE) deficyt bud¿etowy w 2011 roku zosta³
zmniejszony o jedn¹ czwart¹. Nowy rz¹d V.Orbana osi¹gn¹³ to dziêki
zwiêkszeniu wp³ywów bud¿etowych, a nie poprzez redukcjê wydatków.
Powa¿nym ród³em dodatkowych dochodów jest nowy specjalny
podatek sektorowy, który obejmuje tylko wybrane, najbardziej dochodowe bran¿e. S¹ to przedsiêbiorstwa energetyczne, telekomunikacyjne, sektora finansowego oraz sieci handlowe (hipermarkety).
Nowy podatek naliczany jest od przychodów lub aktywów w przypadku banków. Oznacza to, ¿e podatek jest nale¿ny tak¿e wtedy, gdy
nie zosta³ wypracowany zysk. Ale poniewa¿ dotyczy to prawie wy³¹cznie zagranicznych koncernów uniemo¿liwi to im unikniêcia zap³aty tego zobowi¹zania poprzez sztuczne podniesienie kosztów, co
w wypadku firm miêdzynarodowych jest czêst¹ praktyk¹.
W myl zasady uderz w stó³, a no¿yce siê odezw¹ piêtnacie koncernów (m.in. Aegon, Allianz, ING Group, RWE, EnBW, E.ON, Deutsche
Telekom i OMV) wyst¹pi³o do Komisji Europejskiej ze skarg¹ na Wêgry,
¿e rz¹d tego kraju wykorzystuje wybrane sektory gospodarki i firmy
zagraniczne do ³atania dziury bud¿etowej, podwa¿aj¹c zaufanie do
europejskiego rynku wewnêtrznego. Poniewa¿ w wiêkszoci s¹ to
koncerny niemieckie protest ten zosta³ poparty przez w³adze w Berlinie.

Ale na tym nie koniec. Jednoczenie powa¿nie zmniejszono podatki
dla ludnoci (PIT) oraz ma³ych i rednich firm (CIT). Kilka stawek
progresywnego podatku dochodowego zosta³o zast¹pione jedn¹
16-procentow¹ stawk¹ liniow¹. Zmniejszono równie¿ z 19% do 10%
stawkê podatku dochodowego dla przedsiêbiorstw. Ale tylko dla
tych, których roczne obroty nie przekraczaj¹ 1,8 mln euro.
W ten sposób osi¹gniêto dwa cele: zwiêkszono wp³ywy do bud¿etu
obci¹¿aj¹c wielkie koncerny, a jednoczenie obni¿aj¹c podatki dla
ludnoci i ma³ych rodzinnych przedsiêbiorstw  pobudzono gospodarkê. Nie trzeba t³umaczyæ, ¿e ta operacja spotka³a siê wrêcz ze
spo³ecznym aplauzem. Sonda¿e pokazuj¹, ¿e ok. 70 proc. Wêgrów
popiera politykê V.Orbana. Warto dodaæ, ¿e nowy sektorowy podatek kryzysowy da bud¿etowi 1,2 mld euro, czyli tyle co podwy¿ka
VAT w Polsce. Ale w sytuacji, gdy wêgierska gospodarka jest ok. trzy
razy mniejsza od naszej.
Drugim kluczowym elementem wêgierskiego planu antykryzysowego jest likwidacja OFE, które funkcjonowa³y tam na bardzo podobnych zasadach jak w Polsce. Znowelizowana ustawa o systemie
emerytalnym znios³a obowi¹zkowe wp³aty do prywatnego filaru emerytalnego i przenios³a jego rodki do nowego pañstwowego Funduszu Reformy Emerytalnej (FRE). rodki te wynosz¹ ok. 10 mld euro.
Nie zosta³y w³¹czone bezporednio do bud¿etu. Pozostaj¹ jednak
nie pod kontrol¹ miêdzynarodowych koncernów finansowych, ale
pod kontrol¹ pañstwa. Po³owa z nich bêdzie mog³a byæ wykorzystana na zagwarantowanie wyp³at bie¿¹cych emerytur. A pozosta³a czêæ
na nowe inwestycje. V.Orban intensywnie zabiega o odkupienie przez
rz¹d 22% akcji wêgierskiego koncernu energetycznego MOL od rosyjskiego Surgutnieftiegazu. Ju¿ latem ubieg³ego roku prawicowy
rz¹d nie waha³ siê i gdy dosz³o do katastrofy ekologicznej, w tym do
ofiar miertelnych w prywatnej fabryce aluminium, po prostu j¹ znacjonalizowa³. S³usznie twierdz¹c, ¿e pañstwo jest odpowiedzialne za
bezpieczeñstwo i nie mo¿e tolerowaæ lekcewa¿enia go w imiê maksymalizacji zysku.
Bogus³aw Kowalski, Niedziela

