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Szkolenia
PEZ Zarządzanie strategiczne
W dniach 22 – 23 maja br. uczestnicy cyklu szkoleń 

„Podstawowe Elementy Zarządzania”  wzięli udział 
w warsztatach Zarządzanie strategiczne, podczas któ-
rych uczyli się korzystać z narzędzi służących do analizy 
strategicznej organizacji. W projekcie uczestniczą przed-
stawiciele NSZZ „Solidarność” z: Huty Miedzi „Legnica”, 
Huty Miedzi „Głogów” i Zakładów Wzbogacania Rud – 
Oddziałów KGHM Polska Miedź SA , WPEC-u w Legnicy 
SA, Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy,  Urzę-
du Miejskiego w Głogowie, Winkelmanna Sp. z o. o. 
w Legnicy i Kuźni „Jawor” S.A. Zajęcia przeprowadził 
Bogusław Sowiński.

Podstawy funkcjonowania systemu oświaty 
w aspekcie praw i obowiązków nauczycieli

29 maja br. w Legnicy przeprowadzono szkolenie 
Podstawy funkcjonowania systemu oświaty w świetle 
praw i obowiązków nauczycieli, w którym uczestniczyli 
przedstawiciele Organizacji Międzyzakładowych NSZZ 
„Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania nr 1 
i 2 w Legnicy. Sławomir Poświstak, prawnik z Regionu 
Dolny Śląsk,  omówił m.in. zagadnienia związane z miej-
scem prawa oświatowego w prawie pracy, zasady na-
wiązywania, modyfikacji, rozwiązywania i wygaszania 
nauczycielskich stosunków pracy, prawo do urlopów na 
poratowanie zdrowia i uprawnienia rady pedagogicznej.

Szkolenie na temat rozwoju NSZZ „Solidarność”
9 czerwca br. w siedzibie Regionu w Legnicy miało 

miejsce Szkolenie na temat rozwoju NSZZ „Solidar-
ność”. Podczas szkolenia rozmawiano o kondycji NSZZ 
„Solidarność”, omówiono niektóre przepisy prawa we-
wnątrzzwiązkowego i powszechnego oraz zapropono-
wano strategię pozyskiwania nowych członków.  
Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele organizacji 
z następujących firm: Volkswagen Motor Polska Sp. z o. 
o. w Polkowicach, Rileta Sp. z o. o. w Legnicy, Winkel-
mann Sp. z o. o. w Legnicy, FUM Chofum S.A. w Cho-
cianowie i KGHM Metraco S.A. w Legnicy oraz z Organi-
zacji Międzyzakładowej w Regionie. Zajęcia przeprowa-
dziła Ewa Kosiorowska.

Solidarność się zbroi
Region Zagłębie Miedziowe w dniach 10 – 12  czerw-

ca br. podczas szkolenia Lider dialogu autonomicznego 
– część 2 zbroił działaczy organizacji zakładowych 
w wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia dzia-
łalności związkowej. Celem szkolenia było poszerzenie 
wiedzy o sposobach rozwiązywania konfliktów, przeka-
zywaniu informacji wewnątrz Związku i negocjowaniu.  
Przypomniano również ustawę  o społecznej inspekcji 
pracy i przepisy dotyczące komisji bhp. Uczestnicy wy-
mienili się problemami i doświadczeniami ze swoich or-
ganizacji. W zajęciach wzięli udział przedstawiciele orga-
nizacji w: KGHM Metraco S.A. w Legnicy, Volkswagen 
Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, FUM Chofum 
S.A. w Chocianowie, Rileta Sp. z o. o. w Legnicy, Winkel-
mann Sp. z o. o. w Legnicy oraz z Organizacji Międzyza-
kładowej w Regionie. Szkolenie przeprowadzili Ewa Ko-
siorowska i Wojciech Zawadzki, a porad prawnych 
udzielała mecenas Monika Majka.

Pogotowie 
protestacyjne 
zawieszone

Komisja Krajowa NSZZ 
„S”, obradująca 16 i 17 
czerwca br. w Toruniu za-
wiesiła trwające od początku 
roku pogotowie protestacyj-
ne.

Akcja protestacyjna „S” zo-
stała zawieszona, gdyż wy-
bór na prezydenta RP An-
drzeja Dudy oraz postęp prac 
legislacyjnych nad Radą Dia-
logu Społecznego pozwalają 
mieć nadzieję na powrót do 
normalności.  ZRG

Klub SIP w Sitech 
Sp. z o. o. w Polkowicach
Kolejne spotkanie Klubu Społecznego Inspektora Pracy 
w Regionie Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” odbyło się 
17 czerwca 2015 r. w firmie Sitech Sp. z o. o. w Polkowicach. 
Podczas wizyty poznano specyfikę pracy w firmie i warunki bhp 
w firmie motoryzacyjnej. 

W wizycie brali udział 
społeczni inspekto-
rzy pracy z Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego 
w Radwanicach, Regionalnego 
Centrum Zdrowia Sp. z o. o. 
w Lubinie, Spółdzielni Mieszka-
niowej Piekary w Legnicy, Urzę-
du Skarbowego w Lubinie, 
DODR we Wrocławiu, Volks-
wagen Motor Polska Sp. z o. o. 
w Polkowicach,  Inova CIT Sp. 
z o. o. w Lubinie, MPK Sp. z o. o. 
w Legnicy, Faurecia Legnica 
S.A., PBK PeBeKa S.A. w Lubi-
nie, Sanden Manufucturing 
Poland Sp. z o. o. w Polkowi-
cach, Voith Industrial Services 
Sp. z o.o. w Gliwicach Oddział 
Polkowice i Zakładów Górni-
czych „Lubin”, Zakładów Gór-
niczych „Rudna”, Zakładów 
Wzbogacania Rud – oddziałów 
KGHM Polska Miedź SA. Gość-
mi opiekował się Dariusz Fila-
rowski – Zakładowy Społeczny 
Inspektor Pracy w Sitechu.

