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Pogodnych i zdrowych �wi¹t Wielkanocnych,

pe³nych wiary, nadziei i mi³o�ci, radosnego

wiosennego nastroju, serdecznych spotkañ

w rodzinnym gronie i w�ród przyjació³

oraz weso³ego Alleluja.

Czytelnikom �Pryzmatu�,

cz³onkom �Solidarno�ci

i Waszym rodzinom ¿ycz¹

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi,
Komisje Zak³adowe i Miêdzyzak³adowe

NSZZ �Solidarno�æ� oraz redakcja �Pryzmatu�

W KGHM produkcja w górê, zysk w dó³, zad³u¿enie ro�nie a
inwestycje zagraniczne ton¹ � dos³ownie i w przeno�ni...

Rada Nadzorcza
podsumowa³a ubieg³y rok

Z uzyskanych przez nas informacji o posiedzeniu Rady Nadzorczej
KGHM Polska Mied� z 16 marca 2014 r. dowiedzieli�my siê o kilku
ciekawych i zarazem przera¿aj¹cych sprawach. W ci¹gu jednego po-
siedzenia ekspresowo jak nigdy dot¹d, przyjêto skonsolidowane spra-
wozdanie roczne (blisko 1000 stron) praktycznie przy milcz¹cej apro-
bacie cz³onków nadzoru spó³ki z ramienia Ministerstwa Skarbu Pañ-
stwa � w dodatku bez obecno�ci Zarz¹du. O �zaanga¿owaniu� cz³on-
ków Rady ze strony rz¹du niech �wiadczy choæby fakt, ¿e nie byli w
stanie odpowiedzieæ na posiedzeniu ile spó³ek jest obecnie zwi¹za-
nych z KGHM i KGHM International. Pod koniec kwietnia planowane
jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które przyjmie
sprawozdanie roczne za 2014 rok obrotowy i dokona skwitowania
Zarz¹du oraz Rady Nadzorczej. Okazuje siê, ¿e jeszcze przed pierwsz¹
tur¹ wyborów prezydenckich nast¹pi uruchomienie wyp³aty nagrody
rocznej z zysku. Platforma Obywatelska zrobi wszystko, ¿eby przes³o-

niæ swoje dzia³ania zwi¹zane z niszczeniem przemys³u miedziowego
i koniecznie chce udobruchaæ spo³eczeñstwo. Do po³owy maja wy-
p³acona zostanie nagroda z zysku za 2014 rok, która wyniesie 12,3%,
tj. ok. 1? miesiêcznego wynagrodzenia.

Najwiêksze niepokoje, które mo¿na dostrzec w sprawozdaniu dotycz¹
tego co dzieje siê w KGHM Polska Mied�. Konkretnie mowa o kopalniach,
hutach, zak³adach wzbogacania rud i spó³ek z grupy kapita³owej. Ju¿
prawie 6 mld z³ wynosi zad³u¿enie KGHM co jest bezpo�rednio zwi¹zane
z funkcjonowaniem KGHM International Ltd. i wp³ywem podatku od wy-
dobycia niektórych kopalin. W przesz³o�ci w przypadku 1 mld z³ zad³u¿e-
nia w³adze spó³ki mocno rozwa¿a³y wszystkie scenariusze i negatywne
czynniki mog¹ce wp³yn¹æ na funkcjonowanie spó³ki w Polsce. Obecnie
Zarz¹d zagwarantowa³ sobie gotowo�æ kredytow¹ w wysoko�ci do 14
mld z³, jako tzw. �zabezpieczenie� funkcjonowania spó³ki. Bie¿¹ce sp³aca-
nie zad³u¿enia, odsetek i utrzymanie gotowo�ci kredytowej to w rzeczywi-
sto�ci ogromne koszty dla spó³ki i zagro¿enie dla funkcjonowania prze-
mys³u miedziowego w Polsce.

Zgodnie z oficjalnymi danymi zysk netto spó³ki zmala³ w porównaniu do
poprzedniego roku o ok. 20% i zamkn¹³ siê na poziomie 2,4 mld z³, co
kolejny rok podtrzymuje tendencjê spadkow¹. Pomimo zwiêkszenia wy-
dobycia do 31 mln ton rudy oraz wzrostu produkcji miedzi i srebra, sprze-
da¿ przynios³a przychody mniejsze o 11%. Jednocze�nie, jak na �ironiê�,
efektywna stawka podatkowa z tytu³u ³¹cznych obci¹¿eñ wzros³a w 2014
r. prawie do poziomu 75%. Najwiêkszym elementem wypychaj¹cym pro-



dukcjê miedzi z Polski jest podatek od wydobycia niektórych kopalin
(miedzi i srebra), który za 2014 r. wyniós³ 1,5 mld z³. KGHM p³aci a¿ 18
podatków co skutkuje pog³êbiaj¹cym siê zad³u¿eniem spó³ki. Na posie-
dzeniu podjêta zosta³a równie¿ decyzja o wyp³acie dywidendy na pozio-
mie 1/3 zysku netto, czyli 800 mln z³. Ministerstwo Skarbu Pañstwa, po
sprzeda¿y 10% akcji KGHM Polska Mied�, maj¹c jedynie 31,79% udzia-
³ów uczyni³a ze spó³ki w³asny folwark na wzór gospodarki centralnie
sterowanej.