Film, który trzeba obejrzeæ - ju¿ w kinach

Czarny czwartek.
Janek Winiewski pad³
Wydarzenia Grudnia 1970 r. to jedno z najwa¿niejszych wydarzeñ
w powojennej historii Polski i jedna z najmroczniejszych kart PRLu - uwa¿aj¹ twórcy filmu Czarny czwartek. Janek Winiewski pad³.
Wed³ug graj¹cego w nim Piotra Fronczewskiego, film wywo³a
pokutne poruszenie w narodzie.
Ten film to spe³nienie mojego zobowi¹zania, by opowiedzieæ o jednym z najwa¿niejszych epizodów w powojennych dziejach Polski powiedzia³ na spotkaniu z dziennikarzami re¿yser filmu Antoni Krauze.
Wed³ug re¿ysera, krwawe wydarzenia z grudnia 1970 r., w wyniku
których zginê³o 45 osób, a ponad 1160 zosta³o rannych, nigdy w³aciwie nie zosta³y opowiedziane. Polacy dowiedzieli siê o nich tak
naprawdê dopiero dziesiêæ lat póniej, na fali zwyciêskiego strajku w
sierpniu 1980 r. Wtedy pojawi³y siê relacje wiadków, uczestników
zajæ, rodzin zamordowanych. Postawiono wówczas pomnik ofiarom
Grudnia przed bram¹ stoczni w Gdañsku. Temat ten by³ jednak przyæmiony zwyciêskim, jak siê wówczas wszystkim wydawa³o, zawarciem Porozumieñ Sierpniowych. A potem przyszed³ stan wojenny i
znów Grudzieñ 70 sta³ siê tematem tabu - mówi³ Krauze.
Czarny czwartek. Janek Winiewski pad³ to przejmuj¹ca i wierna historycznym faktom opowieæ o brutalnej pacyfikacji protestuj¹cych robotników przez oddzia³y wojska i milicji, do której dosz³o na ulicach
Gdañska i Gdyni 17 grudnia 1970 r. Robotniczy bunt wywo³a³y wprowadzone piêæ dni wczeniej drastyczne podwy¿ki cen na artyku³y spo¿ywcze. Widz poznaje te dramatyczne wydarzenia m.in. poprzez historiê jednej z rodzin ofiar, gdyñskiego stoczniowca 34-letniego Brunona
Drywy, który 17 grudnia zgin¹³ od strza³u w plecy na przystanku Szybkiej Kolei Miejskiej Gdynia-Stocznia. Pozostawi³ ¿onê i trójkê dzieci.

W g³ównych rolach wyst¹pili m.in. Micha³ Kowalski i debiutuj¹ca na
ekranie Marta Honzatko. Oboje, w zwi¹zku z prac¹ nad filmem, spotkali siê z rodzin¹ Drywów. W filmie zagrali tak¿e Piotr Fronczewski - jako
cz³onek biura politycznego KC PZPR Zenon Kliszko, oraz Wojciech
Pszoniak jako I sekretarz KC PZPR W³adys³aw Gomu³ka.
Twórcami scenariusza s¹ Miros³aw Piepka i Micha³ Pruski. Obaj jako
kilkunastoletni ch³opcy byli wiadkami tragicznych wydarzeñ w Gdañsku i Gdyni. Grudzieñ 1970 r. tkwi³ w nas od tamtych pamiêtnych dni.
Gdy po latach los zetkn¹³ nas w zupe³nie innych rolach i w trakcie
pracy nad scenariuszem innego filmu - zaczê³y siê rozmowy o Grudniu - mówili autorzy scenariusza. Podobnie jak re¿yser filmu uznali,
¿e wiedza spo³eczna o konfrontacji robotników Wybrze¿a z w³adz¹
PRL z 1970 r. jest niewielka i zwi¹zana m.in. z brakiem filmów na ten
temat.
Czwartek 17 grudnia 1970 r. w Gdyni by³ na pewno najczarniejszym
dniem w czasach PRL. Ca³e z³o i okrucieñstwo ówczesnej w³adzy, jej
perfidia i nieliczenie siê z obywatelami w³asnego kraju zogniskowa³y
siê w tym jednym dniu, kiedy niczego niespodziewaj¹cych siê ludzi
zwabiono w pu³apkê, by strzelaæ do nich jak do tarcz strzelniczych zauwa¿y³ Micha³ Pruski.
Autorem zdjêæ do filmu jest Jacek Petrycki, a muzykê skomponowa³
Micha³ Lorenc. Legendarn¹ Balladê o Janku Winiewskim zapiewa³
na koñcu filmu Kazik Staszewski. Pierwowzorem bohatera pieni jest
Zbyszek Godlewski - 18-letni pracownik Stoczni Gdyñskiej im. Komuny Paryskiej, zastrzelony 17 grudnia 1970 r. przez wojsko, które otworzy³o ogieñ w kierunku zmierzaj¹cych do pracy stoczniowców. W filmie widzimy, jak robotnicy podnosz¹ jego zw³oki, k³ad¹ na zdjêtych z
zawiasów drzwiach i maszeruj¹ z nimi ulicami Gdyni. To wydarzenie
zainspirowa³o w 1980 r. opozycyjnego dzia³acza Krzysztofa Dowgia³³ê
do napisania piosenki do muzyki Mieczys³awa Cholewy. Poniewa¿ nie
zna³ on nazwiska ofiary, zast¹pi³ je Jankiem Winiewskim. Utwór szybko
sta³ siê popularny w krêgach Solidarnoci.
Autor: wg; ród³o: Polska Agencja Prasowa

