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ANDRZEJA DUDĘ

SOLIDARNOŚĆ 

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” apeluje do członków i sympatyków Związku, ich rodzin oraz wszystkich, którym bliska jest 
idea społeczeństwa obywatelskiego o głosowanie w zbliżających się wyborach prezydenckich na doktora Andrzeja Dudę.
Program przedstawiony przez Andrzeja Dudę jest najbliższy programowi naszego Związku, a podpisana Umowa Programowa staje 
się gwarantem realizacji postulatów Solidarności.
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Szkolenia


W dniach 15 – 17  kwietnia br. w Legnicy odbyło się 
szkolenie Lider dialogu autonomicznego – część 2”. 
Wzięli w nim udział przedstawiciele organizacji w: Ko-
mendzie Miejskiej PSP w Legnicy, Kuźni Jawor S.A., 
Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, 
Winkelmann Sp. z o. o. w Legnicy, Hormann Legnica 
i Organizacji Międzyzakładowej w Regionie. Warsztaty 
dotyczyły sposobów rozwiązywania konfliktów, technik 
negocjacyjnych, sposobu przekazywania informacji. 
Przypomniano również wiedzę o społecznej inspekcji 
pracy i komisjach bhp. Zajęcia przeprowadzili Ewa Ko-
siorowska i Wojciech Zawadzki, a porad prawnych 
udzielał mecenas Piotr Jóźwiak. Według uczestników 
szkolenia spotkanie umożliwiło wymianę doświadczeń, 
pomogło w rozwiązaniu paru bieżących problemów, 
a żywe dyskusje i przyjazna atmosfera służyły konstruk-
tywnej wymianie zdań.


Uczestnicy cyklu „Podstawowe Elementy Zarządza-

nia”, w dniach 24 - 25 kwietnia br., wzięli udział w szkole-
niu Zarządzanie społecznością. Byli to przedstawiciele 
NSZZ „Solidarność” z:  Kuźni Jawor S.A., Teatru im. He-
leny Modrzejewskiej w Legnicy, Urzędu Miejskiego 
w Głogowie, Zakładów Wzbogacania Rud w Polkowi-
cach, Huty Miedzi Legnica, Huty Miedzi Głogów – od-
działów KGHM Polska Miedź S.A., Winkelmanna Sp. z o. 
o w Legnicy i WPEC-u w Legnicy SA. Podczas warszta-
tów rozmawiano o zarządzaniu społecznością w nawią-
zaniu do znaczenia tego elementu zarządzania w strategii 
zarządzania organizacją i, opartego na Katolickiej Nauce 
Społecznej, podejścia do pracowników i członków 
Związku. Zajęcia prowadziła Ewa Kosiorowska.


Członkowie organizacji w: Energetyce Sp. z o. o. w Lu-

binie, Tauron Dystrybucja S.A. Oddział Legnica oraz Or-
ganizacji Międzyzakładowej w Regionie, w dniach  5 - 8 
maja br. wzięli udział w szkoleniu Lider dialogu autono-
micznego – część 1. Warsztaty dotyczyły organizacji pra-
cy działacza związkowego oraz prawa pracy i prawa we-
wnątrzzwiązkowego. Zajęcia przeprowadzili Ewa Kosio-
rowska, mecenas Monika Majka i mecenas Piotr Jóźwiak 
z Kancelarii Prawnej Radcy Prawnego Monika Majka.

Jan Buczkowski na Klubie SIP
Na spotkanie Klubu 

SIP 22 kwietnia 2015 r.  
Wojciech Zawadzki, Re-
gionalny Koordynator 
ds. BHP, zaprosił P. Jana 
Buczkowskiego Kierow-
nika Oddziału w Legni-
cy Okręgowej Inspekcji 
Pracy we Wrocławiu, 
który przedstawił staty-
styki wypadkowe w kra-
ju i Regionie obejmujące 
lata 2010 – 2014, omówił 
zagadnienia związane 
z wypadkami przy pra-
cy w wyniku potknięć 
i poślizgnięć na stanowi-
sku pracy   oraz odpo-

wiedział na wiele pytań 
sipowców uczestniczą-
cych w spotkaniu. W po-
dziękowaniu za dotych-
czasową współpracę Za-
rząd Regionu wystoso-
wał do P. Jana Buczkow-
skiego list z podzięko-
waniami, przesyłając do 
wiadomości Głównego 
i Okręgowego Inspekto-
ra Pracy. Członkowie 
Klubu przyjęli zaprosze-
n i e  d o  z w i e d z e n i a 
w czerwcu firmy Sitech 
Sp. z o. o. w Polkowi-
cach, złożone przez Da-
riusza Filarowskiego Za-

kładowego SIP.  Społecz-
ni inspektorzy pracy re-
prezentowali:  Pogoto-
wie Ratunkowe w Le-
gnicy,  Zakłady Górnicze 
„Lubin”, Zakłady Górni-

cze „Rudna” i Zakłady 
Wzbogacania Rud – od-
działy KGHM Polska 
Miedź SA, Przedsiębior-
stwo Budowy Kopalń 
PeBeKa S.A. w Lubinie, 

Regionalne Centrum 
Zdrowia Sp. z o. o. w Lu-
binie, Urząd Skarbowy 
w Lubinie, Sanden Ma-
nufacturing Poland Sp. 
z o. o. w Polkowicach, 
Volkswagen Motor Pol-
ska Sp. z o.o. w Polkowi-
cach, Dolnośląski Ośro-
dek Doradztwa Rolni-
czego we Wrocławiu,  
Zespół Szkół i Placówek 
Oświatowych w Lubi-
nie, Miejskie Przedsię-
biorstwo Komunikacyj-
ne Sp. z o. o. w Legnicy 
i Sitech Sp. z o. o. w Po-
lkowicach.