Inwestycje (?!) zagraniczne
Równie �le dzieje siê w dzia³alno�ci zagranicznej. Produkcja miedzi w
2014 roku w KGHM International by³a ni¿sza o ok. 15%,  za� metali
szlachetnych ok. 30%. Koszty wzros³y o 5% a przychody ze sprzeda¿y
by³y ni¿sze o ok. 34%. Widaæ wyra�nie, ¿e propagandowa bañka mydlana
o KGHM jako imperium inwestycyjnym, która od kilku lat jest dmuchana,
w koñcu prysnê³a. Mo¿na uznaæ, ¿e mamy do czynienia z plagami egipski-
mi, które nawiedzaj¹ zagraniczne inwestycje. Nawet Chile i pustyniê Ata-
cama nale¿¹c¹ do najsuchszych obszarów na �wiecie, na której od kilku-
nastu lat nie pada³o � czym chwali³ siê Zarz¹d po uruchomieniu Sierra
Gordy � nawiedzi³a niespotykana powód�. Do tego dochodz¹ problemy
m.in. z rud¹ tlenkow¹ w Sierra Gorda oraz KGHM Ajax Mining. Problemy
inwestycji zagranicznych w konsekwencji uderzaj¹ w KGHM i przemys³
miedziowy w Polsce.

KGHM z polityk¹ w tle
Jak siê dowiedzieli�my na posiedzeniu Rady Nadzorczej dosz³o do dziw-
nego zdarzenia. Zgodnie ze standardow¹ procedur¹, gdy koñczy siê ka-
dencja Zarz¹du, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmu-
je sprawozdanie za dany rok obrotowy i podejmuje decyzjê o powo³aniu
cz³onków Zarz¹du spó³ki. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej z 16 marca
dosz³o do skrócenia kadencji poprzez odwo³anie Zarz¹du i ponownie po
raz trzeci powo³ano Herberta Wirtha na prezesa KGHM, który zapropono-
wa³ ten sam sk³ad Zarz¹du � Rada Nadzorcza zatwierdzi³a propozycjê
prezesa. Te nerwowe ruchy zapewne spowodowane s¹ obawami zwi¹za-
nymi z mo¿liwo�ci¹ zmiany w �du¿ym pa³acu�. Czy¿by dzia³acze Platfor-
my Obywatelskiej stowarzyszeni z Komorowskim wie�cili jego pora¿kê i
szykowali siê do oblê¿enia ze strony pozosta³ych, ¿¹dnych stanowisk
�spó³dzielni� swojej partii?

Pro�ba o interwencjê
Pracownicy KGHM Zak³adów Górniczych �Rudna� w Oddziale C-19 po
kilku latach napiêtych relacji ze sztygarem zmianowym postanowili wy-
stosowaæ pismo do Dyrektora Oddzia³u. W pi�mie zwracaj¹ uwagê na
problemy, z którymi musz¹ siê zmagaæ � od szerzenia negatywnych rela-
cji miêdzy pracownikami po wymuszanie ³amania przepisów BHP i zagro-
¿enie zdrowia.

Zwracamy siê z pro�b¹ o interwencjê, w sprawie organizacji prowadzenia
prac przez pracowników na zmianie roboczej oraz propagowania nega-
tywnych relacji miêdzyludzkich przez sztygara zmianowego Pana Jaro-
s³awa Ambroszko.

Pan Jaros³aw Ambroszko notorycznie narusza, a raczej z pe³n¹ �wiado-
mo�ci¹ ignoruje ustalony porz¹dek i organizacjê pracy w zak³adzie oraz
obowi¹zuj¹ce przepisy. Pan Ambroszko zmusza pracowników m.in. do
wykonywania w pojedynkê prac, które powinny byæ wykonywane w ze-
spo³ach dwuosobowych, wykonywania prac z naruszeniem obowi¹zuj¹-
cych przepisów BHP. Bardzo czêst¹ praktyk¹ jest, kierowanie do pracy w
charakterze operatora SMG, osób, które nie posiadaj¹ odpowiednich
kwalifikacji oraz upowa¿nieñ do wykonywania tego typu prac.