Kosztowna nauka
Wcale nie chodzi mi o coraz wy¿sze koszty nauczania na ró¿nym poziomie edukacji jakie musimy ponosiæ w zwi¹zku z nauk¹ dzieci , ale o nasz
sposób zachowania siê na przestrzeni ostatnich kilku czy kilkunastu lat
doros³ego spo³eczeñstwa przy dokonywaniu wiadomych lub niewiadomych decyzji w wyborach parlamentarnych, za które w ostatecznej
konsekwencji i tak sami p³acimy. Ile¿ to razy w swoim ¿yciu za drobniejsze przewinienia karcilimy swoje dzieci czy wnuki, a czêsto dla w³asnej
g³upoty czy wrêcz naiwnoci szukamy wspó³czucia albo zrozumienia.
Nie piszê tych gorzkich s³ów prawdy po to by kogo obraziæ lub komu
do³o¿yæ, ale dlatego, ¿ebymy z raz pope³nionych b³êdów zaczêli wyci¹gaæ w³aciwe wnioski, które w ostatecznym razie bêd¹ mniej kosztowne, a na naszych kontach zostanie wiêcej pieniêdzy. Nie bêdê pos³ugiwa³ siê sonda¿ami, bo tego typu informacje s¹ z góry zafa³szowane, ale
sprawdzonymi i potwierdzonymi przyk³adami, za które ju¿ ponielimy
i ponosimy konsekwencje - g³ównie finansowe.
Ostatnio odby³y siê wybory uzupe³niaj¹ce do Parlamentu i có¿ siê okaza³o? Cz³owiek, którego poszukiwano listami goñczymi, maj¹cy ponad
20 zarzutów prokuratorskich a pracowników traktowa³ gorzej jak niewolników, zostaje wybrany do Senatu. Jego chêæ do w³adzy doskonale
rozumiem, ona gwarantuje mu du¿¹ kasê i bezkarnoæ, ale jak okreliæ
tych, którzy go wybrali? Stawiam pytanie wprost: czy s¹ to ludzie odpowiedzialni i normalni? Ja miem w¹tpiæ
Kolejny przyk³ad z naszego podwórka KGHM, byæ mo¿e m³odsi pracownicy z kilkuletnim sta¿em pracy nie pamiêtaj¹, ale skutki odczuwaj¹ do
dzisiaj. Chodzi mianowicie o zap³atê za okres chorobowego, jak to najwa¿niejszy dzia³acz zwi¹zany z opcj¹ lewicow¹ i w dodatku zwi¹zkowiec
udowadnia³, ¿e 80% to jest wiêcej ni¿ 100%, czy tak jest mog¹ sobie
dok³adnie sprawdziæ i przeledziæ Ci, którym przysz³o korzystaæ z druku