Konferencja 
w Państwowej Inspekcji 
Pracy we Wrocławiu

27 kwietnia 2015 r. w Ośrodku Szkole-
nia Państwowej Inspekcji Pracy im. Prof. 
J. Rosnera we Wrocławiu, odbyła się 
konferencja z okazji Światowego Dnia 
Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy 
i Chorób Zawodowych.

Podczas konferencji zastanawiano się 
nad odpowiedzią na pytanie: Czy we-
wnątrzzakładowy nadzór nad warunka-
mi pracy jest wystarczający? W pierwszej 
części wystąpili zaproszeni goście m.in.  
Piotr Duda – przewodniczący Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność”, Iwona Hic-
kiewicz – Główny Inspektor Pracy, Kazi-
mierz Kimso – przewodniczący Zarządu 
Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidar-
ność”, Małgorzata Łagocka – Okręgowy 
Inspektor Pracy we Wrocławiu i dr Barba-
ra Krzyśków z Centralnego Instytutu 
Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Ba-
dawczy.

W drugiej części odbył się panel dysku-
syjny, podczas którego w odpowiedzi na 
wyżej postawione pytanie uzyskano wy-
raźną odpowiedź, że nie – zakłady, w któ-
rych nie ma społecznego nadzoru nad wa-
runkami pracy są bardziej narażone na po-
wstawanie wypadków przy pracy i choro-
by zawodowe. Region Zagłębie Miedzio-
we NSZZ „Solidarność” reprezentowali 
Wojciech Zawadzki - Volkswagen Motor 
Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Wiesław 
Michalski - ZG „Rudna” – Oddział 
KGHM Polska Miedź S.A. i Stanisław Le-
śniak z Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń 
PeBeKa S.A. w Lubinie.

Pod kancelarią zebra-
ło się tysiące nauczy-
cieli i pracowników 

oświaty z całej Polski. Do 
manifestujących wyszła 
minister edukacji narodo-
wej Joanna Kluzik-Rost-
kowska, która tłumaczyła, 
że nie ma środków na żąda-
ne podwyżki.

Obecny na manifestacji 
przewodniczący KK NSZZ 
„Solidarność” Piotr Duda 
wytknął minister, że inne 
miała poglądy, kiedy była 
w opozycji do obecnego rzą-
du. – Pamiętamy, kiedy była 
pani w sztabie wyborczym 
Jarosława Kaczyńskiego, 
mówiła pani zupełnie co in-
nego. Tak to jest w polityce, 
że punkt widzenia, zależy 

od punktu 
siedzenia – 
mówił.

- Jak pani 
tłumaczy, że 
najpierw zli-
kwiduje Kartę 
Nauczyciela, a po-
tem porozmawiamy o pod-
wyżkach, to jest to szantaż, 
a nie dialog. Bo z tym rzą-
dem dialogu po prostu nie 
ma –mówił przewodniczą-
cy.

Protest zakończył się oko-
ło godziny 15 przed Sejmem 
RP. Tam też nauczycielska 
petycja została dostarczona 
klubom parlamentarnym.

Nauczyciele domagają się 
domagają się 9 proc. walo-
ryzacji wynagrodzeń na-
uczycieli i innych pracowni-

ków oświa-
ty, zaprze-
s t a n i a  l i -
k w i d a c j i 

szkół i zwol-
nień nauczy-

cieli, poprawy 
warunków pracy 

oraz przywrócenia wcze-
śniejszych emerytur dla na-
uczycieli.

Komis j e  Zak ł adowe 
i Międzyzakładowe NSZZ 
”Solidarność”, obejmujące 
swoim działaniem przed-
szkola, szkoły i placówki 
oświatowe weszły w spór 
zbiorowy z pracodawcami 
w drugiej połowie kwietnia.

Region Zagłębie Miedzio-
we reprezentowali związ-
kowcy z Głogowa.

aja KK NSZZ „S”

Z pisma Marty Cydej-
ko ,  Dyrektor  ds . 
zarządzania kapita-

łem ludzkim dowiadujemy 
się, że „głównym celem prac 
nad zmianami układu jest 
jego uproszczenie i unowo-
cześnienie, tak aby postano-
wienia układowe wychodzi-
ły naprzeciw oczekiwaniom 

zarówno Spółki, jak i pra-
cowników”. W przeszłości 
Zarząd wielokrotnie propo-
nował zmiany rzekomo 
„archaicznego” ZUZP. 

Zawsze głównym postula-
tem było zniesienie zapisu 
o uwzględnienie w tabeli kate-
gorii zaszeregowania minimal-

nej krajowej pensji jako pierw-
szej stawki. Już w tym momen-
cie płaca zasadnicza stanowi za-
ledwie 30% całości rocznego 
wynagrodzenia pracowników. 
Prezes Wirth chciałby jeszcze 
bardziej zmniejszyć ten wskaź-
nik skazując pracowników na 
premie, nadgodziny i inne do-
datkowe składniki wynagro-

dzenia. Taką informację uzy-
skujemy też z pisma Dyrektor 
ds. zarządzania kapitałem ludz-
kim. Pracodawca widzi potrze-
bę zmian, które usprawnią pro-
wadzenie „racjonalnej polityki 
płacowej”. Na zmiany nieko-
rzystne dla załogi KGHM Pol-
ska Miedź zgody NSZZ „Soli-
darność” nigdy nie Sekcja Krajo-

wa Górnictwa Rud Miedzi 
NSZZ „Solidarność” wytypo-
wała do zespołu roboczego pię-
ciu przedstawicieli: Józef Czy-
czerski (O/ZG „Rudna”), Bogu-
sław Szarek (O/ZG „Polkowice-
-Sieroszowice”), Bogdan Nuciń-
ski (O/ZG „Lubin”), Franciszek 
Poszelużny (O/ZWR) i Sławo-
mir Kleczyński (O/Zakład Hy-

drotechniczny). Jednocześnie 
„Solidarność” zastrzegła sobie 
prawo do wprowadzania w cza-
sie prac zespołu roboczego swo-
ich ekspertów. Nie zaplanowa-
no jeszcze terminu pierwszego 
posiedzenia. Po pierwszym spo-
tkaniu poinformujemy pracow-
ników o przebiegu i ustaleniach 
zespołu roboczego.