Sztygara Ambroszko cechuje równie¿ bardzo du¿e niezdecydowanie przy
podejmowaniu decyzji, co mo¿e mieæ bardzo powa¿ne konsekwencje w
ró¿nych nietypowych sytuacjach, czy wrêcz wypieranie siê wcze�niej
podjêtych i przekazanych pracownikom poleceñ. Wymusza na pracow-
nikach pracê w dni wolne od pracy, twierdz¹c, ¿e je¿eli kto� nie bêdzie
pracowa³ w sobotê lub niedzielê, nie bêdzie brany pod uwagê przy usta-
laniu premii kwartalnej.

Taki stan rzeczy trwa ju¿ kilka lat. Ze wzglêdu na zagro¿enia wynikaj¹ce z
prowadzenia eksploatacji i ruchu maszyn, osoba dozoru ruchu powinna
cieszyæ siê zaufaniem pracowników i znajomo�ci¹ zasad obowi¹zuj¹-
cych w zak³adzie, a w szczególno�ci zasad bezpieczeñstwa. Beztroska i
lekcewa¿enie podstawowych procedur przez osobê dozoru, daje bardzo
z³y przyk³ad, prowadzi tak¿e do utraty zaufania za³ogi a wspó³pracê i pra-

wid³owe relacje pomiêdzy pracownikami s¹ w tej sytuacji praktycznie
niemo¿liwe, co ma równie¿ du¿y wp³yw na jako�æ pracy.

Metody stosowane przez sztygara Ambroszko s¹ jawnym naruszeniem
polityki bezpieczeñstwa i higieny pracy, która nakazuje rozwijanie przez
osoby kieruj¹ce z pracownikami pozytywnych relacji miêdzyludzkich i
tworzenie warunków sprzyjaj¹cych bezpieczeñstwu i zdrowiu pracowni-
ków. Na pracownikach dozoru spoczywa obowi¹zek nadzoru nad prowa-
dzeniem robót w sposób bezpieczny i zgodny z obowi¹zuj¹cymi przepi-
sami, dlatego naruszenie przez sztygara zmianowego ustalonego po-
rz¹dku i organizacji pracy nabiera zupe³nie innego wymiaru i jest niedo-
pe³nieniem obowi¹zków osoby kieruj¹cej pracownikami.

Zwracamy siê z pro�b¹ o podjêcie niezbêdnych dzia³añ, które wyelimi-
nuj¹ zjawisko stawiania pracowników w stan zagro¿enia, nara¿aj¹cy na
utratê zdrowia czy ¿ycia, burz¹cy autorytet osób dozoru i wizerunek na-
szej firmy.

Politycy nie s¹ zainteresowani
spraw¹ podatku od miedzi i srebra?

W temacie podatku od miedzi i srebra Prawo i Sprawiedliwo�æ
jako jedyna partia odpowiedzia³a na list Sekcji Krajowej Górnic-
twa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ�. Jak dowiadujemy siê z pi-
sma �PiS w pe³ni podziela obawy i troskê o przysz³o�æ KGHM
Polska Mied� S.A. po wprowadzeniu podatku od wydobycia nie-
których kopalin. Dawali temu wyraz kieruj¹c wprowadzaj¹c¹
podatek ustawê do Trybuna³u Konstytucyjnego, wnioskuj¹c o
powo³anie Komisji Nadzwyczajnej w sprawie podatku i informu-
j¹c media i opiniê publiczn¹ o zagro¿eniach wynikaj¹cych z utrzy-
mywanie tej daniny w przyjêtej formie�.

W podsumowaniu pisma dodali równie¿: �Niestety, mimo tych i in-
nych dzia³añ, rz¹dz¹ca krajem koalicja PO-PSL pozostaje g³ucha na
g³osy nasze, zwi¹zków zawodowych, niezale¿nych ekspertów zabie-
raj¹cych g³os w sprawie podatku, a nawet przedstawicieli samej
spó³ki. Co wa¿ne � nie próbuje siê nawet w merytoryczny sposób
odnie�æ do stawianych przez wszystkie strony, które z niepokojem
my�l¹ o przysz³o�ci KGHM Polska Mied� S.A., zarzutów�. Zgadzamy
siê z tezami zawartymi w odpowiedzi PiS i cieszy zainteresowanie z
ich strony. Brak zainteresowania pozosta³ych partii opozycyjnych
jest niepokoj¹cy tym bardziej, ¿e oprócz sekcji górniczej, pisma do-
tycz¹ce podatku przesy³a³a równie¿ sekcja hutnicza i efekt by³ ten
sam. Czy politycy opozycyjnych partii z naszego regionu postawili
ju¿ krzy¿yk na sprawie niszczenia przemys³u miedziowego w Pol-
sce?!

