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PeBeKa: realizacja postulatów
płacowych
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Budowy
Kopalń w związku z negocjacjami dotyczącymi wzrostu wynagrodzeń
na 2018 rok 13 lutego br. zwróciła się do Prezesa Zarządu Mirosława
Skowrona z postulatami płacowymi.
Komisja wniosła o trzy sprawy:
- wzrost stawek osobistego zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych na ZUZP o kwotę 120 zł na każdej kategorii (z wyrównaniem
od 1 lutego 2018 r.),
- wzrost stawek osobistego zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych na Regulaminie Budowlanym o 85 zł na każdej kategorii (z
wyrównaniem od 1 lutego 2018 r.),
- wypłatę zapomogi świątecznej dla każdego pracownika w kwocie
1200 zł brutto.
Jednocześnie Komisja Zakładowa przypomniała o propozycji złożonej 7
listopada 2017 r. dotyczącej ograniczenia absencji chorobowych, która
była omawiana już na poprzednim spotkaniu. W celu zminimalizowania
wysokich kosztów spowodowanych dużą ilością utraconych roboczodniówek „Solidarność” zaproponowała wypłatę dodatkowej premii dla
pracowników posiadających niski wskaźnik absencji w wysokości 2500
zł netto.
Ustalenia
Według wstępnych ustaleń stawki osobistego zaszeregowania wzrosną
o 4,58% dla pracowników, których obowiązują zapisy Zakładowego
Układu Zbiorowego Pracy. W przypadku pracowników na Regulaminie
budowlanym wzrost wyniesie 3,16% - efekt kwotowy będzie ten sam ze
względu na inny sposób kształtowania wynagrodzenia.
Dodatkowo ustalono co najmniej 1000 zł dodatku świątecznego, który
będzie wypłacony w dwóch równych częściach na Święta Wielkiej Nocy
i Bożego Narodzenia. W zależności od dochodów na członka rodziny
dwukrotnie wypłacone zostanie 500, 550 lub 600 zł.
Udało się też wynegocjować realizację ubiegłorocznego postulatu
dotyczącego bonusu frekwencyjnego za brak chorobowego. Za dany
rok można uzyskać do 3000 zł brutto z zastrzeżeniem gradacji – im
więcej dni chorobowego tym mniejsza kwota.
W momencie oddania Pryzmatu do druku Porozumienie nie zostało
jeszcze podpisane – opublikujemy je w kolejnym numerze.

Były wiceminister skarbu
państwa z zarzutami
Sześciu osobom w tym Pawłowi T., Wiceministrowi skarbu państwa
w rządzie Donalda Tuska w latach 2012-2014 i Prezesowi Giełdy Papierów Wartościowych w latach 2014-2015, postawiono zarzuty w
sprawie prywatyzacji spółki Ciech zajmującej się produkcją i handlem w branży chemicznej. Pawłowi T. postawiono zarzuty przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Sekcja
Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność” w latach 2012-

2014 wielokrotnie miała do czynienia z Pawłem T., odpowiedzialnym
za nadzór nad KGHM.
Sprawa korupcyjna dotyczy wyceny chemicznej spółki Ciech, której
kupcem był Jan Kulczyk. Jak twierdzi prokuratura wycena spółki była
nierzetelna, zmanipulowana i nieobiektywna. Holding KI Chemistry kupił
pakiet kontrolny (37,9% udziałów) Ciechu za ok. 619 mln zł. Zdaniem
prokuratury budżet państwa stracił na tej transakcji nawet 112 mln zł.
Wartość pakietu akcji przed samą sprzedażą była obniżana co uzasadniano rzekomą ogromną korzyścią z punktu widzenia interesu państwa.
Oprócz Pawła T. zatrzymano dwóch pracowników resortu z tamtych
lat (dyrektora i głównego specjalistę), radcę ówczesnego ministra
skarbu państwa oraz dwóch ekspertów firmy finansowej ING Securities
sporządzającej wycenę Ciechu.
Były wiceminister skarbu państwa był bezpośrednio odpowiedzialny za
KGHM Polską Miedź. Paweł T. miał jednoznaczne stanowisko w sprawie
inwestycji zagranicznych za Oceanem Atlantyckim. Choć do podpisania
umowy na zakup Quadra FNX doszło na chwilę przed jego nominacją,
był zdecydowanym zwolennikiem zadłużania KGHM w celu finansowania
m.in. projektu Sierra Gorda. Paweł T. był też kontynuatorem polityki
rządu w sprawie opodatkowania miedzi i srebra oraz wyeliminowania z
Rady Nadzorczej KGHM przedstawicieli pracowników i nie powoływania
ich pomimo jednoznacznej woli załogi. To właśnie w wyniku wyrzucenia
z nadzoru spółki m.in. Józefa Czyczerskiego doszło do sprzedaży aktywów telekomunikacyjnych (Polkomtel i Dialog) z jednoczesnym zakupem kanadyjskiej spółki Quadra FNX za ok. 10 mld zł. Przewodniczący
Józef Czyczerski był kilkadziesiąt razy ciągany po posterunkach policji,
prokuraturach i sądach za „karę” z powodu upomnienia się o płace pracowników spółki. Przedstawicielom pracowników w Radzie Nadzorczej

