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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmie decyzjê ws.
wyborów pracowniczych do Rady Nadzorczej

Pó³tora roku zmagañ
Zwo³ane na 21 listopada Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmie uchwa³ê ws. „powo³ania cz³onków Rady Nadzorczej KGHM Polska MiedŸ S.A. wybieranych przez pracowników
Spó³ki”. W wyborach, które odby³y siê w dniach 5-6 wrzeœnia br.
pracownicy zdecydowali, ¿e w Radzie Nadzorczej reprezentowaæ
ich bêd¹: Józef Czyczerski, Bogus³aw Szarek i Leszek Hajdacki.
Fakt zajêcia siê t¹ kwesti¹ nie oznacza, ¿e sprawa zostanie rozpatrzona pozytywnie. Pó³tora roku trwa ju¿ spektakl ³amania prawa w
wykonaniu Platformy Obywatelskiej, która nie liczy siê z g³osami
tysiêcy pracowników KGHM i z obowi¹zuj¹cymi w Polsce ustawami.
S¹ trzy warianty jakie mog¹ mieæ miejsce na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy. Pierwszy, cywilizowany, oznacza³by powo³anie do Rady
Nadzorczej osób wybranych w wyborach przez za³ogê. Jest to rozwi¹zanie równoznaczne z zakoñczeniem paranoi Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej, przyspieszonej wyprzeda¿y maj¹tku KGHM i
wyprowadzania miliardowych zysków za granicê. Druga z mo¿liwoœci
jest kontynuacj¹ dotychczasowej polityki ³amania prawa, a wiêc niepowo³anie do Rady Nadzorczej Józefa Czyczerskiego, Bogus³awa Szarka i Leszka Hajdackiego.
Teoretycznie istnieje jeszcze trzecie rozwi¹zanie. W ubieg³orocznych
majowych wyborach wybrani przez pracowników zostali Czyczerski,
Kurek i Hajdacki. Ci sami, którzy w tamtym momencie zasiadali w
Radzie Nadzorczej. W wyniku ubieg³orocznej majowej manifestacji
sprzed Biura Zarz¹du ws. podwy¿ek, Minister Skarbu Pañstwa Aleksander Grad postanowi³ ukaraæ zwi¹zkowców za tê inicjatywê i nie
powo³aæ ich do Rady Nadzorczej. T³umaczy³ to rzekomo nagannym
zachowaniem zwi¹zkowców, którzy jako cz³onkowie Rady powinni
dawaæ przyk³ad i dbaæ o dobro firmy. Zak³adaj¹c, ¿e te brednie s¹
punktem odniesienia, istnieje pewien dylemat. Co zrobiæ z Bogus³awem Szarkiem, który nigdy nie zasiada³ w nadzorze KGHM? Z logicznego punktu widzenia przynajmniej on powinien zostaæ powo³any
przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Nie ¿ebyœmy pos¹dzali po¿ytecznych dzia³aczy Platformy Obywatelskiej o zdolnoœci logicznego
i racjonalnego myœlenia, ale ostatnie piêæ lat pokazuje, ¿e trzeba siê
spodziewaæ wszystkiego, nawet najwiêkszego absurdu.

Torem z przeszkodami
czy drog¹ na skróty?
Dyrekcja Oddzia³u ZG „Polkowice-Sieroszowice” realizuje projekt
„Masz na to wp³yw – Nie idŸ na skróty!”, maj¹cy poprawiæ bezpieczeñstwo wœród pracowników. Pracownicy przychodz¹ do pracy
zarabiaæ pieni¹dze na utrzymanie rodziny. Pracodawca wprowadzaj¹c regulamin premiowania sprawi³, ¿e „chodzenie na skróty”
staje siê coraz czêstsze. Taka jest natura ludzka, ¿eby u³atwiaæ
sobie ¿ycie. Ka¿dy lubi mieæ wiêksz¹ sumê na fiszce, tym bardziej
w czasach, gdy koszty utrzymania ca³ej rodziny zaczynaj¹ dorównywaæ wydatkom naszych s¹siadów zza zachodniej granicy, którzy
zarabiaj¹ trzykrotnie wiêcej. Dlatego ukrywanych wypadków i chorób w KGHM jest wiêcej ni¿ wczeœniej. Pracownik zachoruje lub

