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!!! UWAGA !!!
Przeczytaj i podaj dalej

Oddasz deputat
 dostaniesz och³apy
Zarz¹d KGHM chc¹c byæ dobrym wujkiem samozwañczo podj¹³
decyzjê o przeprowadzeniu w dniach 8-9 listopada referendum w
sprawie wykupu deputatu wêglowego. Jeszcze nie zdarzy³o siê
za tej w³adzy, by Prezes Wirth da³ pracownikom co z korzyci¹
dla tych drugich. Podobnie jest w tej sprawie.
Has³o Wykup deputatu za wêgiel s³u¿y³ tylko w kampanii wyborczej Grzegorzowi Schetynie i zosta³ samozwañczym mediatorem.
Pocz¹tkowo Prezes obiecywa³ 15 tys. z³ brutto, ale po owocnych
negocjacjach Schetyny z tzw. Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów by³ych pracowników KGHM, ofertê wspania³omylnie zwiêkszono do 17 tys. z³ brutto  Marsza³ek wie najlepiej jak podbiæ stawkê.
To doæ dziwna sytuacja, ¿e Stowarzyszenie by³ych pracowników
negocjuje warunki wykupu deputatu, który bêdzie obowi¹zywaæ wy³¹cznie obecnie zatrudnionych w KGHM, bo z by³ymi pracownikami
Spó³ka mo¿e co najwy¿ej zawieraæ indywidualne umowy cywilnoprawne. Wynik w referendum nie jest wobec nich w jakikolwiek sposób wi¹¿¹cy.
Og³oszone przez Zarz¹d referendum dotyczy zgody na wykrelenie
z Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy art. 50. mówi¹cego o deputacie dla emerytów. Jednak¿e nie doprecyzowano kogo bêdzie
obowi¹zywaæ wynik referendum, kiedy zostan¹ wyp³acone pieni¹dze i ile ich bêdzie w przypadku osób, które ju¿ s¹ np. 1 rok lub 20
lat na emeryturze? Jednoczenie, bez uzgodnienia ze Zwi¹zkami
Zawodowymi, uchwalono referendalny regulamin, który pe³en jest
a¿ niecis³oci, a u¿ywane pojêcia s¹ nieopisane. W po³¹czeniu z
zagmatwaniem ca³ego regulaminu daje Zarz¹dowi szerokie pole do
manewru i dowoln¹ interpretacjê poszczególnych zapisów.
Zarz¹d proponuje 17 tys. z³ brutto za wykup deputatu od wszystkich
pracowników. Oznacza³oby to, ¿e przechodz¹c na emeryturê pracownik zrzeka siê ekwiwalentu za deputat wêglowy wyp³acany ka¿dego roku i dostaje w zamian jednorazowo kwotê pomniejszon¹ o
sk³adki i podatek dochodowy. A o tym to nikt nie mówi. I ¿eby by³o
bardziej tajemniczo, to niewiadomo kiedy ma byæ ten och³ap wyp³acony i przeb¹kuje siê niemia³o o jaki ratach. Solidarnoæ proponuje kwotê 60 tys. z³. Postaramy siê wyjaniæ, sk¹d a¿ taka ró¿nica.
Deputat w dotychczasowej formie, jest korzystniejszy od propozycji
Zarz¹du, poniewa¿:
- kwota 17 tys. z³ brutto oferowana przez Zarz¹d, pomniejszona o
podatki, w rzeczywistoci jest du¿o ni¿sza,
- obecnie deputat za wêgiel (2.5 tony) to ok. 1900z³ podczas, gdy
rednia ¿ycia pracowników bêd¹cych na emeryturze wynosi 30 lat,
innymi s³owy pracownik przechodz¹c na emeryturê dostanie (nie

