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Z okazji �wi¹t Wielkanocnych samych jasnych dni
i jasnych spojrzeñ w przysz³o�æ, ³adu w duszy

i prostej �cie¿ki w g¹szczu codzienno�ci.
Niech to �wiêto umacnia nasz¹ wiarê i si³y moralne,
niech podnosi na duchu i nastraja do walki ze z³em.

Wszystkim czytelnikom �Pryzmatu�,
cz³onkom �Solidarno�ci�, waszym rodzinom ¿yczy

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi,
Komisje Zak³adowe i Miêdzyzak³adowe NSZZ �Solidarno�æ�

oraz redakcja �Pryzmatu�.

Jezu Chryste, Króluj nam -
Prowad� nas do Niebios bram,
Wolnych w prawdzie i mi³o�ci
Niech Twe prawo w Polsce go�ci!



Urawni³owka - czyli rosyjskie argumenty Prezesa Wirtha

Rozmowy z Zarz¹dem
� jak grochem o �cianê

Spotkanie z Zarz¹dem odby³o siê nie jak wstêpnie by³o to ustalone
5 kwietnia, lecz 12 kwietnia. Wszyscy pracownicy KGHM po 300z³
nie dostan¹, ale Rada Nadzorcza jak jeden m¹¿ Zarz¹dowi wyp³aci-
³a nieco wiêcej. Domy�lamy siê, ¿e w tym przypadku Her Herbert
Wirth urawni³owk¹ tego nie nazywa. Ceny wszystkich produktów
spo¿ywczych, odzie¿y, energii, pr¹du, gazu, wody itd. rosn¹ a pod-
wy¿ek jak nie by³o, tak nie ma. Tzn. s¹ propozycje �zwiêkszenia
pensji�, lecz niestety tylko dla kolesi, bo to im ma ¿yæ siê lepiej!

Niestety rozmowy z Zarz¹dem utwierdzaj¹ nas w przekonaniu, ¿e Ci
ludzie chcieliby tylko zabieraæ nic nie daj¹c w zamian. Zarz¹d nie wyrazi³
zgody na nasz postulat podwy¿szenia stawek o 300z³. Uwa¿amy, ¿e
oszczêdno�ci (na pracownikach) to sztandarowe has³o obecnego Za-
rz¹du. Zarz¹d chwali siê, ¿e koszty pracy spad³y o 230z³ na tonê, co daje
kwotê 130mln z³. Przy 18609 zatrudnionych w Spó³ce daje to 6900z³
oszczêdno�ci na pracownika. Gratulujemy �wiat³emu Zarz¹dowi tak
wspania³ych sukcesów! Przewspania³y regulamin premiowania jak wi-
daæ spisuje siê �wietnie. Coraz mniej miedzi wydobywamy i wiêcej prze-
tapiamy ze z³omu, ale sukces jest.

Nied³ugo Zarz¹d og³osi swój kolejny sukces osi¹gniêcia pu³apu �red-
niej pensji w zak³adzie 9000z³. Szkoda tylko, ¿e licz¹ do tego zyski itd.
zapominaj¹c przy tym, ¿e zwyk³y pracownik musi co miesi¹c p³aciæ
rachunki, a nie co kilka miesiêcy. Zreszt¹, widzia³ kto� takie pieni¹dze na
oczy? Co ciekawe nam wliczaj¹ wszystkie pieni¹dze do �redniej p³acy.
Prezes za� podaj¹c oficjalnie swoje zarobki, ani my�li wspomnieæ o
premii uznaniowej, przecie¿ w jego przypadku liczy siê wy³¹cznie p³aca
sta³a� Na szczê�cie Zarz¹d wie jak pozbyæ siê uci¹¿liwych ataków. Od
czego maj¹ swoich klakierów medialnych? Zaraz siê powie ile to zwi¹z-
kowcy w KGHM zarabiaj¹ (oczywi�cie podaj¹c zarobki roczne � du¿e
liczby lepiej wygl¹daj¹) i ju¿ problem z g³owy. Za³odze ostatni raz pod-
wy¿szono pensje 1 stycznia 2008 roku. Prezes wyp³aca sobie 25-krot-
no�æ �redniej krajowej w przemy�le, wiêc inflacja mu nie straszna.

