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RADOSNYCH I SPOKOJNYCH
ŒWI¥T WIELKANOCNYCH

Zdrowych, pogodnych Œwi¹t Wielkanocnych,
pe³nych wiary, nadziei i mi³oœci. Radosnego,
wiosennego nastroju, serdecznych spotkañ
w rodzinnym gronie i wœród przyjació³ oraz
weso³ego Alleluja. Czytelnikom „Pryzmatu”,

cz³onkom „Solidarnoœci i waszym rodzinom ¿ycz¹

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi,
Komisje Zak³adowe i Miêdzyzak³adowe NSZZ „Solidarnoœæ”

oraz redakcja „Pryzmatu”



Wyniki wyborów do Rady Nadzorczej KGHM Polska MiedŸ S.A.
12-13 marca 2013r.

Józef Czyczerski po raz trzeci wybrany
przez pracowników do Rady Nadzorczej

Pracownicy
konsekwentni
w g³osowaniu

W wyborach, które odby³y siê w dniach 12 i
13 marca, bra³o udzia³ piêciu kandydatów.
Pomimo faktu, ¿e to ju¿ czwarte wybory w tej
kadencji, pracownicy wybrali te same osoby
co w wyborach z wrzeœnia ubieg³ego roku i
maja sprzed dwóch lat. Na Józefa Czyczer-
skiego zag³osowa³o najwiêcej, bo a¿ 4355
pracowników Spó³ki, a drugi z kandydatów
NSZZ „Solidarnoœæ” Bogdan Nuciñski zaj¹³
trzecie miejsce z wynikiem 2175 g³osów.

Od maja 2011r. wybory do Rady Nadzorczej od-
by³y siê ju¿ czterokrotne i raz mia³o miejsce re-
ferendum odwo³awcze. Minister Skarbu Pañ-
stwa, jako wiod¹cy akcjonariusz konsekwent-
nie nie powo³uje kandydatów wybranych przez
pracowników ³ami¹c przy tym ustawê o komer-
cjalizacji i prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwo-
wych. W tych wyborach wziê³o udzia³ piêciu kan-
dydatów, w poprzednich by³o a¿ dwunastu. Pra-
codawca tym razem nie wystawi³ swoich repre-
zentantów, bo pracownicy ju¿ pokazali co myœl¹
o takich pomys³ach.

Organizowana przez Zarz¹d Spó³ki na zamówie-
nie Skarbu Pañstwa szopka w KGHM, pt. „wy-
bory przedstawicieli pracowników do Rady Nad-
zorczej VIII kadencji”, nadal trwa i to ju¿ by³o
pi¹te g³osowanie pracowników. Efektów i koñ-
ca tego nie widaæ, a celem jest zmêczenie za³ogi
i wprowadzanie zamieszania w spó³ce. Nic prze-
cie¿ nie dzieje siê bez powodu. Jednoczeœnie

sukcesywnie i celowo wyprowadzana jest bez jakiejkolwiek kontroli kasa z KGHM-u. Trwa festiwal przedziwnych zakupów i nastêpnie wyprze-



Dojazdy na „Rudnej”
W czasie styczniowego spotkania z Zarz¹dem w sprawie negocja-
cji p³acowych, jedna z central zwi¹zkowych zaproponowa³a zmia-
nê zapisów Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy dotycz¹c¹ obo-
wi¹zku pracodawcy dowozu pracowników do i z pracy. Powo³any w
tej sprawie zespó³ nie wypracowa³ ¿adnych rozwi¹zañ i zapisy ZUZP
nadal bêd¹ obowi¹zywa³y. Pracodawca w przypadku niemo¿noœci
zapewnienia stosownego dojazdu powinien dojœæ do porozumie-
nia z pracownikiem w kwestii finansowania jego dojazdów do pra-
cy.