wliczaj¹c wzrostu ceny wêgla) 57 tys. z³. Ekwiwalent jest dziedziczny,
- Zarz¹d wycofa³ siê z wczeniej sk³adanych obietnic, gdzie oprócz
wykupu deputatu proponowa³ tak¿e zwiêkszenie odpisu na Pracowniczy Program Emerytalny (w referendum ju¿ nie uwzglêdniono
odpisu),
- tylko w ci¹gu ostatnich 10 lat ekwiwalent za wêgiel wzrós³ o 85%
i wci¹¿ ronie, wystarczy wyobraziæ sobie, jak ogromn¹ kwotê mo¿na uzyskaæ na dotychczasowych zasadach bior¹c pod uwagê rosn¹c¹ wartoæ ekwiwalentu za wêgiel. Pos³uguj¹c siê przyk³adem
ostatnich lat redni wzrost ceny wêgla wyniós³ 8,5%. Gdyby przyj¹æ, ¿e przez kolejne lata bêdzie wzrastaæ o 2%, a wiêc czwart¹ czêæ
z ostatnich lat, uzyskano by 78 tys. z³ (z czego 21 tys. z³ samej rewaloryzacji wartoci ekwiwalentu  o 4 tys. z³ wiêcej ni¿ propozycja
Zarz¹du!),
- nowozatrudnieni zostaliby ca³kowicie pozbawieni deputatu.
Na spotkaniu Zwi¹zków Zawodowych z Pracodawc¹ 13 padziernika nie uda³o siê uzyskaæ ¿adnych konkretnych informacji dotycz¹cych wykupu ekwiwalentu wêglowego i samego referendum. Prezes nie chcia³ dyskutowaæ o zwiêkszeniu kwoty ponad 17 tys. z³, nie
doprecyzowa³ te¿ kiedy zosta³yby wyp³acone pieni¹dze, gdyby referendum przesz³o, bo odpowied w ci¹gu roku nas nie satysfakcjonuje  umowy s³owne z ust politycznego Zarz¹du maj¹ to do siebie,
¿e czêsto rozp³ywaj¹ siê w powietrzu i nie ma po nich ladu. Intryguj¹ce by³y s³owa Prezesa, w których twierdzi³, i¿ wyp³ata tak du¿ych pieniêdzy w jednym momencie by³aby zagro¿eniem dla gospodarki regionu. Z pewnoci¹ pracownicy wykupi¹ ca³y towar z pó³ek
sklepowych i trzeba bêdzie zacz¹æ sprzedawaæ jak w PRL-u  na
kartki.
Skoro ju¿ o spotkaniu mowa, taka krótka dygresja. Solidarnoæ
poruszy³a kwestie wzrostu wynagrodzeñ i bezpieczeñstwa pracy. O
przeszeregowaniach Prezes nie chce nawet s³yszeæ, dodaj¹c przy
tym, i¿ wzrost wynagrodzeñ i tak nastêpuje. Panie Prezesie! Podwy¿ki dla Zarz¹du by³y, ostatnio dla kadry kierowniczej te¿, przysz³a
pora na pozosta³ych pracowników. Nie interesuje nas system motywacyjny, który jest dziurawy jak ser szwajcarski. Ukrywanie chorób czy pos³ugiwanie siê niesprawnym sprzêtem to sposoby pracowników na unikniêcie utraty premii przez le skonstruowany system (de)motywacyjny. Dodatkowo obni¿anie kosztów zakupu sprzêtu
i materia³ów skutkuje ich gorsz¹ jakoci¹, a w konsekwencji spadkiem bezpieczeñstwa. Zarz¹d chwali siê, ¿e liczba wypadków maleje. Problem w tym, co siê rozumie przez s³owo wypadek. Ma miejsce wiele wypadków, o których siê nie mówi, a wrêcz ukrywa dla
tzw. statystyki. Prezes szybko zapomnia³, ¿e we wrzeniu w ZG Rudna zgin¹³ sztygar? Popiech spowodowany obawami przed utrat¹
premii i gorszej jakoci sprzêt w bezporedni sposób rzutuj¹ na
bezpieczeñstwo pracowników. Niestety, statystyki na pokaz tego nie
ujawniaj¹.
Tak wiêc, gdy referendalne pytanie ma brzmieæ: Czy jeste za wykupem przez Spó³kê deputatu wêglowego przys³uguj¹cego na podstawie § 50 Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy dla Pracowników KGHM Polska Mied S.A. za kwotê 17.000 z³ brutto, z jednoczesnym wykreleniem tego postanowienia z ZUZP? My pytamy o
szczegó³y po ewentualnej odpowiedzi na tak. I tu jest pies pogrzebany. Nie dajmy siê omamiæ, zaczn¹ od deputatu wêglowego, a
póniej wezm¹ siê za kredkowe, wczasowe, czternastkê itd. 
skoñczy siê na czystej wyp³acie. NSZZ Solidarnoæ jest przeciw
z³odziejskiemu wykupowi deputatu!

Centralne Biuro
Zakupów doigra³o siê
To by³o do przewidzenia. Centralne Biuro Zakupów przy Biurze Zarz¹du KGHM, poprzez odwrotne do normalnego pojmowanie transparentnoci stworzonych dla siebie procedur, musia³o w koñcu trafiæ pod lupê prokuratury.
Przypominamy, ¿e przejrzystoæ zasad wyboru dostawców, wykonawców robót i us³ug by³o flagowym argumentem do podjêcia decyzji o
centralizacji zakupów w KGHM i powo³aniu destrukcyjnego, jak pokaza³o ¿ycie, tworu pod nazw¹ Centralne Biuro Zakupów. Kto choæ raz
mia³ w¹tpliw¹ przyjemnoæ kontaktu z CBZ doskonale wie, jak to biuro
(nie)dzia³a. Tym razem nie wytrzymali oferenci, którzy od lat pracuj¹ na
rzecz KGHM, spe³niaj¹c szczególnie rygorystyczne uwarunkowania techniczno-organizacyjne, gwarantuj¹ce bezpieczne prowadzenie robót w
podziemnych zak³adach górniczych. Jak tu byæ obojêtnym w sytuacji,
kiedy po zakoñczonej procedurze na dostawcê rozdzielni elektrycznych
6kV (wraz z monta¿em) dla O/ZG Polkowice-Sieroszowice, CBZ wybiera wysy³kowy sklep internetowy z Tarnowskich Gór, handluj¹cy na co
dzieñ  uwaga  cylindrami i armatur¹ hydrauliczn¹, nie maj¹cy zielonego pojêcia o pracy pod ziemi¹, bez specjalistycznego potencja³u techniczno-organizacyjnego, strukturalnego, bez osób z kwalifikacjami i
zatwierdzeniami górniczymi, bez dowiadczenia i referencji
Wy¿szy Urz¹d Górniczy zawiadomi³ Prokuraturê o pope³nieniu przestêpstwa, które polega na wiadomym i celowym stworzeniu zagro¿enia dla bezpieczeñstwa pracy i ¿ycia ludzi. WUG w zawiadomieniu do
Prokuratury Rejonowej w Lubinie domaga siê natychmiastowej reakcji: W zwi¹zku z tak ra¿¹cym naruszeniem przepisów BHP dot. prowadzenia robót do³owych w KGHM Polska Mied S.A., wnioskujemy o
przeprowadzenie kontroli w ( ) oddziale KGHM Polska Mied S.A.,
Centralne Biuro Zakupów ( ) i wstrzymania realizacji w/w zadañ z uwagi
na stworzenie realnego zagro¿enia bezpieczeñstwa pracy i ¿ycia osób
zatrudnionych w O/ZG Polkowice-Sieroszowice. Bêdziemy ze szczególn¹ uwag¹ obserwowaæ wyniki postêpowania prokuratorskiego.