zg³osi wypadek, pójdzie na chorobowe i o premii mo¿e zapomnieæ.
Podobnie jest w przypadku, gdy pracownik odmówi pracy, bo wed³ug niego istnieje zagro¿enie – wtedy spada ocena pracownika.
No tak, ale teraz ktoœ powie, ¿e zwi¹zki s¹ od tego, ¿eby d¹¿yæ do
zmniejszania iloœci wypadków, a wiêc popierania tego typu akcji
pracodawcy. Nale¿a³oby w takim wypadku rozwa¿yæ poprawê kilku czynników.
Po pierwsze, nie mo¿e byæ tak, ¿e na rzekomo wstrz¹saj¹cym plakacie le¿y przysypany górnik a pod nim ka³u¿a krwi. „Lepszy” efekt
przyniós³by plakat, na którym widnia³aby zakrwawiona trumna a na
drugim planie p³acz¹ca wdowa i dzieci. W Miedziaku mo¿na by³o wyczytaæ, ¿e pracownicy powinni siê zastanowiæ zanim „pójd¹ na skróty”, bo w domu czeka na nich rodzina. Ka¿dy cz³owiek zje¿d¿aj¹c pod
ziemiê nie czuje siê w 100% bezpieczny – strach jest rzecz¹ normaln¹.
Jednak¿e, gdyby za ka¿dym razem pracownicy mieli zje¿d¿aæ pod
ziemiê z myœl¹, ¿e mog¹ zgin¹æ, maj¹c w pamiêci wspomniany plakat
z górnikiem, to KGHM musia³by wybudowaæ dodatkowy szpital specjalizuj¹cy siê w psychiatrii.
Po drugie, „niebezpieczeñstwo wynikaj¹ce z nawyków i rutynowego
traktowania zadañ” zdaniem dyrekcji jest jedn¹ z g³ównych przyczyn
wypadków. Nam zawsze zdawa³o siê, ¿e jak ktoœ ju¿ ma doœwiadczenie i wprawê w wykonywaniu powierzanych zadañ, to po prostu pracuje najlepiej jak umie i zawsze wychodzi mu to prawid³owo, dopóki
nie zdarzy siê jakieœ nieprzewidziane zdarzenie. Nie nazywajmy doœwiadczenia i fachu w rêkach rutyn¹ i nawykiem.
Po trzecie, na umys³owych stanowiskach masowo roœnie zatrudnienie. Czymœ kierownictwo musi siê zajmowaæ, ¿eby wykazaæ jak bardzo jest potrzebne, wrêcz niezbêdne. Dodatkowo, zbli¿a siê koniec
roku a wiadomo, ¿e za takie projekty to i jakieœ premie mo¿na przyznaæ za zas³ugi. ¯eby projekt przybra³ na sile a jednoczeœnie kierownictwo siê nie narobi³o, dyrekcja postanowi³a zwróciæ siê do za³ogi o
pomoc. Pad³a propozycja, by pracownicy stworzyli katalog zachowañ
ryzykownych. Tak wiêc mamy jedn¹ propozycjê, któr¹ trzeba powa¿nie rozwa¿yæ. Dozór musi przestaæ zlecaæ pracownikom do wykonania „Mission Impossible”, a wiêc zadañ, których nie da siê wykonaæ w
krótkim czasie przy zachowania wszystkich przepisów BHP, o czym
prze³o¿eni nawet nie chc¹ s³yszeæ a zadanie przecie¿ MUSI zostaæ
wykonane. Wymuszony na podw³adnych poœpiech to prosta droga
do nieszczêœcia.
Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e trzeba przestrzegaæ zasad BHP. Zdrowie i
¿ycie jest najwa¿niejsze. Omijanie procedur i czynnoœci niezbêdnych do prawid³owego i bezpiecznego wykonywania zadañ w koñcu doprowadzi do tragedii. Jeœli ktoœ nagminnie ³amie kodeks ruchu drogowego, jeŸdzi z nadmiern¹ prêdkoœci¹, wypadek to tylko
kwestia czasu. Podobnie jest w pracy. Setki razy siê udawa³o naginaj¹c zasady, a¿ w koñcu coœ nie wyjdzie i dojdzie do tragedii.
Problem w tym, ¿e musz¹ to zrozumieæ nie tylko pracownicy, ale
równie¿ kadra zarz¹dzaj¹ca.

Rz¹d szykuje zmiany w emeryturach górniczych

Uœpiona czujnoœæ
W ubieg³orocznym expose (zaraz po wyborach parlamentarnych)
Donald Tusk wspomnia³ o ograniczeniu liczby osób pracuj¹cych
pod ziemi¹, które obowi¹zuje emerytura górnicza po przepracowaniu 25-ciu lat pod ziemi¹. W paŸdzierniku premier stwierdzi³, ¿e
do koñca roku rz¹d przedstawi projekt ustawy. Póki co nie ma wiê-

cej szczegó³ów poza jednym – przywilej zachowaj¹ pracuj¹cy bezpoœrednio przy wydobyciu. To doœæ szerokie pojêcie, bo co to tak
w³aœciwie znaczy „przy wydobyciu”? Naszym zdaniem wszyscy
pracuj¹ przy wydobyciu. Nie bez powodu rz¹d od roku zwleka z
wprowadzeniem tych zmian. Platforma Obywatelska chce uœpiæ
czujnoœæ górników, krok po kroku oswajaj¹c z nadchodz¹cymi
zmianami. Z pewnoœci¹ bêd¹ próby podzielenia nas, bo po co
maj¹ strajkowaæ Ci, którzy przywilej wczeœniejszej emerytury zachowaj¹? Tylko gdzie jest powiedziane, ¿e za parê lat nie zmieni¹
zdania co do pracuj¹cych „bezpoœrednio” przy wydobyciu?

wszystkich pracowników i istniej¹cego parku maszynowego.