Zarz¹d na spotkaniu ponownie poruszy³ kwestiê wykupu ekwiwalentu
za deputat wêglowy. Niestety nadal oferuj¹ ¿a³osne 15tys. z³ co kom-
pletnie nie przek³ada siê na rzeczywisto�æ. Nie do�æ, ¿e jest to suma
brutto, a wiêc decyduj¹c siê na wykup deputatu, zosta³oby nam kilka
tysiêcy z³otych, to w dodatku jest to suma nieadekwatna do ilo�ci lat,
jakie do¿ywaj¹ pracownicy na emeryturach. Korzystaj¹c z samego de-
putatu mo¿na zyskaæ znacznie wiêcej. Na �Rudnej� deputat wynosi
1901z³. Wystarczy pomno¿yæ to przez konkretn¹ ilo�æ lat, ¿eby zrozu-
mieæ ile mo¿na straciæ. Po kilku latach ju¿ siê op³aca posiadaæ nieod-
sprzedany deputat. Dodatkowo nale¿y wspomnieæ, i¿ kwota za deputat
ro�nie z ka¿dym rokiem. W ci¹gu 10lat  wzros³o a¿ o 183,5%! I wygl¹da
na to, ¿e cena wêgla bêdzie rosn¹æ jeszcze szybciej. Kwota 15tys. z³ za
deputat to o wiele za ma³o i jest to kompletnie nieop³acalne. Poza tym
ca³y zak³ad zrzekaj¹c siê deputatu, sprawi³by, ¿e nowoprzyjêci nie mieli-
by ju¿ ani deputatu na emeryturze, ani 15tys. z³.

Ka¿de zmiany z Zak³adowym Uk³adzie Zbiorowym Pracy maj¹ byæ po-
dejmowane poprzez referendum z uprzednim okresem negocjacyjnym
ze strony Zwi¹zków Zawodowych w celu wypracowania, jak najkorzyst-
niejszej propozycji. W zwi¹zku z czym z wykre�leniem kwestii deputatu
z ZUZP, musi siê z t¹ decyzj¹ uto¿samiaæ za³oga. Zarz¹d jest gotów
równie¿ powiêkszyæ Pracowniczy Program Emerytalny do 6%. Niestety
nie jest zdecydowany wpisaæ go do ZUZP, a tylko to dawa³oby gwaran-
cje przestrzegania tego zapisu. W tym momencie pracodawca mo¿e bez
problemu równie dobrze przestaæ wp³acaæ �rodki na PPE.

Trzeci¹ wa¿n¹ kwesti¹ poruszan¹ na spotkaniu by³o poszerzenie kate-
gorii zaszeregowania o cztery. Jeste�my zdania, ¿e jest to sposób dla
ludzi z PO, aby wskoczyæ na wy¿sze grupy i zarabiaæ jeszcze wiêcej
pieniêdzy za nic. Pracownicy fizyczni w ogromnej wiêkszo�ci maj¹ ni¿-
sze grupy i nigdy nie osi¹gn¹ maksymalnej stawki. Mówi¹c jêzykiem
komputerowym, musieliby mieæ po trzy ¿ycia, ¿eby mieæ maksymaln¹
kategoriê zaszeregowania po poszerzeniu o cztery stopnie. Po co doda-
waæ nowe kategorie, skoro wiêkszo�æ pracowników fizycznych pracuje

na stawkach z do³u tabeli?- komentuje sprawê Przewodnicz¹cy SKGRM
Józef Czyczerski.