Co wolno wojewodzie
W Pryzmacie nr 17/2011, pisz¹c o braku szacunku dla zmar³ych, na
przyk³adzie rutynowych zachowañ dyrekcji O/ZG Rudna, zwrócilimy
delikatnie uwagê na coraz bardziej zauwa¿aln¹ urzêdnicz¹ bezdusznoæ.
Dyrekcja zd¹¿y³a nawet wyraziæ swoje niezadowolenie z wytkniêcia jej
znieczulicy, z czego jestemy w pewnym sensie zadowoleni, bo to oznacza, ¿e PRYZMAT dociera do w³aciwego adresata i chêtnie jest czytany
(szkoda, ¿e bez zrozumienia). Niestety nasze intencje zawarte w krótkim tekcie o kwiatach wielokrotnego u¿ytku nie natrafi³y na w³aciwy grunt. Zach³yniêta okruchami chwilowej w³adzy dyrekcja (udzielonej przez PE£O), chcia³aby by na jej temat publiczne opinie by³y wy³¹cznie chwalebno-dziêkczynne, w przeciwnym wypadku nale¿a³oby nie
mówiæ nic. Takie oczekiwanie wydaje siê byæ zbyt daleko id¹ce, bo w
naszym krêgu kulturowym i tradycji, milczenie ma chroniæ dobre imiê
osób zmar³ych, a dyrekcji póki co zdrowie dopisuje i ma siê ca³kiem
niele.
Sk³onni jestemy nawet zrozumieæ, ¿e pe³nienie funkcji dyrektora Oddzia³u w obecnych uwarunkowaniach politycznych, wg zasad ustalonych przez namiestnika Herberta Wilhelma Wirtha, zwanego prezesem,
z nas³anymi do wspó³pracy (a raczej tolerowania) partyjnymi popychad³ami, mo¿e byæ przyczyn¹ osobistego zagubienia. W takich okolicznociach w³aciwe pouk³adanie hierarchii wartoci mo¿e byæ nie ma³ym
k³opotem. Dlatego spojrzenie na otaczaj¹c¹ nas w pracy rzeczywistoæ
z innej, ludzkiej perspektywy winno spowodowaæ raczej zapalenie siê
ostrzegawczej lampki i byæ przyczynkiem do refleksji. Niestety kolejne
poczynania dyrekcji pozbawi³y nas resztek nadziei, ¿e co w ich ideologicznie skamienia³ych sercach drgnie, ¿e w koñcu pracownik zacznie
byæ postrzegany jako CZ£OWIEK. W normalnych relacjach z pracodawc¹, pracownik jest najcenniejsz¹ wartoci¹ dodan¹ organizacji, ale
nie u nas. Szacunek dla cz³owieka jest dla zarz¹dzaj¹cych, jak na razie,
pojêciem obcym.