Dyrekcja ZG „Rudna” odœwie¿y³a sprawê i zaproponowa³a wprowa-
dzenie stosownych zmian, ale jak siê okaza³o pracodawcy zale¿y bar-
dziej na podwy¿szeniu wnoszonych przez pracowników op³at za bile-
ty (zmiana proporcji op³at pracownik-pracodawca z kwotowej na pro-
centow¹), a z czêœci podwy¿szonych op³at by³by wyp³acany czêœcio-
wy zwrot chêtnym na dojazd prywatnym samochodem. Tak wiêc pra-
codawca mia³by byæ sukcesywnie zwalniany z obowi¹zku finansowa-
nia, bezpiecznego i na czas, dowozu swoich pracowników do pracy.
Okazuje siê, ¿e Spó³kê jest staæ p³aciæ ponad 6 mln z³ dziennie na³o¿o-
nego haraczu od miedzi i srebra, zaœ dojazdy do pracy mamy finan-
sowaæ sobie nawzajem. Na takie rozwi¹zanie zgody „Solidarnoœci” nie
ma. Propozycja pracodawcy zmierza do tego, aby zrzuciæ z siebie
odpowiedzialnoœæ i koszty, a obci¹¿yæ nimi pracowników, którym od
kilku lat nie waloryzuje siê stawek osobistego zaszeregowania.

Jeden z akcjonariuszy KGHM wnioskuje do s¹du o zwo³a-
nie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i powo³a-
nie przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej

Akcjonariusz ¿¹da
respektowania prawa

Wniosek do s¹du rejonowego we Wroc³awiu z³o¿y³ Jacek Lampart
z Lêborka. ¯¹da w nim uszanowania wyników pracowniczych wy-
borów do Rady Nadzorczej, które odby³y siê w dniach 3 i 4 wrze-
œnia 2012 roku. Wtedy powo³ano tylko jednego z trzech wybranych
kandydatów. Akcjonariusz sprzeciwia siê rozpisywaniu nowych wy-
borów, skoro za³oga ju¿ wybra³a swoich przedstawicieli.

Absurdalnoœæ dzia³añ Ministerstwa Skarbu Pañstwa w kwestii niepo-

wo³ywania kandydatów pracowników do Rady Nadzorczej, to nie tyl-
ko wymóg prawny, ale te¿ uszanowanie g³osu spo³eczeñstwa, co ak-
cjonariusz porównuje do wyborów prezydenckich. „Podobny tryb
powo³ywania w naszym kraju obowi¹zuje przy wyborze Prezydenta
RP i jest zapisany w Konstytucji RP. Prezydenta RP wybieraj¹ obywate-
le w g³osowaniu powszechnym, ale obejmuje urz¹d dopiero po z³o¿e-
niu przysiêgi przed Zgromadzeniem Narodowym. A co bêdzie, gdy
czêœæ cz³onków stanowi¹ca wiêkszoœæ w Zgromadzeniu Narodowym
nie przyjdzie czy nie bêdzie chcia³a przyj¹æ przysiêgi, bo wybrany przez
obywateli kandydat tym osobom  nie odpowiada? Tak¹ sytuacjê obec-
nie mamy w KGHM” – stwierdza we wniosku akcjonariusz.

Aktualne dzia³ania Skarbu Pañstwa, który reprezentuje Rz¹d RP w Spó³ce,
uznaje za zmierzanie w kierunku pañstwa totalitarnego i faszystow-
skiego, poniewa¿ tylko S¹d mo¿e decydowaæ o tym, ¿e dana osoba
zostanie pozbawiona praw publicznych. Obecnie to rz¹d przejmuje
uprawnienia s¹dów i mówi kto mo¿e a kto nie zajmowaæ dane stano-
wiska. Narusza w ten sposób nie tylko ustawê o komercjalizacji i pry-
watyzacji przedsiêbiorstw, ale równie¿ Konstytucjê RP.

We wniosku akcjonariusz potwierdza informacjê, któr¹ ju¿ wczeœniej
podawaliœmy, ¿e zarzuty wobec Józefa Czyczerskiego i Leszka Haj-
dackiego nigdy nie by³y przedstawione innym akcjonariuszom. Skarb
Pañstwa bêd¹c mniejszoœciowym udzia³owcem (31,79% akcji), po-
dejmuje autonomiczne decyzje w tajemnicy przed innymi akcjonariu-
szami. Przypomnijmy, ¿e Józef Czyczerski w zwi¹zku z wys³uchaniem
publicznym sprzed biura zarz¹du, nigdy nie by³ ani zatrzymany przez
policjê, ani skazany przez s¹d i nie toczy siê przeciwko niemu ¿adne
postêpowanie. Decyzja Ministra Skarbu Pañstwa o niepowo³aniu sze-
fa miedziowej „Solidarnoœci” do Rady Nadzorczej, nie ma podstaw
prawnych i jest sprzeczna z ustaw¹.

