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Barbórka 2013

�w. Barbaro
 � miej w opiece wszystkich górników!

Z okazji górniczego �wiêta � dnia �w. Barbary

� dziêkujemy naszej Patronce za opiekê,

któr¹ nas otacza,

za jej wstawiennictwo i za szczê�liwe

powroty z pracy do domu.

Jednocze�nie ca³ej Braci Górniczej,

Emerytom i Rencistom górniczym

oraz cz³onkom ich rodzin

sk³adamy serdeczne ¿yczenia wszelkiej pomy�lno�ci,

zdrowia, szczê�cia i spe³nienia marzeñ.

¯yczymy Wam równie¿ samych sukcesów

 w ¿yciu zawodowym, bezpiecznej i spokojnej pracy

oraz wszystkiego co najlepsze.

Niech Was prowadzi �wiat³o górniczej lampki,

g³êboka wiara w Boga i nadzieja na lepsze jutro.

Szczê�æ Bo¿e!



Prezes Wirth odpowiedzia³ na pismo �Solidarno�ci� dot.
niwelacji skutków wprowadzenia podatku od miedzi i sre-
bra

Spotkanie stron
ZUZP w grudniu

Pracownicy w wyniku grabie¿czych dzia³añ Polskiej Zjednoczonej
Platformy Obywatelskiej bêd¹ zarabiaæ mniej. Na³o¿ony na KGHM
podatek od niektórych kopalin zabiera ze spó³ki ok. 2 mld z³. Józef
Czyczerski, przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi
NSZZ �Solidarno�æ�, zwróci³ siê do Prezesa Herberta Wirtha z wnio-
skiem o spotkanie i dokonanie zmian w Za³¹czniku nr 11 Zak³adowe-
go Uk³adu Zbiorowego Pracy. Proponowane zmiany zlikwidowa³yby
wp³yw podatku od miedzi i srebra na wysoko�æ wyp³acanej pracow-
nikom dodatkowej nagrody rocznej.

W odpowiedzi Prezes zaproponowa³, aby ta kwestia by³a przedmiotem
okresowego spotkania stron Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy.
Na termin spotkania wyznaczono 2 grudnia. �Solidarno�æ� przypomni
Prezesowi na spotkaniu, ¿e dziêki pracownikom zwiêkszy³o siê wydoby-
cie i uda siê wypracowaæ w tym roku ok. 3 mld z³ zysku netto. Prezes
znany jest z promowania tzw. systemu motywacyjnego. Jak to siê ma do
obni¿enia zarobków z powodu pazerno�ci polityków?

Podatek od niektórych kopalin wp³ynie bezpo�rednio na zarobki pra-
cowników ju¿ przy rozliczeniu zysku za 2013r. Z tego samego powodu
ma miejsce podwy¿szenie kosztów produkcji niemal¿e o 80%. Dodatko-
wo wp³yw podatku dotkliwie odczuj¹ bud¿ety gmin Zag³êbia Miedziowe-
go. Na nadzwyczajnej sesji rady miasta Lubina po�wiêconej podatkowi
burmistrz Polkowic stwierdzi³, ¿e zarz¹dzanej przez niego gminie zmniej-
szy siê bud¿et o ok. 30 mln z³. Prezydent Lubina doliczy³ siê wp³ywów
mniejszych o ok. 20 mln z³. Danina Tuska i Rostowskiego dosiêgnie te¿
G³ogów, Boles³awiec i inne gminy naszego regionu. Po rezygnacji z bu-
dowy drogi S-3, przekazaniu przez nasze województwo �biednemu�
Mazowszu 66 mln z³ Janosikowego, pobieraniu z KGHM-u miliardów z
dywidendy i podatku od miedzi i srebra mo¿na doj�æ tylko do jednego
wniosku: Dolny �l¹sk pod rz¹dami Platformy Obywatelskiej jest skazany
na stagnacjê. W przypadku zarobków pracowników KGHM nast¹pi wrêcz
regres, dlatego apelujemy do Prezesa Wirtha, ¿eby przychyli³ siê do wnio-
sku �Solidarno�ci� i podpisa³ porozumienie na spotkaniu stron ZUZP.