To, ¿e ludzka wra¿liwoæ dyrekcji jest w ciê¿kiej zapaci potwierdzone
zosta³o raz kolejny odmow¹ delegowania kompletnego pocztu sztandarowego Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ na uroczystoci pogrzebowe we Wroc³awiu, tragicznie zmar³ego kolegi w O/ZG PolkowiceSieroszowice. W³adcze nie dyrekcji jest dowodem na dzia³ania podszyte niezrozumia³¹ ma³ostkowoci¹ oraz wyrazem pogardy dla uczuæ i
wra¿liwoci wobec osób i organizacji, którzy w naturalnym odruchu
górniczej solidarnoci zamierzali uczestniczyæ w uroczystociach pogrzebowych. Bo jak¿e inaczej mo¿na odczytaæ odmowê delegowania
trzeciego pracownika do pocztu sztandarowego z podtekstem, ¿e miêdzy zmianami to jest jego prywatny czas i mo¿e go sobie dowolnie
spo¿ytkowaæ. To, ¿e chodzi o IV, nocne zmiany WSP bez zagwarantowania wystarczaj¹cego czasu na sen (warunek bezpiecznego wykonywania pracy w ruchu zak³adu górniczego), jest dla dyrekcji zupe³nie bez
znaczenia. Wa¿ne by dowaliæ zwi¹zkom. W tym kontekcie nie sposób
pomin¹æ niedawnej farsy wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Nadzorczej, gdzie rzucone by³y wszystkie si³y i rodki. Da³o siê zaobserwowaæ
wzmo¿on¹ obsad¹ s³u¿b ochrony i czêsto Komisje Wyborcze by³y oddelegowane na dwa dni, ich obsady by³y wiêksze ni¿ suma g³osuj¹cych.
Jako nie da³o siê s³yszeæ o dylematach moralno-oszczêdnociowych
dyrekcji, ¿e mo¿e za du¿o by³o oddelegowañ, ¿e za du¿o by³o dy¿uruj¹cych aut s³u¿bowych, ¿e firma z powodu widzimisiê Grada ponios³a
nieuzasadnione straty. No có¿, co wolno wojewodzie
Wytykanie i cytowanie w oficjalnej korespondencji (odmowa delegowania pracownika do pocztu sztandarowego, pismo PO/5090/2011 z
29.09.2011r. adresowane do Przewodnicz¹cego KZ Solidarnoæ) b³êdów edycyjnych typu literówki jest tylko namacalnym potwierdzeniem
naszych s³usznych spostrze¿eñ co do kondycji intelektualnej pomagierów dyrektora O/ZG Rudna. Czy proba zawarta w pimie z nieistotnymi b³êdami edycyjnymi jest mniej wa¿na i nie zas³uguje na merytoryczne rozpatrzenie? Komisja Zak³adowa Niezale¿nego Samorz¹dnego
Zwi¹zku Zawodowego Solidarnoæ sk³adaj¹ca siê z pracowników pracy
najemnej mo¿e pozwoliæ sobie na pope³nianie w pismach b³êdów stylistycznych, sk³adniowych, interpunkcyjnych i jakich tam jeszcze. Wy
salonowe wykszta³ciuchy takiego prawa i komfortu nie macie, a mimo
to nie potraficie skleciæ prostego pisma. Zatem przypominamy. Za poprawnie sformu³owane pismo uwa¿a siê takie, które zawiera m.in. na
wstêpie odnonik czego dotyczy a osoba sygnuj¹ca zwyczajowo u¿ywa
jednego z wielu grzecznociowych zwrotów np. z powa¿aniem, z wyrazami szacunku itp. We wskazanym wy¿ej pimie nie zastosowano ¿adnych regu³ poprawnoci i dobrego smaku. Oczekujemy w tym zakresie
znacz¹cej poprawy, bo na zmianê sposobu mylenia w kategoriach dobrze pojêtego interesu oddzia³u, jak na razie, raczej liczyæ nie mo¿emy.
Miro

Pielgrzymka Ludzi
Pracy na Jasn¹ Górê
Nie wolno nam dopuciæ, by ludzie pracy stali siê g³ównymi ofiarami kryzysu wywo³anego przez destrukcyjne dzia³ania bankierów
i finansistów  apelowa³ podczas Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasn¹
Górê przewodnicz¹cy NSZZ Solidarnoæ Piotr Duda.
Do Czêstochowy na organizowan¹ od 29 lat pielgrzymkê przyjecha³y
dziesi¹tki tysiêcy cz³onków NSZZ Solidarnoæ. By³y w³adze zwi¹zku, poczty sztandarowe, kierownictwo Pañstwowej Inspekcji. By³a
równie¿ Marianna Popie³uszko, matka b³. ks. Jerzego.
Punktem kulminacyjnym tegorocznej, dwudniowej pielgrzymki by³a
uroczysta msza wiêta, rozpoczêta o godz. 11.00 na Szczycie jasnogórskim. Eucharystii przewodniczy³ i homiliê wyg³osi³ abp S³awoj
Leszek G³ód, metropolita gdañski. Mszê w. odprawi³ bp Kazimierz
Ryczan, Krajowy Duszpasterz Ludzi Pracy.
Mszê poprzedzi³o wyst¹pienie przewodnicz¹cego NSZZ Solidarnoæ.
Piotr Duda podkreli³, ¿e zwi¹zku nie mo¿e zabrakn¹æ w dzisiejszych
trudnych czasach kryzysu. Nie wolno nam dopuciæ, by ludzie pracy
stali siê g³ównymi ofiarami kryzysu wywo³anego przez destrukcyjne
dzia³ania bankierów i finansistów. Rozumiemy ograniczone mo¿liwoci bud¿etowe, ale nigdy nie zgodzimy siê na to, by g³ówny ciê¿ar