�Solidarno�æ� w O/ZG �Polkowice-Sieroszowice�, O/ZG �Lu-
bin� i PeBeKa zapraszaj¹ swoich cz³onków do skorzystania
z porad prawnika

Porady prawne
ZG �Polkowice-Sieroszowice�
Z dniem 1 listopada 2014 r. Komisja Zak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� O/
ZG �Polkowice-Sieroszowice� wspólnie z SYGNA Konsorcjum Kancelarii
Prawnych uruchomi³a program �OPIEKA PRAWNA� dla wszystkich cz³on-
ków �Solidarno�ci�. Szczegó³y programu mo¿na znale�æ na stronie inter-
netowej www.solidarnoscps.pl w zak³adce �opieka prawna�. Komisja
Zak³adowa zachêca wszystkich cz³onków zwi¹zku do osobistego odbio-
ru kart, za okazaniem dowodu osobistego, w biurze zwi¹zku na szybie
SW-1.

ZG �Lubin�
Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� O/ZG �Lubin� dla wszyst-
kich swoich cz³onków Zwi¹zku nieodp³atnie oferuje us³ugê prawn¹ z
zakresu prawa pracy oraz cywilno-karnego. Dy¿ury prawnika bêd¹ odby-
wa³y 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.



G¹siorowski ponownie ZSIP w ZWR
W Zak³adach Wzbogacania Rud w dniu 20 marca na posiedzeniu
sprawozdawczo-wyborczej Komisji Spo³ecznej Inspekcji Pracy, od-
dzia³owi i rejonowi SIP na Zak³adowego Spo³ecznego Inspektora
Pracy ponownie wybrali cz³onka NSZZ �Solidarno�æ� Kazimierza
G¹siorowskiego. Gratulujemy wyboru i ¿yczymy owocnej pracy na rzecz
pracowników.

PeBeKa
Komisja Zak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� w PeBeKa informuje wszystkich
cz³onków naszego zwi¹zku, ¿e w kwietniu 2015 r. w siedzibie naszej
organizacji radca prawny bêdzie pe³ni³ dy¿ur. Osoby chêtne do skorzysta-
nia z bezp³atnych porad prawnych dotycz¹cych wszystkich dziedzin obo-
wi¹zuj¹cego w Polsce prawa proszone s¹ o wcze�niejszy kontakt telefo-
niczny w celu uzgodnienia godziny spotkania. Dzwoniæ mo¿na pod nu-
mer (76) 840 51 71 lub (76) 840 52 71. Wizyty prawnika zaplanowane s¹
na 8 i 20 kwietnia 2015 r. od godz. 8.30 do 16.30. Zapraszamy!

Szkodliwy podatek dla KGHM
Zwi¹zkowcy z Solidarno�ci KGHM Polska Mied� w Lubinie domagaj¹
siê wprowadzenia przez rz¹d natychmiastowych zmian w zakresie
odprowadzania podatku od wydobycia niektórych kopalin. Ich zda-
niem podatek degraduje przemys³ miedziowy w Polsce, powoduje
drastyczny spadek rentowno�ci kopalñ KGHM i hamuje inwestycje w
spó³ce.

� Domagamy siê takich zmian w opodatkowaniu od wydobycia miedzi i
srebra, które umo¿liwi¹ spó³ce funkcjonowanie na rynku na warunkach
porównywalnych do naszych �wiatowych konkurentów. W przeciwnym
razie za 5 lat KGHM bêdzie musia³ siê zwijaæ, bo ten podatek drenuje
pieni¹dze ze spó³ki � informuje Józef Czyczerski, przewodnicz¹cy Sekcji
Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarno�æ i cz³onek rady nadzor-
czej KGHM z wyboru za³ogi.

Podatek od niektórych kopalin obowi¹zuje od kwietnia 2012 roku. Do tej
pory spó³ka KGHM odprowadzi³a do bud¿etu pañstwa oko³o 4,5 mld z³. �
Tylko w latach 2012�2014 KGHM wp³aci³ do bud¿etu oko³o 17 mld z³
podatków, op³at i nale¿no�ci prawnych. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e rynek miedzi
i srebra w Polsce jest rynkiem globalnym, a w zwi¹zku z tym musimy braæ
równie¿ pod uwagê obowi¹zuj¹ce obci¹¿enia podatkowe w poszczegól-
nych krajach, z którymi musimy konkurowaæ. Z analiz wynika, ¿e w Polsce
stawka podatkowa dla naszej spó³ki jest o oko³o 30,1 proc. wy¿sza ni¿ w
Australii, gdzie obowi¹zuje najwy¿szy podatek na �wiecie. A zatem, ¿eby
zrównaæ poziom obci¹¿eñ podatkowych dla KGHM ze �rednim pozio-
mem obci¹¿eñ pozosta³ych pañstw bêd¹cych graczami na rynku miedzi,
trzeba by go obni¿yæ o 67 proc. w stosunku do obowi¹zuj¹cych obci¹¿eñ
� t³umaczy przewodnicz¹cy.