Porady 
Prawne

Region Zagłębie Mie-
dziowe Zagłębie Miedzio-
we NSZZ „Solidarność” in-
formuje, że w siedzibie Re-
gionu Zagłębie Miedziowe 
NSZZ Solidarność przy uli-
cy Fryderyka Skarbka 9 
w Legnicy radcowie praw-
ni udzielają bezpłatnych 
porad prawnych dla człon-
ków związku z zakresu 
prawa pracy i ubezpieczeń 
społecznych. Wszyscy chęt-
ni mogą skorzystać z porad 
prawnych od poniedziałku 
do piątku od 8:00 do 16:00. 
W celu uzgodnienia spo-
tkania prosimy o wcze-
śniejszy kontakt telefonicz-
ny pod numerem telefonu 
767210878 wew. 17. Infor-
mujemy jednocześnie, iż 
Kancelaria pełni również 
dyżury w Głogowie w sie-
dzibie Oddziału Regionu 
Zagłębie Miedziowe NSZZ 
Solidarność przy ulicy Gu-
stawa Morcinka 37. Naj-
bliższy dyżur zaplanowany 
jest na 17-06-2015 roku 
w godzinach od 11:00 do 
13:00. Zapraszamy. 

„Nie dialog, tylko 
szantaż”. Nauczyciele 
manifestowali
Tysiące związkowców z Krajowej Sekcji Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność”  manifestowało dziś pod 
Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Nauczyciele domagają 
się podwyżek i poprawy warunków pracy.

Powstaje zespół 
ds. nowelizacji ZUZP
Przedstawiciele pracodawcy 15 kwietnia złożyli pismo w sprawie powołania zespołu roboczego dotyczącego zmian 
w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy KGHM Polska Miedź. W skład zespołu mają wejść przedstawiciele pracodawcy 
i organizacji związkowych. Wspólnie wypracowane zmiany byłyby zatwierdzane poprzez protokoły dodatkowe do ZUZP.

Na cmentarzu komunalnym przy ul. 
Wrocławskiej w Legnicy odbył się w po-
grzeb byłego radcy prawnego Regionu Za-
głębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” 
Henryka Sągajłło.

Henryka Sągajłłę pożegnał w imieniu 
środowiska prawniczego jego wieloletni 
przyjaciel Edward Chmiel.W uroczysto-
ściach pogrzebowych wzięli udział przed-
stawiciele Zarządu Regionu z przewodni-
czącym Bogdanem Orłowskim na czele, 
senator RP Dorota Czudowska, były prze-
wodniczący ZR Jacek Swakoń oraz wielu 
kolegów ze środowiska prawniczego.

Henryk Sągajłło urodził się w Wilnie. 
Żołnierz AK oddziału wileńskiego. Po roz-
biciu oddziału do czasu Wolnej Polski 
przechowywał sztandar oddziału. Po II 
wojnie światowej przyjechał do Legnicy. 
Ukończył prawo na Uniwersytecie Wro-
cławskim.

Zaangażowany był w legnicki Komitet 
Obywatelski „Solidarność”. Pełnił obo-
wiązki przewodniczącego Sekcji Radców 
Prawnych przy oddziale wojewódzkim 
NSZZ „Solidarność”, a w latach 1990 – 
2009 radcy prawnego Regionu Zagłębie 
Miedziowe NSZZ „Solidarność.

W latach 80. minionego wieku praco-
wał w firmach wchodzących w skład 
KGHM Polska Miedź. W tym w legnickim 
Legmecie. Sągajłło był współwłaścicie-
lem znanej legnickiej kancelarii prawnej 
„Chmiel&Sągajłło”.

Ostatnia droga śp. Henryka Sągajłło
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Lubin to miasto, gdzie 
mieszka i ciężko pracuje 
wielu ludzi. Znaczna ich 

część związana jest z górnic-
twem miedzi. Szczególnym 
miejscem, oprócz szybów górni-
czych znajdujących się wokół 
miasta, jest osiedle „Przylesie”, 
na którym wzniesiono ofiarą 
i rękami górników kościół św. 
Maksymiliana Marii Kolbego.

 
Proboszczem tej parafii jest ks. 

prałat Wiesław Migdał, który 
już 34 lata towarzyszy ludziom 
pracy posługą duszpasterską. 
W diecezji legnickiej pełni rów-
nież od wielu lat posługę dusz-
pasterza Ludzi Pracy. Od daw-
na marzył, by w górniczym ko-
ściele na „Przylesiu” znalazły 
się i były czczone relikwie mę-
czennika, duszpasterza ludzi 
pracy i patrona NSZZ „Solidar-
ność” – bł. Jerzego Popiełuszko. 
Został bestialsko zamordowany 
przez Służbę Bezpieczeństwa za 
głoszenie prawdy, obronę praw 
ludzi pracy i odważne świadec-
two wiary. Warto też wspo-
mnieć, że przed laty ks. Migdał 

służył w wojsku wraz z ks. Je-
rzym, znał więc przyszłego mę-
czennika. Stąd tym bardziej no-
sił w sercu pragnienie, by współ-
brat z wojska zagościł na stałe 
w Lubinie.

 Marzenie spełniło się. 1 maja 
2015 r. u św. Maksymiliana na 
„Przylesiu” o godz. 12 rozpo-
częła się Eucharystia, podczas 
której zostały wniesione do ko-
ścioła relikwie bł. Jerzego. Zo-
stały one przekazane dla lubiń-
skiej parafii przez Archidiecezję 
Warszawską. Na tę okoliczność 
został również namalowany 
portret ks. Popiełuszki, który za-
wisł w prezbiterium świątyni. 
Od tego dnia oblicze bł. Jerzego 
będzie towarzyszyło górniczej 
braci i ich rodzinom w modli-
twach zanoszonych za jego 
wstawiennictwem.