walki z recesj¹ spada³ w³anie na najubo¿szych. To g³êboko niesprawiedliwe i nieludzkie  powiedzia³ Piotr Duda.
Przewodnicz¹cy przypomnia³ ostatnie wa¿ne inicjatywy ustawodawcze w sprawie podniesienia p³acy minimalnej czy walki z fa³szywym
samozatrudnieniem i pozakodeksowymi umowami o pracê. G³odowe pensje, wyp³acane czêsto na podstawie mieciowych umów o pracê, to najwiêksze bol¹czki milionów polskich pracowników. Dramatem jest równie¿ poziom ubóstwa w Polsce  ponad 2 miliony naszych rodaków ¿yje w nêdzy, a 6 i pó³  w ubóstwie. To s¹ dla Polski 
cz³onka Unii Europejskiej  dane pora¿aj¹ce i zawstydzaj¹ce  mówi³
przewodnicz¹cy NSZZ Solidarnoæ.
W swoim wyst¹pieniu Piotr Duda odniós³ siê do trwaj¹cej obecnie
kampanii wyborczej do parlamentu. Mylê, ¿e wyra¿ê tu nadziejê
wszystkich pracowników zgromadzonych u stóp Jasnej Góry. Oby
sprawy pracownicze, a wiêc pytania jak polepszyæ los polskich pracowników, jak uczyniæ pracê bezpieczniejsz¹ i lepiej op³acan¹, jak chroniæ godnoæ pracownika  oby te zagadnienia by³y kluczowymi pytaniami tej kampanii  powiedzia³ Piotr Duda. Oby przyszli pos³owie i
senatorowie, zamiast znów pogr¹¿aæ siê w niekoñcz¹cych siê partyjnych waniach i sporach, podjêli skuteczne dzia³ania na rzecz realizacji praw pracowniczych, bezpiecznie i godnie wynagradzanej pracy,
sta³ego zatrudnienia, rzeczywistego dialogu spo³ecznego.
Dzia³ Informacji KK
www.solidarnosc.org.pl

Odwo³ujemy
przedstawicieli
za³ogi z RN
W dniu 3 padziernika spotka³y siê Zwi¹zki Zawodowe i dokona³y ustaleñ zamieszczonych we wspólnym komunikacie. W zwi¹zku z nie z³o¿eniem do dnia 30 wrzenia 2011r. przez panów Jaronia, Markowskiego i £aganowskiego mandatów zdobytych w wyniku tzw. wyborów
uzupe³niaj¹cych uruchamiamy proces odwo³ania ich z Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied S.A.  g³osi komunikat.
Rozpoczêty proces odwo³ania niezale¿nych cz³onków nowej rady
dojdzie do skutku, jeli zebrane zostanie 15% podpisów wród za³ogi,
a wiêc nieca³e 3 tys. osób musi wyraziæ poparcie  wtedy zgodnie z
Regulaminem wyboru i odwo³ania cz³onków rady Nadzorczej KGHM
Polska Mied S.A. wybieranych przez pracowników Spó³ki odbêdzie
siê g³osowanie za odwo³aniem. Ka¿dy podpis jest wa¿ny wy³¹cznie z
numerem dowodu osobistego.

Pracownicza Europo,
obud siê!
17 wrzenia mia³a miejsce wielotysiêczna manifestacja europejskich
zwi¹zków zawodowych we Wroc³awiu. Przez kilka godzin ulicami stolicy Dolnego l¹ska maszerowa³o kilkadziesi¹t tysiêcy zwi¹zkowców
z ca³ej Europy, w protecie przeciwko prowadzonej przez kraje UE
polityce gospodarczej.
Nie mo¿emy pozwoliæ, aby walka z kryzysem by³a pretekstem do walki
z pracownikiem i cz³owiekiem. Nie mo¿emy dopuciæ, aby ci krwiopijcy
patrzyli do cudzej kieszeni. Kieszeni pracownika i najubo¿szego  powiedzia³ do zgromadzonych na rynku demonstrantów, Piotr Duda przewodnicz¹cy NSZZ S.
Przewodnicz¹cy krytycznie odniós³ siê do zakoñczonego wczeniej spotkania ministrów finansów krajów UE: Spotkalimy siê we Wroc³awiu,
aby zaprotestowaæ i pokazaæ ministrom finansów, a tak w³aciwie krwio-