Informacje z O/ZG
�Polkowice-Sieroszowice�

Podwy¿ki dla operatorów TORO z opó�nieniem
Ustalone z Dyrektorem oddzia³u wyrównanie ró¿nicy p³ac miêdzy opera-
torami ³adowarek TORO (7,5 godz.), a operatorami Wozów Odstawczych
(6 godz.) bêdzie wprowadzone, ale z opó�nieniem. Zwi¹zek Zawodowy
Pracowników Fizycznych z niejasnych przyczyn nie zgodzi³ siê na takie
rozwi¹zanie. Dziwi nas fakt, ¿e �Solidarno�æ� zabiega o zwiêkszenie wy-
nagrodzenia operatorów ³adowarek TORO, a organizacja rzekomo dbaj¹-
ca o dobro pracowników fizycznych nie zgadza siê na te ustalenia. Z tego
powodu porozumienie wejdzie w ¿ycie ok. miesi¹c pó�niej. Reklamacje
prosimy zg³aszaæ do biura ZZPF.

Po interwencji �Solidarno�ci� bêdzie zmiana anga¿y
W koñcu s¹ efekty negocjacji ws. 72 operatorów, którym pomimo posia-
dania kursu górnika nie s¹ zmieniane anga¿e na Górników Operatorów
Samojezdnych Maszyn Górniczych Przodkowych pod ziemi¹. Po wys³a-
niu pisma opisuj¹cego sprawê do Prezesa Herbarta Wirtha przez prze-
wodnicz¹cego Bogus³awa Szarka dyrekcja oddzia³u przysta³a na propo-
zycjê �Solidarno�ci�. Pracodawca zamierza przyjrzeæ siê ka¿demu z 72
pracowników. Niezbêdne jest posiadanie kursu górnika, robienie wyko-
nów na maszynie i dobra reputacja � wcze�niej pracownik skazany by³ na
³askê prze³o¿onego i ograniczony fundusz p³ac. Po spe³nieniu przez pra-
cownika wymagañ dojdzie do zmiany anga¿u.

�Solidarno�æ� w O/ZG �Rudna�
upomina siê o podwy¿ki

dla pracowników
Zbli¿a siê jubileusz 40-lecia powstania Zak³adów Górniczych �Rud-
na� i górnicze �wiêto. Nawi¹zuj¹c do tych wydarzeñ przewodnicz¹cy
Józef Czyczerski w imieniu Komisji Zak³adowej NSZZ �Solidarno�æ�
przy O/ZG �Rudna� wyst¹pi³ do dyrekcji z wnioskiem o podwy¿szenie
stawek osobistego zaszeregowania znacznej liczby pracowników
oddzia³u.

Wielu pracowników od kilku lat nie otrzyma³o wy¿szych stawek osobi-
stego zaszeregowania. Pomimo wysokich zysków osi¹ganych przez spó³-
kê pracodawca oszczêdza na zarobkach pracowników. Zbli¿aj¹ce siê Bar-
bórka i jubileusz powstania oddzia³u to dobry moment, ¿eby w czasie
obchodów nie ograniczano siê do wrêczenia medali, odznaczeñ i wyró¿-
nieñ, lecz tak¿e wynagrodzono wzrostem stawek osobistego zaszerego-
wania pracowników, którzy wypracowuj¹ wielomiliardowy zysk.

Wiele wskazywa³o na to, ¿e decydenci sprawuj¹cy pieczê nad oddzia³em
szykuj¹ siê do wystawnych obchodów, ale zapominaj¹c o za³odze. Dy-
rektor oddzia³u zapewni³ �Solidarno�æ� w pi�mie, ¿e obchody 40-lecia
powstania ZG �Rudna� to przede wszystkim imprezy organizowane dla
pracowników oddzia³u � czas poka¿e. Na podwy¿szenie stawek osobi-
stego zaszeregowania nie wyrazi³ zgody zas³aniaj¹c siê wyznaczonym na
br. planem wynagrodzeñ ustalonym uchwa³¹ zarz¹du spó³ki. Nie mo¿e

Pañstwowa Inspekcja Pracy stwierdzi³a naruszenie Kodek-
su Pracy i dyskryminacjê pracowników

ZWR po kontroli PIP
Dyrekcja oddzia³u ZWR wpad³a na pomys³ przeprowadzania szkoleñ
i egzaminów, na podstawie których mo¿e zwolniæ pracowników s³a-
biej wypadaj¹cych w testach teoretycznych � nawet tych z wielolet-
nim do�wiadczeniem. Cel takich dzia³añ dla nas jest jasny � dyskry-
minacja i zastraszanie za³ogi. Kompletnie pozbawione sensu jest
szkolenie pracowników z czynno�ci, które od lat bezproblemowo wy-
konuj¹ i maj¹ wszystkie potrzebne uprawnienia. Pañstwowa Inspek-
cja Pracy na wniosek m.in. NSZZ �Solidarno�æ� przeprowadzi³a kon-
trolê w oddziale ZWR. Wyniki inspekcji nie zostawiaj¹ na pracodaw-
cy suchej nitki.

