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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Walki z podatkiem od
miedzi i srebra ci¹g dalszy
Kancelaria Sejmu otrzyma³a pismo Sekcji Krajowej Górnictwa Rud
Miedzi NSZZ Solidarnoæ w sprawie podatku od niektórych kopalin i listownie potwierdzi³a otrzymanie korespondencji. Dodatkowo
Kancelaria poinformowa³a o przekazaniu wiadomoci do Komisji Finansów Publicznych. Pismo SKGRM zawiera³o najwa¿niejsze informacje z dziesiêciostronicowej analizy, wp³ywu podatku na Spó³kê,
cz³onków Rady Nadzorczej z wyboru za³ogi KGHM  m.in. Józefa Czyczerskiego i Bogus³awa Szarka z NSZZ Solidarnoæ.
W pimie Sekcji opisano zagro¿enia jakie niesie ze sob¹ funkcjonowanie
podatku od miedzi i srebra, ogromne zad³u¿enie Spó³ki i porównanie
wysokoci podatku w Polsce na tle innych pañstw z ca³ego wiata, w
których wydobywane s¹ te surowce. Wnioski s¹ jednoznaczne. Podatek
doprowadzi³ do nierentownoci Zak³adów Górniczych Lubin, Spó³ka
jest zad³u¿ona na kilka miliardów z³otych  tylko dziêki temu mo¿e siê
rozwijaæ zamiast wygaszaæ dzia³alnoæ  a zad³u¿enie najpóniej za dwa
lata wzronie do liczby dwucyfrowej. ¯eby dorównaæ do wiatowej stawki i urednionej wysokoci opodatkowania tych surowców, trzeba zmniejszyæ podatek a¿ o 67%! Tak wygl¹da fiskalna polityka Platformy Obywatelskiej wzglêdem kury znosz¹cej z³ote jaja i per³y w koronie Polski o
czym w czasie kampanii wyborczych wspominali faryzeusze z PO.
Trudn¹ sytuacjê KGHM i niszcz¹cy spó³kê podatek sta³ siê równie¿ tematem do dyskusji w Sejmie. Politycy Prawa i Sprawiedliwoci, w tym pose³
Wojciech Zubowski z naszego regionu, wyst¹pili o powo³anie nadzwyczajnej komisji do spraw podatku od kopalin. Prawie rok czasu min¹³
zanim wniosek rozpatrzy³a Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich
Sejmu RP, lecz mimo to w oka mgnieniu j¹ odrzucili. Za negatywn¹ opini¹
o utworzeniu komisji zag³osowa³o 9 pos³ów, a przeciw by³o 6. Nieistotne
okaza³y siê protesty lokalnych samorz¹dowców, nierentownoæ kopalni
Lubin czy najwy¿sze opodatkowanie na wiecie. Pose³ Niesio³owski 
ten co bezrobotnym proponowa³ jeæ szczaw i dziko rosn¹ce mirabelki 
stwierdzi³, ¿e podatek nie ma negatywnego wp³ywu na KGHM i wszystko
jest w najlepszym porz¹dku. Nie dziwi równie¿ wypowied wicepremiera
Janusza Piechociñskiego na pytanie dziennikarza jak rz¹d mo¿e pomóc
KGHM. Ten nawet nie zaj¹kn¹³ siê w temacie podatku, skupiaj¹c siê jedynie na sprawach trzeciorzêdnych dotycz¹cych ekspansji zagranicznej
Spó³ki. Jak na ironiê sytuacja mia³a miejsce na spotkaniu z Prezesem
KGHM Herbertem Wirthem, który chwilê wczeniej opowiada³ o szkodliwoci podatku i konsekwencjach jego funkcjonowania.
Poni¿ej mo¿na zapoznaæ siê z fragmentem artyku³u Cezarego Pytlosa
z Dziennika Gazety Prawnej, zawieraj¹cym wypowiedzi Przewodnicz¹cego Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ
Józefa Czyczerskiego:
NSZZ Solidarnoæ w KGHM chce obni¿enia podatku od kopalin. Szef
Solidarnoci alarmuje, ¿e firmie grozi bankructwo. Sytuacja w firmie jest
mocno napiêta, bo podatek obni¿a nasze przychody. Wrêcz kipi. Na razie
apelujemy do premier, ale z uwagi na brak reakcji mo¿liwy jest niekontrolowany wybuch  mówi Józef Czyczerski, szef Solidarnoci i cz³onek
rady nadzorczej KGHM. Mówi o licie skierowanym do premier pod koniec stycznia. Dajemy premier ustawowy czas na odpowied, a potem
podejmiemy decyzje co dalej robiæ. Wiecznie czekaæ nie bêdziemy 
mówi Czyczerski.