pijcom, którzy doprowadzili do tego kryzysu, a teraz chc¹ nim zarz¹dzaæ i mówiæ nam co jest dla nas lepsze. Mielimy tak¹ nadziejê, ¿e
wrêczymy tym paniom i panom nasz¹ petycjê, ale jak skoro uciekli ukradkiem jak szczury  mówi³ Duda. Jak stwierdzi³ to jest niedopuszczalne.
W³adza nie ma siê baæ obywateli, w³adza ma s³uchaæ obywateli i wyci¹gaæ wnioski  doda³.
Szef S powiedzia³ równie¿, ¿e zwi¹zki zawodowe s¹ dla solidarnej
Europy i j¹ buduj¹, a nie tylko o niej mówi¹. Tymczasem politycy s¹
solidarni, ale tylko wobec siebie. Chcemy walki z kryzysem ale poprzez
rozwój, tworzenie miejsc pracy - bezpiecznej pracy. Chcemy pracowniczej Europy dla wszystkich obywateli. Europo pracownicza obud siê!
 zakoñczy³ swoje wyst¹pienie Piotr Duda.
Do zwi¹zkowców przemówi³a równie¿ Bernedette Segol, sekretarz generalna Europejskiej Konfederacji Zwi¹zków Zawodowych, która specjalnie z okazji manifestacji we Wroc³awiu nauczy³a siê swojego wyst¹pienia po polsku. Szefowa EKZZ podziêkowa³a uczestnikom za liczne
przybycie. Jestemy tutaj aby nas us³yszeli ministrowie finansów.
Mówimy nie polityce ciêæ bud¿etowych, mówimy tak polityce wzrostu zatrudnienia, mówimy tak europejskiej solidarnoci  powiedzia³a
Segol. Jej zdaniem Europa potrzebuje zwi¹zków zawodowych i dialogu
spo³ecznego, a nie ataków na prawa pracownicze i ograniczanie praw
socjalnych.
Demonstracja by³a pierwsz¹ w Polsce tzw. euromanifestacj¹, organizowan¹ przez EKZZ. Protest by³ du¿y, barwny i dobrze zorganizowany.
Manifestanci bezpiecznie przemaszerowali ze Stadionu Olimpijskiego
na wroc³awski rynek. Kolorowy pochód prowadzi³a orkiestra. Do Wroc³awia przyjechali zwi¹zkowcy z blisko 30 organizacji zwi¹zkowych zrzeszonych w Europejskiej Konfederacji Zwi¹zków Zawodowych, m.in. z
Hiszpanii, Norwegii, Wêgier, Litwy, Niemiec, Portugalii i Czech. Licznie
stawili siê równie¿ cz³onkowie NSZZ S. Do protestu przy³¹czy³y siê
tak¿e polskie organizacje zwi¹zkowe, które nie s¹ afiliowane w EKZZ,
np. Forum Zwi¹zków Zawodowych, czy zwi¹zek zawodowy policjantów.
Dzia³ Informacji KK
www.solidarnosc.org.pl

Jak wiêkszoæ Polaków uwa¿am, ¿e nie znamy prawdziwych przyczyn katastrofy pod Smoleñskiem

Za naszym narodowym dramatem
kryje siê mroczna tajemnica
( ) Rozumiem, ¿e tzw. raport Millera nie zamyka wed³ug Pana tematu katastrofy smoleñskiej, jak wielu by sobie tego ¿yczy³o?
Rosja od siedemnastu miesiêcy nie udostêpnia nam najwa¿niejszych
dowodów rzeczowych. Nie wiemy zatem, na czym opiera siê prowadzone w Polsce ledztwo. Zdumiewa mnie, ¿e prokuratorzy godz¹ siê z
t¹ upokarzaj¹c¹ sytuacj¹. Raport komisji Millera zawiera obszern¹ analizê stosunków panuj¹cych w 36. Pu³ku Lotnictwa, a mia³ za zadanie
wyjaniæ techniczne przyczyny katastrofy. Tymczasem w tej najwa¿niejszej sprawie eksperci opieraj¹ siê na hipotezach i w³asnych domys³ach.
Wszystko zmierza do tego, ¿eby og³oszona przez nich wersja wydarzeñ
by³a mo¿liwie zbli¿ona do tej przedstawionej w raporcie MAK. Zastanawiam siê, jak to jest mo¿liwe. Przecie¿ zarówno eksperci z komisji Millera, jak i prokuratorzy czuj¹ siê Polakami. S¹ zapewne osobami kompetentnymi, tymczasem godz¹ siê braæ udzia³ w tej tragifarsie. Pomijam osobê ministra Millera. Po powrocie z Moskwy zapewnia³ publicznie, ¿e posiada kopie nagrañ z czarnych skrzynek, których wiarygodnoæ jest niepodwa¿alna. Zaraz potem okaza³o siê, ¿e w nagraniu brakuje 16 kluczowych sekund. Nie mam z³udzeñ co do postêpowania
polityków walcz¹cych o zajmowane przez siebie stanowiska, ale liczy³em na rzetelnoæ ekspertów i prokuratorów, którzy firmuj¹ swoimi
nazwiskami oficjalne dokumenty. Staram siê pamiêtaæ, ¿eby nie mówiæ
le o ludziach, ale skoro uczestnicz¹ oni w haniebnej grze, to nale¿y im
to uwiadomiæ. ( )
Gruzini potrafili doceniæ polskiego prezydenta bardziej ni¿ niektórzy
jego rodacy?