Prawo nie dzia³a wstecz, ale tylko w teorii. Praktyka wygl¹da inaczej.
Ka¿dy kto zdecydowa³ siê pracowaæ pod ziemi¹, szed³ do kopalni z
myœl¹, ¿e po 25 latach pracy bêdzie mu przys³ugiwaæ emerytura.
Proponowane przez rz¹d zmiany spowodowa³yby, ¿e Ci którzy zostaliby wy³¹czeni z górniczego systemu emerytalnego, bêd¹ w³¹czeni
albo do systemu emerytur pomostowych, albo do systemu powszechnego – innymi s³owy musieliby d³u¿ej pracowaæ. Donald Tusk zapowiada przedstawienie projektu zmian jeszcze w tym roku, wtedy bêd¹
trwaæ konsultacje spo³eczne. Wygl¹da na to, ¿e w emeryturach górniczych bêd¹ wprowadzaæ zmiany ludzie, którzy nie maj¹ pojêcia ani o
pracy pod ziemi¹, ani o warunkach w jakich górnicy pracuj¹.

Zebrane opinie i doœwiadczenia pracowników, w tym osób kieruj¹cych pracownikami wykazuj¹, ¿e prowadzenie robót górniczych na
zmianach „niestrzelaj¹cych”, ze wzglêdu na brak urobku, generuje
zagro¿enia i wzrost kosztów wydobycia. W tym przypadku zast¹pienie robót strza³owych tzw. urabianiem mechanicznym to ju¿ standard, który nie tylko prowadzi do dewastacji ³adowarek ³y¿kowych ale
tak¿e do wzrostu zagro¿enia na skutek nieprawid³owej geometrii wyrobisk. Pochylenie ociosów uzyskuje siê dopiero obrywk¹ mechaniczn¹, która ze wzglêdu na wielkoœæ zakresu i koniecznoœæ póŸniejszego wyczyszczenia przodka po niej powoduje znaczne opóŸnienia
rozpoczêcia kotwienia i wiercenia, a co za tym idzie – pomijanie zapisów procedur i instrukcji bezpieczeñstwa. Ze wzglêdu na niski stan
osobowy w oddzia³ach górniczych, zakres rozleg³ej obrywki rêcznej
wykonuj¹ górnicy strza³owi lub scedowano te czynnoœci ca³kowicie
na operatorów wozów wierc¹co-kotwi¹cych. W chwili obecnej sztygar oddzia³u górniczego do niezbêdnych czynnoœci typowo górniczych, czyli: przek³adek elementów infrastruktury elektrycznej, wodnej i wentylacyjnej, stawiania kaszt, odwadniania i obsadzania maszyn
pomocniczych a nawet maszyn podstawowych np. typu SWOB oraz
pomocy przy wierceniu i kotwieniu, kieruje górników strza³owych,
którzy w danej chwili nie s¹ zatrudniani do prowadzenia robót strza³owych. W okresie urlopowym jednak, ich kwalifikacje, wiedza i umiejêtnoœci w tym zakresie s¹ konsekwentnie i w pe³ni wykorzystywane.

W mediach wypowiadaj¹ siê politycy i inni tzw. specjaliœci, którzy nigdy pod ziemi¹ nie byli i nie widzieli na w³asne oczy jak bardzo potrzebni s¹ wszyscy zatrudnieni górnicy, ale oni wiedz¹, ¿e trzeba zredukowaæ liczbê górników ze wspomnianymi uprawnieniami emerytalnymi. Dodatkowo polityków wyrêczaj¹ dziennikarze, którzy robi¹
dla nich „dobr¹” robotê nastawiaj¹c spo³eczeñstwo przeciw górnikom. Ponoæ pracuj¹cy w kopalniach obijaj¹ siê 25 lat w klimatyzowanych warunkach i maj¹ wysokie emerytury, podczas gdy inni haruj¹
ca³e ¿ycie i mog¹ liczyæ co najwy¿ej na g³odowe œwiadczenia. Taki
wniosek mo¿na wyci¹gn¹æ z wypowiedzi medialnych. Zapominaj¹
tylko dodaæ, ¿e górnicy odprowadzaj¹ wy¿sze sk³adki emerytalne a
ich œrednia d³ugoœæ ¿ycia jest krótsza.

To w³aœnie WSP i jego podstawowe za³o¿enia mia³y prowadziæ do
przygotowania frontów eksploatacyjnych, w sposób umo¿liwiaj¹cy w
danym polu rozdzielenie na ró¿ne zmiany wybierania, kotwienia, wiercenia i robót strza³owych. Po dziewiêciu latach funkcjonowania WSP
zwraca siê uwagê na to, ¿e za³o¿enia te nie s¹ do tej pory spe³nione.
Poruszaj¹ce siê maszyny odstawy w s¹siedztwie ludzi zatrudnionych
w przodkach przy ich kotwieniu, wierceniu i ³adowaniu MW, to obraz
czêsto spotykany.