Twierdzi, ¿e z podatkiem w takiej wysokoci firma zmierza w szybkim
tempie w przepaæ. Wprowadzony podatek drastycznie wp³ywa na gwa³towny spadek rentownoci bie¿¹cej dzia³alnoci spó³ki, a tak¿e op³acalnoæ inwestycji tego typu w Polsce  alarmuje Czyczerski. W tym roku,
jak twierdzi, zad³u¿enie KGHM wzronie z 5 do blisko 8 mld z³. Jest tak, bo
KGHM musi zaci¹gaæ zobowi¹zania na niezbêdne z punktu widzenia dzia³alnoci firmy inwestycje odtworzeniowe. Sêk w tym, ¿e obecne nak³ady
tylko zwiêkszaj¹ obci¹¿enia podatkowe firmy. Logika jest prosta: im wiêcej KGHM wydobywa, tym wiêcej musi zap³aciæ do bud¿etu.
Czyczerski dodaje, ¿e problem podatku jest pilny zw³aszcza w obecnej
sytuacji na rynkach surowcowych. Notowania miedzi s¹ grubo poni¿ej 6
tys. dol. za tonê, podczas gdy jeszcze rok temu by³y blisko 1000 dolarów
wy¿sze. Dekoniunktura raczej utrzyma siê w najbli¿szych latach, a zatem
mamy tu podobn¹ sytuacjê z jak¹ mamy do czynienia w kopalniach wêgla
kamiennego. Bezczynnoæ rz¹du jest taka sama  mówi Czyczerski.

Zarz¹dzenie Dyrektora
O/ZG Rudna uci¹¿liwe
dla pracowników
Dyrektor wyda³ Zarz¹dzenie w sprawie zasad stosowania ochron oczu
i twarzy w Oddziale ZG Rudna, które zawiera co najmniej dwa kontrowersyjne punkty. Pierwszy dotyczy noszenia niekomfortowych okularów ochronnych przez ca³¹ zmianê. Drugi punkt ma zwi¹zek z powodowaniem przez okulary zmêczenia, rozbiegania wzroku, pojawiaj¹cych siê powiat i refleksów, bólu nasady nosa, oczu i uszu. Dodatkowo z powodu du¿ej wilgotnoci okulary mog¹ zaparowaæ. NSZZ
Solidarnoæ zwróci³a siê do pracodawcy z wnioskiem o zastosowanie takiego typu okularów, które nie bêd¹ powodowa³y wy¿ej wymienionych uci¹¿liwoci.
Zgodnie z Zarz¹dzeniem: Okulary ochronne w tym okulary zintegrowane
z he³mem, stosuje ka¿da osoba od chwili wejcia do poczekalni na nadszybiu, przez ca³y czas przebywania pod ziemi¹ do momentu opuszczenia
nadszybia po wyjedzie. Po przekazaniu Zarz¹dzenia i w zwi¹zku z licznymi sygna³ami jakie docieraj¹ od pracowników Przewodnicz¹cy NSZZ Solidarnoæ O/ZG Rudna Józef Czyczerski wyst¹pi³ do Dyrektora i Przewodnicz¹cego Komisji Bezpieczeñstwa z pismem, aby przyjrzeli siê sprawie, zaproponowali i wdro¿yli koncepcjê rozwi¹zania problemu. Przewodnicz¹cy pyta³ w pimie m.in. o podstawê prawn¹, przy pomocy której
wydano Zarz¹dzenie.
Kierownik Dzia³u BHP, Zarz¹dzania Bezpieczeñstwem Pracy poinformowa³, ¿e podstaw¹ prawn¹ wydania Zarz¹dzenia jest artyku³ 207 Kodeksu
Pracy, a obowi¹zek stosowania okularów i gogli ochronnych oraz os³on
twarzy wynika z charakteru zagro¿eñ wystêpuj¹cych pod ziemi¹. Zwróci³
te¿ uwagê, aby pracownicy odczuwaj¹cy dyskomfort podczas u¿ytkowania zwrócili siê do jego dzia³u. Podjête zostan¹ dzia³ania zmierzaj¹ce ku
eliminacji dolegliwoci przy noszeniu okularów ochronnych np. poprzez
wymianê na okulary korekcyjne lub bardziej dostosowane do konkretnego pracownika. NSZZ Solidarnoæ bêdzie monitorowaæ sprawê i postêpy w rozwi¹zywaniu problemu.