Wizyta prezydenta Lecha Kaczyñskiego i czterech innych przywódców
europejskich najprawdopodobniej zapobieg³a zajêciu Tbilisi przez Rosjan. Kiedy do niej dosz³o, rosyjskie czo³gi od stolicy Gruzji dzieli³y jedynie dwie godziny drogi. Sytuacja by³a wiêc bardzo dramatyczna. Informacje, jakie dociera³y do nas wtedy na ten temat, by³y mocno okrojone
i opatrzone tak okropnymi komentarzami, ¿e wielu z nas do tej pory nie
docenia wagi tamtej wizyty polskiego prezydenta w Gruzji. Doceniaj¹ j¹
natomiast Gruzini, okazuj¹ ogromny szacunek i wdziêcznoæ Polsce i
Polakom. ( )
Pe³ny wywiad z re¿yserem filmowym
Antonim Krauze na stronie
www.tnij.org/wywiad_krauze

A PO was potop?
Najlepszym wynikiem wyborów by³aby dla mnie sytuacja, w której
PiS jest najmocniejsz¹ parti¹, ale rz¹d tworz¹ nadal wyznawcy neoliberalizmu. A¿ do upadku.
Piszê te s³owa na kilka dni przed wyborami, a wiêc w sytuacji wysoce
niewygodnej. Przyznam siê, ¿e w tym momencie nie wiem, czego mam
¿yczyæ. Zwyciêstwo PiS by³oby z korzyci¹ dla Polski na krótk¹ metê,
ale nie wiem, czy na d³ug¹ metê nie by³oby lepiej dla pañstwa, aby PO
utrzyma³a siê przy w³adzy i wziê³a na siebie pe³n¹ odpowiedzialnoæ
wobec historii za bezprzyk³adn¹ ruinê Polski.
Kto zap³aci za rz¹dy Tuska
Gdyby PiS wzi¹³ na siebie ciê¿ar w³adzy w tym momencie, kiedy wiadomo ju¿, ¿e potrzebna bêdzie mozolna praca ca³ego pokolenia, aby odbudowaæ Polskê i ¿e nastêpne 510 lat bêd¹ i tak latami bardzo ciê¿kimi, opinia publiczna, manipulowana jak wiemy przez wiêkszoæ mediów, uwierzy³aby, i¿ to w³anie nowy rz¹d PiS odpowiada za g³êboki
kryzys. Tak siê bowiem dzieje, ¿e zazwyczaj wyniki dzia³ania w³adzy (dobre
czy z³e) wychodz¹ na jaw, gdy odpowiadaj¹cy za nie politycy ju¿ odeszli. W Grecji lewicowy Papandreu musi siê borykaæ z katastrof¹ wyrz¹dzon¹ przez poprzednie neoliberalne rz¹dy. W Polsce rz¹d Tuska cieszy³ siê pewn¹ popularnoci¹ dziêki pozytywnym skutkom pierwszego
rz¹du Jaros³awa Kaczyñskiego. Jutro drugi rz¹d Kaczyñskiego musia³by zap³aciæ za spustoszenia spowodowane rz¹dami PO. Oczywicie,
móg³by zacz¹æ mozolnie odbudowywaæ kraj, co by³oby dobre dla Polski, ale wyrzeczenia z tym zwi¹zane spowodowa³yby szybk¹ utratê popularnoci i powrót PO na d³ugo.
Mo¿e by³oby wiêc lepiej, aby rz¹dzi³a nadal partia Donalda Tuska, aby
doprowadzi³a do ostatecznej klêski, tak by wszyscy wreszcie zobaczyli,
¿e król jest nagi, ¿e rz¹dy PO i neolibera³ów przynios³y Polsce gospodarcze spustoszenie. Ka¿dy powinien ju¿ mieæ tego wiadomoæ. Jeli
jest inaczej to tylko dziêki manipulacjom mediów tak samo us³u¿nych
jak prasa partyjna w poprzednim okresie. Dlatego te¿ znowu mo¿na
zak³adaæ, ¿e oko³o 30 proc. wyborców zag³osuje na Platformê. To co
prawda niewiele. Bior¹c pod uwagê s³ab¹ frekwencjê w wyborach, to
tylko 1518 proc. uprawnionych do g³osowania. I jest tu pewna prawid³owoæ. Mo¿na zak³adaæ, ¿e w³anie te circa 15 proc. Polaków korzysta z rz¹dów PO i stanowi jej klientelê.
Polska  tabula rasa
Przyznam jednak, ¿e nie jest mi ³atwo rozumieæ, ¿e wci¹¿ tylu Polaków
g³osuje na PO. Rozumiem, ¿e ludzie skorumpowani, korzystaj¹cy z braku pañstwa prawa g³osuj¹ na PO. Rozumiem, ¿e ci wszyscy, którzy co
maj¹ na sumieniu  czy z powodu dzia³alnoci we wczeniejszym okresie, czy potem  boj¹ siê ustanowienia pañstwa uczciwoci i prawa.
Rozumiem, ¿e ci, dla których polskoæ nie jest najwa¿niejsza, którzy nie
mog¹ ¿yæ bez wielkiego brata czy to na wschodzie czy na zachodzie
 pragn¹ utrzymywaæ obecny stan rzeczy. Rozumiem, ¿e ci, którzy nie
chc¹, aby Polska mówi³a w³asnym g³osem i by³a respektowana, lecz
ciesz¹ siê, gdy sta³a siê us³u¿nym klientem s¹siadów, s¹ zadowoleni z
obecnego stanu rzeczy. Rozumiem, ¿e ci, którzy  czêsto korzystaj¹c z