Pod koniec zesz³ego roku zgin¹³ pod ziemi¹ nasz bardzo m³ody kolega,
pracuj¹cy na przodku z najni¿sz¹ kategori¹. Kiedy zwróci³em uwagê, ¿e
ch³opak nara¿a³ ¿ycie za tak marne grosze, w odpowiedzi us³ysza³em
pytanie, czy wy¿sza kategoria ocali³oby mu ¿ycie? Tak w³a�nie s¹ po-
strzegani ludzie pracuj¹cy na stanowiskach robotniczych. � mówi Jó-
zef Czyczerski i dodaje - Chodzi o to, by otworzyæ nowe mo¿liwo�ci
zarobkowe chocia¿by dla g³ównych in¿ynierów. Dla nich przewidziane
s¹ kategorie od 20 do 30, z czego zdecydowana wiêkszo�æ ju¿ teraz
pracuje na stawkach z górnej czê�ci tabeli, czyli w kategoriach 28,29 i
30.

Motywowanie za³ogi poprzez opowiadanie bajek nie wró¿y dobrze dal-
szej wspó³pracy (o ile dotychczas mo¿na to tak nazwaæ) z Zarz¹dem.
Zadajemy dzi� pytanie: Dlaczego na okr¹g³¹ 50 rocznicê trafi³ nam siê
najgorszy Zarz¹d w historii Polskiej Miedzi? Kolejne spotkanie odbê-
dzie siê 17 kwietnia.

Wybory do rady
nadzorczej ju¿ w maju

W dniach 11-12 maja ponownie wybierzemy swoich przedstawicie-
li do Rady Nadzorczej KGHM na kolejne trzy lata. Potrzebujemy w
Radzie Nadzorczej ludzi �wietnie znaj¹cych potrzeby pracownicze,
gotowych do walki o miejsca pracy i przysz³o�æ naszej firmy.

W zwi¹zku z tym Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ ,,Solidar-
no�æ� postanowi³a wystawiæ dwóch kandydatów do Rady Nadzorczej
w osobach:

Józef Czyczerski � przewodnicz¹cy SKGRM NSZZ ,,Solidarno�æ�

Bogus³aw Szarek � wiceprzewodnicz¹cy SKGRM NSZZ ,,Solidarno�æ�

W Sejmie przygotowywana jest ustawa, która likwiduje mo¿liwo�æ re-
prezentacji pracowniczej w Radach Nadzorczych spó³ek Skarbu Pañ-
stwa. Tym bardziej powinni�my zmobilizowaæ siebie, swoich kolegów i
kole¿anki do licznego udzia³u w g³osowaniu na naszych kandydatów -
mówi Jacek Dziuba, wiceprzewodnicz¹cy ,,Solidarno�ci� w ZG ,,Polko-
wice-Sieroszowice� - nasi przedstawiciele daj¹ za³odze wgl¹d w strate-
giczne informacje o spó³ce, dziêki ich obecno�ci w Radzie pracownicy
bêd¹ mogli partycypowaæ w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem.

Kandydaci ,,Solidarno�ci� w osobach Czyczerskiego i Szarka gwaran-
tuj¹ brak zgody na zabieranie uprawnieñ pracowniczych, walkê o prawa
pracownicze oraz obronê KGHM przed ca³kowit¹ prywatyzacj¹. Pomi-
mo propagandy ze strony Zarz¹du jak i mediów ogólnopolskich na
temat Zwi¹zków Zawodowych, NSZZ ,,Solidarno�æ� zdecydowanie
wyst¹pi³a przeciwko bezsensownej wyprzeda¿y KGHM.

To dziêki naszemu przedstawicielowi w Radzie du¿o wcze�niej wiedzie-
li�my o planach Rz¹du i Zarz¹du, dlatego mogli�my podj¹æ skuteczn¹
akcjê w postaci chocia¿by dwugodzinnego strajku ostrzegawczego.

Id�my na wybory i zag³osujmy na Bogdana i Józka - apeluje Marek
Budziak, wiceprzewodnicz¹cy ,,Solidarno�ci� w ZG ,,Lubin� - Dla dobra
pracowników w czasach gro�by prywatyzacji i wyprowadzania pieniê-
dzy z naszego przedsiêbiorstwa poprzez pozbawione racjonalno�ci in-
westycje, potrzebujemy w³a�ciwego nadzoru nad upolitycznion¹ Rad¹
Nadzorcz¹. Nasi koledzy na pewno godnie bêd¹ nas reprezentowaæ
oraz walczyæ o dobro pracowników.