Zg³oszenie w sprawie
przeprowadzenia kontroli
Zak³adowy Spo³eczny Inspektor Pracy i Organizacje Zak³adowe Zwi¹zków Zawodowych  m.in. NSZZ Solidarnoæ  w Przedsiêbiorstwie
Budowy Kopalñ PeBeKa zg³osi³y do Okrêgowego Inspektoratu Pracy
we Wroc³awiu wniosek o przeprowadzenie kontroli w zak³adzie z powodu licznych naruszeñ przepisów prawa pracy.
Jak siê okazuje pracownicy pracuj¹ w warunkach klimatycznych niezgodnych z przepisami. W obs³ugiwanym przez pracodawcê szybie R-9
w ZG Rudna pracownicy pracuj¹cy pod ziemi¹ przebywaj¹ w temperaturach przekraczaj¹cych maksymalne dopuszczalne wartoci. Ci sami
pracownicy przymuszani s¹ do stawania w gotowoci do pracy na co
najmniej godzinê przed rozpoczêciem pracy i nie s¹ z tego tytu³u wyp³acane ¿adne dodatkowe wiadczenia za nadgodziny.
W nowoudostêpnionym budynku administracyjno-socjalnym wyznaczone do u¿ytku za³ogi szafki na ubrania nie s¹ dostatecznie wentylowane,
przez co ubrania pracowników nie schn¹ i s¹ oni zmuszeni do przystêpowania do pracy w wilgotnej odzie¿y, co nara¿a ich zdrowie szczególnie w
okresie zimowym. Ponadto wadliwoæ instalacji wodno-kanalizacyjnej
bardzo utrudnia pracownikom mo¿liwoæ umycia siê na czas przed odjazdem zapewnionego przez pracodawcê transportu.
W sprawie operatorów maszyn z kabinami klimatyzowanymi okazuje siê,
¿e zmuszani s¹ przez pracodawcê do pracy w wymiarze 7,5 godz. dziennie, podczas gdy zgodnie z obowi¹zuj¹cymi regulacjami ich dzieñ pracy
powinien wynosiæ maksymalnie 6 godzin.
O wnioskach przeprowadzonej kontroli w zak³adzie bêdziemy informowaæ.