W Polskim Radiu
o Polskiej Miedzi
W audycji Debata Jedynki Polskiego Radia pt. „Dziwne decyzje
i okoliczności inwestycji KGHM” u Prowadzącego Witolda Gadowskiego wzięli udział goście: Józef Czyczerski (członek rady nadzorczej KGHM, przewodniczący Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi
NSZZ „Solidarność”), Maciej Wośko (Redaktor Naczelny „Gazety
Bankowej”) i Jakub Szkopek (Dom Maklerski mBanku).
Jak czytamy w zapowiedzi audycji: „Zwyczajowo wiemy, że są, mówimy
o nich jak o srebrach rodowych, ale niewiele o nich wiemy. To spółki
Skarbu Państwa, które są postrzegane, jako klejnoty polskiej gospodarki. Szczególnym klejnotem wręcz perłą jest kombinat KGHM, który
żywi 300 tysięcy osób. Mało kto zdaje sobie sprawę, że KGHM już
nie lśni dawnym blaskiem i ma kłopoty. Jego sytuacja nie jest najlepsza”. Poniżej treść rozmowy Prowadzącego Witolda Gadowskiego z
Przewodniczącym Józefem Czyczerskim i podsumowanie dyskusji
wszystkich uczestników audycji.
Witold Gadowski: W jakim stanie znajduje się dziś KGHM i dlaczego w
tak niedobrym, jeżeli chodzi o finanse?
Józef Czyczerski: Myślę, że nad Polską Miedzią wisi fatum. Musiałbym
powiedzieć o paru rzeczach. Pierwsza sprawa, to początkowa faza pierwszej kadencji Pana Premiera Donalda Tuska, gdy podjęto decyzję, aby
z kapitału Skarbu Państwa pozbyć się całego pakietu akcji - ok. 42%
udziałów. Po tym miał miejsce protest w Polskiej Miedzi…