Jako wyjœcie z sytuacji akcjonariusz widzi zorganizowanie Nadzwy-
czajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez S¹d Rejestro-
wy, który zgodnie z Kodeksem Spó³ek Handlowych mo¿e na³o¿yæ
grzywnê na Zarz¹d Spó³ki za brak nale¿ytego nadzoru nad Spó³k¹.
S¹d Rejestrowy mo¿e równie¿ nakazaæ zwo³ania lub samemu zwo³aæ
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. WZA odbyte pod przewodnic-
twem S¹du odby³oby siê zgodnie z prawem. Zwo³aæ NWZA mo¿e
tylko akcjonariusz posiadaj¹cy minimum 5% akcji Spó³ki lub w³aœnie
S¹d.

Pomimo jednoznacznych dowodów, co do niskiej jakoœci
czêœci wydawanych posi³ków regeneracyjnych, przedsta-
wiciele KGHM-u i Lubinpexu zaklinaj¹ rzeczywistoœæ

Potwierdzi³y siê zarzuty odnoœnie
jakoœci posi³ków profilaktycznych

Przedstawione przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu wyni-
ki oddanych próbek ¿ywnoœci wydawanej w ramach profilaktyki,
wywo³a³y co najmniej dziwne reakcje zarówno przedstawicieli pra-
codawcy, jak i Lubinpexu. Rozpoczêta miesi¹c temu na szerok¹
skalê w lokalnych mediach k³amliwa propaganda, podwa¿anie
wyników badañ i nieuprawnione twierdzenia znalaz³y swój wielki
fina³ 19 marca na sto³ówce ZG „Lubin”.

Przy „niezauwa¿alnej” asyœcie policji i tajnej ochrony (to ju¿ teraz nowy
standard spotkañ przedstawicieli KGHM i zwi¹zków zawodowych)
postanowiono przekonywaæ o wrêcz znakomitej jakoœci serwowa-
nych pracownikom produktów przez Lubinpex w ramach posi³ków
profilaktycznych. Wprawdzie nikt nie stara³ siê nawet wyt³umaczyæ
sk¹d, gdzie i kiedy pobrane zosta³y owe próbki oddane do badañ w
SGGW w Warszawie, ale poza interesuj¹cym wyk³adem nt. zdrowych
zasad od¿ywiania, dowiedzieliœmy siê o znacznie przekroczonej iloœci
t³uszczów w wydawanych wêdlinach. ¯e zdrowe s¹ sery, nabia³ i ryby
nikogo nie trzeba przekonywaæ. Nikt z szanownych prelegentów nie
da³ jednak recepty, co ma zrobiæ pracownik jak siê go bezczelnie oszu-
kuje serwuj¹c mu pod³ej jakoœci zat³uszczon¹ kie³basê i produkty se-
ropodobne lub mas³opodobne, w¹tpliwego smaku.

¯e wydawane by³y produkty pod³ej jakoœci wszyscy wiedz¹. Nie jeden
raz by³y skargi w tej sprawie i to nie na jednym punkcie wydawania

da¿y na ¿yczenie rz¹du. Za aprobat¹ prorz¹dowej Rady Nadzorczej
wypompowano miliardy do Kanady, a to co jeszcze zostaje, ³upi w
postaci podatków i danin obecny rz¹d.

Pracownikom zaœ kolejny rok odmawia siê podwy¿ki stawek zaszere-
gowania i promuje siê patologiczny, narzucony niezgodnie z prawem
pracy tzw. motywacyjny system premiowy. Jakoœ motywacja nie do-
tyczy zarz¹dzaj¹cych spó³k¹, bo w jej ramach podnieœli sobie p³ace
podstawowe o 100% i gwarantuj¹ przy tym coroczn¹ inflacyjn¹ rewa-
loryzacjê p³acy podstawowej. Dodatkowe sowite premie, co dziel¹
miedzy siebie jak „oszczedz¹ na pracownikach, stanowi¹ tylko dodat-
kowy kwiatek do ko¿ucha.