Zarz¹dzenie dyrekcji jest dyskryminacj¹ w zatrudnieniu, czyli narusze-
niem ca³ego rozdzia³u 2a Kodeksu Pracy zatytu³owanego: �Równe trakto-
wanie w zatrudnieniu�. Poszkodowany pracownik, wobec którego pra-
codawca naruszy³ zasadê równego traktowania w zatrudnieniu, ma pra-
wo do odszkodowania w wysoko�ci nie ni¿szej ni¿ minimalne wynagro-
dzenie za pracê. Mowa praktycznie o ca³ej za³odze za wyj¹tkiem osób nie
objêtych Zarz¹dzeniem. Zgodnie z prawem, je�li pracownik skorzysta z
uprawnieñ przys³uguj¹cych z tytu³u naruszenia ww. zasady równego trak-
towania, nie mo¿e byæ dyskryminowany, krzywdzony ani nie mog¹ byæ
wyci¹gane wzglêdem niego ¿adne negatywne konsekwencje.

Ustalenia Pañstwowej Inspekcji Pracy jednoznacznie okre�li³y, ¿e zmiany
zasad oceny pracowników powinny byæ, wed³ug zapisów Zak³adowego
Uk³adu Zbiorowego Pracy, umieszczone w Regulaminie Pracy � w uzgod-
nieniu tre�ci z zak³adowymi organizacjami zwi¹zkowymi. �Solidarno�æ�
zaapelowa³a do dyrekcji o podjêcie wspó³pracy przy tworzeniu zasad nie
godz¹cych w równe traktowanie w zatrudnieniu. Dodatkowo umo¿liwi to
zgodne z prawem zamieszczenie przepisów w Regulaminie Pracy. Dalsze
³amanie Kodeksu Pracy bêdzie przedstawia³o pracodawcê w negatyw-
nym �wietle i �wiadczy³o o braku poszanowania prawa. �Solidarno�æ�
liczy na wspó³pracê i porozumienie. W przeciwnym wypadku �dialog�
bêdzie prowadzony w s¹dzie pracy.

byæ mowy o wspó³czuciu czy ubolewaniu ze strony dyrekcji z tego powo-
du. Nikt z osób decyzyjnych w oddziale nie pokwapi³ siê nawet, ¿eby (dla
formalno�ci) zapytaæ prezesa zarz¹du o mo¿liwo�æ podwy¿szenia zarob-
ków czê�ci za³ogi. Dyrektor ignoruje fakt, ¿e wy³¹cznie dziêki ciê¿kiej pracy
i zaanga¿owaniu pracowników spó³ce udaje siê generowaæ zyski pomi-
mo gorszej jako�ci urobku, ni¿szej ceny miedzi i podatku od niektórych
kopalin.



Podatek Rostowskiego
dobija KGHM

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarno�æ domaga siê
rozmów miêdzy stronami zak³adowego uk³adu zbiorowego pracy w
sprawie zmian jednego z za³¹czników. Powód? Wbrew zapowiedziom
zarz¹du za³oga zap³aci swoim wynagrodzeniem za na³o¿ony w ubie-
g³ym roku na KGHM Polska Mied� SA podatek od wydobycia miedzi i
srebra.

Codziennie KGHM p³aci oko³o 7 mln z³ tego podatku. Zdaniem Solidarno-
�ci fundusz p³ac w firmie zmniejszy siê z tego powodu o ok. 6 proc, mimo
wzrostu wydajno�ci pracy. �Pensja pracowników sk³ada siê z podstawy i
czê�ci, która jest partycypacj¹ w zyskach. A on radykalnie jest coraz mniej-
szy. Podatek za 2013 r. spowoduje utratê przychodów pracowników na
poziomie oko³o jednomiesiêcznego wynagrodzenia� � wyja�nia Józef
Czyczerski przewodnicz¹cy Rady Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi
�S�. Podatek zubo¿y³ te¿ wszystkie szczeble samorz¹dów. Tylko do bu-
d¿etu Lubina wp³ynie w tym roku oko³o 20 mln z³otych mniej.