W powyborczym expose z 2011r. Donald Tusk wspomnia³ o zmianach w emeryturach górniczych. O dziwo w ostatnim expose, w rok
po wygranych przez Platformê Obywatelsk¹ wyborach parlamentarnych, premier nie zaj¹kn¹³ siê nawet w tej sprawie. Dopiero pytania
pos³ów opozycji zmusi³y Donalda Tuska do zajêcia stanowiska. Wtedy S³oñce Peru przemówi³o: „Jestem przekonany, ¿e do koñca roku
precyzyjn¹ liniê zarysujemy i przedstawimy projekt ustawy”. Informacjê potwierdzi³ minister pracy i polityki spo³ecznej W³adys³aw Kosiniak-Kamysz uzupe³niaj¹c wypowiedŸ Donalda Tuska, ¿e obecne prace polegaj¹ na analizach, jaka czêœæ zatrudnionych pod ziemi¹ faktycznie pracuje bezpoœrednio przy wydobyciu: „Do tego tematu nie
mo¿na podchodziæ nie analizuj¹c bardzo precyzyjnie ka¿dego stanowiska pracy. (…) ZapowiedŸ zmian pad³a i j¹ realizujemy.” NSZZ „Solidarnoœæ” bêdzie siê przygl¹daæ projektowi tej ustawy. Jeœli oka¿e siê,
¿e wprowadzane zmiany bêd¹ niekorzystne dla braci górniczej, trzeba
bêdzie pojechaæ na „wycieczkê” do Warszawy.

Aktualna iloœæ górników strza³owych na poszczególnych oddzia³ach
waha siê w chwili obecnej od 7 do 13 osób (134), bez uwzglêdnienia
tzw. przodowych pól (65), czyli osób wykonuj¹cych czynnoœci przyporz¹dkowane do stanowiska, które nie figuruje w Wykazie stanowisk pracy UZP. Posiadaj¹ kwalifikacje i przyporz¹dkowano im obowi¹zki oraz odpowiedzialnoœæ bez jednoczesnego nadania kompetencji i przygotowania do kierowania zespo³ami ludzkimi oraz umocowania prawnego w systemie organizacyjnym Oddzia³u Zak³ady Górnicze „Rudna”. Wszystkie te osoby (199) codziennie pod ziemi¹ wykonuj¹ prace na rzecz swoich macierzystych oddzia³ów. Sztygar oddzia³u mo¿e w pe³ni zaplanowaæ roboty górnicze, w tym roboty poprawiaj¹ce komfort pracy i bezpieczeñstwo górników strza³owych przed rozpoczêciem ³adowania otworów w przodkach, bior¹c pod uwagê i
wykorzystuj¹c zasoby ludzkie jakimi dysponuje, uwzglêdniaj¹c koniecznoœæ niezbêdnych przesuniêæ wewn¹trzoddzia³owych wynikaj¹cych z absencji urlopowej chorobowej i wynikaj¹cej ze szkoleñ kursów i æwiczeñ ratowniczych. W przypadku wydzielenia oddzia³ów strza³owych oddzia³ górniczy utraci mo¿liwoœci p³ynnego zarz¹dzania kadrami i terminowego wykonania niezbêdnych robót.

Dalsze psucie procesu
wydobycia rud miedzi
w kopalni „Rudna”!!!

Zwracamy uwagê, ¿e w zestawieniach przed³o¿onych zwi¹zkom zawodowym nie zawar³y siê informacje, jakimi zasobami ludzkimi dysponuje ka¿dy z oddzia³ów górniczych po wy³¹czeniu z tej liczby górników strza³owych i tzw. przodowych pól oraz czy poszczególne oddzia³y eksploatacji bêd¹ mia³y mo¿liwoœci wykonania pozosta³ymi w³asnymi si³ami robót zgodnie z obowi¹zuj¹cymi wymaganiami.

W dniu 29 paŸdziernika 2012r. na spotkaniu ze zwi¹zkami zawodowymi dyrektor kopalni „Rudna” przedstawi³ prezentacjê propozycji zmian organizacyjnych wykonywania robót strza³owych.
Trudno jest o ocenê proponowanej zmiany organizacji pracy w zakresie wykonywania robót górniczych, w ramach projektu wyodrêbnienia oddzia³ów strza³owych, na podstawie diagramów i zestawieñ przed³o¿onych przez osoby pracuj¹ce nad wdro¿eniem projektu. Obserwacja poparta opiniami osób kieruj¹cych pracownikami w oddzia³ach
górniczych, zwraca uwagê na kilka kluczowych elementów, które pozostaj¹ niejako w cieniu projektu zmiany. W chwili obecnej prowadzi
siê roboty górnicze w oparciu o stosowany od kilku lat czterozmianowy system pracy, którego jednym z elementów by³o wykonywanie
robót strza³owych na zmianie II i IV. Mia³ on równie¿ spe³niæ oczekiwania w zakresie prawid³owego wykorzystania efektywnego czasu pracy

Uwa¿amy, ¿e zapewnienie p³ynnoœci wykonywania robót górniczych
dziêki posiadanym kwalifikacjom osób zatrudnionych w oddzia³ach
stanowi podstawê do prawid³owego zarz¹dzania oddzia³em górniczym
a nie do zmiany struktury organizacyjnej Oddzia³u. Uzasadnione w¹tpliwoœci budzi tak¿e „przejêcie” i póŸniejszy nadzór nad prawid³owym
utrzymaniem w sprawnoœci parku maszynowego tzn. 13 SWS–ów,
które w chwili obecnej s¹ w pe³ni wykorzystywane przez oddzia³y, do
których s¹ przyporz¹dkowane. Wydzielenie i oddanie oddzia³om strzelniczym uniemo¿liwi wykorzystanie ich do robót pomocniczych w oddzia³ach, w których do chwili obecnej s¹ obk³adane.
W przedstawionym zwi¹zkom zawodowym diagramie œredniego
obci¹¿enia górników strza³owych w poszczególnych oddzia³ach
górniczych w okresie styczeñ-wrzesieñ 2012r. podkreœlono du¿e
ró¿nice w iloœci MW ³adowanego do otworów w kg/rbdn, jednak nie
zawarto informacji jakiego rodzaju materia³ jest w danym oddziale stosowany, tzn. czy jest to materia³ nabojowany, ³adowany rêcznie przez