Witold Gadowski: I ostaje się na 31%.
Józef Czyczerski: … tak, Rada ministrów podejmuje decyzję i zbywa tylko 10%, dzisiaj mamy do czynienia z 31,79% udziałów skarbu państwa
w spółce. Potem mamy do czynienia z koniunkturą i mamy dwie rzeczy
istotne. Pierwsza sprawa była związana z podjęciem decyzji o pozbyciu
się aktywów telekomunikacyjnych, bo Polska Miedź miała trzecią nogę
budowaną od wielu lat na aktywach telekomunikacyjnych, które miały
posłużyć w momencie pojawienia się dekoniunktury. Mamy do czynienia z takim przemysłem, że jesteśmy raz w koniunkturze, raz w dekoniunkturze. Element drugi, który był bardzo istotny to są tzw. inwestycje
zagraniczne.
Witold Gadowski: Ta nieszczęsna inwestycja, możemy już dziś
powiedzieć, w spółkę Quadra.
Józef Czyczerski: Dokładnie tak. W spółkę Quadra a za tą inwestycją
kryje się najgłośniejsza, to jest inwestycja w Sierra Gordę (Chile) i konsekwencje, z którymi mamy do czynienia. Ówczesny Prezes Polskiej
Miedzi Pan Wirth chwalił się, że nad Polską Miedzią Słońce nie zachodzi,
jednak Słońce zaszło i dzisiaj mamy dosyć duże kłopoty, jeśli chodzi o
inwestycje zagraniczne.
Witold Gadowski: To jest inwestycja, która kosztowała 10 mld zł?
Józef Czyczerski: Tak, ta inwestycja w pierwszej fazie kosztowała 10
mld zł. Jestem przekonany, choć ja tego nie rozumiem, bo Pan redaktor powiedział we wprowadzeniu, że jestem członkiem Rady Nadzorczej, ale w momencie podejmowania decyzji o pozbyciu się aktywów
telekomunikacyjnych i wyprowadzeniu 3 mld dolarów za granicę, żeby
zainwestować w Quadrę, ówczesny rząd złamał ustawę o komercjalizacji
i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i nie powołał nas do rady
nadzorczej – część wybieralną przez pracowników. To dość spokojnie
się odbyło, nikt w Polsce nawet nie zdawał sobie sprawę o jak ogromne
pieniądze chodziło. W tym samym czasie Premier szukał kapitału dla
stoczni szczecińskiej, tam chodziło o 200 mln dolarów, a tu wydano 3
mld dolarów.
Witold Gadowski: Sprzedano też np. Polskie Koleje Linowe.
Józef Czyczerski: Tak jest. Trzy miliardy dolarów wyprowadzono z Rzeczpospolitej i tu pozostaje dosyć duży znak zapytania dlaczego dzisiaj nikt
nie wyjaśnił, jaka była podstawa, po co to zrobiono, po co pozbawiono
KGHM trzeciej nogi? Jeśli dojdzie do dekoniunktury nie mamy jak się
bronić. Pracujemy w przemyśle opartym na górnictwie głębinowym
w związku z czym jest to drogie górnictwo. Na to się nakłada jeszcze
przydział koncesji na terenie Rzeczpospolitej…
Witold Gadowski: Och, właśnie. Słynny Bytom Odrzański. Dlaczego
przegraliśmy z Kanadyjczykami de facto?
Józef Czyczerski: Mówi się o kapitale kanadyjskim, ale tak naprawdę
za tym wszystkim stoi były Prezes KGHM Polskiej Miedzi, były skarbik PZPN Pan Profesor Stanisław Speczik. Do tego dziwne zachowanie
niektórych polityków i samorządowców, też z Prawa i Sprawiedliwości,
wspierających wspomniany kapitał i działających przeciwko Polskiej
Miedzi.
Witold Gadowski: No tak, trochę się tego nagromadziło a jeszcze do
tego dochodzą japońskie banki, które udzieliły kredytu KGHM-owi na
ten wielki zakup, teraz już chcą, żeby ten kredyt był spłacany, ale nie ma
za bardzo wolnych środków.
Józef Czyczerski: Przypomnę, że w projekcie Sierra Gorda jesteśmy
55% udziałowcem, pozostały kapitał jest w rękach japońskich i banki
japońskie udzielały kredytu także Polskiej Miedzi, ale nawet kredytowanie,
Panie Redaktorze, nie jest najistotniejsze. W mojej ocenie najbardziej
istotny jest brak głębokiej analizy dlaczego podjęto tę decyzję, dlaczego
Pan Prezes Wirth, który szczyci się tytułem doktora geologii wchodził w
taki interes, gdy było wiadomo, że technologia dotycząca odzyskiwania
z tej rudy miedzi i pierwiastków towarzyszących nie jest opanowana
przez nas, nie jesteśmy fachowcami w tej dziedzinie. Dlaczego zaprojektowano tak a nie inaczej, dlaczego kupiono Quadrę za tak duże pieniądze
i na górce (w czasie hossy – red.), przecież tak nikt nie robi w świecie.
Witold Gadowski: Jednocześnie rząd kanadyjski bardzo nieprzychylny jest dla KGHM International, bo uniemożliwił wydobycie na złożu
kanadyjskim.