„Nie można ograniczać 
roli sip”. Spotkanie 
inspektorów w Gdańsku

W tym roku minęło 65 lat od 
powstania w Polsce Społecznej 
Inspekcji Pracy. Koordynato-
rzy SIP działający w regionach 
i branżach Związku spotkali 
się w Gdańsku, żeby rozma-
wiać o losach ustawy o SIP, 
którą konfederacja Lewiatan 
zaskarżyła do Trybunału Kon-
stytucyjnego. W spotkaniu 
uczestniczyła Bożena Borys- 
Szopa, członek Rady Ochrony 
Pracy przy Sejmie RP oraz Bar-
bara Surdykowska, ekspert 
„Solidarności”.

SIP jest samodzielnym orga-
nem kontroli. To służba społecz-
na pełniona przez pracowni-
ków, pod kierownictwem 
związków zawodowych. – Spo-
łeczna Inspekcja Pracy została 
powołana w celu zapewnienia 
związkom zawodowym nie-
zbędnych warunków do spra-
wowania kontroli przestrzega-
nia przepisów prawa pracy 
i bhp i reprezentuje wszystkich 
pracowników, bez względu na 
przynależność do związków za-
wodowych – mówi Marzena 

Flis, pełnomocnik „Solidarno-
ści” ds. Bhp.

Zdaniem Lewiatana w obec-
nej ustawie o społecznej inspek-
cji pracy brakuje precyzyjnego 
określenia maksymalnej liczby 
społecznych inspektorów pracy, 
którzy mogą funkcjonować 
w zakładzie pracy, czego efek-
tem jest „nieuzasadniona waż-
nym interesem publicznym in-
gerencja w wolność gospodar-
czą pracodawców”. Lewiatan 
uważa, że również zapis o zbyt 
szerokim i ogólnikowym okre-
śleniu kompetencji społecznych 
inspektorów pracy jest niezgod-
ny z Konstytucję RP i zwraca 
uwagę na nieprecyzyjne okre-
ślenie obciążeń, jakie pracodaw-
ca powinien ponosić w związku 
z działaniem społecznych in-
spektorów pracy.

Związek zaznacza, że nie 
można ograniczać roli społecz-
nej inspekcji pracy, ponieważ 
pełni ona bardzo ważną rolę 
w procesie poprawy warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
w zakładzie.  - Społeczna In-
spekcja Pracy jest dla nas bardzo 
ważna  - powiedział podczas 
spotkania Piotr Duda, szef „Soli-
darności” – To potrzebny instru-

ment, dzięki któremu przestrze-
gane są układy zbiorowe pracy 
i warunki bhp. Dobrze by było, 
gdyby pracodawcy zrozumieli, 
że dzięki uwagom społecznych 
inspektorów pracy przedsię-
biorstwa poprawiają swoje stan-
dardy, przez co stają się bardziej 
konkurencyjne – podkreślił 
przewodniczący KK.

Z raportów Państwowej In-
spekcji Pracy wynika, że w za-
kładach, gdzie działają spo-
łeczni inspektorzy, warunki 
pracy są znacznie lepsze, 
a kontrole wykazują dużo 
mniej uchybień, niż w firmach, 
gdzie „sipowców” nie ma. - 
SIP odgrywa bardzo ważną ro-
lę w systemie ochrony pracy. 
Inspektorzy dbając o poprawę 
warunków zatrudnienia po-
większają udział pracowników 
w kształtowaniu bezpiecznego 
miejsca pracy. Nasza inspekcja 
od lat wykorzystuje ich do-
świadczenia i uwagi podczas 
kontroli w zakładach pracy – 
podkreśla Danuta Rutkowska, 
rzecznik prasowy Państwowej 
Inspekcji Pracy.Region Zagłę-
bie Miedziowe NSZZ „Solidar-
ność” reprezentował Wojciech 
Zawadzki. hd

Andrzej 
Duda 
Prezydentem 
RP!

Andrzej Duda wygrał wybory 
na Prezydenta RP.

Andrzej Duda uzyskał 8630627 
tj. 51,55%, a Bronisław Komo-
rowski 8112311 tj. 48,45%.

W Region Zagłębie Miedziowe 
wygrał Andrzej Duda uzyskując 
113 406 . Bronisław Komorowski 
uzyskał  95 915 .

POWIAT GŁOGOWSKI:
1.  Duda Andrzej Sebastian 

20053 52.83%
2.  Komorowski Bronisław 

Maria 17907   47.17%
POWIAT POLKOWICKI:
1.  Duda Andrzej Sebastian 

16653 64.19%
2.  Komorowski Bronisław 

Maria 9291 35.81%
POWIAT LUBIŃSKI:
1.  Duda Andrzej Sebastian 

28504 61.08%
2.  Komorowski Bronisław 

Maria 18160 38.92%
POWIAT LEGNICKI:
1.  Duda Andrzej 

Sebastian 10964 51.49%
2.  Komorowski Bronisław 

Maria 10331 48.51%
MIAST LEGNICA:
1.  Duda Andrzej 

Sebastian 19225 46.65%
2.  Komorowski Bronisław 

Maria 21987 53.35%
Powiat Złotoryjski:
1.  Duda Andrzej 

Sebastian 8218  48.40%
2.  Komorowski Bronisław 

Maria 8760 51.60%
POWIAT JAWORSKI:
1.  Duda Andrzej 

Sebastian 9789 49.70%
2.  Komorowski Bronisław 

Maria 9906 50.30%

SIP jest samodzielnym orga-
nem kontroli. To służba społecz-
na pełniona przez pracowni-
ków, pod kierownictwem 
związków zawodowych. – Spo-
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Chcieli odebrać załodze przedstawicieli w Radzie Nadzorczej – 
w zamian proponują wybór przedstawiciela w Zarządzie Spółki 