Po powitaniu przybyłych go-
ści nastąpił moment pobłogosła-
wienia i odsłonięcia obrazu. Do-
konał tego ks. Prałat Wiesław 
Migdał w towarzystwie Prze-
wodniczącego Zarządu Regionu 
Zagłębie Miedziowe NSZZ Soli-
darność Bogdana Orłowskiego 

i Starosty Lu-
b i ń s k i e g o 
Adama Myr-
dy. Homilię 
wygłosił o. 
K a z i m i e r z 
G ł a z ,  r e -
demptorysta. 
Ukazał on po-
stać bł. Jerzego, ja-
ko dar nieba na dzi-
siejsze czasy. „Toczył 
on walkę o prawdę, za co 
został zamordowany. Dziś też 
trwa walka i mamy w niej zna-
komity wzór i wspaniałego Pa-
trona. Bogu trzeba dziękować, 
że jego relikwie będą odbierały 
cześć w lubińskiej świątyni” – 
mówił kaznodzieja.

Po zakończeniu Mszy św. od-
był się koncert zespołu „Równi-
ca” z Beskidu Żywieckiego, 
a następnie wierni zgromadzeni 
na uroczystości mieli okazję od-
dać cześć relikwiom bł. Jerzego 
przez ich ucałowanie.

ks. Bogusław Wolański
Foto Wojciech Obremski

Relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki spoczęły w lubińskim kościele św. Maksymiliana Marii 
Kolbe. Uroczystość instalacji relikwii patrona Solidarności odbyła się w piątek 1 maja.

Relikwie patrona Solidarności w Lubinie

W PeBeKa porozumienie zamiast manifestacji
Prowadzone w ostatnich miesiącach ne-

gocjacje płacowe przez organizacje związ-
kowe, w tym NSZZ „Solidarność”, stały 
pod dużym znakiem zapytania. Wejście 
w dniu 17 kwietnia w spór zbiorowy i pla-
nowana na 27 kwietnia manifestacja pod 
biurem spółki „zachęciły” Zarząd PeBeKa 
do podejścia do tematu na poważnie. 
W konsekwencji 24 kwietnia br. organiza-
cjom związkowym udało się wynegocjo-
wać wyższą nagrodę roczną za 2014 r., 
zwiększenie odpisu na Zakładowy Fun-
dusz Świadczeń Socjalnych w 2015 r., po-
prawę warunków BHP i wypłatę jednora-
zowej nagrody na początku IV kwartału br. 
po osiągnięciu optymalnego wyniku finan-
sowego.

Cztery organizacje związkowe, w tym 
NSZZ „Solidarność”, zwracając się do praco-
dawcy 26 lutego 2015 r. o spotkanie ws. 
kształtowania wynagrodzeń i świadczeń 
pracowniczych w 2015 r. zaproponowały: 
wzrost stawek osobistego zaszeregowania 
o 70 zł, zwiększenie odpisu na Zakładowy 
Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2015 r. 
i poprawę warunków BHP w miejscach pra-
cy załogi PeBeKa. Zaborcza postawa Zarzą-
du zmusiła już nie cztery a trzy organizacje 
związkowe do wejścia w spór zbiorowy. Do-
piero planowana manifestacja skłoniła 

przedstawicieli pracodawcy do wypracowa-
nia kompromisu.

W sprawach finansowych udało się wy-
negocjować zwiększenie o 2,5% do maksy-
malnej wielkości 8,5% nagrody rocznej za 
zysk wypracowany w 2014 r. Wypłatę na-
grody podzielono na dwie części: 6% po od-
byciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
a 2,5% do dwóch tygodni po wypłaceniu 
pierwszej transzy. Korzystna zmiana w tabe-
li wypłacania dodatkowej nagrody rocznej 
jest permanentna i będzie mieć zastosowanie 
także w kolejnych latach. Zamiast dotych-
czasowych 17 mln zł zysku „wystarczy” wy-
pracowanie 10 mln zł, żeby osiągnąć prze-
dział 8,5%. Drugą kwestią jest wypłata na 
początku IV kwartału br. jednorazowej na-
grody w kwocie 500 zł brutto dla każdego 
pracownika pod warunkiem wypracowania 
środków w wysokości umożliwiającej jej 
wypłatę.

Postulat dotyczący poprawy warunków 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy będzie na bie-
żąco realizowany. Powołana w spółce Komisja 
BHP prowadzi przegląd warunków bezpie-
czeństwa i higieny pracy na poszczególnych 
stanowiskach pracy – zadanie wykonywane 
jest na podstawie polecenia służbowego Dy-
rektora. Wyniki prowadzonych prac zostaną 
przedstawione 29 maja 2015 r. Oprócz wnio-
sków Komisji BHP zostaną wzięte pod uwagę 

również postulaty pracowników przedstawio-
ne za pośrednictwem organizacji związko-
wych. Część problemów zostało już zażegna-
ne dzięki skardze Przewodniczącego Irka Pa-
sisa z 5 marca 2015 r. do Państwowej Inspekcji 
Pracy, m.in.: zaniechano przymuszania pra-
cowników do gotowości do pracy na co naj-
mniej godzinę przed rozpoczęciem pracy i do-
konano napraw w pomieszczeniach higienicz-
no-sanitarnych na szybie R-IX.