Józef Czyczerski: Mamy do czynienia z Quadrą FNX, w której skład
wchodzi m.in. Sierra Gorda, ale mamy jeszcze inwestycję w Kanadzie.
Witold Gadowski: Gdzie nie możemy wydobywać ani srebra, ani
miedzi.
Józef Czyczerski: Tam jest dosyć dziwna sytuacja, bo pamiętam jeszcze
parę ładnych lat temu, jeszcze przed banicją z rady nadzorczej, to był
pierwszy projekt jaki się pojawił na posiedzeniu rady nadzorczej. Ówczesnym prezesem był Pan Wirth i pojawiło się dwóch młodych ludzi,
którzy powiedzieli, że znaleźli ciekawy projekt Afton-Ajax. Stara, wyeksploatowana kopalnia, zamknięta w podobnym czasie, jak myśmy zamknęli
w naszym starym zagłębiu w okolicach Bolesławca kopalnie w związku z
nieopłacalnością eksploatacji tych złóż. Zaprezentowane na posiedzeniu
rady nadzorczej parametry w żaden sposób nie dawały choćby cienia
szansy na opłacalność tej inwestycji. Zrobiła się duża awantura na radzie
nadzorczej. Siłą rzeczy, w związku z tym, że powziąłem informację, iż
jest to działanie na szkodę Polskiej Miedzi powiadomiłem prokuraturę
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez zarząd Polskiej Miedzi co
zostało umorzone przez prokuraturę. Wówczas Pan Prezes Wirth i układ
polityczny doszedł do wniosku, że lepiej pozbyć się przedstawicieli załogi
w radzie nadzorczej. Zrobiono duży szum, że ci przedstawiciele załogi
siedzą w radach nadzorczych, biorą nie wiadomo jakie pieniądze, oni tylko przeszkadzają, my jesteśmy super biznesmeni, będziemy inwestowali, my się musimy rozwijać itd. Złamano ustawę i po trzech latach
tułania się po sądach, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uznał, że ówczesny
minister skarbu państwa i jego następcy łamali ustawę o komercjalizacji
i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Proszę sobie wyobrazić.
Sąd stwierdza, że ministrowie konstytucyjni łamią ustawę i nikomu włos
z głowy nie spadł. W tym czasie podjęto strategiczne decyzje. Dobrze,
że jest koniunktura na miedź. Mamy kurs ponad 6000 dolarów za tonę
miedzi i to w jakiś sposób nas ratuje, bo inaczej mielibyśmy dosyć duże
kłopoty z tymi inwestycjami.
Witold Gadowski: Bo jak spadnie poniżej 5 tys. USD za tonę, to już
przestaje być cena opłacalna dla KGHM-u, prawda?
Józef Czyczerski: W takiej sytuacji zaczyna się „górka”. Nie wspomnę
już o złych inwestycjach, które były podejmowane przez ten sam zarząd,
chociażby budowa i instalacja pieca zawiesinowego w Hucie Miedzi
Głogów. Także tych czarnych punktów na perle w koronie Polskiej
Miedzi jest trochę więcej.
--------------Po nakreśleniu przez Przewodniczącego Józefa Czyczerskiego sytuacji
w KGHM, do dyskusji dołączył Maciej Wośko, Redaktor Naczelny Gazety
Bankowej. Był pewny, że niezależnie od tego jaki skutek przyniosły inwestycje w obu Amerykach Prezes Wirth i tak będzie bronił decyzji
swojego zarządu jako jedynie słusznych. Jak wskazał redaktor Wośko
nie byłoby problemu, gdyby chodziło o prywatną firmę, gdzie prywatny
kapitał może podejmować decyzje jakie chce. W tym przypadku powinno być inaczej. Wskazał też na dziwny zbieg okoliczności, jeśli chodzi
o zablokowaną inwestycję Polaków w Kanadzie i przyznanie Kanadyjczykom koncesji na złoże Bytom Odrzański co jest sprzeczne z interesem
Polski. Nadzór właścicielski zawiódł.
Redaktor Witold Gadowski dodał, że Stanisław Speczik był wysokim
urzędnikiem Państwowego Instytutu Geologicznego i posiadł wiedzę
specjalistyczną i hermetyczną. Teraz działa w prywatnym biznesie
i z pewnością korzysta ze zdobytej wiedzy. Rozmówcy dodali też, że
KGHM wydał 1 mld zł na usługi doradcze, co redaktor Woś uznał za tzw.
wisienkę na torcie w całej serii dziwnych sytuacji perły w koronie. KGHM
w sposób bezpośredni i pośredni daje pracę 300 tys. osób.
Jakub Szkopek z Domu Maklerskiego mBanku poinformował, że w
związku ze zmianami technologicznymi w motoryzacji – auta elektryczne potrzebują czterokrotnie więcej miedzi – kurs miedzi ma bardzo dobre perspektywy co oznacza potrzebę wzrostu produkcji miedzi o 10%
do 2030 r. tylko z tego powodu.
Józef Czyczerski zapytany przez redaktora Witolda Gadowskiego czy jest
zadowolony z przedstawionych przez ekspertów prognoz dla KGHM.
Przewodniczący odpowiedział, że niezupełnie, ponieważ KGHM pracuje
w cyklu sinusoidalnym, z koniunktury do dekoniunktury, itd. Wskazał
też na jeden z dużych problemów, który nie został jeszcze poruszony a
mianowicie podatek od wydobycia niektórych kopalin wynoszący obecnie ok. 1,5 mld zł. W momencie ubiegłorocznego przestoju Huty Miedzi
Głogów KGHM i tak płacił podatek od koncentratu miedzi i srebra, bo
tak stanowi ustawa.