Wybór przedstawicieli ,,Solidarno�ci� do Rady Nadzorczej pomo¿e
osi¹gn¹æ najwa¿niejsze dla nas, pracowników cele. Nie mo¿emy
byæ obojêtni na los naszej firmy, we�my czynny udzia³ w nadchodz¹-
cych wyborach.

Nikt inny jak przedstawiciele za³ogi, czyli ci, którzy razem z nami
pracuj¹ w KGHM nie znaj¹ przedsiêbiorstwa lepiej, ludzie im ufaj¹
co nie zawsze mo¿na powiedzieæ o przedstawicielach Skarbu Pañ-
stwa w Radzie Nadzorczej czy Zarz¹dzie Spó³ki.



�Solidarno�æ� jako jedyny Zwi¹zek Zawodowy sprze-
ciwia³a siê wprowadzenia tak niekorzystnego Regula-
minu w ¿ycie

Regulamin-bubel
na ZG �Rudna�
wprowadzony

Zarz¹dzeniem Dyrektora od 1 maja wprowadzono Regulamin
Premiowania wbrew decyzji Pañstwowej Inspekcji Pracy. Re-
gulamin zawiera wiele niekorzystnych zapisów dla pracowni-
ków, o czym alarmowa³a ju¿ �Solidarno�æ�. Niestety inne Zwi¹z-
ki Zawodowe z jakich� tajemniczych powodów wyrazi³y zgodê
na jego wprowadzenie.

Wygl¹da na to, ¿e tradycyjnie Polak bêdzie m¹dry po szkodzie �
niestety z winy innych Zwi¹zków, które bezmy�lnie (a mo¿e i prze-
my�lanie) doprowadzi³y do tego, ¿e podpisa³y ogromnie nieko-
rzystny Regulamin z perspektywy pracownika na stanowisku ro-
botniczym.

Mamy nadziejê, ¿e ockn¹ siê inne ZZ i usi¹dziemy do rozmów, aby
wspólnie poprawiæ wszystkie mankamenty. Wtedy Przewodnicz¹-
cy �S� na ZG �Rudna� bêdzie móg³ ze spokojnym sumieniem pod-
pisaæ wspomniany Regulamin.

Przypomnijmy o jakie zmiany chodzi:

Wa¿ne, aby najwa¿niejsi dla produkcji (tak twierdzili pomys³odaw-
cy i twórcy tego Regulaminu � Dyrektorzy i Zarz¹d KGHM) opera-
torzy SWW i SWK oraz odstawa urobku, tak jak wszystkie pozosta-
³e grupy pracownicze zatrudnione na frontach eksploatacyjnych
oddzia³ów górniczych maj¹ mieæ zagwarantowan¹ 53% sta³¹ pre-
miê akordow¹ z czê�ci �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.

Nie do przyjêcia jest uzale¿nienie udzia³u pracowników w podziale
�rodków w czê�ci �B� od spe³nienia w danym miesi¹cu nastêpuj¹-
cych warunków: przepracowania przy pracach, które  uprawniaj¹
do ewentualnego otrzymania premii �B� co najmniej po³owy fak-
tycznego czasu pracy i osi¹gniêcia w ramach funduszu czê�ci �A�
premii w wysoko�ci 53%. W pierwszym przypadku wystarczy, ¿e
pracownik pójdzie na d³u¿szy urlop lub chorobowe, przez co zo-
stanie pozbawiony premii. Je�li chodzi o osi¹gniêcie w czê�ci �A�
premii w wysoko�ci 53%, daje to mo¿liwo�æ czêstego odbierania
pracownikom pieniêdzy nawet je�li zabraknie im jednego procen-
ta. 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 pracowni-
ków 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 wysoko�ci 22%.