Rada Nadzorcza 
ponad Zarządem

Rada Nadzorcza na wniosek Zarząd KGHM na 
wrzesień rozpisała wybory członka zarządu z wy-
boru załogi. Na bazie doświadczeń płynących z ca-
łej Polski i KGHM, NSZZ „Solidarność” jest prze-
ciwna wyborowi członka zarządu przez pracowni-
ków. W przeciwieństwie do reprezentowania zało-
gi w Radzie Nadzorczej, zasiadanie w Zarządzie 
niczego nie wnosi. Jest to jedynie szukanie dobrze 
płatnego – 2 mln zł rocznie – stanowiska dla wska-
zanej osoby. Jednocześnie Zarząd ponownie po-
szedł do sądu w celu odwołania członków Rady 
Nadzorczej z wyboru załogi – nieskutecznie.

W mediach ukazały się wypowiedzi zwolenników 
takiego rozwiązania i porównania przedstawiciela 
w Zarządzie do reprezentacji w Radzie Nadzorczej. 
Jeden z kolegów z innego związku atakuje Przewod-
niczącego Józefa Czyczerskiego: „Jeżeli nie widzi on 
potrzeby, żeby załoga posiadała swojego przedsta-
wiciela w zarządzie spółki, to także nie powinien star-
tować do rady nadzorczej”. Nawet dziecko w szkole 
jest w stanie odróżnić czym jest nadzór, a czym za-
rządzanie. Widocznie trzeba pokrótce wyjaśnić czym 
różnią się kompetencje członka Zarządu i członka 
Rady Nadzorczej. Te funkcje są bardzo precyzyjnie 
opisane w Kodeksie Spółek Handlowych. Na człon-
ku zarządu spoczywa odpowiedzialność bezpośred-
nia. Każde udowodnione działanie na szkodę spółki, 
choćby reprezentowanie interesów pracowników, 
kończy się dla tego człowieka źle. W przeszłości było 
już wiele przykładów  prezesów wybieranych przez 
pracowników. Zazwyczaj wybór prezesa z nadania 
załogi kończy się zbieraniem podpisów ws. jego od-
wołania. W miedziowej spółce z naruszeniem prawa 

był już wybrany na członka Zarządu KGHM Wiktor B. 
Trudno sobie przypomnieć, żeby wybrany przedsta-
wiciel poprawił sytuację pracowników. Wręcz prze-
ciwnie. Dodatkowo po jakimś czasie został preze-
sem spółki. Obecnie prezes Zarządu zarabia 2 mln zł. 
Jeśli ktoś chce się dorobić powinien do tego dążyć 
innym sposobem zamiast wdrapywać się na szczyt 
po plecach pracowników.

Rada Nadzorcza, jak sama nazwa wskazuje, jest 
to organ nadzorczy. Jednym z głównych zadań 
członka Rady z wyboru załogi jest nadzorowanie 
i zwracanie uwagi zarządowi na elementy istotne dla 
pracowników. Zgodnie z zapisami w Krajowym Re-
jestrze Sądowym jeden członek Zarządu KGHM nie 
może o niczym decydować. Za to pierwszy sygnał 
o szkodliwych dla spółki lub pracowników działa-
niach zawsze idzie od Rady Nadzorczej i tam faktycz-
nie potrzebny jest nasz człowiek.

Koledzy z drugiego związku twierdzą, że „Solidar-
ność” nie powinna ingerować w tę sprawę, a załoga 
sama zdecyduje czy iść na wybory. Oczywiście wy-
bór należy do pracowników. „Solidarność” wskazu-
je jednak na brak korzyści i bezcelowość udziału 
w pracowniczych wyborach członka zarządu i dora-
dza w tym zakresie swoim członkom związku. Nikt 
nie będzie odbierać nam prawa do głosu, jak niegdyś 
czynili to komuniści. Poza tym władze spółki chcą 
dać pracownikom członka Zarządu. Z drugiej strony 
ponownie wykorzystali wszelkie możliwe sposoby, 
żeby odebrać przedstawicieli załogi w nadzorze spół-
ki. Koledzy związkowcy, czy nie wydaje się wam to 
podejrzane?! 

Starania Zarządu o pozbycie się z nadzoru spółki członków Rady Nadzorczej z wyboru załogi spełzły na niczym 
– Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną

Zarząd KGHM przegrał ws. Rady Nadzorczej
To już pewne. Sąd Najwyższy 

nie zgodził się z mętnymi tłuma-
czeniami prawników Zarządu 
KGHM na czele z Prezesem 
Wirthem. Innymi słowy, przez 
kilka lat wiodący akcjonariusz 
jakim jest Ministerstwo Skarbu 
Państwa, łamał prawo. Czas po-
każe czy ministrowie kierujący 
tym resortem poniosą konse-
kwencje uprawiania bezprawia 
i tworzenia państwa w pań-
stwie. Członkowie Rady Nad-
zorczej KGHM z wyboru załogi 
– tej i kolejnych kadencji – już 
bez przeszkód będą mogli re-
prezentować pracowników 
i dbać o ich interesy. Przypo-
mnijmy jednak jaki był przebieg 
całej sprawy w ostatnich latach.

Sprawa dotyczyła łamania 
ustawy o komercjalizacji i pry-
watyzacji przedsiębiorstw pań-
stwowych, która rozpoczęła się 
w maju 2011 r., gdy ówczesny 
Minister Skarbu Państwa Alek-
sander Grad podjął decyzję 
o niepowołaniu w skład Rady 
Nadzorczej trzech wybranych 

przez pracowników przedsta-
wicieli. Argumentem, który był 
podnoszony nieoficjalnie, była 
przepychanka z policją w trakcie 
protestu sprzed siedziby spółki. 
Cała wytworzona sytuacja słu-
żyła wyłącznie politykom Plat-
formy Obywatelskiej, którzy za-
trudnili Pana Wirtha i szukali 
pretekstu do pozbycia się przed-
stawicieli załogi z Rady Nadzor-
czej.