Pracownicy PMT przechodz¹
do innych Spó³ek z grupy
kapita³owej KGHM
W Pol-Mied Trans Pracodawca zaakceptowa³ decyzjê o podziale firmy i
wydzieleniu poszczególnych oddzia³ów Spó³ki wraz z pracownikami do
innych podmiotów. Nie dosz³o jeszcze do porozumienia na jakich warunkach pracownicy przejd¹ do spó³ek z grupy kapita³owej KGHM  rozmowy nadal trwaj¹. Zgodnie z decyzj¹ w³aciciela, Mercus przejmie Wydzia³
Przewozów Osobowych, do Zanamu  Spó³ki z o.o. docelowo przekszta³canej w Spó³kê Akcyjn¹  przejdzie Wydzia³ Transportu Towarowego i
Spedycji, a Oddzia³ Obrotu Produktami Naftowymi wejdzie w struktury
Energetyki. Dodatkowo zostanie utworzona spó³ka PMT Linie Kolejowe
2, jako spó³ka córka KGHM, która przejmie Wydzia³ Zarz¹dzania Infrastruktur¹ (za³adunek koncentratu lub infrastrukturê kolejow¹ i dy¿urnych
ruchu). Wraz z pracownikami wydzia³ów i oddzia³ów do innych spó³ek
przejdzie te¿ czêæ pracowników administracji. Obecnie prowadzone s¹
rozmowy z Pracodawc¹ dotycz¹ce warunków na jakich pracownicy przejd¹
do innych Spó³ek. Solidarnoæ negocjuje wyd³u¿enie gwarancji zatrudnienia pracowników do d³u¿szego okresu ni¿ jeden rok.
Pracownicy pozostaj¹cy w firmie Pol-Mied Trans maj¹ mo¿liwoæ skorzystania z Programu Dobrowolnych Odejæ z gwarancj¹ otrzymania odprawy równej dwunastu pensji. Poza administracj¹ w firmie pozosta³
Oddzia³ Transportu Kolejowego  ³¹cznie kilkaset osób. Ca³a restrukturyzacja Spó³ki ma zwi¹zek z zakupem przez PKP Cargo 49% udzia³ów w PolMied Trans. Zgodnie z ustaleniami PKP Cargo jako wk³ad w³asny dostarczy przestarza³e lokomotywy, które obecnie stoj¹ na bocznicach kolejowych i po przejêciu bêd¹ siê nadawaæ wy³¹cznie do remontu. Ju¿ pomijaj¹c brak rzekomych korzyci p³yn¹cych ze wspó³pracy, wskazaæ nale¿y
na pojawiaj¹ce siê w mediach wypowiedzi Prezesa PKP Cargo. W jego
ocenie to dopiero pocz¹tek i w imieniu Spó³ki bêdzie chcia³ za jaki czas
wykupiæ wiêcej ni¿ wspomniane 49% akcji. Jaka jest wiêc prawda, bo
pracownicy s¹ mamieni, ¿e 51% udzia³ów pozostanie w rêkach KGHM.
Czy ca³y spektakl pracodawcy  porednio Ministerstwa Skarbu Pañstwa
 z wydzielaniem oddzia³ów Spó³ki, ma jedynie na celu umo¿liwienie
przejêcie bardzo dochodowej czêci kolejowej przez PKP Cargo?

Informacje z O/ZG
Polkowice-Sieroszowice
Zak³adowy Fundusz wiadczeñ Socjalnych

W zwi¹zku z funkcjonowaniem Zak³adowego Funduszu wiadczeñ Socjalnych dosz³o do porozumienia w sprawie wp³ywów i preliminarza wydatków. Zgodnie z Regulaminem ZFS dokonano podzia³u wczasów
profilaktycznych i na licie znalaz³y siê wy³¹cznie osoby spe³niaj¹ce wymogi regulaminowe. Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ w Oddziale
zaakceptowa³a za³o¿enia bud¿etowe i listê uczestników wczasów.

Nowy Regulamin Premiowania

Kwestia nowego Regulaminu premiowania zosta³a tymczasowo rozwi¹zana poprzez podpisanie przez Pracodawcê i Zak³adowe Organizacje
Zwi¹zkowe Porozumienia na trzy miesi¹ce. Funkcjonuj¹ce od 1 marca do
31 maja Porozumienie ma daæ czas na przeprowadzenie konsultacji z
pracownikami i wypracowanie z Pracodawc¹ nowego kompletnego Regulaminu uwzglêdniaj¹cego uwagi za³ogi.
W zwi¹zku z powy¿szym NSZZ Solidarnoæ oraz KZPD organizuj¹
spotkania z pracownikami. Pierwsze odbêdzie siê na szybie PZ 4 marca o
6:30, nastêpne 5 marca o 6:45 na szybie SG i 6 marca o 11:30 na szybie
SW-1. Spotkania maj¹ na celu objanienie sytuacji zwi¹zanych z nowym
Regulaminem premiowania, wys³uchania uwag i propozycji za³ogi oraz
przedstawienie ewentualnych zmian, które mog³yby wejæ do Regulaminu lub zostan¹ odrzucone  m.in. dotycz¹ce akordu indywidualnego.
Solidarnoæ bêdzie chcia³a przeprowadziæ konsultacje ze wszystkimi pracownikami, aby odnieli siê do proponowanych zmian w nowym Regulaminie.