Zdaniem zwi¹zkowców obowi¹zuj¹cy w Polsce podatek nie tylko wp³y-
wa na gwa³towny spadek rentowno�ci kopalñ KGHM, ale te¿ na nowe
inwestycje w sektorze wydobywczym miedzi i srebra. Zwracaj¹ uwagê, ¿e
zaniechanie b¹d� opó�nianie tych inwestycji niesie za sob¹ nieodwracal-
ne konsekwencje gospodarcze. � Ich zasiêg nie ogranicza siê tylko do
naszej spó³ki czy województwa dolno�l¹skiego. Poprzez powi¹zania KGHM
z wieloma ga³êziami gospodarki te zaniechania bêd¹ odczuwalne tak¿e w
innych bran¿ach. Ograniczenie naszej produkcji o 10 proc. doprowadzi
do ³¹cznego spadku produkcji brutto w Polsce o oko³o 1,8 mld z³ rocznie.
Skutkiem tego bêdzie redukcja zatrudnienia w gospodarce o prawie 9
tys. osób, a sektor finansów publicznych straci blisko 798 mln z³ docho-
du rocznie � wylicza Czyczerski.

W opinii zwi¹zkowców na³o¿ony przez pañstwo podatek od miedzi i sre-
bra doprowadzi³ te¿ do zmniejszenia przep³ywów z dzia³alno�ci spó³ki.
Informuj¹, ¿e przy obowi¹zuj¹cej formule podatku od niektórych kopalin
³¹czna warto�æ zad³u¿enia KGHM wzrasta a¿ do lat 2017-2018. Wtedy
osi¹gnie poziom ponad 12,5 mld z³. � To na pewno te¿ odbije siê na
realizacji programu rozwoju spó³ki. Podatek od wydobycia kopalin w
obecnej formie stawia pod znakiem zapytania szereg projektów inwesty-
cyjnych. Brak inwestycji w nowe kopalnie i w rozwój niezbêdnej infra-
struktury oznacza stopniowy spadek eksploatacji miedzi i srebra, a¿ do
ca³kowitego wygaszania wydobycia. Przewidujemy, ¿e mo¿e to siê staæ w
bardzo krótkim czasie � twierdzi Józef Czyczerski.

Zarz¹d lubiñskiej spó³ki zapozna³ jej radê nadzorcz¹ z analiz¹ wp³ywu
podatku od wydobycia niektórych kopalin na KGHM Polska Mied� S.A.
oraz gospodarkê Polski. W imieniu rady projekt uchwa³y do rz¹du wska-
zuj¹cej na jego szkodliwe oddzia³ywanie mia³ przygotowaæ Józef Czy-
czerski. � Gdy projekt by³ ju¿ gotowy, przedstawiciele ministra Skarbu
Pañstwa w radzie nadzorczej zaczêli robiæ wszystko, aby unikn¹æ przyjê-
cia tej uchwa³y. To jest dowód �wiadcz¹cy o wziêciu przez tych ludzi
wspó³odpowiedzialno�ci za niszczenie przemys³u miedziowego w Pol-
sce i kierowanie siê dora�nym interesem politycznym, a nie dobrem spó³-
ki. W ten sposób nara¿aj¹ siê na zarzut z artyku³u Kodeksu Spó³ek Han-
dlowych. W rezultacie uchwa³ê podpisa³em tylko ja i dwaj pozostali przed-
stawiciele pracowników w radzie nadzorczej � informuje Józef Czyczer-
ski.

Tygodnik Solidarno�æ nr 11/2015, Beata Gajdziszewska

Bronkobus w Lubinie
Przed wyborami parlamentarnymi w 2011 r. autobus Platformy Obywa-
telskiej nawiedzi³ Lubin. �rodek transportu nieoficjalnie zosta³ ochrzczo-
ny �G³ombobusem� od nazwiska kandydata PO na senatora. Politycy
partii rz¹dz¹cej po sromotnej klêsce w Lubinie i gor¹cym przywitaniu
przez licznie zgromadzonych mieszkañców postanowili nie powtórzyæ
tego samego b³êdu i tym razem przyjechali w tajemnicy � informacja o ich
przyje�dzie nie pojawi³a siê w popularnych lokalnych mediach. Tym ra-
zem w dniu 17 marca 2015 r. przyjecha³ do Lubina Bronkobus w nawi¹-
zaniu do wyborów prezydenckich. We wskazane miejsce dotar³o zaled-
wie kilkunastu mieszkañców Lubina, którzy w ostatniej chwili dowiedzieli
siê o przyje�dzie polityków PO. Na pok³adzie nie pojawi³ siê ani obecnie
urzêduj¹cy prezydent, ani Szogun � zgromadzonym mieszkañcom Lubi-
na nie uda³o siê uzyskaæ informacji gdzie jest drugi z wymienionych. W
imieniu prezydenta przemawia³ by³y europose³ Piotr �Obiecanka� Borys,
któremu przerywano piêkn¹ propagandow¹ gadkê pytaniami o proble-
my zgotowane spo³eczeñstwu przez rz¹dz¹c¹ koalicjê PO-PSL i Komo-
rowskiego, ale rzeczowej odpowiedzi nikt nie uzyska³. Politycy PO chwa-
lili siê przed kamerami ilo�ci¹ zebranych podpisów w regionie, ale po
mieszkañcach popieraj¹cych ich partiê nie by³o ani widu, ani s³ychu.
Zaledwie kilka osób wysiad³o z autobusu. W³a�nie takie poparcie ma w
Lubinie niszcz¹ca KGHM Polsk¹ Mied� Platforma Obywatelska.