Sądowe rozprawy trwały 
trzy lata, tyle ile trwa kadencja 
Rady Nadzorczej i dopiero Sąd 
Apelacyjny we Wrocławiu 
w 2013 r. zakwestionował wy-
rok Sądu Okręgowego w Le-
gnicy. Sprawa dotyczyła wnie-
sienia apelacji przez akcjonariu-
sza Waldemara Brusa. W ten 
sposób po wieloletniej batalii 
sąd uchylił uchwałę o niepowo-
łaniu członka Rady Nadzorczej 
Józefa Czyczerskiego do nadzo-
ru spółki. Stało się to dopiero 
pod koniec kadencji. W mię-
dzyczasie przebiegały wybory 
na dziewiątą kadencję i pra-

cownicy ponownie wybrali 
trzech przedstawicieli. Mając 
prawomocny wyrok sądu, 
Skarb Państwa będący głów-
nym akcjonariuszem pod wo-
dzą nowo wybranego ministra 
Skarbu Państwa podjął decyzję 
o powołaniu członków Rady 
Nadzorczej z wyboru załogi.

Sprawa wydawała się za-
mknięta, ale Zarząd KGHM po-
stanowił złożyć skargę kasacyj-
ną do Sądu Najwyższego na 
wyrok Sądu Apelacyjnego we 
Wrocławiu. Sąd nie przychylił 
się do wniosku i oddalił skargę 
kasacyjną zamykając cyrk autor-
stwa Prezesa Herberta Wirtha.

Od 2011 r. Zarząd KGHM 
Polskiej Miedzi zatrudniał kan-
celarię doktora Radosława Kwa-
śnickiego, który dysponował 
pełnomocnictwem w tej spra-
wie. Pytanie brzmi, ile pieniędzy 
przez te wszystkie lata zostało 
wydane w tym celu? Mowa 
o pieniądzach z budżetu spółki 
wypracowywanego przez pra-
cowników. Tylko w przypadku 

skargi kasacyjnej pan Kwaśnicki 
bronił stanowisko Zarządu na 
ponad 600 stronach maszynopi-
su, próbując udowodnić, że pra-
wo nie należy rozumieć dosłow-
nie. Mowa o zapisie: „wynik 
wyborów jest wiążący dla Wal-
nego Zgromadzenia Akcjona-
riuszy”. Jak widać za pieniądze 
można zrobić wszystko. Na 
szczęście sąd nie dał wiary tym 
mętnym i bezpodstawnym tłu-
maczeniom.

Konsekwencje braku nadzoru
Skutkiem nieobecności repre-

zentacji pracowniczej w Radzie 
Nadzorczej było podjęcie kilku 
decyzji godzących w interes 
KGHM Polskiej Miedzi, pracow-
ników, mieszkańców Zagłębia 
Miedziowego i samorządów lo-
kalnych. Mowa o sprzedaży 
udziałów w Polkomtelu (sieć 
Plus), Dialogu oraz wprowadze-
nie podatku od miedzi i srebra. 
Za wypracowany zysk poprzez 
raje podatkowe zakupiono kana-
dyjską spółkę wydobywczą 
AJAX i Quadra FNX. Na ten mo-

ment inwestycja zagraniczna 
wraz z dokapitalizowaniem 
kosztowała już łącznie kilkana-
ście miliardów złotych. Jednocze-
śnie KGHM zadłużył się na kilka 
miliardów złotych i Zarząd ma 
w planach zwiększenie zadłuże-
nia.

Pytanie brzmi, jaka jest odpo-
wiedzialność konstytucyjnego 
ministra za nieprzestrzeganie 
prawa – a ministrów było trzech 
– ustawy o komercjalizacji i pry-
watyzacji przedsiębiorstw pań-
stwowych? Obywatel łamiąc ja-
kąkolwiek ustawę ponosi kon-
sekwencje. Dlaczego minister 
jest bezkarny? Będziemy doma-
gać się poniesienia kary przez 
byłych ministrów Skarbu Pań-
stwa w imię zasady: „równość 
obywateli wobec prawa”. Sama 
treść konstytucyjnej przysięgi 
składanej przy zaprzysiężeniu 
brzmi: „Obejmując urząd Mini-
stra Skarbu Państwa, uroczyście 
przysięgam, że dochowam 
wierności postanowieniom 
Konstytucji i innym prawom 

Rzeczypospolitej Polskiej, a do-
bro Ojczyzny oraz pomyślność 
obywateli będą dla mnie zawsze 
najwyższym nakazem”. Czy są 
to tylko puste słowa dla tych pa-
nów?

Pracownikom należą się po-
dziękowania za wytrwałość w tej 
sprawie i liczne oddawania gło-
sów w kilkakrotnie przeprowa-
dzanych wyborach do Rady Nad-
zorczej. Pomimo czarnego pijaru 
w mediach załoga nie dała się zła-
mać. Z jednej strony napawa to 
optymizmem, a z drugiej pokaza-
ło działaczom Platformy Obywa-
telskiej, że mieszkańców Zagłębia 
Miedziowego nie można tak ła-
two nastraszyć lub zmanipulo-
wać.

Choć w Polsce nie obowiązuje 
pojęcie precedensu, sytuacja 
z KGHM i postanowienie Sądu 
Najwyższego jest pozytywnym 
przykładem, na którym bazo-
wać będą inne sądy. Przedstawi-
ciele pracowników w nadzorach 
spółek z całej Polski łatwiej unik-
ną podobnych problemów.

- Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność” informuje, że wobec braku 
wiedzy dotyczących działań ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które 
potwierdziłyby chęć realizowania żądań naszego Związku, Rada postanowiła wznowić 
akcję protestacyjną - czytamy w komunikacie związkowców.
Strażacy domagają się od rządu rewaloryzacji funduszy wynagrodzeń według indeksu 
stopy inflacji liczonej od 2008 roku oraz podniesienia stawki rekompensaty za służbę 
w godzinach nadliczbowych z 60 proc. stawki godzinowej do kwoty nie mniejszej niż 100 
proc. stawki godzinowej strażaka.

Związkowcy ze straży 
pożarnej protestują
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Najsilniejszy 
związkowiec 
w Hucie Miedzi 
Legnica

Paweł Mazij członek Solidarności 
w Hucie Miedzi Legnica, mieszkaniec 
Chocianowa, wywalczył tytuł wicemi-
strza świata w trójboju klasycznym.

Po pobitym w październiku 2014 roku  
rekordzie Polski juniorów do lat 20 wyni-
kiem 135,5 kg w kategorii wagowej do 66 
kg, Paweł Mazij na Mistrzostwach Europy 
w Trójboju Klasycznym w Pilznie zdobył 
srebrny medal w wyciskaniu. Wyniki 
Pawła, to: przysiad 155 kg, wyciskanie 
137,5 kg, martwy ciąg 195 kg, trójbój 487,5 
kg.

- Zrobiłem krok w dobrą stronę, stać 
mnie na dużo więcej, to dopiero początek, 
dziękuje za wsparcie! – mówił Mazij po 
zdobyciu wicemistrzostwa Europy

Członek NSZZ „Solidarność” w Hucie 
Miedzi Legnica wywalczył 9 czerwca 2015 
na III Mistrzostwach Świata w Trójboju 
Klasycznym 2015 IPF, tytuł wicemistrza 
świata. Startował w grupie Junior Men, ka-
tegoria 66 kg. Przy okazji pobił dwa rekor-
dy Polski.

Wyniki Pawła: Wyciskanie na ławeczce 
140,5 kg, Przysiad 170 kg, Martwy ciąg 
197,5 kg.

„Solidarność” 
zadaje pytania 
w sprawie 
planowanego 
łączenia spółek 
z grupy 
kapitałowej

Komisja Międzyzakładowa NSZZ 
„Solidarność” O/ZG „Lubin”, zrzesza-
jąca również pracowników Centrum 
Badań Jakości, zwróciła się do wice-
prezesa Zarządu KGHM Marcina 
Chmielewskiego o udzielenie odpo-
wiedzi na pojawiąjące się pytania 
i wątpliwości dotyczące ewentualnego 
połączenia KGHM Cuprum, INOVA, 
CBJ i Bipromet w jeden podmiot o na-
zwie „Centrum Wiedzy”. Przewodni-
czący Bogdan Nuciński w imieniu Ko-
misji Międzyzakładowej pyta wicepre-
zesa:

1)  Czy jest możliwe, by CBJ funkcjo-
nował jako odrębny oddział, bądź 
też z poszerzonym zakresem prac 
o zbliżonej problematyce?

2)  Czy utworzony nowy oddział za-
gwarantuje zatrudnienie dla pracu-
jących tam dzisiaj wszystkich pra-
cowników?

3)  Czy w nowo utworzonym oddziale 
będzie nadal obowiązywał Układ 
Zbiorowy Pracy, który funkcjonuje 
dzisiaj w CBJ, w niezmienionej tre-
ści?

4)  Czy będą nadal obowiązywały te sa-
me zasady Regulaminów Zakłado-
wego Funduszu Świadczeń Socjal-
nych i Mieszkaniowych?

5)  Czy nadal będą obowiązywały te sa-
me zasady Pracowniczego Progra-
mu Emerytalnego i Ubezpieczeń 
Społecznych?

6)  Od kiedy formalnie zacznie działać 
nowo utworzony podmiot gospo-
darczy?

Wszystkie poruszone kwestie Ko-
misja Międzyzakładowa chciałaby 
omówić na spotkaniu, do którego doj-
dzie najprawdopodobniej w drugiej 
połowie czerwca.

„Panie Prezesie. Przed decyzją Za-
rządu o utworzeniu nowego podmiotu 
gospodarczego chcemy zawrzeć sto-
sowne porozumienie, które będzie 
gwarancją tych uprawnień, które mają 
pracownicy zatrudnieni w CBJ i za-
gwarantuje to spokój społeczny, któ-
rego dziś często brakuje.” – napisał 
w podsumowaniu przewodniczący 
Bogdan Nuciński. Po planowanym 
spotkaniu z przedstawicielami Zarzą-
du KGHM przekażemy odpowiedź.

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKARSKIEGO O PUCHAR ZARZĄDU REGIONU ZAGŁĘBIE MIEDZIOWE 
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

1.  ORGANIZATOR - Zarząd 
Regionu Zagłębie Miedzio-
we NSZZ Solidarność.

2.  TERMIN I MIEJSCE - 12 
września o godzinie 10:00  na 
stadionie KS Konfeks przy 
ulicy Grabskiego.

3.  UCZESTNICY - w turnieju 
biorą udział drużyny repre-
zentujące organizacje zakła-
dowe NSZZ Solidarność z 
Regionu Zagłębie Miedzio-
we.

4.  OPŁATA - wpisowe 100 zł 
od drużyny.

5.   SYSTEM ROZGRYWEK - 
Eliminacje odbywają się w 2 
grupach, systemem każdy z 
każdym. Układ grup jest wy-
nikiem wcześniej dokonane-
go losowania przez organiza-
torów.  Do półfinałów  awan-

sują po dwie najlepsze druży-
ny z eliminacji grupowych, 
które rozgrywają systemem 
pucharowym wg następują-
cego zestawienia.-zwycięzca 
grupy pierwszej z drugą dru-
żyną grupy drugiej,zwycięzca 
grupy drugiej z drugą druży-
ną grupy pierwszej. W finale 
zagraj zwycięscy a przegrani 
w meczu o trzecie miejsce.