W PeBeKa bêd¹ negocjowaæ
kszta³towanie wynagrodzeñ
W Przedsiêbiorstwie Budowy Kopalñ PeBeKa S.A. zwi¹zki zawodowe, w
tym NSZZ Solidarnoæ, zwróci³y siê do prezesa Zarz¹du Spó³ki o wyznaczenie terminu spotkania, podczas którego organizacje zwi¹zkowe przedstawi¹ swoje propozycje na temat kszta³towania wynagrodzeñ i wiadczeñ pracowniczych w 2015 roku.
Zwi¹zki zawodowe proponuj¹: 1) wzrost stawek osobistego zaszeregowania o kwotê 70 z³otych, 2) zwiêkszenie odpisu na Zak³adowy Fundusz
wiadczeñ Socjalnych w 2015 roku, 3) poprawê warunków BHP w miejscach pracy za³ogi.
Za KZ NSZZ Solidarnoæ
Przewodnicz¹cy Ireneusz Pasis

Ku przestrodze
Coraz gêstsze chmury zbieraj¹ siê nad naszym biednym krajem. Jestemy
bezlitonie ³upieni ze wszystkich mo¿liwych stron. M³odzi ludzie z roku na
rok maj¹ mniejsze szanse na znalezienie jakiejkolwiek pracy, a jeli ju¿ j¹
zdobêd¹  niekoniecznie w swoim zawodzie  dostan¹ umowê o pracê i
najni¿sze wynagrodzenie w kraju to zaliczani s¹ do grona szczêliwców.
Ci którzy szczêliwie dopracowali do emerytury w wielu przypadkach
wegetuj¹, poniewa¿ bardzo czêsto musz¹ wybieraæ czy wykupiæ potrzebne leki, czy mo¿e co do jedzenia... I tak obecna w³adza za naszym spo³ecznym przyzwoleniem zafundowa³a nam alternatywn¹ wersjê eutanazji
lub jeli kto bêdzie mia³ szczêcie to mo¿e dopracowaæ do wyd³u¿onej i
zas³u¿onej emerytury.
Tusk ju¿ o siebie i najbli¿szych wspó³pracowników martwiæ siê nie musi.
Sprzeda³ nas z chwil¹ wejcia do Unii jak bia³ych niewolników, teraz p³awi
siê w luksusach i ma nas w g³êbokim powa¿aniu. Prezes Wirth te¿ do
biednych i pokrzywdzonych przez obecn¹ ekipê polityczn¹ nie nale¿y.
Wiêkszoæ zatrudnionych w KGHM od ³adnych kilku lat czeka³a, ¿eby od
mi³ociwie panuj¹cej w³adzy wyrwaæ a¿ po 50 z³ do stawki. Nie ka¿dy ma
takie szczêcie jak prezes, ¿eby dostaæ skromn¹ comiesiêczn¹ podwy¿kê
o 4000 z³. Czym ch³opisko bêdzie siê przejmowa³, przecie¿ sam publicznie
deklarowa³, ¿e on nie jest od tworzenia miejsc pracy tylko od zarz¹dzania
firm¹. Pod polityczne dyktando PO i PSL tak ch³opisko siê trudzi i rozwija

firmê, ¿e zosta³a zad³u¿ona do niespotykanych dotychczas niebotycznych rozmiarów i jeszcze wciskaj¹ nam nowy finansowy kit, ¿e teraz jak
siê firma zad³u¿a to dobrze, bo to jest oznak¹ jej rozwoju i dalej o dziwo
jest jeszcze czêæ naiwniaków, którzy w to wierz¹.
Przed nami okres przepiêknej polskiej wiosny, gdzie po zimowym nie
budzi siê przyroda do ¿ycia. Mam te¿ tak¹ cich¹ nadziejê, ¿e w koñcu
przebudzi siê pi¹ca od kilku lat b³ogim snem doæ spora grupa naszego
spo³eczeñstwa, która ci¹gle ogranicza³a siê tylko do narzekania i trybu
roszczeniowego, ¿e wszystko im siê nale¿y. Otó¿ szanowni Pañstwo, jestemy przed wielk¹ szans¹ i najtañsz¹ dla ka¿dego z nas form¹ protestu,
któr¹ jest raz na kilka lat karta wyborcza. Jeli chcemy uratowaæ swoje
miejsca pracy i wynagrodzenia skorzystajmy z tego. Temu prezydentowi
i obecnej ekipie politycznej przy urnie wyborczej powiedzmy stanowcze
doæ. Koniec ok³amywania i okradania kraju i spo³eczeñstwa. To ¿e tow.
Bronek zgoli³ w¹sy wcale nie oznacza, ¿e zmieni³ swoje mylenie o Polsce
i obywatelach. Zacznijmy rozs¹dnie myleæ i postêpowaæ. Jeli sami nie
zadbamy o wybór m¹drych i uczciwych ludzi, a tacy s¹ tylko trzeba daæ im
szansê, to nie ³udmy siê, ¿e bêdzie lepiej. Jeli dalej pozostawimy przy
w³adzy tego samego prezydenta i ten sam rz¹d to tak jak pisa³ kiedy
Bronek. Oni razem w wielkim bulu po³o¿¹ kolejny raz na nas pe³nych
nadzieji laskê  czy tego chcemy?
Górnik