Wielokrotnie pada³o równie¿ pytanie o podatek od miedzi i srebra. Polityk
zrêcznie unika³ odpowiedzi, ale �przyparty do muru� zdo³a³ jedynie wy-
krzesaæ z siebie, zma³powane od pani Ogórek �warto rozmawiaæ�, po
czym ewakuowa³ siê do autobusu pokazuj¹c w jak g³êbokim poszanowa-
niu Platforma (rzekomo) Obywatelska i Komorowski maj¹ spo³eczeñstwo,
dialog i �zgodê� rzekomo szerzon¹ przez Komorowskiego. Po kilkuminu-
towym �spotkaniu� i klapie wizerunkowej politycy Platformy pojechali�
do Rynku. Ruszyli za nimi mieszkañcy. Tam politycy kontynuowali swoje

Dla Kopacz wa¿niejszy jest wywiad
z gejami ni¿ protestuj¹cy Polacy

W ca³ej Polsce protestuj¹ Polacy niezadowoleni z prowadzonej przez rz¹d
i afirmowanej przez prezydenta polityki. Pod kancelari¹ Ewy Kopacz pro-
testuj¹ m.in. rolnicy. Jak siê okazuje ona ma wiêksze problemy. Jak dono-
si tygodnik �wSieci� Kopacz oburzy³a siê i obrazi³a na znany homoseksu-
alny duet projektantów Dolce & Gabbana. Wszystko dlatego, ¿e Stefano
Gabbana i Domenico Dolce w ostrych s³owach wypowiedzieli siê o pa-
rach homoseksualnych wychowuj¹cych dzieci. Ich zdaniem jest to
�sprzeczne z natur¹�, bo �rodzina powinna byæ rozumiana tradycyjnie.
¯ycie ma swój naturalny rytm. S¹ pewne rzeczy, których nie powinno siê
zmieniaæ�. Kopacz przy³¹czaj¹c siê do homo frontu nie wykaza³a tolerancji
dla tak konserwatywnego rozumienia rodziny przez parê gejów projek-
tantów. Premier stwierdzi³a: �Je�li chodzi o Dolcze Kabana, to jestem
oburzona. My nie bêdziemy kupowaæ produktów Dolcze Kabana� � sta-
nowczo zadecydowa³a Ewa Kopacz. Byæ mo¿e polityków Platformy Oby-
watelskiej po nieca³ych 8 latach rz¹dów staæ na zakupy tak drogich przed-
miotów, ale 99% Polaków ma inne problemy ni¿ burza w�ród �celebry-
tów� i gejów � nawet je�li wiêkszo�æ spo³eczeñstwa zgadza siê z wypo-
wiedzi¹ projektantów. Bezrobocie, ubóstwo, niskie zarobki, katastrofa
demograficzna, pó�ne emerytury � pani Kopacz powinna raczej zaj¹æ siê
tymi sprawami ni¿ rozmy�laæ nad wyborem nowej luksusowej marki z
ubraniami.
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Wyniki z PKW i apel naukowców
Dopiero teraz � w po³owie marca � Pañstwowa Komisja Wyborcza poda³a
szczegó³owe wyniki wyborów samorz¹dowych, które odby³y siê� w
listopadzie. Nie wyja�ni³a jednak przyczyn ogromnej liczby g³osów nie-
wa¿nych, która przekroczy³a 12 proc. Dlatego grupa naukowców, m.in.

propagandowe zagrywki wykorzystuj¹c Zwi¹zek Ukraiñców do wybiela-
nia w³asnego wizerunku poprzez przekazywanie darów dla naszych
wschodnich s¹siadów. Oczywi�cie mo¿na tego dokonaæ poza kamerami,
ale wiadomo � kampania wyborcza zobowi¹zuje� Istnieje du¿e prawdo-
podobieñstwo, ¿e Bronkobus z Komorowskim na pok³adzie zawita do
Legnicy. Je�li tak siê stanie, trzeba bêdzie �gor¹co� go przywitaæ, ¿eby
zrezygnowa³ z polityki dobijania spo³eczeñstwa i zostawi³ Polskê Pola-
kom.