6.  ZASADY GRY - Mecze od-
bywają się na połowie boiska. 
Skład podstawowy: 5 za-
wodników + bramkarz. 
Łącznie każda ekipa zgłasza 
maksymalnie 10 zawodni-
ków. Czas gry-10 minut bez 
zmiany boisk, mecz finałowy 
2 razy po 7 minut.

7.  PUNKTACJA -  zwycię-
stwo-3 pkt, remis-1 pkt, po-

rażka-0 pkt. W przypadku 
równej ilości punktów w 
grupach eliminacyjnych do 
półfinału przechodzi druży-
na, która: 
-  po pierwsze w bezpośred-
nim meczu odniosła zwy-
cięstwo,

-  po drugie ma korzystniej-
szą różnice bramek,

    -  po trzecie ma więcej zdoby-
tych bramek. 

W meczach półfinałowych i fi-
nałowych w przypadku remisu 
rozgrywana jest dogrywka 5 

minut. Gdy ona nie przyniesie 
rozstrzygnięcia zawodnicy wy-
konują po 3 rzuty karne, aż do 
skutku.
7.  KARY - żółta kartka 2 minu-

ty, czerwona kartka dys-
kwalifikacja w meczu, za 
szczególne niesportowe za-
chowanie wykluczeni w z 
turnieju.

8.  POSTANOWIENIA KOŃ-
COWE - Zawodnicy zobo-
wiązani są posiadać buty 
miękkie „lanki”. Turniej jest 
ubezpieczony, w sprawach 
nieuregulowanych niniej-
szym regulaminem decyzje 
podejmuje organizator tur-
nieju. Termin zgłaszania dru-
żyn do 1 września. Organiza-
tor zapewnia uczestnikom 
posiłek i napoje.

Sprawa dotyczy objęcia obo-
wiązków dyrektora naczelne-
go Zakładu Hydrotechniczne-

go przez Andrzeja Koniecznego, 
który łączy nowe zadania z dotych-
czasową pracą dyrektora  Zakładów 
Wzbogacania Rud. Cała sytuacja, 
działania dyrekcji O/ZWR i lako-
niczne komunikaty ze strony Zarzą-
du spółki budzą niepokój wśród 
załogi.

W piśmie przewodniczący zapytał 
o trzy kwestie:

1. Czy działania podejmowane 
przez Dyrekcję O/ZWR przejawiające 
się delegowaniem pracowników O/

ZWR do prac na terenie ZH, są kroka-
mi zmierzającymi do połączenia obu 
Oddziałów w jeden?

2. Czy i kiedy planowane jest połą-
czenie Oddziałów i kiedy Zarząd Spół-
ki planuje poinformować o tym fakcie 
pracowników zainteresowanych Od-
działów?

3. Czy w związku z działaniami 
podjętymi przez kierownictwo O/
ZWR, w sposób jednoznaczny wska-
zujący na proces konsolidacji Oddzia-
łów, pracownicy obu Oddziałów nie są 
zagrożeni redukcjami wynikającymi 
z dublowania komórek organizacyj-
nych?

Przewodniczący stwierdził, że od-
powiedzi na powyższe pytania po-
zwolą zmniejszyć niepokój pracowni-
ków zrodzony z troski o dalsze funk-
cjonowanie Oddziałów w strukturach 
KGHM. Jednocześnie trzeba zauwa-

żyć, że postawione pytania są wyni-
kiem braku jawnie prowadzonej poli-
tyki informacyjnej oraz lekceważeniem 
strony społecznej przez pracodawcę, 
co w sposób oczywisty nie jest zbieżne 
z wartościami kreowanymi przez 
KGHM.

W odpowiedzi wiceprezes Laskow-
ski m.in. zapewnił o braku wpływu 
zmian kadrowych na bieżącą pracę 
Oddziałów, stabilność produkcji i za-
trudnienie. Jednocześnie poinformo-
wał, że prowadzone są analizy doty-
czące różnych scenariuszy funkcjono-
wania Zakładów Wzbogacania Rud 
i Zakładu Hydrotechnicznego. Na ra-
zie nie jest przesądzone czy Oddziały 
zostaną połączone. „Niezależnie od 
ostatecznie przyjętego scenariusza, nie 
przewidujemy zwolnień pracowni-
ków” – stwierdził Laskowski.

BB

Łączenie 
Oddziałów 
ZWR i ZH
Przewodniczący NSZZ 
„Solidarność” O/ZWR 
Franciszek Poszelużny pod 
koniec maja w imieniu 
Komisji Zakładowej zwrócił 
się z pismem do wiceprezesa 
Mirosława Laskowskiego. 
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W krzeszowskim 
s a n k t u a r i u m 
modlili się przed-

stawiciele zakładowych orga-
nizacji NSZZ „Solidarność”. 
Reg ion  reprezentowal i 
związkowcy z:LPWiK,  ZGM, 
MPK, Rilety, KGHM Zanam, 
PKP Cargo, Winkelmann, 
Huty Miedzi Legnica,  ZG 
Rudna, ZG Lubin, Energetyki 
Lubin, ZGK Ścinawa, organi-
zacji ze Złotoryi i Jawora  oraz 
z sekcji oświatowej.

Mszę koncelebrował dusz-
pasterz miedziowej „Solidar-
ności” ksiądz Marian Kopko. 
– Moim marzeniem jest, by 
pielgrzymki odbywały się co-
rocznie a do Krzeszowa przy-
bywali związkowcy z terenu 
całego Dolnego Śląska – mó-
wił ksiądz Kopko.