Bo was nie lubi¹
�Ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin� � bo tak brzmi
pe³na nazwa wprowadzaj¹cej go ustawy, wesz³a w ¿ycie w kwietniu 2012
r. I chocia¿ nie ma w niej s³ów �KGHM� to tylko nierozgarniêty Marsjanin
móg³by nie wiedzieæ, ¿e jest to prawo wymy�lone specjalnie po to, by
drenowaæ tê w³a�nie firmê. ¯adna inna w Polsce nie zajmuje siê przecie¿
wydobyciem miedzi i srebra, a to s¹ owe �niektóre� kopaliny. �Ustawa
zaskar¿ona jest do Trybuna³u Konstytucyjnego. Ale Trybuna³ nie mia³
jeszcze czasu, by siê ni¹ zaj¹æ� � ironizuje Czyczerski. I dodaje: �Tworzy siê
specjalne strefy ekonomiczne, wydaj¹c ogromne pieni¹dze na budowê
infrastruktury, zwalnia siê inwestorów z p³acenia podatków, by tylko stwo-
rzyæ niskop³atne miejsca pracy. A polskie przedsiêbiorstwo produkcyjne
dobija siê kuriozalnym podatkiem bazuj¹cym na ilo�ci metalu w koncen-
tracie, a nie na realnej produkcji sprzedanej. Nie uwzglêdnia siê strat
produkcyjnych i zapasów, co powoduje radykalny wzrost kosztów pro-
dukcji (w latach 2012/2013 podatek odpowiada za 88 proc. wzrostu
kosztu jednostkowego produkcji miedzi w KGHM) i nieop³acalno�æ wy-
dobycia rodzimego koncentratu�.

KGHM Polska Mied� S.A. jest dobrem narodowym, firm¹ strategiczn¹
i nie wolno nieudacznikom politycznym niszczyæ tego przemys³u z
powodu ideologicznej niechêci do pañstwowej, narodowej w³asno-
�ci, �lepej wiary w neoliberalne dogmaty i ograniczenia swojego
my�lenia tylko do interesów politycznych, a nie dobra narodowego.

Ostatnio w g³owie prezesa Wirtha zrodzi³ siê pomys³, by z logo firmy
zniknê³y s³owa �Polska Mied��. Ma zostaæ samo KGHM, okre�lenie �Pol-
ska� najwyra�niej mu przeszkadza. W KGHM Skarb Pañstwa ma nieca³e
32 proc. udzia³ów. Ostatnia czê�ciowa prywatyzacja mia³a miejsce w 2010
r. kiedy to mimo przedwyborczych zapowiedzi i uspokajaj¹cych o�wiad-
czeñ premiera i rz¹dz¹cego wtedy dolno�l¹sk¹ PO Grzegorza Schetyny, ¿e
Polskiej Miedzi nie sprywatyzuj¹ i nie ograbi¹ z zysku, sprzedano na gie³-
dzie kolejne 10 proc. akcji koncernu. �To by³a sprzeda¿ ze strat¹� � mówi
Józef Czyczerski. �Koalicja chcia³a zreszt¹ KGHM ca³kowicie sprywatyzo-
waæ, ale strajk ich powstrzyma³. Za aprobat¹ Tuska zarz¹d podj¹³ decyzjê
o wyzbyciu siê aktywów telekomunikacyjnych, wyprowadzono przez raje
podatkowe oko³o 10 mld z³otych (na razie). Te decyzje powoduj¹ funda-
mentalne zagro¿enie dla dalszego funkcjonowania KGHM. U podstaw
inwestowania w aktywa telekomunikacyjne by³o z jednej strony posze-
rzenie dzia³alno�ci KGHM z drugiej zapewnienie stabilizacji w czasach,
gdy ceny miedzi i srebra spadn¹ poni¿ej kosztów produkcji. Teraz taki
czas siê zbli¿a, zarz¹d nie ma tej tarczy i zad³u¿a firmê do niebotycznych
rozmiarów. W KGHM ruda miedzi wydobywana jest z poziomu oko³o
1000 metrów i g³êbiej, co powoduje, ¿e nasz koncentrat jest ma³o konku-
rencyjny.�

Te �nietrafne� decyzje, nigdzie nie spotykany na �wiecie tak skon-
struowany podatek oraz spadek cen miedzi i srebra spowoduje upa-
dek tak efektywnego przemys³u. Czy to jest tylko przypadek?