Postulujemy �wprowadzenie taryfikacji robót� dla pracowników
zatrudnionych na oddzia³ach eksploatacyjnych na poziomie kate-
gorii zaszeregowania nie mniejszej ni¿ 12 kategoria. Je�li najwa¿-
niejsze oddzia³y maj¹ byæ lepiej op³acane, to powinny zaczynaæ od
wy¿szej stawki � zgodnie z za³o¿eniami Dyrekcji i Zarz¹du.

Zlikwidowanie funduszu premiowego czê�ci �C� i przeniesienie
uwolnionych �rodków finansowych na podwy¿szenie stawek oso-
bistego zaszeregowania, dziêki czemu pracownicy bardziej odczuj¹
przyrost p³ac ni¿ fundusz premiowy, który zwiêkszy zarobki oso-
bom na wysokop³atnych stanowiskach z fikcyjnymi zas³ugami �
tzw. kolesi.

Jakie s¹ prawdziwe plany szemranej koalicji?

Cuda na �Rudnej�
Cuda przy powo³ywaniu cz³onków prezydium komisji do przepro-
wadzenia wyborów cz³onków Rady Nadzorczej w Zak³adach Gór-
niczych �Rudna� mia³y miejsce 13 kwietnia 2011 roku.

Odby³o siê spotkanie komisji wyborczej, w której powsta³a dziwna
koalicja, która nie dopu�ci³a do tego, aby w piêcioosobowym Prezy-
dium by³ zaledwie jeden przedstawiciel �Solidarno�ci�. Dodaæ nale-
¿y, i¿ �Solidarno�æ� w ZG �Rudna� jest najwiêkszym Zwi¹zkiem Za-
wodowym.

W sk³ad Prezydium wchodz¹ czterej cz³onkowie Zwi¹zku Zawodo-
wego Pracowników Przemys³u Miedziowego i jeden cz³onek Zwi¹z-
ku Zawodowego Pracowników Do³owych.

Pytanie brzmi: Co ma siê dziaæ w tym Prezydium skoro nie znala-
z³o siê miejsce dla przedstawiciela �Solidarno�ci�?

�Dziwne przypadki� z PBK chyba ka¿dy zna z autopsji

Incydent czy patologia?
Coraz czê�ciej w Przedsiêbiorstwie Budowy Kopalñ PeBeKa S.A.
w Lubinie ³amane s¹ prawa pracownicze. Tym razem sprawa do-
tyczy urlopów wypoczynkowych. Wiele zamieszania by³o z pla-
nowaniem przez pracowników terminów urlopów, których wnio-
ski nie s¹ wi¹¿¹ce dla pracodawcy do ustalenia przez Kierowni-
ków ostatecznej wersji harmonogramu. Ka¿d¹ zmianê wcze�niej
ustalonego terminu mog¹ zawsze, zgodnie z Kodeksem Pracy, wy-
t³umaczyæ konieczno�ci¹ zapewnienia normalnego toku pracy. Za-
pominaj¹ jednak, i¿ zgodnie z art. 163 § 2 zobligowani s¹ do poda-
nia do wiadomo�ci pracowników planu urlopów w sposób przyjêty
u danego pracodawcy, a najprostszym by³oby wywieszenie go na
tablicy og³oszeñ obok ob³o¿eñ.

Dlaczego tego nie robi¹? Mo¿e z braku wiedzy na temat ich obowi¹z-
ków, jakie spoczywaj¹ na nich z tytu³y bycia przedstawicielem pra-
codawcy? Przy tym pytaniu nasuwa siê kolejne � co robi kierownic-
two na kosztownych wyjazdowych naradach produkcyjnych po³¹-
czonych niby ze szkoleniami? A mo¿e nie wywieszaj¹ planów urlo-
pów, aby nie nara¿aæ swoich �pupili�, którzy nigdy nie mieli proble-
mów z wykorzystaniem urlopu w okresie wakacyjnym? ¯aden z wy-
mienionych przyk³adów nie zwalnia ich od odpowiedzialno�ci jak¹
nak³adaj¹ na nich zapisy ustawy zasadniczej. Nagminn¹ jest sytu-
acja, w której pracownik w pi¹tek dowiaduje siê, i¿ od poniedzia³ku
ma urlop wypoczynkowy. Kto� znowu zapomnia³, ¿e urlop udziela
siê na pisemny wniosek pracownika. Pracodawca nie mo¿e przymu-
siæ pracownika do pój�cia na urlop wypoczynkowy, z wyj¹tkiem gdy
pracownik jest w okresie wypowiedzenia b¹d� jest to urlop zaleg³y.