Atrakcją festynu, który 
miał miejsce po mszy, była lo-
teria fantowa, w trakcie której 
można było wygrać wyjazd 
na pielgrzymki do europej-
skich sanktuariów maryj-
nych.

Pielgrzymka Solidarności 
do Krzeszowa Blisko 300 związkowców z całego Zagłębia Miedziowego przybyło 

w niedzielę do Krzeszowa w ramach I Pielgrzymki „Solidarności”.
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Czy jesteśmy 
solidarni po 
35 latach ? – debata 
oksfordzka

W Gimnazjum nr 1 w Głogowie odbyła się debata oks-
fordzka „Czy jesteśmy solidarni?” zorganizowana w ra-
mach projektu „Solidarna szkoła”. Partnerami projektu są: 
Region Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” i NSZZ 
„Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w 
Głogowie.

Gośćmi  gimnazjalistów byli: Bogdan Orłowski Przewod-
niczący Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZ „Soli-
darność”, Ewa Osomańska Radna Rady Powiatu Głogow-
skiego, Elżbieta Rybak Radna Rady Miasta Głogowa i przed-
stawicielka Wojciech Zubowskiego Posła na Sejm RP, Jadwi-
ga Nowak Zastępca Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Oświaty i Wychowania w Głogowie, Jan Rze-
pa współpracownik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka 
oraz uczniowie głogowskich szkół gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych.

Debatę poprzedziła prezentacja multimedialna „Solidar-
ność – historia w pieśni zaklęta”, do której zespół wokalny 
wykonał piosenki: „Psalm stojących w kolejce”, „Nie zapo-
mnijcie tamtych dni” i „Kołysanka”.

Następnie dwie drużyny przystąpiły do debaty. Przedsta-
wiciele drużyn zabierali głos na przemian. Celem debaty był 
zastanowienie się nad tym co dziś pozostało z ideałów „Soli-
darności” i postulatów spisanych 35 lat temu?

Zadaniem pierwszej drużyny było przekonać publiczność 
, że Polacy są solidarni i pamiętają o ideałach sprzed 35 lat. 
Dyskutanci oparli się na argumentach nawiązujących do po-
staw patriotycznych podczas okresu zborów i II wojny świa-
towej. Przypomnieli, że To właśnie w Polsce narodził się ruch 
„Solidarnośc”i, który obalił komunizm. Przedstawili działa-
nia uczniów gimnazjum na rzecz chorej na raka koleżanki.

Zadaniem drugiej drużyny było wykazać, że Polacy nie za-
wsze byli i są solidarni. Wykorzystali argumenty pokazujące 
postawy kolaboracji z zaborcami i okupantem podczas II woj-
ny światowej. Podkreślili, że co prawda ruch „Solidarności na-
rodził się w Polsce ale zaraz po zwycięstwie nad komunizmem 
nastąpił rozpad tego obozu i dziś na scenie politycznej domi-
nują dwie zwalczające się partie o korzeniach solidarnościo-
wych. Stwierdzli, że owszem chętnie włączmy się w różne ak-
cje ale na co dzień daleko nam do postawy solidarności.

Po debacie publiczność stanęła po stronie drużyny, której 
argumenty bardziej się podobały, przedstawiciele publiczno-
ści wypowiadali się dlaczego przekonały ich argumenty wy-
branej drużyny. poparcie publiczności rozłożyło się równo-
miernie dla obu drużyn.

Na zakończenie zabrał głos Pan Bogdan Orłowski Prze-
wodniczący Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ 
„Solidarność”  podziękował uczestnikom debaty i podkreślił, 
że dziś bardzo ważna jest postawa solidarności. Wskazał, że 
ta postawa zawsze dominowała wśród Polaków.

Debata oksfordzka rozpoczyna cykl działań przygotowa-
nych przez uczniów Gimnazjum nr 1 w Głogowie mających 
na celu uczczenie 35 rocznicy powstania NSZZ „Solidar-
ność”.  Jolanta Peciak nauczycielka historii

w Gimnazjum nr 1 w Głogowie

Finał składał się z części 
wystawienniczej,  pod-
czas której miała miejsce 
prezentacja prac projekto-
wych, oraz gali, na której 
wręczono uczestnikom 
symboliczne statuetki – 
Kamienie Pamięci, książki 
i dyplomy.

W tegorocznej edycji 
projektu wzięły udział ze-
społy z Polski, Litwy i USA. 
Wśród zaproszonych na 
galę znalazł się zespół 
z Gimnazjum nr 1 w Gło-
gowie im. Dzieci Głogow-
skich przedstawiający po-
stać duszpasterza ludzi 
pracy księdza Piotra Żuber-
ka, który zaszczycił galę 
swoją obecnością. Partnera-
mi projektu głogowskich 
gimnazjalistów są: Region 
Zagłębie Miedziowe NSZZ 
„Solidarność” i „Solidar-

ność Pracowników Oświa-
ty i Wychowania w Głogo-
wie.

Wśród gości finału pro-
jektu byli: wiceprezes IPN 
Agnieszka Rudzińska, ar-
cybiskup Edward Ozorow-
ski Metropolita Białostocki, 
zastępca dyrektora Biura 
Edukacji Publicznej IPN 
Kamila Sachowska, rodzi-
na bł. ks. Jerzego Popiełusz-
ki oraz przedstawiciele 
władz samorządowych.

W trakcie uroczystości 
zaproszeni goście i uczest-
nicy finału złożyli kwiaty 
i zapalili znicze pod po-
mnikiem bł. księdza Jerze-
go Popiełuszki.

W drodze powrotnej 
do Głogowa gimnazjaliści 
z jedynki zatrzymali się 
w Warszawie i dzięki 
wsparciu finansowemu 

Pana posła Wojciecha Zu-
bowskiego mogli zwie-
dzić: Centrum Nauki Ko-
pernik, Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego, Mu-
zeum bł. ks. Jerzego Po-
piełuszki, Łazienki i war-
szawską starówkę.