Pieni¹dze nie �mierdz¹
Niedawna afera pods³uchowa w dolno�l¹skiej PO pokaza³a, i¿ mimo ide-
owego wstrêtu do wszystkiego, co pañstwowe, platformersi suto op³a-
canymi posadami w KGHM nie pogardzaj¹. I ¿e nadal mo¿na nimi p³aciæ.
�Media skupiaj¹ siê na zarz¹dach i radach nadzorczych (55 podmiotów

zale¿nych), a to jest tylko wierzcho³ek góry lodowej. W 2007 roku, gdy
ekipa Donalda Tuska przejmowa³a w³adzê, w biurze zarz¹du KGHM za-
trudnionych by³o 419 osób. Obecnie ponad 700 i to nie jest jeszcze
koniec. Pozostaje jeszcze 20 oddzia³ów ze swoimi dyrekcjami. W biurze
zarz¹du oczywi�cie s¹ i tacy, którzy wykonuj¹ zwyk³e czynno�ci admini-
stracyjne i oni wiele nie zarabiaj¹. Walka idzie o te sto³ki, które wi¹¿¹ siê z
zarobkami rzêdu 40 tys. miesiêcznie. I o nie toczy³ siê ostatni bój miêdzy
ekip¹ Schetyny a Protasiewicza. To by³ bunt tych, którzy wprawdzie otrzy-
mali z nadania partyjnego jakie� posady, ale nie zarabiali tyle, ile dostawali
koledzy od Schetyny w KGHM. Wiêc uznali, ¿e teraz przysz³a ich kolej,
tamci siê ju¿ nasycili� � komentuje Czyczerski.

Przewodnicz¹cy szacuje, ¿e tylko w biurze zarz¹du KGHM partyjni nomi-
naci, którzy znale�li siê tam za rz¹dów Tuska, kosztuj¹ spó³kê oko³o 140
mln z³otych rocznie. W polityczn¹ korupcjê jest zamieszany miêdzy inny-
mi pose³ Jaros. Ten, który chcia³ rozliczaæ zwi¹zki zawodowe. Jaros �zbie-
ra³� g³osy dla Jacka Protasiewicza. �Ci zak³amani panowie, którzy nie tak
dawno pod¿egali spo³eczeñstwo niebotycznymi zarobkami i przywileja-
mi zwi¹zkowców, chcieli naprawiaæ zwi¹zki zawodowe, teraz pokazali
swoj¹ hipokryzjê. Zapowiadali wydanie raportu ile kosztuj¹ podatników
zwi¹zki zawodowe. Jestem przekonany, ¿e w swojej �uczciwo�ci� przygo-
tuj¹ drugi raport i poka¿¹, ile tak naprawdê kosztuje podatników upycha-
nie w spó³kach skarbu pañstwa ró¿nych partyjnych nieudaczników. Ju¿
prawie trzy lata minister skarbu pañstwa ³amie Konstytucjê, nie chce
powo³aæ do rady nadzorczej KGHM prawomocnie wybranych przedsta-
wicieli za³ogi. Teraz ju¿ wiadomo dlaczego - nie chce, aby kto� patrzy³ im
na rêce, jak napisa³ w swoim o�wiadczeniu Piotr Duda� � podsumowuje
Józef Czyczerski.

Ewa Zarzycka, Tygodnik Solidarno�æ

Aktualno�ci
Równi i gorsi wzglêdem prawa?
Dwóch akcjonariuszy i dwóch niepowo³anych do Rady Nadzorczej przed-
stawicieli pracowników w lipcu z³o¿y³o do s¹du pozwy przeciwko KGHM.
Domagaj¹ siê stwierdzenia niewa¿no�ci uchwa³y nr 35 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia z dnia 19 czerwca 2013 r. w kwestii niepodjêcia
uchwa³y o powo³aniu w sk³ad Rady Nadzorczej KGHM osób wybranych
przez pracowników. Sprawy akcjonariuszy zosta³y po³¹czone w jedn¹, ju¿
odby³a siê rozprawa i s¹d zaplanowa³ wydanie wyroku na 2 grudnia. W
przypadku Leszka Hajdackiego te¿ odby³a siê rozprawa. Nie wiedzieæ
czemu sprawa Józefa Czyczerskiego jest dopiero na samym pocz¹tku
procedur. S¹d Okrêgowy w Legnicy dopiero po niemal¿e dwóch miesi¹-
cach wys³a³ do spó³ki pismo zobowi¹zuj¹ce do odpowiedzi na pozew w
terminie 14 dni. Nastêpnie zostanie wyznaczony termin rozprawy � praw-
dopodobnie na przysz³y rok. Niezrozumia³e jest postêpowanie s¹du, któ-
ry doprowadzi³ do podzia³u na równych i gorszych wzglêdem prawa.