górników strza³owych, czy jest to materia³ emulsyjny zat³aczany mechanicznie. Nie przedstawiono tak¿e czy jest to rozci¹gniêty front z
regularn¹ lini¹ przodków w danym oddziale, czy s¹ to przodki w danym oddziale skupione w kilku polach nale¿¹cych do jednego oddzia³u, czy te¿ s¹ to wyrobiska przygotowawcze w peryferyjnych czêœciach rejonu danego oddzia³u. Nie jest tak¿e jasne z jakich przyczyn
za okres monitorowany przyjêto okres od stycznia do wrzeœnia br., a
w innym przypadku tylko 15 dni (w tym dwie soboty) – diagram
wykazuj¹cy iloœæ górników wykonuj¹cych roboty strza³owe – przyjêto okres sierpieñ-wrzesieñ 2012r. Z diagramu „zmiany iloœciowe”
wynika, ¿e: przy ograniczeniu liczby strza³owych o 20,2% generuje
siê wzrost osób dozoru do 211%, czy wzrost o 10 etatów (z 9 osób
na 19 osób) wynika z pozyskania osób dozoru z grupy strza³owych,
czego skutkiem s¹ „Uzyskane etaty” (17 osób)? Dlaczego górnicy
strza³owi zasil¹ szeregi operatorów, a nie pozostan¹ w macierzystych
oddzia³ach jako wykwalifikowani górnicy? Nowy Schemat Organizacyjny Dzia³u Techniki Strzelniczej wykazuje, ¿e zostan¹ utworzone stanowiska: nadsztygara ds. dystrybucji i ewidencji elektronicznej oraz
sztygarzy zmianowi. Nie wyjaœniono tak¿e zale¿noœci i sposób przygotowania miejsc pracy.

dów Bezpieczeñstwa w Nisku, Kroœnie i Gdyni w 1999 r. Krzy¿em
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Supruniuk nieludzko
znêca³ siê nad przes³uchiwanymi; w 1944 r. aresztowa³ i wyda³
NKWD zamordowanego póŸniej przez Sowietów szefa Kedywu
Okrêgu AK Nisko-Stalowa Wola Tadeusza Sochê. Gdy kilkanaœcie
miesiêcy póŸniej z jego rozkazu ubecy zamordowali ciê¿arn¹ Janinê Oleszkiewicz, ¿onê dowódcy zgrupowania NZW Franciszka
Przysiê¿niaka, podziemie niepodleg³oœciowe wyda³o na niego
wyrok œmierci - dwa razy uszed³ z ¿yciem. Wprost z resortu trafi³
do komunistycznej dyplomacji: przez 32 lata pracowa³ na placówkach PRL w Berlinie, Pradze oraz Sztokholmie. Proces przeciwko niemu zosta³ umorzony w 2011 r., z chwil¹ œmierci zbrodniarza, który zd¹¿y³ jeszcze odebraæ od Stowarzyszenia ¯ydów
Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Œwiatowej izraelski
Honorowy Medal Pami¹tkowy.

Czy „zwyk³ym” strza³owym bêdzie lepiej to szczerze w¹tpimy. Na
pewno przybêdzie „zachorowañ”, które Cudotwórca Rudnej leczy,
podsuniêtym do podpisania, nowym Zarz¹dzeniem Dyrektora kieruj¹c pracowników na dodatkowe badania kontrolne. Naruszanie
prawa wesz³o mu ju¿ w krew, tylko kto za nie bêdzie p³aciæ?

Europejczycy pod ochron¹
Woliñska, ¿ona ekonomisty W³odzimierza Brusa, w latach 40. i
50. chwalcy Bieruta i Minca, po 1956 r. rewizjonisty, a wreszcie
profesora Oxfordu, nale¿a³a jako prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej w latach 1945-1955 do komunistycznej elity.
Podpisa³a nakaz aresztowania „Nila” i nadzorowa³a ca³e œledztwo, fabrykuj¹c dowody, które pos³u¿y³y do wydania wyroku
œmierci. Na pocz¹tku lat 70. wyjecha³a z mê¿em do Anglii. Wniosek polskich w³adz o jej ekstradycjê zosta³ przez Brytyjczyków
odrzucony w 2006 r., poniewa¿ w Polsce - jak stwierdzono w
uzasadnieniu - pad³a ofiar¹ przeœladowañ antysemickich, a w
chwili wyjazdu w³adze PRL wyda³y jej tzw. dokument podró¿ny,
stwierdzaj¹cy, ¿e nie jest obywatelk¹ polsk¹. Sama Woliñska
oskar¿ona stwierdzi³a, ¿e przedstawione jej zarzuty maj¹ charakter polityczny i antysemicki, zaœ w Polsce nie mo¿e oczekiwaæ
sprawiedliwego s¹du. Zmar³a w 2008 r. w Oxfordzie.