Kolejny z postulatów, czyli zwiększenie 
odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych nastąpi w trzecim kwartale 2015 
r. Zgodnie z ustaleniami zwiększenie odpisu 
będzie mieć formę zasilenia kart płatniczych 
przedpłaconych – podstawowo 600 zł na 
pracownika. Osoby z miesięcznym docho-
dem brutto na członka rodziny we wspól-
nym gospodarstwie domowym poniżej 50% 
minimalnego wynagrodzenia za pracę 
otrzymają zasilenie karty o 200 zł wyższe. 
W przypadku dochodów w przedziale od 
50% do 100% minimalnego wynagrodzenia 
na członka rodziny dodatkowe zasilenie 
zwiększy podstawę o 100 zł. Na czwarty 
kwartał zaplanowano rozmowy w sprawie 
wysokości odpisu na ZFŚS w przyszłym ro-
ku z jednoczesnym uwzględnieniem dofi-
nansowań do żłobków i przedszkoli analo-
gicznie do zasad funkcjonujących od marca 
2015 r. w oddziałach KGHM.

Powyższe porozumienie podpisały trzy 
organizacje związkowe. Związek dozoru – 
który nie wszedł w spór zbiorowy – i pra-
cownicy niezrzeszeni w związkach zawo-
dowych również skorzystają na nowych 
ustaleniach. Pracownicy zrzeszeni m.in. 
w NSZZ „Solidarność” śmiało mogą do-
magać się od swoich kolegów postawienia 
dużego piwa. Gdyby nie uzwiązkowienie 
na poziomie 80% niczego nie udałoby się 
wynegocjować a pracodawca nie liczyłby 
się z głosem przedstawicieli pracowni-
ków.

Wsparcia w negocjacjach udzielił wice-
przewodniczący Sekcji Krajowej Górnictwa 
Rud Miedzi NSZZ „Solidarność” Bogusław 
Szarek. Jako przedstawiciel pracowników 
w Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź 
swoim konsekwentnym działaniem pomógł 
w doprowadzeniu do kompromisu i podpi-
saniu porozumienia za co Komisja Zakłado-
wa NSZZ „Solidarność” w PeBeKa jest mu 
bardzo wdzięczna.

W komunikacie pracowniczym Prezes 
Zarządu napisał: „Pamiętajcie Państwo, że 
pozycję i wartość PeBeKa tworzymy wspól-
nie każdego dnia” – vice versa Panie Preze-
sie! Załoga szanuje wspólnotę PeBeKa i swo-
je stanowiska pracy, a za ciężką pracę należy 
się godna płaca o czym pracodawca często 
zapomina.

Huta Miedzi Legnica ma się dobrze
Legnicka huta ubiegły rok za-

kończyła rekordową produkcją 
miedzi i zyskiem finansowym. We 
wtorek za ekonomiczny sukces na 
akademii z okazji Dnia Hutnika 
załodze dziękował dyrektor Artur 
Więznowski.Jeszcze kilka lat te-
mu mówiło się nawet, że Huta 
Miedzi Legnica może zostać zli-
kwidowana. A w najlepszym 
przypadku zdegradowana do roli 
małej huty złomowej. Dziś nikt w 
jednym z najstarszych zakładów 
pracy w mieście, który dwa lata te-
mu obchodził 60. urodziny, takich 
scenariuszy nie pisze.

Huta ma za sobą kolejny rekor-
dowy rok. – W 2014 wyproduko-
waliśmy ponad 110 tys. ton miedzi 
katodowej. Poprawiliśmy również 
wyniki produkcji ołowiu i siarcza-
nu niklu. Na przestrzeni ośmiu lat 
osiągnęliśmy wzrost produkcji na 
poziomie 25 procent przy zmniej-
szonym zatrudnieniu – mówił dy-
rektor Artur Więznowski.

W Hucie Miedzi Legnica pracuje 
dziś 875 osób. W najbliższych la-
tach zatrudnienie ma nadal spadać, 
ale o zwolnieniach mowy nie ma. – 

Redukcja zatrudnienia odbywać się 
będzie, tak jak do tej pory, poprzez 
odejścia pracowników na emerytu-
ry – zapewniał hutników w trakcie 
dorocznej akademii dyrektor Wię-
znowski.

Siedem lat temu huta była pod 
kreską. W ubiegłym roku wypraco-
wała aż 156 mln zł zysku. Ale naj-
ważniejsze dla zakładu i jego załogi 
jest coś innego.

Chodzi o zmianę polityki zarzą-
du KGHM wobec legnickiej huty, 
która ma zagwarantowaną możli-
wość produkcji miedzi do 2020 ro-
ku. Władze miedziowego koncernu 
planują też w Legnicy poważne in-
westycje mające na celu utworzenie 
nowych linii przetwarzania złomu.

- Przyszłość zakładu wygląda 
bardzo dobrze. O tym, jak poważne 
plany ma wobec naszej huty zarząd 
KGHM świadczą choćby nakłady 
inwestycyjne. W 2014 roku wynio-
sły one aż 117 mln zł. Niejedno du-
że miasto mogłoby nam pozazdro-
ścić takiej kwoty wydanej na inwe-
stycje – powiedział dyrektor legnic-
kiej huty.

Słowa dyrektora Więznowskiego 
potwierdził obecny na wtorkowej 
uroczystości wiceprezes KGHM 
Polska Miedź Jacek Kardela. Na 
akademii tradycyjnie już nie zabra-
kło przedstawicieli władz miasta, 
samorządowców z regionu oraz 
polityków.