Redaktor Witold Gadowski zapytał Przewodniczącego czy ktoś powinien odpowiedzieć za niegospodarność w KGHM. Józef Czyczerski
stwierdził, że odpowiedzieć powinny osoby odpowiedzialne za zbycie
aktywów telekomunikacyjnych, inwestycje w Kanadzie i inwestycję w
piec zawiesinowy Huty Miedzi Głogów.

Pismo informacyjne
z Kancelarii Premiera
W dniu 21 lutego 2018 r. z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przyszło
pismo informujące o przekazaniu korespondencji Przewodniczącego
Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność” Józefa Czyczerskiego w sprawie wpływu podatku od miedzi i srebra na działalność
KGHM Polskiej Miedzi do Minister Finansów Teresy Czerwińskiej. Oczekujemy na konkretną decyzję a nie granie na zwłokę. Z pismem z Kancelarii można zapoznać się poniżej.

Jednocześnie pracodawca poinformował o uruchomieniu
comiesięcznych dyżurów brokera na terenie Centrali KGHM:
- 20 lutego 2018 r., godz. 8.00-16.00 w Centrum Usług Księgowych
(sala Atrium),
- 13 marca 2018 r., godz. 8.00-16.00 w Centrum Usług Księgowych
(sala 121),
- 10 kwietnia 2018 r., godz. 8.00-16.00 w Centrum Usług Księgowych
(sala 121).

Społecznicy wyręczają państwo
Próba ucieczki od odpowiedzialności za zbrodnie ludobójstwa dokonane w czasie II wojny światowej przez Niemców od zawsze
wzbudzała sprzeciw. Społeczne inicjatywy powstające w Polsce
obalają półprawdy, manipulacje i kłamstwa światowego myślenia o
bolesnej przeszłości.
Co rusz w mediach na całym świecie pojawiają się kłamliwe informacje
twierdzące, że obozy zagłady tworzone przez Niemców na terytorium
Rzeczypospolitej były polskimi. Zagraniczni dziennikarze nic sobie nie
robią z tego, że za każdym razem podnoszone jest larum i sprzeciw.
Krytyka
O nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, którą
ostatecznie prezydent Andrzej Duda podpisał i skierował w
trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego, mówiono od ponad roku. Rozmowy na ten temat prowadził m.in.
prezydent Polski także z politykami w czasie swojej podróży
do Izraela. Efekt? Premier Binjamin Netanjahu zaapelował
o wycofanie zmian w ustawie, tamtejsi politycy i dziennikarze wyrażali swoje oburzenie. Jeden z nich Ja’ir Lapid
napisał: „były polskie obozy śmierci i żadna ustawa tego
nie zmieni”. Krytyka spłynęła na nas także ze strony Stanów
Zjednoczonych i Ukrainy. Z kolei niemiecki szef dyplomacji
Sigmar Gabriel zapewnił w oświadczeniu, że Niemcy
stanowczo sprzeciwiają się określeniu „polskie obozy
śmierci”. „Nie ma najmniejszej wątpliwości, jeśli chodzi
o to, kto był odpowiedzialny za obozy koncentracyjne. To
zorganizowane masowe morderstwo zostało popełnione
przez nasz naród i nikogo innego. Jeśli byli pojedynczy kolaboranci, to oni nic tu nie zmieniają” – wskazał.
Również rodzimi politycy i niektóre media podniosły krzyk
przeciwko nowelizacji, nie podejmując się merytorycznej
dyskusji. Dziwi to tym bardziej, że nie widzieli problemu,
kiedy promowany był miniserial „Nasze matki nasi ojcowie” wyprodukowany w 2013 roku przez niemiecką telewizję
publiczną ZDF.
#GermanDeathCamps
Sprawa określenia „polskie obozy śmierci” wywołała
lawinę komentarzy także w internecie. Nic dziwnego, że
najpopularniejszym hasztagiem w ostatnich tygodniach
był #GermanDeathCamps. W ten sposób internauci oznaczali posty dotyczące niemieckich obozów zagłady i tematu
nowelizacji ustawy o IPN.