W chwili obecnej to pielêgniarka na punkcie pomocy medycznej podejmuje decyzjê o przewiezieniu pracownika do odpowiedniego lekarza w celu wykonania w³aœciwych badañ kontrolnych maj¹cych na
celu okreœlenie zdolnoœci pracownika do dalszej pracy. A prze³o¿ony
pracownika pyta wokó³ i nikt nie potrafi udzieliæ mu odpowiedzi, co on
z tym ma zrobiæ? Na jakich zasadach ma wysy³aæ pracownika ze skierowaniem na badania kontrolne, skoro pracownik badania z przed
miesi¹ca ma wa¿ne? A poza tym to dlaczego ma to robiæ skoro zgodnie z prawem, a konkretnie z Kodeksem Pracy istnieje regu³a zawarta
w § 2. art. 229, cyt.: „Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolnoœci do pracy trwaj¹cej d³u¿ej ni¿ 30
dni, spowodowanej chorob¹, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolnoœci do wykonywania
pracy na dotychczasowym stanowisku.§ 3. Okresowe i kontrolne
badania lekarskie przeprowadza siê w miarê mo¿liwoœci w godzinach
pracy. Za czas niewykonywania pracy w zwi¹zku z przeprowadzanymi
badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie
przejazdu na te badania do innej miejscowoœci przys³uguj¹ mu nale¿noœci na pokrycie kosztów przejazdu wed³ug zasad obowi¹zuj¹cych
przy podró¿ach s³u¿bowych.”
W myœl nowych uregulowañ, po z³ym samopoczuciu w pracy „przed
dopuszczeniem pracownika do dalszej pracy ma on obowi¹zek dostarczyæ prze³o¿onemu zaœwiadczenie o zdolnoœci do pracy na dotychczasowym stanowisku wystawione przez lekarza medycyny pracy, po uprzednim dostarczeniu pracownikowi przez prze³o¿onego
odpowiedniego druku skierowania na badania.” Widocznie nie jest
wa¿ne, ¿e na dodatkowe badania kontrolne w przypadku niezdolnoœci do pracy trwaj¹cej krócej ni¿ 30 dni (z tytu³u wypadku przy pracy
lub choroby zawodowe) ma prawo skierowaæ pracownika wy³¹cznie
kierownik dzia³u BHP.
Zapewne intencj¹ Twórcy zarz¹dzenia by³o dobro pracowników, ale
na szczêœcie w tym kraju i chyba w tym zak³adzie „?” istnieje jeszcze
prawo, którego nale¿y przestrzegaæ. Niezale¿nie od tego jaki i komu
pomys³ w g³owie siê rodzi, byle tylko pokazaæ, jaki to siê ma silny
charakter i jakie to porz¹dki nowe siê wprowadzi. A za nowe pomys³y
zap³aci Kopalnia. Czyli wszyscy pracownicy. Bo badañ, to chyba za
darmo nikt nie robi…
Obserwator

Spokój morderców (2/2)
Kontynuacja artyku³u Naszego Dziennika z poprzedniego numeru Pryzmatu
Honory i ordery
Kaci odchodzili z tego œwiata w spokoju, niektórzy nawet doczekali nagród. Prezydent Aleksander Kwaœniewski musia³ znaæ historiê Stanis³awa Supruniuka, kiedy odznacza³ by³ego szefa Urzê-

Szczególnie bulwersowa³y opiniê publiczn¹ dwie sprawy - obie
ze wzglêdu na rodzinne powi¹zania zbrodniarzy oraz ochronê,
jak¹ uzyskali od w³adz brytyjskich i szwedzkich. Wokó³ Heleny
Woliñskiej-Brus i Stefana Michnika rozpêta³y siê skandale.