�����
Marianna Popie³uszko nie ¿yje
Marianna Popie³uszko, matka b³ogos³awionego ks. Jerzego Popie³uszki,
zmar³a 19 listopada w wieku 93 lat i zosta³a pochowana w podlaskiej
Suchowoli. �Mamo Marianno, Solidarno�æ ¿yje i Ty bêdziesz ¿y³a w ser-
cach Solidarno�ci na zawsze. My o Tobie nie zapomnimy� � powiedzia³ na
pogrzebie szef �Solidarno�ci� Piotr Duda. Na kolejnych pielgrzymkach
ludzi pracy na Jasnej Górze zawsze bêdzie pozostawiane puste krzes³o i
bia³e ró¿e, za którymi Marianna Popie³uszko przepada³a.

W 2006 prezydent Lech Kaczyñski, za wybitne zas³ugi w dzia³alno�ci na
rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osi¹gniêcia w pracy zawo-
dowej i spo³ecznej, odznaczy³ Mariannê Popie³uszko Krzy¿em Komandor-
skim z Gwiazd¹ Orderu Odrodzenia Polski. Zosta³a Cz³owiekiem Roku
2011 Tygodnika Solidarno�æ. W 2012 roku Krajowy Zjazd Delegatów
obraduj¹cy w Kielcach nada³ Jej tytu³ Zas³u¿ony dla NSZZ �Solidarno�æ�.
W 2013 zosta³a honorow¹ obywatelk¹ województwa kujawsko-pomor-
skiego.

�����
�Z³oty Donek� przyjedzie do Legnicy w grudniu
Ju¿ 11 grudnia do Legnicy przyjedzie s³ynna styropianowa rze�ba pre-
miera Tuska pomalowana z³ot¹ farb¹. Rze�ba przedstawia sylwetkê Do-
nalda Tuska w peruwiañskiej czapce i z pi³k¹ pod pach¹. Pod monumen-
tem umieszczony jest napis: �Premierowi naród�. �Z³oty Donek� zosta³
wykonany przez anonimowego artystê na zlecenie �Solidarno�ci�. Pierw-
szy raz rze�ba zaprezentowana zosta³a podczas wrze�niowej manifestacji
w Warszawie i od tego momentu obwo¿ona jest po ca³ej Polsce. �Szcze-
gó³y wizyty �Z³otego Donka� na razie s¹ dogrywane. Na pewno jednak
legniczanie bêd¹ mieli okazjê go podziwiaæ� � stwierdzi³ przewodnicz¹cy



Dwutygodnik �PRYZMAT� - pismo SKGR Miedzi NSZZ �Solidarno�æ�. Redakcja nie odpowiada za tre�æ reklam i listów.
Adres Redakcji -  SKGRM NSZZ �Solidarno�æ�, ul. Sk³odowskiej-Curie 90, 59-301 Lubin, tel./fax (76) 746 56 33 www.skgrm.pl

Zarz¹du Regionu NSZZ �Solidarno�æ� Bogdan Or³owski i doda³: �11 grud-
nia podziêkujemy w Legnicy premierowi miêdzy innymi za brak ustawy o
referendum, wyd³u¿enie wieku emerytalnego i fataln¹ sytuacjê w s³u¿bie
zdrowia�.

�����
Angola zdelegalizowa³a islam
Rz¹d w Angoli zdecydowa³ o ca³kowitej delegalizacji islamu. Zgodnie z
zapewnieniem w³adz jest to odpowied� na falê morderstw chrze�cijan w
innych, islamskich krajach Afryki. W zwi¹zku z decyzj¹ rz¹du Angoli na-
tychmiast zamkniête maj¹ zostaæ wszystkie meczety, a wkrótce rozpoczê-
ta zostanie akcja ich ca³kowitego wyburzania. Praktykowanie islamu w
Angoli jest zabronione i oficjalnie nielegalne. Zamkniêcie wszystkich
meczetów w³adze kraju wyznaczy³y jako swój najwy¿szy priorytet. Mini-
strowie rz¹du Angoli o�wiadczyli, ¿e islam jest sprzeczny z kultur¹ i to¿sa-
mo�ci¹ kraju, a ju¿ sama jego natura wyklucza jakiekolwiek bezkonflikto-
we funkcjonowanie tej religii w spo³eczeñstwie.

�����
Prezydent Warszawy z PO zatrudni³a masê urzêdników
Hanna Gronkiewicz-Waltz podczas swojej prezydentury zatrudni³a 3870
nowych urzêdników. Obecnie zatrudnionych jest 7647 osób. Co ciekawe
w miêdzyczasie zwolniono 1844 pracowników. Z pewno�ci¹ zatrudnio-
no bardziej �kompetentnych� i sobie znanych. Jak na ironiê Dolny �l¹sk
w ramach tzw. �Janosikowego� przeznaczy³ 66 mln z³ na wsparcie dla
rzekomo �biednego� Mazowsza, a Tusk przekierowa³ pieni¹dze z budowy
drogi S-3 na utworzenie po³udniowej obwodnicy warszawskiej.