Pó³ ¿artem, pó³ serio
Trudna sytuacja na rynku pracy, brak pomocy ze strony rz¹du i ci¹g³e
podnoszenie podatków wraz z likwidacj¹ i tak nielicznych ulg niejednokrotnie doprowadzaj¹ nêdzy i rozpaczy. Jeden z naszych czytelników
podes³a³ nam komentarz zamieszczony pod publikacj¹ na popularnym
portalu informacyjnym. Poni¿ej przedstawiony jest obraz wyborcy PO z
klapkami na oczach, który od wielu lat g³osuje na Partiê Oszustów.
Mam na imiê Ludwik i mam 42 lata. Pracujê i dobrze zarabiam - na rêkê
dostajê 1237 z³otych miesiêcznie. Jest mi dobrze. Umowê mam na 3
miesi¹ce , ale szef powiedzia³ , ¿e mi j¹ przed³u¿y jak bêdê pracowa³ po 12
godzin dziennie. Nawet trochê pieniêdzy od³o¿ê, bo od¿ywiam siê karm¹
dla psów (najtaniej mi wychodzi). Odk³adam kasê bo chcê sobie kupiæ
taki zegarek jaki ma pan Nowak. Trochê chorujê, ale nie wiem co mi jest,
bo zarejestrowano mnie do specjalisty na 2025 rok. Wtedy siê dowiem.
Nie przejmujê siê swoj¹ chorob¹, bo przecie¿ pan Tusk powiedzia³, ¿e
bêdê pracowa³ do 67 lat. Czytam codziennie Gazetê Wyborcz¹ i ogl¹dam TVN - st¹d wiem, ¿e jest mi tu najlepiej i nie muszê wyje¿d¿aæ za
granicê. Popieram PO, bo przeczyta³em w GW, ¿e jak przyjdzie PiS to moja
sytuacja bêdzie o wiele gorsza.

Pozostali wierni przysiêdze
Po II wojnie wiatowej kontynuowali walkê o woln¹ Polskê z komunistycznym re¿imem. Tysi¹ce z nich zap³aci³o ¿yciem za opór przeciwko
sowietyzacji kraju. 1 marca po raz czwarty w niepodleg³ej Polsce
obchodzimy Narodowy Dzieñ Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych.
Dla zwyczajnych Polaków oni nigdy nie byli wyklêci. To byli bohaterowie walki o niepodleg³oæ. ¯o³nierze wierni przysiêdze wojskowej. Wielu
z nich z broni¹ w rêku walczy³o od 1939 roku, spe³niaj¹c swój obowi¹zek
wobec Rzeczypospolitej Polskiej. W 1945 roku nie z³o¿yli broni, bo okupacjê niemieck¹ zast¹pi³a sowiecka  wyjania dr Maciej Korkuæ, historyk
z Oddzia³u IPN w Krakowie.