Historia Stefana Michnika, jednego z najbardziej znanych ¿yj¹cych zbrodniarzy stalinowskich i tajnego wspó³pracownika Informacji Wojskowej, sta³a siê g³oœna tak¿e i z tego powodu, ¿e
jest przyrodnim bratem Adama Michnika. W latach 1951-1953
jako sêdzia Wojskowego S¹du Rejonowego w Warszawie wydawa³ wyroki w procesach oficerów Wojska Polskiego i skazywa³
na œmieræ ¿o³nierzy podziemia: m.in. majorów Zefiryna Machallê
oraz Karola Sêka, oficera Narodowych Si³ Zbrojnych, a tak¿e cichociemnego rotmistrza Andrzeja Czaykowskiego, w którego
egzekucji uczestniczy³.
W 1969 r. wyjecha³ do Szwecji, gdzie mieszka do dziœ. Prawie
trzy lata temu Wojskowy S¹d Garnizonowy w Warszawie wyda³
na wniosek pionu œledczego IPN nakaz aresztowania, na podstawie którego w paŸdzierniku wystawiono europejski nakaz aresztowania. 18 listopada 2010 r. s¹d w Uppsali odmówi³ wydania
Stefana Michnika do Polski, bo czyny umieszczone w ENA uleg³y, w œwietle szwedzkiego prawa, przedawnieniu. Najdotkliwsz¹
przykroœci¹, jaka go spotka³a, by³a g³oœna pikieta polonijnych
demonstrantów pod domem. Michnik nie boi siê kary. „Jestem
Szwedem” - powiada.
Nietykalni, bo wspó³winni
Kto gwarantowa³ katom bezpieczeñstwo i dostatni¹ staroœæ? Z
wielu opublikowanych w ostatnich latach dokumentów wynika,
¿e „okr¹g³e sto³y”, do których komuniœci bloku wschodniego
zaprosili na prze³omie lat 80. i 90. starannie wybranych przedstawicieli „konstruktywnej” opozycji, zwo³ano na polecenie Sowietów - tych bardziej „liberalnych”, bo rozumiej¹cych, ¿e system nie wytrzyma kolejnego kryzysu. W rozmowach rz¹dz¹cy
oddali niektóre sfery ¿ycia pod kontrolê swoich niedawnych przeciwników, otrzymuj¹c w zamian wszystko, czego chcieli, w tym
równie¿ gwarancje nietykalnoœci. Nie tylko dla siebie, ale i dla
bardzo szerokiego krêgu ludzi wspó³tworz¹cych w Polsce komunizm od 1944 roku. Nie postawiono przecie¿ przed s¹dem
ani Kiszczaka, ani Jaruzelskiego, chocia¿ obaj byli agentami Moskwy w PRL i obaj mieli swój udzia³ w zbrodniach komunistycznych - dlaczego zatem sprawiedliwoœæ mia³aby dosiêgn¹æ ludzi
ni¿szej rangi? Prezydentem III RP zosta³ agent Informacji Wojskowej „Wolski”, a ministrem spraw wewnêtrznych funkcjona-

riusz tej samej formacji, bêd¹cej peerelowsk¹ kontynuacj¹ sowieckiego wywiadu wojskowego Smiersz. Kiszczak tu¿ po wojnie
zajmowa³ siê na placówce w Londynie rozpracowywaniem polskich oficerów, którzy walczyli w Polskich Si³ach Zbrojnych na
Zachodzie. Podpisa³ m.in. w 1950 r. dokument zawieraj¹cy opis
przygotowañ do akcji antysystemowych, zaplanowanych przez
grupê 220 oficerów, którzy zamierzali wróciæ po wojnie z zagranicy. „Szkolono ich w akcji sabota¿owej, minerstwie, pirotechnice i niszczeniu urz¹dzeñ kolejowych” - napisa³. Dla przyje¿d¿aj¹cych z Zachodu oficerów zarzut szpiegostwa oznacza³ w komunistycznej Polsce lata wiêzienia, a bardzo czêsto karê œmierci.
U w³adzy w resortach spraw wewnêtrznych i obrony narodowej
pozostali po 1989 r. ludzie z bardzo d³ug¹ przesz³oœci¹. Dogaduj¹cy siê z opozycj¹ komuniœci zadbali o bezpieczeñstwo wci¹¿
¿yj¹cych, chocia¿ odsuniêtych od w³adzy czerwonych zbrodniarzy - pos³u¿ono siê star¹ zasad¹: wspó³winni staj¹ siê nietykalni.
Rosyjska „krugowaja poruka” (system nieformalnych powi¹zañ)
zapewni³a cich¹ amnestiê mordercom s¹dowym.
Na ekshumacjê ofiar komunistycznego terroru na pow¹zkowskiej £¹czce musieliœmy czekaæ prawie æwieræ wieku w rzekomo
wolnej i niepodleg³ej Polsce, jasne bowiem by³o, ¿e wydobyte
tam szcz¹tki wo³aæ bêd¹ o nazwiska swoich katów - ludzi, których III Rzeczpospolita w za³o¿ycielskim prezencie obdarzy³a nietykalnoœci¹.
Nasz Dziennik, Anna Zechenter
Autorka jest pracownikiem Oddzia³owego
Biura Edukacji Publicznej IPN w Krakowie