Czas opamiêtania
Statystycznie ponad 90% Polaków uznaje siê za katolików. Jeste-
�my ochrzczeni uczêszczamy do ko�cio³a. Ale czy tak jest napraw-
dê? Czy autentycznie jeste�my lud�mi i obywatelami g³êbokiej wia-
ry? �roda popielcowa w momencie posypania g³owy popio³em roz-
poczyna 40 dniowy post, który prze¿ywamy w ko�ciele katolickim.
Wypowiadane przez kap³ana znamienne s³owa �prochem jeste� i w
proch siê obrócisz� powinny nas wszystkich sk³oniæ do wiêkszej
refleksji � gdzie jeste�my i dok¹d zmierzamy. Nie zamierzam nikogo
namawiaæ i przekonywaæ do wielkiej modlitwy, ale do refleksji nad
codziennym ¿yciem, sob¹ i swoj¹ rodzin¹. Je¿eli wiêkszo�æ z nas
uwa¿a siê za ludzi m¹drych i odpowiedzialnych to dlaczego jeste-
�my tak niem¹drzy i nieodpowiedzialni dokonuj¹c wyborów ka¿de-
go dnia. Nawet w przypadku tak kluczowych spraw jak wybory na
ró¿nego rodzaju stanowiska rz¹dowe, poselskie czy samorz¹dowe,
wybieramy ludzi, którzy dzia³aj¹ przeciwko nam. W jawny sposób
drwi¹ i wyszydzaj¹ zwyk³ego obywatela, niszcz¹ nasz warsztat pracy
i za bezcen wysprzedaj¹ maj¹tek narodowy. Jak d³ugo bêdziemy
jeszcze tkwiæ w naszej obojêtno�ci i ignorancji. Za k³amstwa p³yn¹-
ce ze szpalt ró¿nych gazet, polskojêzycznych stacji radiowych czy
telewizyjnych ekranów jeszcze im p³acimy. Mam cich¹ nadziejê, ¿e
okres wielkiego postu spowoduje, ¿e zaczniemy jeden drugiego
pozytywnie mobilizowaæ, ¿e warto byæ aktywnym i m¹drym przed
szkod¹, ¿e wybierzemy takiego prezydenta i parlament, który nie
bêdzie nas o�miesza³, tylko zadba o dobro ka¿dej Polki i Polaka.

Zatroskany

politolodzy: prof. Antoni Dudek i prof. Jacek Czaputowicz oraz prof. so-
cjologii Antoni Kamiñski, zaapelowa³a o powo³anie interdyscyplinarnego
zespo³u, który zbada³by dostêpne wyniki, a nastêpnie sporz¹dzi³ raport
dotycz¹cy wiarygodno�ci wyborów. Jednak nowy szef PKW sêdzia Woj-
ciech Hermeliñski w wywiadzie dla �Rzeczpospolitej� powiedzia³, ¿e gdy
wójtowie i prezydenci miast pytaj¹, co zrobiæ z magazynowanymi kartami
do g³osowania, komisja odpowiada � stosowaæ siê do obowi¹zuj¹cego
prawa. Oznacza to niszczenie kart do g³osowania, co uniemo¿liwi ich
powtórne przeliczenie i zbadanie.

Premier Kopacz nie odnios³a siê publicznie do pomys³u powo³ania ze-
spo³u. Prof. Dudek zwraca uwagê na ogromn¹ liczbê niejasno�ci. �Dla-
czego w jednych rejonach wyborcy relatywnie dobrze wype³niali karty do
g³osowania, a w innych nie? Dla przyk³adu ró¿nica miêdzy wojewódz-
twem podlaskim a wielkopolskim pod wzglêdem liczby g³osów niewa¿-
nych wynosi a¿ 8 proc. (�) Zej�cie z analiz¹ na poziom okrêgów prowo-
kuje do jeszcze bardziej niepokoj¹cych pytañ. Okazuje siê bowiem, ¿e w
wielu rejonach liczba g³osów niewa¿nych przekroczy³a liczbê g³osów
wa¿nych! Dla przyk³adu w okrêgu nr 5 w gminie Osieczna w wyborach do
sejmiku oddano 320 g³osów wa¿nych, a g³osów niewa¿nych a¿ 406.
Kandydaci PSL zdobyli tam 35 proc. Z kolei w gminie Poniec a¿ w czte-
rech na piêæ okrêgów liczba g³osów niewa¿nych przekroczy³a 50 proc.� �
napisa³ prof. Dudek na portalu wpolityce.pl.