�����
Tekst stalinisty na próbnej maturze z j. polskiego
Pomimo ostatnich wydarzeñ zwi¹zanych z Zygmuntem Baumanem i
u�wiadomieniem Polaków kim jest ten cz³owiek, w³adze zdaj¹ siê nie
widzieæ problemu. Na maturze próbnej z jêzyka polskiego pojawi³ siê
tekst Baumana napisany dla Gazety Wyborczej i 15 pytañ, na które przy-
szli maturzy�ci mieli odpowiedzieæ � sytuacja mia³a miejsce na Pomorzu.
W 23 lata po przemianach w Polsce wci¹¿ trwa wybielanie stalinowskich
oprawców.

Kim jest Zygmunt Bauman? Wspó³cze�nie znanym socjologiem, a w
przesz³o�ci sowieckim agentem i Funkcjonariuszem Korpusu Bezpieczeñ-
stwa Wewnêtrznego z czasów stalinowskiego terroru. Major Bauman
bra³ udzia³ w akcjach skierowanych przeciwko ¯o³nierzom Wyklêtym.
Dzia³o siê to za rz¹dów Boles³awa Bieruta. Baumana partnerk¹ jest córka
Bieruta. Nigdy nie przeprosi³ ani nie potêpi³ tych o�miu lat swojego ¿ycia.
Teraz pozostaje nam tylko czekaæ, a¿ na maturze m³odzie¿ bêdzie interpre-
towaæ �twórczo�æ� Hitlera lub Stalina.

�����
W PO i rz¹dzie afera goni aferê
�W aferze dotycz¹cej zamówieñ informatycznych w MSWiA, MSZ, GUS
oraz innych instytucjach rz¹dowych zarzuty us³ysza³y ju¿ dziesi¹tki osób
i na tym siê nie skoñczy. Mo¿e ona obj¹æ kolejne resorty i wielu polityków
Platformy, w tym by³ego wicepremiera Grzegorza Schetynê. Szef CBA
nazywa sprawê najwiêksz¹ korupcyjn¹ afer¹ w historii Polski. Najwy¿ej
uplasowanym przedstawicielem w³adz, któremu postawiono dot¹d za-
rzuty w tej aferze, jest by³y wiceminister spraw wewnêtrznych i admini-
stracji Witold D. Na podsekretarza stanu powo³a³ go w listopadzie 2007 r.
premier Donald Tusk. Powierzono mu istotne sprawy zwi¹zane z informa-
tyzacj¹ kraju. D. zrezygnowa³ z fotela w resorcie Grzegorza Schetyny w
marcu 2010 r., aby zaj¹æ siê budow¹ pierwszej polskiej elektrowni j¹dro-
wej. Jego przygoda z atomistyk¹ zakoñczy³a siê zawiadomieniem przez
ABW prokuratury o podejrzeniach wielkich nadu¿yæ w tej dziedzinie� �
podaje niezalezna.pl

Co dzi� prawdopodobnie
powiedzieliby nam Wielcy Polacy?
Józef Pi³sudski
�Sejm jest w wiêkszo�ci zbieranin¹ nieudaczników, którzy bêd¹cego prze-
cie¿ krêgos³upem pañstwa dobrego prawa stanowiæ nie potrafi¹, ka¿d¹
swoj¹ ustawê po kilkadziesi¹t razy poprawiaj¹c. Rz¹d siekier¹ przer¹ba³
naród na swoich i obcych, tym pierwszym pozwalaj¹c grabiæ, co siê da,

tych drugich têpi¹c i poni¿aj¹c na wszelkie sposoby. Codzienno�ci¹ sta³y
siê wstrêtne praktyki eliminowania Polaków z jakiegokolwiek wp³ywu na
polskie sprawy. Polski premier jest po�miewiskiem Europy, bij¹c pok³ony
a to Niemcom, a to Brukseli, a to Rosji; sta³ siê ¿a³osnym symbolem
upadku pañstwa, które postanowi³o samo siê zamordowaæ.