Wielu pracowników zastanawia siê, czy warto mieæ swoich przedsta-
wicieli w Radzie Nadzorczej, ale przecie¿ odpuszczaj¹c w tej kwestii
dajemy przyzwolenie na ca³kowity brak kontroli i ³amanie prawa we
wszystkich dziedzinach. Z pewnoœci¹ nie mo¿emy pozwoliæ, ¿eby to
rz¹d i politycy z warszawki decydowali, kto ma reprezentowaæ pra-
cowników KGHM-u w Radzie Nadzorczej. Oni pokazali nam ju¿ nie raz
jak dbaj¹ o Polsk¹ MiedŸ, jej pracowników i nasz region. Pamiêtamy
jak k³amali, ¿e nie sprywatyzuj¹ KGHM, nie ograbi¹ firmy z zysku i nie
oszukaj¹ górników. Szumnie przed wyborami zapowiadali, ¿e bêd¹
tworzyæ miejsca pracy w regionie i w ramach tego w³aœnie programu
wywieŸli 10 miliardów z³otych z kraju i zapowiadaj¹, ¿e to jeszcze nie
koniec „globalnej ekspansji”. Nieustannie myœl¹ o pracownikach Pol-
skiej Miedzi, a kosztuje to na razie pracowników dodatkowo ponad 6
mln z³ dziennie tzw. podatku od miedzi.
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produktów, w dodatku nie na jednym Oddziale. Ktokolwiek twierdzi
inaczej to albo celowo k³amie, bo ma w tym interes, albo nie wie o
czym mówi, bo pracownicy wiedz¹ doskonale co jest im wydawane.

Wbrew kolejnym i celowym wyssanym z palca insynuacjom rzeczni-
ka, ¿e jakoby zarzuty siê nie potwierdzi³y, pytamy:
· Pobrane produkty to te same co otrzymuj¹ pracownicy, bo nikt

nie widzia³ gdzie i kiedy by³y pobierane?
· Czy¿by tylko sam przygotowany dla dziennikarzy i fotografowany

z ka¿dej strony „wystawny stó³” mia³ przekonaæ pracowników o
znakomitej jakoœci produktów?

Za ka¿dym razem, gdy pracownicy siê skar¿yli, przez jakiœ czas wyda-
wano produkty lepszej jakoœci. Z czasem emocje opada³y i stopniowo
powraca³ poprzedni stan rzeczy. Lubinpex w ma³ych iloœciach oferuje
dobrej jakoœci wêdliny, ale tylko nieliczni zd¹¿¹ je pobraæ. Dla samej
formalnoœci s¹ w ofercie, a wiêkszoœæ pracowników i tak ma do wy-
boru te z ni¿szej pó³ki. To te ze zbyt du¿¹ iloœci¹ szkodliwych kwasów
t³uszczowych nasyconych, które poch³oniête w du¿ych iloœciach s¹
niemo¿liwe do wydalenia przez organizm i odk³adaj¹ siê w ¿y³ach w
postaci cholesterolu. Konsekwencj¹ tej diety s¹ m.in. nowotwory,
mia¿d¿yca, zawa³ i udar mózgu.

W imieniu pracowników domagamy siê odpowiedniej jakoœci wy-
dawanych produktów i sugerujemy wystawienie sta³ych posterun-
ków tajnych ochroniarzy w celu ci¹g³ej kontroli ich odpowiedniej
jakoœci. Za wydawane pieni¹dze pracownikom nale¿¹ siê produk-
ty pierwszej jakoœci, a nie kie³basa z 50-60% zawartoœci¹ t³uszczu.
Nie ma co wykrêcaæ kota ogonem i dorabiaæ teorii spiskowych.

B³ahe sprawy przys³aniaj¹
powa¿ne problemy

Szef krajowej „Solidarnoœci” Piotr Duda przyjecha³ w po³owie lute-
go do Legnicy. Przewodnicz¹cy NSZZ „Solidarnoœæ” omówi³ bie-
¿¹ce problemy w kraju i przedstawi³ plany zwi¹zku na bie¿¹cy rok.
Na konferencji prasowej w siedzibie „Solidarnoœci” Regionu Za-
g³êbie Miedziowe stwierdzi³, ¿e zwi¹zek szykuje siê do walki o
normalne pañstwo: „Walki o to, co kiedyœ nie zosta³o w Polsce
dokoñczone. Ci, którzy mieli to zrobiæ, poszli do koryta”.