Kilkudziesięciu legnickich hutni-
ków zostało odznaczonych okolicz-
nościowymi medalami. Wśród nich 
było kilku członków NSZZ „Soli-
darność”. Adam Ciereszko otrzy-
mał medal  Zasłużony dla Huty 
Miedzi „Legnica”,  Robert Garbow-
ski, Marek Nawojczyk i Bolesław 
Porada nagrodzeni zostali meda-
lem  za długoletnią służbę,  a Piotr 
Biskup otrzymał Dyplom Uznania.

j/wo

Dzień Hutnika w Głogowie

W Miejskim Ośrodku Kultury w Gło-
gowie (7 maja) odbyła się Centralna 
Akademia obchodów Dnia Hutnika 
2015. Wśród zaproszonych gości byli 
parlamentarzyści, duchowni, przedsta-
wiciele Zarządu KGHM, dyrektorzy hut 
Głogów, Legnica, Cedynia, lokalne 
władze i oczywiście przedstawiciele 
Związków Zawodowych (o tych ostat-
nich  rzecznik prasowy KGHM Dariusz 
Wyborski wymieniając zaproszonych 
gości zapomniał). Na akademii odzna-
czono zasłużonych pracowników meda-
lami – państwowymi – Za Długoletnią 
Służbę, branżowymi – Zasłużony dla 
KGHM „Polska Miedź” S.A, resortowy-

mi – Zasłużony dla Ener-
getyki, wśród odznaczo-
nych byli członkowie na-
szego Związku. Wyróż-
niono również pracow-
ników za długoletnią 
pracę na rzecz KGHM 
(45, 40, 35 lat pracy w 
firmie)statuetką święte-
go Floriana.

Po akademii w obe-
rży „Leśna Dolina” odbyła się centralna 
Karczma piwna na której bawiło się 
około 600 osób, a panie bawiły się na 
Combrze Babskim na sali konferencyj-
nej w HM „Głogów”.

W dniu 10.05,2015 w głogowskiej 
Kolegiacie odbyła się msza św. w in-
tencji hutników.

Andrzej Kucharski
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Zamach na Jana Pawła II
Była środa 13 maja 1981 

roku, dzień audiencji gene-
ralnej. Punktualnie o godzi-
nie piątej po południu biały 
odkryty samochód z papie-
żem Janem Pawłem II wje-
chał na pełen ludzi Plac 
Świętego Piotra w Watyka-
nie.

Rozległy się okrzyki i okla-
ski. Przy drugim okrążeniu 
sektorów, gdy samochód zna-
lazł się w pobliżu Spiżowej 
Bramy rozległy się strzały 

z browninga 9 mm. Siedzące 
na kolumnadzie Berniniego 
gołębie poderwały się do lotu. 
Tłum dopiero po chwili zorien-
tował się, co się stało. Krzyki 
i szloch przeszły przez cały 
Plac. Jan Paweł II został ciężko 
ranny. Strzelał Turek Ali Agca.

Papież przeżył zamach, 
przebaczył zamachowcy. Ali 
Agca wyszedł już więzienia, 
wielokrotnie zmieniał swoje 
zeznania.

Tyle wiemy na pewno. Ca-
łą resztę, motywy i moco-

dawców, do dziś skrywa za-
słona tajemnicy. Choć i tak 
wiele wiemy. Między innymi 
dzięki śledztwu prowadzo-
nemu przez IPN.

Jak pisał niedawno To-
masz Wiścicki – ustalono 
maczanie palców przy zama-
chu przez bułgarską bezpie-
kę. Ale Bułgarzy nie mogli 
sobie sami pozwolić na za-
mach. Inicjatywa musiała 
przyjść z Moskwy. Być może 
kiedyś cała prawda wyjdzie 
na jaw.  IPN. FO
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Zdjęcie z Mszy świętej 
w kościele świętego Jacka 

w Legnicy. 

Czarna Rachel w czerwonym idzie szalu drżąca 
I gałęzie choiny potrąca idąca - 
Nikogo nie chce budzić swej sukni szelestem, 
I idzie w przód jak senna, z rąk tragicznym gestem, 
I wzrokiem, błędnym wzrokiem gasi mgieł welony, 
I świt się robi naraz. I staje zlękniony. 
Pobladłe Robespierry, cisi, smutni, czarni, 
Wychodząc, z hukiem drzwiami trzasnęli kawiarni. 
Na rogach ulic piszą straszną ręką krwawą, 
Uśmiechają się dziwnie i giną na prawo. 
Tylko słychać nóg tupot na ulicy pustej 
I szept cichy. Trup jakiś z zbielałymi usty -

I gdzieś kończy muzyka jakiś bal spóźniony. 
Pod lila abażurem mrugają lampiony. 
Białych sukni w nieładzie senność, ciepło, zmiętość 
I piersi, krągłych piersi obnażona świętość, 
I mazur, biały mazur w ogłupiałej sali: 
Dziś! dziś! dziś! Wieś zaciszna i sznury korali. 
Roztańczyła się sala tęgim nóg tupotem. 
Hołubce o podłogę walą, biją grzmotem, 
Białe panny i panny niebieskie, różowe, 
Przelotnie a zalotnie przechylają głowę 
I mówią czarnym frakom: „Przyjdźcie do nas jutro” 
I podają im usta za podane futro.

A kiedy świt różowy przez żaluzje wnika, 
Dla siebie, nie dla gości, gra jeszcze muzyka. 
Menuetem się cichym wiolonczela żali, 
I białe margrabiny przychodzą z oddali. 
Na liliowych oparach spływają bez słowa, 
I panier rozłożyła markiza liliowa, 
Kawaler podszedł blady. Pani tańczyć każe! 
I tańczą hafty, sprzączki, koronki, pliumaże.

A w klarnet, flet i skrzypce, w ukłony margrabin 
Czerwoną, rozwichrzoną wpada nutą Skriabin. 
Drze ciszę dysonansem, wali w okiennice, 
Muzykę wyprowadza przed dom, na ulice, 
Na place, rozkrzyczane w potępieńcze ryki, 
I rzuca w twarz akordom zgłodniałe okrzyki, 
Na ziemię je obalił i kopie z rozpaczą: 
Otworzyć wszystkie okna! Niech ludzie zobaczą!!

Wielkimi ulicami morze głów urasta 
I czujesz, że rozpękną ulice się miasta, 
że Bogu się jak groźba położą pod tronem 
I krzykną wielką ciszą... lub głosów milionem. 
A teraz tylko czasem kobieta zapłacze –

Aż nagle na katedrze zagrali trębacze!!