W wieku 31 lat tragicznie odszed³ od nas,
gin¹c � 26 marca 2015 r. � na stanowisku pracy,

pracownik KGHM Polska Mied� S.A.
Oddzia³ ZG �Polkowice-Sieroszowice�

�p. Marek Stawicki
Cze�æ Jego Pamiêci!

Kondolencje i wyrazy szczerego ¿alu dla rodziny i znajomych
sk³ada: Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi

NSZZ �Solidarno�æ�, Komisja Zak³adowa NSZZ �Solidarno�æ�
O/ZG �Polkowice-Sieroszowice� oraz Redakcja �Pryzmatu�

Mamy Sekcjê M³odych �
Broda przewodnicz¹cym

W dniu 15 marca w Kielcach zakoñczy³o siê spotkanie m³odych liderów
zwi¹zkowych, reprezentuj¹cych zak³ady pracy z ró¿nych regionów i bran¿.
Blisko 40 reprezentantów struktur zwi¹zkowych wybra³o Tymczasow¹
Radê Sekcji M³odych, koordynatorów regionalnych oraz ustali³o najpil-
niejsze zadania. Wed³ug najnowszych planów, Kongres za³o¿ycielski Sekcji
M³odych odbêdzie siê najpó�niej w sierpniu br.

Piotr Duda, przewodnicz¹cy �Solidarno�ci� na posiedzeniu Komisji Kra-
jowej w dniu 18 listopada 2014 r. w Gdañsku zainicjowa³ odbudowanie
struktury m³odych w Zwi¹zku. M³odzi ludzie otrzymali zielone �wiat³o do
dzia³ania. Ze zg³oszonych przez regiony i sekretariaty bran¿owe osób
utworzy³a siê grupa robocza, która po raz pierwszy spotka³a siê w lutym w
historycznej Sali BHP w Gdañsku.

Prace kontynuowano na spotkaniu w Kielcach, na którym wybrano Tym-
czasow¹ Radê Sekcji M³odych. Przewodnicz¹cym Rady Sekcji zosta³ wy-
brany W³odzimierz Broda (Volkswagen Polkowice � Region Zag³êbie Mie-
dziowe, 600-970-488). Do prezydium wybrani zostali Marcin Gallo (Pocz-
ta Polska � Region Wielkopolska), Marek Dêbski (Cukrownia Krasnystaw
� Region Mazowsze), Ksenia Ulanowicz-Sienkiel (Eurobank Zabrze � Re-
gion �l¹sko-D¹browski) i Rafa³ Jakubowicz (Pogotowie Ratunkowe �
Region Podkarpacie). Poza tym wybrano 13 koordynatorów regional-
nych, których zadaniem bêdzie budowa struktur m³odych w poszczegól-
nych Zarz¹dach Regionów.

M³odzi liderzy ustalili tak¿e zadania na najbli¿sze miesi¹ce, do których
nale¿¹ stworzenie regulaminu Sekcji M³odych, zorganizowanie struktur
w regionach, doprowadzenie do Kongresu za³o¿ycielskiego do sierpnia
br. Poza tym skupiono siê na sposobach rozpowszechniania informacji o
dzia³aniach m³odych poprzez utworzenie funpage�a na Facebooku i stro-
ny internetowej sekcji. Natomiast priorytetami Sekcji M³odych bêd¹ dzia-
³ania nad unowocze�nieniem wizerunku Zwi¹zku, w³¹czanie siê w rozwój
NSZZ �Solidarno�æ�, udzia³ w akcjach zwi¹zkowych, manifestacjach, hap-
peningach, ale i obchodach m.in. z okazji uczczenia 35-lecia powstania
�Solidarno�ci� oraz wartê nad grobem patrona Zwi¹zku ks. Jerzego Po-
pie³uszki.

Uczestnicy spotkania zastanawiali siê tak¿e nad sposobami docierania
do ludzi m³odych na poziomie lokalnym. Wykreowano szereg pomys³ów
takich jak spotkania ze studentami na uczelniach, zachêcanie najbli¿sze-
go otoczenia do �Solidarno�ci�, integrowanie ludzi m³odych do nowej
Sekcji bêd¹cej platform¹, z któr¹ m³odzi ludzie mog¹ siê identyfikowaæ i
realizowaæ swoje pomys³y. W spotkaniu uczestniczyli tak¿e Tadeusz Maj-
chrowicz, zastêpca przewodnicz¹cego KK, Kacper Stachowski, kierownik
Dzia³u Rozwoju Zwi¹zku oraz Karolina Kubacka. Komisja Krajowa wes-
prze Sekcjê M³odych w budowaniu struktury oraz zaanga¿uje siê w roz-
wój kompetencji m³odych liderów poprzez konferencje, warsztaty i szko-
lenia.