„Solidarnoœæ” na Œl¹sku ma w planach czterogodzinny strajk general-
ny w ca³ym województwie. Przewodnicz¹cy Piotr Duda mówi³, ¿e za-
pewne do protestu do³¹cz¹ zwi¹zki zawodowe w ca³ym kraju, bo pa-
trz¹c na postêpowania rz¹du nie zapowiada siê na zmiany na lepsze.
„Solidarnoœæ” d¹¿y do zrealizowania kilku postulatów. Sprzeciwiamy
siê zbyt niskiej p³acy minimalnej, ignorowaniu g³osu milionów Pola-
ków pod wnioskiem o referendum emerytalne, umowom œmiecio-
wym i rocznemu rozliczaniu czasu pracy, które doprowadzi do jesz-
cze wiêkszych patologii.

Problemem w osi¹gniêciu tych celów s¹ elity polityczne, którym zale-
¿y tylko na tym, by za³apaæ siê na kolejn¹ kadencjê. Przewodnicz¹cy
Piotr Duda stwierdzi³: „Pos³owie zasiadaj¹cy w Sejmie, s¹ oderwani od
rzeczywistoœci. Oni zaw³aszczyli Polskê! To, co siê dzieje w parlamen-
cie jest ¿enuj¹ce. Samozwañczy „wybrañcy narodu”, którzy czêsto
otrzymali po kilka tysiêcy g³osów w wyborach, ignoruj¹ zdanie milio-
nów Polaków. Tak by³o na przyk³ad w sprawie referendum na temat
wieku emerytalnego. Przymykaj¹ oczy na ³amanie praw pracowni-
czych. A zachodni pracodawcy traktuj¹ Polskê jak dziki wschód”

„Solidarnoœæ” oprócz ww. postulatów jest równie¿ za zmian¹ ordyna-
cji wyborczej na jednomandatowe okrêgi wyborcze w wyborach do
Sejmu oraz wprowadzenie zmian w zasadach przeprowadzania refe-
rendów, by g³os milionów Polaków nie mo¿na by³o zignorowaæ. „Dziœ
jak obywatel chce wystartowaæ w wyborach do Sejmu, to musi iœæ na
kolanach do jakiejœ partii. Bo ustrój, który dziœ mamy w Polsce to
partiokracja. Pos³owie wcale nie rozliczaj¹ siê przed wyborcami, tylko

Solidarni w sprawie
¯eby nie daæ siê zwodziæ, ka¿dego dnia przegl¹dam portale
internetowe i ogl¹dam w telewizji informacje przekazywane
zarówno przez mniejszoœciowe media w opozycji do w³adzy,
jak i te prorz¹dowe, tzw. media mêtnego nurtu. Ogl¹daj¹c lub
czytaj¹c tylko jedno Ÿród³o informacji, ³atwo dajemy sob¹
manipulowaæ. A ¿e od kilku lat TVP, Polsat i TVN nadaj¹ na
tych samych „falach”, wiêksza czêœæ spo³eczeñstwa ma klap-
ki na oczach. Wnioski s¹ jednoznaczne, ci¹gle jesteœmy og³u-
piani i manipulowani. Ca³e sztaby medialnych pijarowców
op³acanych za nasze pieni¹dze z podatków rozpracowuj¹ nas
i ka¿dego dnia podrzucaj¹ w formie kolejnych sensacji tema-
ty zastêpcze.