KGHM: usługi brokerskie dla
ubezpieczonych pracowników
Pracodawca przekazał informację dla pracowników KGHM odnośnie
możliwości skorzystania z usług brokerskich w ramach grupowego
programu ubezpieczeń na życie oferowanego przez PZU Życia S.A.
Jak poinformował pracodawca ubezpieczeni pracownicy mają
możliwość korzystania ze wsparcia specjalistów współpracującego ze
spółką brokera – Górnośląskiej Spółki Brokerskiej sp. z o.o. – w ramach
rozwiązywania potencjalnych spraw spornych przy likwidacji szkód.
Osoby, których sprawa dotyczy proszone są o kontakt mailowy na adres
szkody.kghm@ggu.pl lub telefoniczny pod numerem (32) 401 99 60
– pod infolinię można dodzwonić się w dni robocze od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Zanim #GermanDeathCamps zdominował internet, to w
2015 roku użytkownicy portalu Wykop.pl oraz Fundacja Tradycji Miast i Wsi rozpoczęła akcję o takiej samej nazwie. Dawid Hallmann z
Fundacji na pytanie, dlaczego ją pojęli odpowiada krótko: Mamy dość
powtarzających się kłamliwych sformułowań. W końcu „kłamstwo
powtórzone tysiąc razy staje się prawdą”. Chcemy, by nie było żadnych
wątpliwości co do tego, kto tworzył obozy koncentracyjne – mówi.
Początkowo w świat poszedł krótki przekaz: „Death camps were
Nazi German”. – Obozy śmierci były niemieckie. Tak było podczas
Światowych Dni Młodzieży, kiedy w okolicach Wrocławia stanęły billboardy, tak było również rok temu, gdy w trasę po Europie ruszył banner
– wyjaśnia Hallmann.
Na ogół twórcy kampanii spotykają się z pozytywną reakcją Polaków, dla
których ten temat nie jest obojętny. Akcja zdobywa też zrozumienie poza
granicami naszego kraju. – Podczas ubiegłorocznej trasy wielu obcokrajowców życzyło nam powodzenia w naszych staraniach – mówi.
Samochód z napisem „Death camps were Nazi German” stanął m.in. w

Berlinie. Pojawił się pod siedzibą telewizji ZDF. Jaka była reakcja naszych
zachodnich sąsiadów? – Z reguły byli obojętni. Niemcy nie wykazywali
ani entuzjazmu, ani jakiejś szczególnej niechęci. Przyglądali się, czytali
napis, ale bez zbytniego zainteresowania – wyjaśnia Dawid Hallmann.
Stawiamy na edukację
Akcja z samochodem-banerem to nie ostatnie działania, których chce
podjąć się Fundacja Tradycji Miast i Wsi w celu odkłamywania treści
przekazywanych o historii Polski. – Uznaliśmy, że skuteczniejsza od
haseł jest edukacja. Dlatego chcemy stworzyć mobilne muzeum. Trwa
zbiórka. Kluczowe jest dla nas zebranie kwoty minimum, czyli 100 tys.
złotych, która pozwoli nam rozpocząć działania. Oczywiście koszt takiego
autobusu-muzeum będzie większy – dodaje Dawid Hallmann. Założenia
edukacyjnego autobusu są bardzo imponujące. W planach jest trasa po
Stanach Zjednoczonych, która być może poprzedzi trasa europejska.

– Trudno w tym momencie deklarować jakieś terminy. Przede wszystkim chcemy mieć pewność, że nasz autobus spełni swoją rolę. Ekspozycja będzie poświęcona nie tylko obozom, ale dużo szerszemu tematowi
polskich losów podczas II wojny światowej. Chcemy pokazać światu
naszych bohaterów. Zmieszczenie tego wszystkiego na tak małej powierzchni to ogromne wyzwanie – podkreśla.
--------------Walka z fałszywymi oskarżeniami kierowanymi pod adresem Polski
została w pełni przejęta przez społeczeństwo. Nasuwa się pytanie, co
w tym zakresie robią instytucje, które mają na celu dbanie o dobre imię
Polski? Gdzie w tej całej medialno-politycznej burzy wokół nowelizacji
ustawy o IPN jest Polska Fundacja Narodowa? Wszak to ona powinna w
pierwszej kolejności robić wszystko, aby zmanipulowane treści na nasz
temat wyeliminować.
Izabela Kozłowska, Tygodnik Solidarność nr 7/2018
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