Mariackim zrazu cicho śpiewają kurantem, 
A później, później bielą, później amarantem, 
Później dzielą się bielą i krwią, i szaleństwem, 
Wyrzucają z trąb radość i miłość z przekleństwem, 
I dławią się wzruszeniem, i płakać nie mogą, 
I nie chrypią, lecz sypią w tłum radosną trwogą 
A ranek, mroźny ranek sypie w oczy świtem. 
A konie? Konie walą o ziemię kopytem 
Konnica ma rabaty pełne galanterii 
Lansjery-bohatery! Czołem kawalerii! 
Hej, kwiaty na armaty! żołnierzom do dłoni! 
Katedra oszalała! Ze wszystkich sił dzwoni. 
Księża idą z katedry w czerwieni i zlocie. 
Białe kwiaty padają pod stopy piechocie. 
Szeregi za szeregiem! Sztandary! Sztandary!

A On mówić nie może. Mundur na nim szary. 

80 lat temu zmarł 
Józef Piłsudski
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Drze ciszę dysonansem, wali w okiennice, Drze ciszę dysonansem, wali w okiennice, Drze ciszę dysonansem, wali w okiennice, Drze ciszę dysonansem, wali w okiennice, Drze ciszę dysonansem, wali w okiennice, Drze ciszę dysonansem, wali w okiennice, Drze ciszę dysonansem, wali w okiennice, Drze ciszę dysonansem, wali w okiennice, Drze ciszę dysonansem, wali w okiennice, Drze ciszę dysonansem, wali w okiennice, Drze ciszę dysonansem, wali w okiennice, Drze ciszę dysonansem, wali w okiennice, Drze ciszę dysonansem, wali w okiennice, Drze ciszę dysonansem, wali w okiennice, Drze ciszę dysonansem, wali w okiennice, Drze ciszę dysonansem, wali w okiennice, Drze ciszę dysonansem, wali w okiennice, 
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12 m a j a  1 9 3 5 
roku w Bel-
wederze 

zmarł Józef Pił-
sudski, marsza-
łek Polski. Przy-
wódca ruchu 
niepodległo-
ś c i o w e g o , 
s o c j a l i s t a , 
s y b e r y j s k i 
z e s ł a n i e c , 
dowódca woj-
skowy, poli-
tyk, naczelnik 
państwa .  By ł 
legendą za życia i 
pozostał nią do dzi-
siaj. Legendą, o którą 
toczyły się i toczą nadal 
sporu. O stosunek do Sejmu, 
o maj 1926, o Berezę. Uwielbia-
ny, czczony, szanowany, rów-
nież potępiany. Na pewno wiel-
ki.

Niedługo przed śmiercią spisał 
swoją ostatnia wolę: „Nie wiem czy 
nie zechcą mnie pochować na Wa-
welu. Niech! Niech tylko moje serce 
wtedy zamknięte schowają w Wilnie 
gdzie leżą moi żołnierze co w kwiet-
niu 1919 roku mnie jako wodzowi 
Wilno jako prezent pod nogi rzucili. 
(…) A zaklinam wszystkich co mnie 
kochali sprowadzić zwłoki mojej 
matki z Sugint Wiłkomirskiego po-
wiatu do Wilna i pochować matkę 
największego rycerza Polski nade 
mną. Niech dumne serce u stóp 
dumnej matki spoczywa. Matkę po-
chować z wojskowymi honorami 
ciało na lawecie i niech wszystkie ar-

maty zagrzmią salwą 
pożegnalna i powi-

talna tak by szy-
by w Wilnie 

się trzęsły. 
Matka mnie 
do tej roli 
jaka mnie 
wypadła 
chowała.”

Ostat-
niego na-
maszcze-
nia udzielił 
Marszałko-

wi ksiądz 
Władysław 

Korniłowicz z 
Lasek. Piłsudski 

odszedł w obecności 
żony i córek.

15 maja trumnę z ciałem Piłsud-
skiego przewieziono na lawecie za-
przężonej w sześć koni do katedry 
św. Jana. Ustawiono ją w nawie 
głównej świątyni. Tam marszałka że-
gnały tłumy. 

Dzień później została odprawiona 
msza pontyfikalna, po której kon-
dukt z trumną przemaszerował na 
Pole Mokotowskie, gdzie odbyła się 
defilada na cześć zmarłego. Genera-
łowie przenieśli trumnę na platformę 
kolejową, a później przeciągnęli ją 
sznurami do lokomotywy. Podróż 
do Krakowa trwała całą noc. Pociąg 
zatrzymywał się na stacjach, gdzie 
czekały tłumy ludzi. 18 maja o godzi-
nie 8:30 pociąg żałobny dotarł do 
Krakowa. Trumna została przewie-
ziona na Rynek, a stamtąd na Wa-
wel. Na Wawelu na przywitanie 

trumny zabił dzwon Zygmunta. Po 
mszy odprawionej przez arcybisku-
pa Adama Sapiehę generałowie zło-
żyli ciało w krypcie św. Leonarda. (22 
czerwca 1937 rok trumnę Marszałka 
przeniesiono do krypty pod Wieżą 
Srebrnych Dzwonów.) Działa usta-
wione na wawelskim wzgórzu od-
dały 101 strzałów armatnich. Szacuje 
się, że w pogrzebie Józefa Piłsudskie-

go uczestniczyło ok. 100 tys. ludzi. 
Rok po śmierci Piłsudskiego, zgod-
nie z jego wolą 12 maja 1936 roku, je-
go serce zostało złożone w grobie 
matki na cmentarzu Na Rossie w 
Wilnie.