Polski duch wolnoœci
Dok³adnie 11 listopada obchodziliœmy 94-t¹ rocznicê odzyskania przez
Polskê niepodleg³oœci po 123 latach niewoli. W czasie warszawskich
obchodów œwiêta, Platforma Obywatelska zgotowa³a Polakom prowokacjê. Kilkudziesiêciu policjantów po cywilnemu, w kominiarkach
„wbi³o siê” w t³um i zaczêli rzucaæ petardami rozpêtuj¹c konflikt. Platformie Obywatelskiej jak widaæ nie zale¿y aby Polacy œwiêtowali niepodleg³oœæ, w pamiêci maj¹ pozostaæ burdy i bijatyki. Czy dzisiaj, nie
tylko z okazji tego œwiêta, wyci¹gamy jakiekolwiek wnioski z tamtej, ale
i obecnej sytuacji politycznej, gospodarczej, spo³ecznej w jak¹ wpychaj¹ nas Tusk i jego ekipa? Pewnie i dzisiaj znalaz³oby siê kilku zauroczonych, którzy twierdziliby, ¿e przecie¿ wojna i utrata wolnoœci w
aktualnej sytuacji nam nie grozi, ale czy by³aby to teza prawdziwa?
Je¿eli dok³adnie przeœledzimy i uczciwie ocenimy miesi¹c po miesi¹cu czas rz¹dzenia Tuska widaæ wyraŸnie, ¿e jako pañstwo wpadamy
w spiralê zad³u¿enia, bezrobocia, a coraz wiêcej dzieci i doros³ych
znajduje siê w strefie niedo¿ywienia i ubóstwa. Tusk i jego ekipa polityczna z coraz wiêksz¹ s³u¿alczoœci¹ podporz¹dkowuj¹ siê i oddaj¹
nasz¹ wolnoœæ w dyspozycjê Niemiec i Rosji, prawdopodobnie tylko
za cenê przysz³ych stanowisk w Unii Europejskiej.
Przys³owia s¹ m¹droœci¹ narodu i zgodnie z tym: ile w³asnoœci tyle
wolnoœci. O jakiej w³asnoœci mo¿emy tu mówiæ skoro na ka¿dym kroku wyzbywamy siê maj¹tku narodowego, zlikwidowano prawie ca³y
przemys³ stoczniowy, wiêkszoœæ banków jest w rêkach obcego kapita³u, zagro¿ona sytuacja KGHM. Poniewa¿ ekipa Tuska zgodnie z kolejnym wyg³oszonym picem politycznym zamierza od przysz³ego roku
resztki maj¹tki narodowego przekazaæ we w³adanie banku gospodarstwa krajowego, który ma byæ utworzony przez ministra Vincenta. Ci
nowi cudotwórcy maj¹ zarz¹dzaæ resztk¹ maj¹tku narodowego poza
kontrol¹ parlamentu, a zastawem maj¹ byæ akcje m.in. KGHM. Krytykantów jak zawsze mamy bardzo wielu, tylko jak przychodzi do podejmowania m¹drych i odpowiedzialnych decyzji czêœæ naszego spo³eczeñstwa zachowuje siê tak jakby im rozum odebrano. Je¿eli co rusz
s³yszymy o coraz gorszej sytuacji gospodarczej, galopuj¹cym zad³u¿eniu, to przecie¿ nie trzeba mieæ tytu³u magistra, ¿eby zrozumieæ, ¿e
to nie zad³u¿a siê prywatnie Donek ze swoimi kolesiami. To nam zwyk³ym zjadaczom chleba, którym coraz trudniej powi¹zaæ koniec z koñ-

cem dok³adaj¹ coraz wiêksze haracze, abyœmy p³acili za ich nieodpowiedzialnoœæ i g³upotê. A nas jako spo³eczeñstwo traktuj¹ jak zwierzynê ³own¹. Chc¹ nas sk³óciæ i przestraszyæ, bo oni doskonale wiedz¹,
¿e rozproszeni stajemy siê jak dzieci – zagubieni i bezradni. Najwy¿szy
czas zm¹drzeæ i jednoczyæ siê, a zwyciêstwo bêdzie nasze.
Zatroskany

Komisja Zak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” KGHM Polska MiedŸ S.A. O/ZG „Rudna” og³asza rozpoczêcie
œwi¹tecznej akcji charytatywnej

Podziel siê posi³kiem
z potrzebuj¹cymi
Zanim siê obejrzymy nadejd¹ Œwiêta Bo¿ego Narodzenia i zasi¹dziemy do wigilijnego sto³u w poczuciu dobrze spe³nionego obowi¹zku,
¿e dziêki naszej ofiarnoœci inni te¿ œwiêtuj¹.
Komisja Zak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” KGHM Polska MiedŸ S.A. O/
ZG „Rudna” APELUJE do cz³onków i sympatyków Solidarnoœci - do
wszystkich ludzi dobrej woli - o przekazywanie w ramach akcji charytatywnej - bonów ¿ywnoœciowych.
Bony zostan¹ zamienione na ¿ywnoœæ, z której przed Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia zostan¹ zrobione paczki ¿ywnoœciowe i przekazane
najubo¿szym rodzinom z ¿yczeniami œwi¹tecznymi od górników.
Wszystkie osoby dobrej woli, chc¹ce wesprzeæ tak szlachetn¹ akcjê
charytatywn¹ mog¹ przekazaæ czêœæ swoich bonów ¿ywnoœciowych
- w Komisji Zak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ” KGHM Polska MiedŸ
S.A. ZG „Rudna” G³ówna, maksymalnie do 21 grudnia 2012r.
Organizatorzy akcji z góry dziêkuj¹ za wra¿liwoœæ i otwarte serce
na potrzeby ludzi najbardziej potrzebuj¹cych!

Podaj rêkê
Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” O/ZG „Lubin”, jak
zawsze od kilkunastu lat przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia bêdzie prowadzi³a zbiórkê czêœci posi³ków profilaktycznych, b¹dŸ
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 piêciu 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 „Solidarnoœæ” O/ZG „Lubin” do
17.12.2012r. 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¿noœæ zwi¹zkow¹. Jesteœmy przekonani, ze oni zas³uguj¹ na
pomoc i na to byœmy 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 „Solidarnoœæ”. Bied¹ te¿ trzeba umieæ i chcieæ siê dzieliæ. Mam nadziejê,
¿e tym razem te¿ potrafimy.
Za KM NSZZ „Solidarnoœæ”
O/ZG „Lubin”, Bogdan Nuciñski
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