Informuj¹c Zarz¹d Przedsiêbiorstwa o stosowaniu niezgodnych z
kodeksem praktyk dotycz¹cych prawa pracowników do urlopu us³y-
szeli�my, i¿ s¹ to przypadki incydentalne. Nieprawda Panie Prezesie!
W naszym zak³adzie jest to niestety obowi¹zuj¹ca patologia!

Informowali�my w poprzednich wydaniach naszego biuletynu za-
k³adowego o trwaj¹cych pracach nad zmian¹ regulaminu wyp³aty
�wiadczenia urlopowego (tzw. gruszy) wymuszon¹ przez Okrêgow¹
Inspekcjê Pracy w zwi¹zku z niezgodno�ci¹ naszego ZUZP z zapisa-
mi Kodeksu Pracy. W parafowanym ju¿ porozumieniu znajduje siê
artyku³ mówi¹cy o tym, i¿ pracownik na 10 dni przed planowanym
urlopem sk³ada wniosek o wyp³atê ww. �wiadczenia, tak aby pie-
ni¹¿ki móg³ przeznaczyæ na realizacjê urlopu. Jak i kiedy pracownik
ma z³o¿yæ wspomniany wniosek skoro do ostatniego dnia nie zna
terminu swojego urlopu?

I jeszcze jedno nas zastanawia. Jak wygl¹da plan urlopowy kierow-
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ników? Tych samych, którzy twierdz¹, i¿ �Dyrekcja� zabrania plano-
wania urlopów w okresie pomiêdzy �wiêtami Bo¿ego Narodzenia a
Nowym Rokiem, jak równie¿ w okresie korzystnych urlopowo �d³u-
gich weekendów�.

Czy s¹ to tylko przypadki incydentalne czy naprawdê jawna patolo-
gia, co do której istnieje ciche przyzwolenie Zarz¹du na takie dzia³a-
nia? Przecie¿ Ci sami wspominani �Kierownicy� za co� otrzymuj¹
kosztowne �wiadczenia pozap³acowe w postaci wycieczek zagra-
nicznych. A mo¿e w³a�nie za takie przedmiotowe traktowanie pra-
cowników? Nie s¹dzimy, aby by³a to nagroda jedynie za wykonanie
zadañ przez rejony, które maj¹ bezpo�rednie prze³o¿enie na zysk jaki
osi¹ga nasza firma. Zysk jest wypadkow¹ planowania i ciê¿kiej pra-
cy naszej ca³ej za³ogi, bardzo czêsto w warunkach ekstremalnie szko-
dliwych. Za³ogi, której pozostaje jedynie KIJ, bo MARCHEWKÊ zjada
Kierownictwo. Kolejn¹ przes³ank¹ sk³aniaj¹c¹ nas do takiego my�le-
nia jest fakt, i¿ s¹ kierownicy, którzy potrafi¹ porozumieæ siê z pra-
cownikami nie tylko co do terminów urlopów ale ¿yj¹ z nimi w pe³nej
symbiozie, i mo¿e dlatego nigdy nie otrzymali nagrody w postaci
wycieczki.

To jeszcze nie koniec negocjacji w Centrum Badañ Ja-
ko�ci

�Solidarno�æ� prowadzi

dalsze rozmowy w CBJ
Po ostatnich uzgodnieniach przyszed³ czas na kolejne. Spotka-
nie 7 kwietnia dotyczy³o przede wszystkim realizacji wska�nika
przyrostu przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w 2011
roku.