L-4. Jeszcze jeden przyk³ad, o którym kiedy na ³amach Pryzmatu
pisano, a dotyczy tej samej osoby tylko innego, bardzo istotnego zdarzenia, które odbija siê czkawk¹ do dnia dzisiejszego. Mianowicie chodzi o pakiet gwarancji pracowniczych przy prywatyzacji zak³adu. Okazuje siê dzi, ¿e wiele prywatyzowanych spó³ek takie gwarancje posiada³o, a w momencie kiedy mo¿na by³o wykorzystaæ to jako swoist¹
kartê przetargow¹ przy podpisaniu Uk³adu Zbiorowego Pracy z ministrem wywodz¹cym siê z Lubina, koleg¹ wspomnianego zwi¹zkowca,
ten¿e stwierdzi³, ¿e nie bêdzie na ten temat rozmawia³, bo ponoæ nie zna³
tego dokumentu. Zablokowano go tylko dlatego, ¿e dokument przygotowany zosta³ przez Solidarnoæ.
Skutek jest taki, ¿e wykiwano nas kolejny raz, bo mamiono nas kolejnymi k³amstewkami typu: nie bêdziemy dalej prywatyzowaæ, nie bêdziemy
zabieraæ pieniêdzy z zysku, obiecywano kolejne nierealne cuda, które
nigdy nie mia³y byæ spe³nione. Robili to i mami¹ nas kolejnymi obietnicami bez pokrycia - Ci sami, którzy najbardziej ogo³ocili nas z uprawnieñ
pracowniczych, a wiêc obecni libera³owie wspólnie z lewic¹. I co my na
to jako ponoæ m¹dre i odpowiedzialne spo³eczeñstwo? Ano nic wystarczy, ¿e Ci sami k³amcy poka¿¹ nam to samo wielkie g ale w innym
opakowaniu i my to ju¿ kupujemy.
Pawe³, górnik z Lubina

Szukasz pracy? Nic prostszego! Teraz ju¿ nie trzeba kupowaæ billboardu, wystarczy nale¿eæ do partii

Przytu³ek dla
POpleczników

Wybory samorz¹dowe maj¹ to do siebie, ¿e obywatele rozliczaj¹
obecn¹ w³adzê za dokonania (lub ich brak). Jeli rz¹dzili ludzie
niekompetentni, wtedy musz¹ po¿egnaæ siê z urzêdem. W KGHM za
panowania Herberta Wirtha do pracy przyjmuje siê wy³¹cznie kompetentnych i niezale¿nych specjalistów. Tak bynajmniej g³osi sam
Prezes.
Ludzie oddaj¹c g³os w wyborach pozbyli siê samorz¹dowców, którzy
niczym nie wykazali siê przez cztery lata (a niektórzy znacznie d³u¿ej).
Niestety Ci wracaj¹ niczym bumerang. Wystarczy, ¿e wyborcy Ciê nie
doceni¹, a i tak masz pakiet gwarantowany w postaci ciep³ej posady w
spó³ce Skarbu Pañstwa. Ostatnimi nabytkami w naszej firmie s¹:
Anna Brok  nieudany start do sejmiku wojewódzkiego  KGHM, Biuro
Zarz¹du;
Janusz Mikulicz  obecny radny sejmiku wojewódzkiego  KGHM,
dzia³ zarz¹dzania projektami, stanowisko kierownicze;
Bogus³aw Godlewski  nie dosta³ siê do sejmiku województwa  KGHM,
dzia³ Public Relations.
KGHM to nie jest ¿adna przystañ. Ka¿dy cz³owiek, który uczestniczy³ w
kampanii wyborczej, którego przyjêlimy, ma swoje okrelone funkcje
do spe³nienia.  komentuje prezes KGHM Herbert Wirth. Czy nam siê
wydaje czy robi siê z nas idiotów? Nie lepiej by³oby pozostawiæ ca³¹
sprawê bez komentarza?
W przypadku Janusza Mikulicza utworzono nowy dzia³, ale jak t³umaczy dyrektor departamentu Public Relations w KGHM, Dariusz Wyborski: Wychodzimy z za³o¿enia, ¿e lepiej powo³aæ jeden konkretny dzia³,
ni¿ ca³y departament ze sztabem dyrektorów. Jak siê tak nad tym zastanowiæ, to ca³kiem logiczne. Szkoda tylko, ¿e nie opamiêtalicie siê wczeniej. Tyle tych dyrektorów i departamentów, ¿e biurowce pêkaj¹ w
szwach, ale gdzie trzeba tych radnych upchaæ przecie¿
Specjalici z Platformy Obywatelskiej faktycznie znaj¹ siê na rzeczy. W
serialu wiat wed³ug Kiepskich, Ferdek równie¿ zastanawia³ siê, jak
nic nie robiæ i jeszcze zarobiæ. Teraz ju¿ wie, mo¿e uczyæ siê od najlepszych!
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