ró¿nych nadu¿yæ, uk³adów, afer i korupcji  dorobili siê wielkich fortun,
s¹ zwolennikami neoliberalnej polityki dzikiego kapitalizmu i jaskrawych
niesprawiedliwoci spo³ecznych. To wszystko jest jakby normalne.
Nie mogê zrozumieæ natomiast jak pose³ z Warszawy i ponownie kandydat PO, og³asza na afiszach has³o od Solidarnoci do PO, nie widz¹c, i¿ podpisuje siê tym samym pod w³asnym upadkiem, nie zdaj¹c
sobie sprawy, i¿ w³anie rz¹dy PO stanowi³y zaprzeczenie idea³ów Solidarnoci!
Nie lubiê odgrywaæ roli Kasandry, ale z bólem widzê nastêpne 510 lat
Polski jako czarne. Kraj jest niepodleg³y tylko pozornie  8090 proc.
mediów, banków, przemys³u jest w rêkach kapita³u zagranicznego.
Wyniki gospodarcze nic nie znacz¹, bo prawie wszystko, co mia³o jak¹
wartoæ, zosta³o wyprzedane i dane o produkcji dotycz¹ w wiêkszoci
wyników przedsiêbiorstw zagranicznych, których zyski nie s³u¿¹ Polsce, lecz s¹ wycofywane do macierzystych krajów. I tak gigantyczne
zad³u¿enie Polski ronie w zastraszaj¹cym tempie. Tysi¹ce firm zagranicznych wykorzystuje fakt, ¿e polski robotnik jest wci¹¿ eksploatowany i stanowi tani¹ si³ê robocz¹. Otwieraj¹ filie w Polsce, kiedy w tym
samym czasie emigruje z niej kwiat polskiej m³odzie¿y (dwa a mo¿e ju¿
trzy miliony?). Podupada nauka polska, szkolnictwo wy¿sze ronie ilociowo, ale ginie jakociowo. S³u¿ba zdrowia prywatyzuje siê, stopniowo zapewniaj¹c odpowiedni¹ opiekê tylko bogatym. Ale i tak Polska ma
jeszcze swoje 5 minut, bo firmy zagraniczne jeszcze tutaj s¹. Ale jutro
wyprowadz¹ siê z Polski, czy to z powodu g³êbokiego kryzysu wiatowego, czy po prostu dlatego, ¿e znajd¹ inne kraje do eksploatowania 
gdzie si³a robocza bêdzie jeszcze tañsza. I co wówczas? Polska zostanie
tabula rasa, krajem bez w³asnej gospodarki, ale z olbrzymim zad³u¿eniem. I znowu kraj bêdzie do odbudowania, tak jak po komunie.
Przykre to i dramatyczne. Dlatego najlepszym wynikiem wyborów by³aby dla mnie sytuacja, w której PiS jest najmocniejsz¹ parti¹, ale rz¹d
tworz¹ nadal wyznawcy neoliberalizmu. A¿ do upadku.
Bernard Margueritte
www.tygodniksolidarnosc.com

Podaj rêkê
Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin, jak zawsze od kilkunastu lat przed wiêtami Bo¿ego Narodzenia bêdzie przez
kolejne dwa miesi¹ce prowadzi³a zbiórkê czêci posi³ków profilaktycznych, b¹d przekazywania bloczków uprawniaj¹cych do realizacji tych
posi³ków na pomoc najbardziej potrzebuj¹cym.
Z roku na rok przybywa ludzi, którzy z ró¿nych przyczyn spychani s¹ na
margines biedy i ubóstwa  szczególnie ta sytuacja nasili³a siê w okresie ostatnich czterech lat, przede wszystkim z utrat¹ miejsc pracy. Na
tak¹ sytuacjê nie mo¿emy byæ g³usi, ani obojêtni, oni nie mog¹ pozostaæ sami, potrzebuj¹ naszego wsparcia i pomocy.
W zwi¹zku z tym NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin od dnia 07.11.2011r.
do 19.12.2011r. w bufetach na wszystkich rejonach kopalni bêdzie prowadzi³a zbiórkê tych posi³ków. Z tym apelem zwracamy siê do wszystkich pracowników naszej kopalni bez wzglêdu na przynale¿noæ zwi¹zkow¹. Jestemy przekonani, ze oni zas³uguj¹ na pomoc i na to bymy
podali im uczciwie i ¿yczliwie swoj¹ d³oñ.
Przys³owiowa kromka chleba, której czêsto im brakuje na stole, nie
mo¿e byæ polityczna, nie mo¿e dzieliæ, musi jednoczyæ i pomagaæ. Do
takiej pomocy zobowi¹zuje nas ludzka Solidarnoæ. Bied¹ te¿ trzeba
umieæ i chcieæ siê dzieliæ.
Mam nadziejê, ¿e tym razem te¿ potrafimy.
Za KM NSZZ Solidarnoæ
O/ZG Lubin, Bogdan Nuciñski
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