Podobnie jak w czasie poprzednich rozmów, Zwi¹zki Zawodowe
podzieli³y siê na dwa obozy. �Solidarno�æ� nale¿y do pierwszego z
nich i zaproponowa³a podwy¿szenie stawek osobistego zaszerego-
wania dla wszystkich pracowników objêtych ZUZP o 108,04z³ oraz
przeszeregowanie 103 pracowników o 100z³.

ZZPPM i ZZPTiA �Dozór� z³o¿y³y propozycjê podwy¿szenia stawek
wszystkich pracowników o 82,75z³ i resztê pieniêdzy przeznaczyæ
na przeszeregowania 200 pracowników o 100z³.

Dlaczego �Solidarno�æ� odbiega od propozycji pozosta³ych dwóch
zwi¹zków? Otó¿ uwa¿amy, i¿ nale¿y rozdysponowaæ �rodki po rów-
no miêdzy wszystkich. Zostawianie wiêkszej kwoty na przeszerego-
wania bez kontroli sprawi, ¿e podwy¿ki dostan¹ �wybrani�. Dziwi
tylko takie postêpowanie ze strony Zwi¹zków Zawodowych, któ-
rych zadaniem jest reprezentowaæ interes pracowniczy � cz³onków
tego¿ zwi¹zku.

Zarz¹d czê�ciowo przychyli³ siê do propozycji �Solidarno�ci� i w
ramach kompromisu zaproponowa³ podwy¿szenie stawek o 100z³
dla ka¿dego pracownika od 1 lipca 2011 roku. Pozosta³e �rodki
zostan¹ przeznaczone na przeszeregowania pracowników w Spó³-
ce. Termin i zasady wprowadzenia przeszeregowañ zostan¹ omó-
wione na nastêpnym spotkaniu, które odbêdzie siê 20 kwietnia
2011 roku.

Warszawa, 10.04.2011
- byli�my tam

W niedzielê 10 kwietnia w pierwsz¹ rocznicê tragedii Smoleñskiej
przyby³o do Warszawy wiele osób i zorganizowanych grup z ca³ej
Polski. Atmosfera by³a pozytywna i ludzie bardzo przyja�nie nasta-
wieni - momentami mo¿na by³o zapomnieæ, ¿e jest siê kilkaset kilo-
metrów od domu. Z jednej strony chwile zadumy, wspomnienia
tych, którzy zginêli, z drugiej strony przyjazne gesty i rozmowy z
lud�mi, którzy jeszcze chwilê wcze�niej byli dla nas zupe³nie obcy. Z
pewno�ci¹ budzili�my sensacjê ze wzglêdu na górnicze mundury.
Co zabawne, niejednokrotnie mylono nas z górnikami ze �l¹ska
i witano oklaskami � zapewne ma to zwi¹zek z naci¹gan¹ medialn¹
nagonk¹ nt. narodowo�ci �l¹skiej.

Tysi¹ce ludzi (w mediach pocz¹tkowo podawano, ¿e 500 osób �
propaganda propagand¹, ale to �trochê� przesada � dlatego pó�-
niej zreflektowali siê i podali, ¿e zebra³o siê� tysi¹c osób) spotka³o
siê najpierw na modlitwie w Ko�ciele Seminaryjnym obok Pa³acu
Prezydenckiego (oczywi�cie nie wszystkim uda³o siê wej�æ do �rod-
ka), a po zakoñczonej mszy, na czele z pos³ami Prawa i Sprawiedli-
wo�ci oraz by³ymi pracownikami kancelarii �p. Lecha Kaczyñskie-
go, udali�my siê z wi¹zankami kwiatów i zniczami przed pa³ac prezy-
dencki by oddaæ ho³d o 8:41 tym wszystkim, którzy zmierzali rok
temu do Katynia, gdzie dokonano ponad 70 lat temu najwiêkszej
zbrodni na narodzie Polskim. Niestety obecna w³adza nie u³atwi³a
nam uczczenia pamiêci ofiar i postawiono barierki razem ze �stró¿a-
mi prawa�.