roku. Historycy oceniaj¹, ¿e ponad 20 tysiêcy ¿o³nierzy wyklêtych komunici zamordowali w wiêzieniach. W 1945 roku po aresztowaniu Jana
Mazurkiewicza ps. Rados³aw, szefa Konspiracyjnych Oddzia³ów Dywersyjnych AK funkcjonariusze re¿imu przekonali go, by zwróci³ siê do
AK-owców z apelem o skorzystanie z amnestii. W 1945 roku ujawni³o siê
ok. 50 tys. ¿o³nierzy podziemia, a 1947 roku 76 tys. 774 osób. W katowniach UB byli torturowani oraz zabijani z zimn¹ krwi¹. Chowano ich w
bezimiennych grobach.
Brutalne represje komunistów niejednokrotnie przewy¿sza³y okrucieñstwo gestapo. Komunizm nie zna³ pojêcia honoru i szacunku  równie¿
dla ¿o³nierskiej mierci i prawa do pochówku przeciwników. To tak¿e
pokazuje pod³oæ i prymitywizm tego systemu  ocenia dr Maciej Korkuæ. Byli torturowani i upodlani w wiêzieniach. Po wyjciu czêsto byli
obywatelami drugiej kategorii, ale choæ pogardzani przez komunistyczne
pañstwo, dla kolejnych generacji m³odzie¿y marz¹cej o wolnoci byli
wzorem do naladowania  podkrela dr Korkuæ.
Niez³omni uhonorowani
Przez wszystkie lata PRL w publicznym obiegu nie wolno by³o wspominaæ o bohaterstwie ¿o³nierzy niez³omnych. Po 1989 roku ich uhonorowania zaczê³y domagaæ siê m.in. rodziny, rodowiska kombatanckie i
patriotyczne. Jaruzelskiego uczyniono prezydentem. Sztucznie przed³u¿ano ¿ywot Sejmu kontraktowego. Wp³yw na w³adzê utrzyma³y rodowiska postkomunistyczne i ta czêæ opozycji, która w swoich biografiach
mia³a flirt z komunizmem. Do koñca ubieg³ego wieku wielu z nich zwalcza³o pamiêæ o antykomunistycznym podziemiu, bo musieliby siê zmierzyæ z ciemnymi plamami we w³asnych ¿yciorysach  wyjania dr Korkuæ.
Zabiegi o pañstwowe upamiêtnienie najlepszych synów Polski spe³ni³y
siê dopiero w XXI wieku, gdy wysuniêt¹ przez prezesa IPN Janusza Kurtykê ideê ustanowienia Dnia Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych zdecydowanie
popar³ prezydent Lech Kaczyñski. W lutym 2010 roku skierowa³ do Sejmu projekt ustawy w tej sprawie. 3 lutego 2011 roku pos³owie ustanowili dzieñ 1 marca Narodowym Dniem Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych. W tym
w³anie dniu w 1951 roku w mokotowskim wiêzieniu komunici strza³em w ty³ g³owy zamordowali przywódców ostatniej ogólnopolskiej konspiracji kontynuuj¹cej dzie³o AK  £ukasza Ciepliñskiego i jego towarzyszy.
Pozostan¹ wzorem
Zdaniem Macieja Korkucia ¿o³nierze wyklêci s¹ wzorcem uniwersalnym,
równie¿ na czasy pokoju. Tam, gdzie za wzór stawiamy ludzi, którzy byli
pe³ni powiêcenia dla wspólnoty, tam budujemy spo³eczeñstwo prawdziwie obywatelskie, gotowe walczyæ o wolnoæ, solidarne, nieobojêtne
na ludzk¹ krzywdê i nieszczêcie. Dla Polaków myl¹cych w kategoriach
obywatelskich, ci ¿o³nierze powinni byæ inspiracj¹  mówi historyk z
krakowskiego IPN.
Beata Gajdziszewska
Tygodnik l¹sko-D¹browski NSZZ Solidarnoæ

Podziel siê posi³kiem
Organizacja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ w Przedsiêbiorstwie Budowy Kopalñ PeBeKa S.A. w Lubinie og³asza WI¥TECZN¥ AKCJÊ CHARYTATYWN¥.