Có¿ wiêc robiæ? P³akaæ? Emigrowaæ? Nie. Ju¿ nieraz w polskiej historii
okaza³o siê, ¿e o losie narodu i pañstwa zdecydowaæ mo¿e garstka od-
wa¿nych, m¹drych i zdecydowanych, by wykonaæ pracê za innych. By
poci¹gn¹æ za sob¹ tych, którzy dzi� o�lepli i nie widz¹, ¿e dzi� ojczyzna
wydana jest na ³up o�ciennym mocarstwom i ich p³atnym agenturom.
Idzie o to, by garstka owa zaplanowa³a swe dzia³ania precyzyjnie, realnie
oceniaj¹c swe si³y, dostosowuj¹c strategiê i taktykê, zdobywaj¹c przy-
czó³ki. Niczego nie pozostawiaj¹c przypadkowi.�

Roman Dmowski
�(�) Podobnie rezygnujemy z polskich czynów w gospodarce, banko-
wo�ci, handlu, kulturze, wszêdzie dobrowolnie oddaj¹c role twórcze i
w³a�cicielskie - obcym. My jedynie s³u¿yæ im chcemy, dla nich najemnie
pracowaæ, ma³pio na�ladowaæ ich pomys³y, poddawaæ siê ich woli. Od-
daj¹c wszystko, nie buduj¹c nic. Wielka czê�æ nie tylko klasy politycznej,
lecz tak¿e narodu uzna³a, ¿e jedynym sposobem istnienia jest samowy-
narodowienie, rzucenie Polski w objêcia Rosji b¹d� Niemiec, wci¹gniêcie
ca³ego kraju w sferê rosyjskich lub niemieckich interesów pañstwowych
i wtopienie Polaków w naród rosyjski albo naród niemiecki. By nie musieæ
patrzeæ w lustro i wci¹¿ na nowo ogl¹daæ sw¹ w³asn¹ s³abo�æ, bierno�æ i
strach. Reprezentuje nas rz¹d, który prowadzi politykê wycofywania siê z
kolejnych dziedzin aktywno�ci, ale przede wszystkim zniechêca do ak-
tywno�ci swój w³asny naród. Zniechêca go do czynu, zachêca do bierno-
�ci. Jedyn¹ aspiracj¹ ma byæ wynalezienie nowych sposobów zabijania
czasu. (�)

Tymczasem niepodleg³o�æ nie by³a celem, po którym nale¿y siê nam
powszechne lenistwo, ale jedynie etapem. Celem w³a�ciwym jest
zbudowanie nowoczesnego, silnego, twórczego narodu i jego spraw-
nego pañstwa. Nowoczesny patriotyzm to dostrze¿enie i wbudowa-
nie interesu osobistego ka¿dego z nas w interes ekonomiczny, spo-
³eczny, kulturowy polskiego narodu i pañstwa. ¯yj¹c bez narodowych
i cywilizacyjnych aspiracji, skazujemy na powolne unicestwienie nie
tylko w³asny naród, lecz tak¿e przysz³o�æ nasz¹ w³asn¹ i naszych dzie-
ci. Samowybudzenie z letargu jest zadaniem trudnym, jednak koniecz-
nym. Ale zadecyduje umiejêtno�æ wybudzania ze stanu u�pienia naszych
wspó³braci, pomna¿anie �wiadomych uczestników polskiego ¿ycia poli-
tycznego. Nadszed³ czas próby.�

W sieci nr 44/2013

Komisje NSZZ �Solidarno�æ� przy ZG �Rudna� i ZG
�Lubin� przypominaj¹ o �wi¹tecznej akcji charytatyw-
nej

Pomó¿ potrzebuj¹cym
Komisje NSZZ �Solidarno�æ� O/ZG �Rudna� i O/ZG �Lubin� ape-
luj¹ do cz³onków i sympatyków �Solidarno�ci� � do wszystkich
ludzi dobrej woli � o przekazywanie w ramach akcji charytatyw-
nej BONÓW ̄ YWNO�CIOWYCH.

Bony bêd¹ wymienione na ¿ywno�æ, z której przed �wiêtami Bo¿ego
Narodzenia zostan¹ zrobione paczki ¿ywno�ciowe i przekazane naj-
ubo¿szym rodzinom z ¿yczeniami �wi¹tecznymi od górników. Wszyst-
kie osoby dobrej woli chc¹ce wesprzeæ tak szlachetn¹ akcjê chary-
tatywn¹ mog¹ przekazaæ czê�æ swoich bonów ¿ywno�ciowych do
19 grudnia 2013 r. w biurach �Solidarno�ci� ZG �Rudna G³ówna�
lub ZG �Lubin G³ówny�.

Organizatorzy akcji z góry dziêkuj¹ za wra¿liwo�æ
i otwarte serce na potrzeby ludzi

najbardziej potrzebuj¹cych!