Przez barierki przedostali siê pos³owie Prawa i Sprawiedliwo�ci, któ-
rzy przyjmowali od zebranych ludzi znicze i kwiaty, po czym k³adli je
na zakazanym terenie. Na przypomnienie zas³uguje moment, w któ-
rym nasz poczet przewiesi³ sztandar �Solidarno�ci�, po czym pod-
szed³ do niego Jaros³aw Kaczyñski i poca³owa³ ów sztandar, dziêku-
j¹c za pamiêæ i obecno�æ górniczej braci. Sytuacja b³aha, jednak¿e
nikt z nas siê tego nie spodziewa³, dlatego warta zapamiêtania.

Zbrodnia Katyñska ca³y czas by³a i wci¹¿ jest ukrywana, sowieci
nie przyznawali siê i dalej ukrywaj¹ przed �wiatem w³asn¹ od-
powiedzialno�æ za tê zbrodniê. W ka¿dej sytuacji to od nas, oby-
wateli zale¿y, jak ka¿da w³adza bêdzie nas traktowa³a, czy pozwolimy
sobie na ka¿de k³amstwo i manipulacjê. Tak niestety dalej siê dzieje,
nie d¹¿ymy do poznania prawdy, lecz uciekamy przed ni¹ i ³ykamy
ka¿de k³amstewko jak najlepsz¹ tabletkê. Na k³amstwie nic dobrego
nie zbudowano.

Dlaczego tak siê dzieje? Powodów mo¿e byæ kilka, moim zdaniem
³atwiej dla sprawuj¹cego obecnie uk³adu politycznego jest k³amaæ
lub jak kto woli, rozmijaæ siê z prawd¹, ni¿ np. tworzyæ nowe miejsca
pracy. Czego siê dotkn¹, wszystko siê sypie, nie zdali egzaminu rz¹-
dz¹cy, urzêduj¹cy prezydent te¿ nam co nó¿ przysparza wiêcej wsty-
du ni¿ rado�ci, widaæ wyra�nie, ¿e edukacjê w pi�mie przerwa³ na
etapie wczesnym szko³y podstawowej.

Co siê w naszym kraju od dziesiêcioleci nie zmieni³o, to styl. Upra-
wianie propagandy, sposób na�miewania i wyszydzania wszystkie-
go co wielkie i �wiête, zabijanie w narodzie patriotyzmu i historii.
Dawniej prawdziwych patriotów mordowano skrytobójczym strza-
³em w ty³ g³owy, dzi� do tego celu wykorzystuje siê polskojêzyczne
media i samozwañcze autorytety, które za wielkie pieni¹dze robi¹
nam wodê z mózgu. To boli, to musi boleæ, ¿e s³owa przez dziesiê-
ciolecia dumnie wypisywane na naszych sztandarach �Bóg, Honor,
Ojczyzna� zamiast nale¿nego szacunku przez ró¿nych Donaldowych
celebrytów trac¹ na znaczeniu.

Ca³a nadzieja w tym, ¿e coraz wiêcej, w dodatku m³odych ludzi
zaczyna poszukiwaæ prawdy, pragnie poznawaæ prawdê, to by³o
widaæ i s³ychaæ rok temu, gdy stali�my w kilkunastogodzinnej
kolejce po tragedii Smoleñskiej pod pa³acem prezydenckim m.in.
do trumny �p. Lecha Kaczyñskiego i prawie to samo od m³odych
ludzi mo¿na by³o us³yszeæ 10 kwietnia 2011roku. Rok po tragedii
przyszli i przyjechali z ca³ej Polski, ¿eby wykrzyczeæ, ¿e nie godz¹ siê
na k³amstwo, nie chc¹ byæ poni¿ani i opluwani. Krzyczeli wyra�nie:
�wolê byæ mocherem, ni¿ Tuska frajerem�. Ja jestem z nimi, a Ty?
Czas siê zdecydowanie okre�liæ.

Uczestnik