Publikujemy, oddający atmosferę 
tego czasu, wiersz „Piłsudski” Jana 
Lechonia:

IPN

Smolista czerń ich strojów majesta-
tycznie kontrastowała ze śnieżną 
bielą ornatów duchowieństwa i alb 

służby liturgicznej. Gdy po wyjściu ze 
świątyni kapłan dokonywał pokropienia 
wodą zebranych i ich maszyn, na dotych-
czas błękitnym niebie pojawiły się kobal-
towe chmury i również niebo zesłało 
swoje błogosławieństwo. Zjazd zakoń-
czył się agapą, na której spożywano gro-
chówkę z wojskowej kuchni polowej.

Swoją obecnością zjazd uświetnili mo-
tocykliści z: Biedrzykowic, Radoniowa, 

Goczałkowa, Rudnej, Żar, Żagania, Ja-
wora, Prochowic, Legnicy, Nowej Wsi 
Legnickiej, Wołowa, Nowej Rudy, Świe-
bodzic, Lubinia, Krzeszowa, Zgorzelca, 
Miszkowic, Wrocławia, Przemkowa, 
Żarskiej Wsi, Kawszowej, Bolesławca, 
Prochowic, Węglińca, Zabrza, Lwówka 
Śl., Polkowic, Złotoryji, Brochocina, 
Ogrodziska i Michałowa.

Wśród motocyklistów byli obecni tak-
że przedstawiciele NSZZ „Solidarność”.

K.M. fot. Mieczysław Gabrowski
(www.opactwo.eu)

Solidarność HM Legnica 
w Rudawach Janowickich

Komisja Zakładowa NSZZ 
„Solidarność” Huty Miedzi 
Legnica zorganizowała dla 
członków Związku i ich ro-
dzin wycieczkę rekreacyjną 
w Rudawy Janowickie . 
Związkowcy zdobyli Krzyż-
ne oraz Sokoliki.

W wycieczce uczestniczyło 
osiemdziesiąt osób. Po gór-
skim spacerze i zwiedzaniu 
Pałacu w Wojanowie prze-
wodniczący KZ Mieczysław 
Krzywy zaprosił na  poczęstu-
nek do restauracji Mazurkowa 
Chata w Jeleniej Górze.

Przedwyborczy spektakl na zamówienie
W dniu 29 kwietnia br. 

zwołane w trybie pilnym po-
siedzenie Zwyczajnego Wal-
nego Zgromadzenia Akcjo-
nariuszy KGHM Polska 
Miedź wbrew przesłankom 
nie zaskoczyło niczym nad-
zwyczajnym. Nie doszło do 
planowanych zmian w Ra-
dzie Nadzorczej a udziałow-
cy przystali na przeznacze-
nie trzeciej części zysku na 
dywidendę, czyli 800 mln zł 

– 4 zł na jedną akcję. Dzień 
uzyskania prawa do dywi-
dendy ustalono na 27 maja 
2015 r. Wypłata dywidendy 
nastąpi w dwóch ratach po 2 
zł za każdą akcję – 18 czerw-
ca i 19 października.

Zarząd KGHM pomimo 
wprowadzenia podatku od 
wydobycia niektórych kopalin 
– bardziej znany jako podatek 
od miedzi i srebra – zapropo-
nował wypłatę ok. 33% zysku 

za 2014 r. na dywidendę. Taka 
sytuacja była akceptowalna 
przed 2012 r., w którym koali-
cja PO-PSL przy aprobacie 
prezydenta Komorowskiego 
wprowadziła drenującą bu-
dżet KGHM daninę. W tym 
momencie zadłużenie spółki 
sięga ok. 7 mld zł, KGHM stać 
jedynie na niezbędne inwesty-
cje, o nowych nie może być 
mowy. Kolejne lata nie zapo-
wiadają polepszenia sytuacji.

Nigdy w historii miedzio-
wej spółki Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy 
(ZWZA) nie było zwołane tak 
wcześnie – jeszcze w kwietniu. 
Nie da się ukryć, że zrobiono 
to na zamówienie strażnika 
żyrandola, który chce udobru-
chać społeczeństwo przed wy-
borami na urząd prezydenta. 
W konsekwencji tych działań 
pracownicy ekspresowo, bo 
jeszcze 30 kwietnia otrzymali 

nagrodę roczną z zysku za 
2014 r. Platforma liczy na krót-
ką pamięć u pracowników 
KGHM, którzy ich zdaniem 
zamiast pójść na wybory, 10 
maja będą grillować.

Co ciekawe podczas ZWZA 
nikt nie zadał ani jednego pyta-
nia a całe posiedzenie odbyło 
się w milczącej atmosferze i 
biernej postawie akcjonariuszy. 
Taka sytuacja również nigdy 
wcześniej nie miała miejsca. W 

dniu 9 kwietnia br. na wniosek 
Ministerstwa Skarbu Państwa 
zmieniono porządek obrad po-
przez umieszczenie punktu 
dotyczącego zmian w składzie 
Rady Nadzorczej spółki, lecz 
gdy doszło do tego etapu, nikt 
nie zabrał głosu. Wygląda na 
to, że nie doszło do porozumie-
nia politycznego i nie podjęto 
decyzji o zwiększeniu lub 
zmniejszeniu ilości członków 
Rady Nadzorczej.

II Zjazd Motocyklowy 
Dolnego Śląska W niedzielę, dnia 10 maja 2015 r. miał miejsce 

w krzeszowskim Sanktuarium II Zjazd Motocyklowy 
Dolnego Śląska. 124 miłośników jednośladów przybyło 
na swoich żelaznych maszynach, aby wspólnie 
uczestniczyć w Eucharystii. Pierwsi motocykliści 
zaczęli się pojawiać na placu kościelnym od godziny 
11, żeby w samo południe stanąć przed obliczem 
Krzeszowskiej Pani, modląc się podczas Mszy św.
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7 czerwca 2015 11:00 Rejestracja grup
12:00 Msza święta
13:30 Festyn rodzinny

Pielgrzymka 
NSZZ „Solidarność” 
do Krzeszowa 

7 czerwca 2015 7 czerwca 2015 7 czerwca 2015 