Wszystkie ruchy lewackie i pseudoliberalne (w tym PSL), bar-
dziej przejmuj¹ siê jak daæ zwi¹zkom dewiacyjnym mo¿liwoœæ ich
prawnego usankcjonowania, ³¹cznie z adopcj¹ i wychowywaniem
dzieci, ani¿eli zaj¹æ siê tworzeniem nowych miejsc pracy i u³atwiæ
dostêp do s³u¿by zdrowia. Rozwarstwienie w spo³eczeñstwie jest
znacznie wiêksze ni¿ kilka lat temu. Bardzo w¹ska grupa uw³asz-
cza siê na maj¹tku spo³ecznym, a wiêkszoœæ Polaków staje siê z
roku na rok nêdzarzami we w³asnym kraju. Mo¿e ktoœ spytaæ, co
w takiej sytuacji winniœmy robiæ? Przede wszystkim zacz¹æ dzia-
³aæ, bo póki co potrafimy tylko biadoliæ, jak to jest Ÿle i niedobrze.
W koñcu z samej chêci dzieci siê nie rodz¹! Nie po raz pierwszy
dokonuj¹c wyborów ludzi do sprawowania w naszym imieniu
w³adzy albo w tym nie uczestniczymy, albo dokonujemy wybo-
rów nieodpowiedzialnych. Jeszcze inni g³osuj¹ na PO, bo s¹ rze-
komo „mniejszym z³em”, a poza tym „oni i tak wygraj¹”, wiêc
œwiadomie zak³adaj¹ sobie pêtelkê na szyjê… Fundujemy sobie
problemy na w³asne ¿yczenie w myœl byleby mi jakoœ w miarê
by³o dobrze, pozostali siê nie licz¹. Takim postêpowaniem przy-
zwalamy rz¹dz¹cym, ¿e ograbi¹ nas ze wszystkiego – z godno-
œci w³asnej równie¿.

Byliœmy z koleg¹ na pomorzu u strajkuj¹cych od grudnia ubie-
g³ego roku rolników. Oni znaleŸli siê ju¿ w sytuacji bez wyjœcia.
Ograbiani ze wszystkiego przez rz¹dz¹cych zdecydowali siê na
strajk. W bezpoœredniej rozmowie z nimi nabraliœmy przekona-
nia, ¿e tylko bêd¹c razem, rolnik z robotnikiem, mo¿emy obroniæ
siê przed ca³kowit¹ grabie¿¹ i wyprzeda¿¹ za bezcen naszych
resztek maj¹tku narodowego i likwidacj¹ miejsc pracy. Podobnie
jak w KGHM-ie natworzono im pod ró¿nymi przykrywkami pseu-
do organizacje zwi¹zkowe, by ich sk³óciæ, podzieliæ i manipulo-
waæ nimi. Dziœ tak jak w roku 80-tym wszyscy razem stanêli pod
jednym wspólnym znakiem Solidarnoœci Rolników Indywidual-
nych i ten protest siê rozrasta. Byæ mo¿e bêdzie to kolejna iskra
z wybrze¿a. Oni ju¿ wiedz¹, ¿e tylko bêd¹c solidarni odnios¹ zwy-
ciêstwo, bo ich „Solidarnoœæ” to klucz do zwyciêstwa. Naszego
te¿, jak naszym kolegom spadn¹ klapki z oczu i zaczn¹ dzia³aæ.

Zatroskany

przed szefami swoich partii. To dlatego czêœæ parlamentarzystów PO i
PSL popar³o podwy¿szenie wieku emerytalnego, mimo ¿e prywatnie
mieli takie samo zdanie, jak my” – mówi³ Piotr Duda.

Problemem w Polsce s¹ te¿ pracodawcy nagminnie ³ami¹cy ustawê o
zwi¹zkach zawodowych. „Pracodawcy zwalniaj¹ naszych cz³onków
na ka¿dym kroku. Dodam, ¿e w styczniu w ca³ym kraju pracê straci³o
a¿ 42 tysi¹ce osób. Co ci ludzie w³o¿¹ teraz do garnka? To jest dla nas
wa¿ny temat. A nie to, kto bêdzie wicemarsza³kiem Sejmu. Gej, lesbij-
ka, czy transwestyta” – skrytykowa³ przewodnicz¹cy Duda hierarchiê
„problemów”, którymi zajmuj¹ siê politycy. Tego samego dnia Piotr
Duda wrêczy³ ksiêdzu Zbigniewowi Do³haniowi odznaczenie „Zas³u-
¿ony dla NSZZ Solidarnoœæ” za wspieranie „Solidarnoœci” od momen-
tu powstania. Pomaga³ „Solidarnoœci” nawet w najgorszych czasach.
Wspiera³ za³ogi ZG „Polkowice” i ZG „Rudna” w trakcie strajku okupa-
cyjnego po wprowadzeniu stanu wojennego w 1981r.