¯o³nierze wyklêci, nazywani te¿ ¿o³nierzami drugiej konspiracji lub ¿o³nierzami niez³omnymi, w latach 1944-1963 prowadzili walkê zbrojn¹ i propagandow¹ przeciwko podporz¹dkowaniu Polski przez Rosjê Sowieck¹.
Ten powojenny, niepodleg³ociowy ruch partyzancki by³ a¿ do czasów
powstania Solidarnoci w 1980 roku, najliczniejsz¹ form¹ oporu polskiego spo³eczeñstwa wobec w³adzy. Historycy szacuj¹, ¿e spo³ecznoæ ¿o³nierzy wyklêtych liczy³a ponad pó³ miliona ludzi.

Zanim siê obejrzymy nadejd¹ wiêta Wielkanocne i zasi¹dziemy do sto³u
w poczuciu dobrze spe³nionego obowi¹zku, ¿e dziêki naszej ofiarnoci
inni te¿ wiêtuj¹. Pomys³odawc¹ przy³¹czenia siê do akcji realizowanych
przez organizacje NSZZ Solidarnoæ oddzia³ów KGHM, jest nasz kolega
z KRG SG  Marcin Zawada. W zwi¹zku z powy¿szym Komisja Zak³adowa
NSZZ Solidarnoæ Przedsiêbiorstwa Budowy Kopalñ PeBeKa S.A. w
Lubinie APELUJE do cz³onków i sympatyków Solidarnoci  do wszystkich ludzi dobrej woli  o przekazywanie w ramach akcji charytatywnej
bonów na posi³ki profilaktyczne. Bony zostan¹ zamienione na ¿ywnoæ,
z której przed wiêtami Wielkanocnymi zostan¹ zrobione paczki ¿ywnociowe i przekazane najubo¿szym rodzinom z ¿yczeniami wi¹tecznymi
od górników.

W cieniu przesz³oci
Akcje ¿o³nierzy niez³omnych wymierzone by³y m.in. w funkcjonariuszy
NKWD, Urzêdu Bezpieczeñstwa, Korpusu Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego czy milicji. W walkach z Sowietami i komunistami mieræ ponios³o
oko³o 15 tys. z nich. Ostatnim lenym ¿o³nierzem Armii Krajowej by³
Józef Franczak ps. Lalek, który zgin¹³ w walce w padzierniku 1963

Wszystkie osoby dobrej woli, chc¹ce wesprzeæ tak szlachetn¹ akcjê charytatywn¹ mog¹ przekazaæ swoje bony ¿ywnociowe w siedzibie Komisji
Zak³adowej w budynku D-26 pok. 110  najpóniej do 31 marca 2015 r.
 lub do naszych przedstawicieli na rejonie. Organizatorzy akcji z góry
dziêkuj¹ za wra¿liwoæ i otwarte serce na potrzeby ludzi najbardziej
potrzebuj¹cych!

Wielkanocna Zbiórka ¯ywnoci

Porady prawne
w ZG Lubin

Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzy¿a Kropla
¯ycia w Oddziale Zak³ady Górnicze Polkowice-Sieroszowice zachêca
wszystkich cz³onków Solidarnoci i pracowników Oddzia³u do wziêcia
udzia³u w Wielkanocnej Zbiórce ¯ywnoci. Jajkiem Wielkanocnym
mo¿na podzieliæ siê z najbardziej potrzebuj¹cymi zostawiaj¹c kartkê na
¿ywnoæ u swojej Planistki. Akcja trwa do 30 marca. Klub HDK jeszcze
przed wiêtami Wielkanocnymi przeka¿e potrzebuj¹cym ¿ywnoæ, ¿eby
mogli godnie i radonie wiêtowaæ.

Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin dla wszystkich swoich cz³onków Zwi¹zku nieodp³atnie oferuje us³ugê prawn¹ z
zakresu prawa pracy oraz cywilno-karnego. Dy¿ury prawnika bêd¹ odbywa³y siê w pierwszy i ostatni poniedzia³ek ka¿dego miesi¹ca. Wszyscy
chêtni do skorzystania z porady prawnej powinni przed terminem wizyty
prawnika zapisaæ siê telefonicznie na listê pod numerem telefonu (76)
748 26 05 lub (76) 748 55 63. Porady prawne udzielane bêd¹ od godz.
12.00 do 14.30.

Honorowi Dawcy Krwi w O/ZG Polkowice-Sieroszowice
zapraszaj¹ do udzia³u w akcji pomocy potrzebuj¹cym
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