Wyjazd do Białegosto-
ku i Warszawy był nieza-
pomnianym przeżyciem 
i lekcją patriotyzmu.

3 czerwca  poseł Woj-
ciech Zubowski spotkał 
się z uczestnikami projek-
tu, pogratulował im wie-

dzy  historycznej, pasji 
i osiągnięć w konkursach. 
Uczniowie otrzymali od 
posła dyplomy i wieczne 
pióra, z pewnością będą 
im służyły w trakcie dal-
szej edukacji w szkołach 
ponadgimnazjalnych.

Legniczanie zobaczyli 
„Solidarność według kobiet”

W legnickim kinie Piast odby-
ła się projekcja filmu Marty Dzi-
do i Piotra Śliwowskiego „Soli-
darność według kobiet” oraz 
spotkanie ze współautorem pro-
dukcji.

Solidarność według kobiet 
1Dzieło duetu twórców to doku-
ment opowiadający o kolejach lo-
su kobiet związanych z ruchem 
Solidarności.

 Ich historie są różne, w filmie 
pojawiają się takie postaci jak JA-
DWIGA CHMIELOWSKA, AN-
NA DODZIUK, JOANNA DU-
DA-GWIAZDA, JANINA JAN-
KOWSKA, HENRYKA KRZY-
WONOS, EWA KUBASIEWICZ, 
BARBARA LABUDA, HELENA 
ŁUCZYWO, EWA OSSOWSKA, 
ZOFIA ROMASZEWSKA, BO-
ŻENA RYBICKA, GRAŻYNA 
STANISZEWSKA, JADWIGA 
STANISZKIS, LUDWIKA WU-
JEC I EWA ZYDOREK.

 To pierwszy w Polsce pełno-
metrażowy film dokumentalny 
współfinansowany z crowdfun-
dingu – publicznej, społeczno-
ściowej zbiórki pieniędzy.

- Te kilkaset osób, które wpłaci-
ły pieniądze okazało się najbar-

dziej pomocne. Okazało się, że są 
wśród nas ludzie, którzy są goto-
wi na to, żeby wyłożyć swoje wła-
sne pieniądze, aby ten film po-
wstał, a z drugiej strony mieliśmy 
widownię. Kiedy akcja crowdfun-
dingowa odniosła sukces, to nagle 

te podmioty, które z początku 
nam odmówiły, zaczęły się odzy-
wać – mówił Piotr Śliwowski, 
współreżyser filmu.

 Piotr ŚliwowskiJakie są te ko-
biety Solidarności? Przede 
wszystkim różne, dzisiaj jedne są 

znane, inne pozostały w cieniu hi-
storii i swoich mężów, którzy wal-
czyli o niepodległość. Kobiety So-
lidarności opowiadają o trudnych 
chwilach, jakie były ich udziałem, 
wspominają zdarzenia z życia ro-
dzin, „propozycje” ze strony ów-
czesnej władzy oraz groźby, jakie 
stosowano wobec działaczy.

 Kobiety Solidarności wspomi-
nały także pracę w strukturach 
oraz relacje z innymi członkami 
organizacji.

Po projekcji filmu widzowie 
dzielili się spostrzeżeniami na te-
mat obejrzanego filmu, nie brako-
wało wzruszeń i osobistych wspo-
mnień, jakie często bywały udzia-
łem zwyczajnych ludzi.

- Ten film nie powstał na zlece-
nie. Mam do powiedzenia na ten 
temat bardzo dużo, mógłbym 
mówić godzinami, jedno jest 
pewne, że gdyby nie postawa 
tych kobiet, nie moglibyśmy się 
spotkać dzisiaj na pokazie – za-
znaczał Piotr Śliwowski.

Organizatorem wtorkowego 
spotkania było Legnickie Cen-

trum Kultury. Projekcje filmu 
wsparł finansowo Zarząd Regio-
nu Zagłębie Miedziowe NSZZ 
„Solidarność”.

Gimnazjaliści z głogowskiej jedynki  
finalistami projektu IPN Kamienie Pamięc
28 maja w Centrum Wystawienniczo – Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej odbyło się finałowe spotkanie 
uczestników ogólnopolskiego projektu edukacyjnego IPN Kamienie  Pamięci Z modlitwą Ojczyźnie. Projekt poświęcony 
był duchownym i osobom konsekrowanym, które walczyły o wolność i godność człowieka w latach 1939 – 1989. 
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Frekwencja wynosia 
60%, a strona społeczna 
(Solidarność) wzięła 

160 miejsc na 161 przewidzia-
nych, zaś w senacie 92 na 100. 
Lista Krajowa, na której 
umieszczone były tuzy PZPR, 
nie uzyskała 50%poparcia 
i przepadła sromotnie. 

Była to olbrzymia porażka, 
która ujawniła rzeczywiste 
nastroje społeczne.

Czy strona solidarnościo-
wa wykorzystała okazję zu-
pełnego zmiecenia PZPR 
i partii satelickich z polskiej 
sceny politycznej?

B r o n i s ł a w  G e r e m e k  
ostrzegł prze triumfalizmem 
i przypomniał, że pacta sunt 
servanda (umów trzeba do-
trzymywać).

Mowa oczywiście o poro-
zumieniu okrągłego stołu 
oraz dodatkowych rozmo-
wach w ośrodku rządowym 
w podwarszawskiej miejsco-
wości Magdalenka.

Trudno jednak zrozumieć, 
dlaczego strona społeczna nie 
wykazał się minimum odwa-

gi ,skoro miała jednak za 
sobą 17 mln wyborców…

Na spotkaniu po wy-
borach 4 VI , w którym 
uczestniczył Cz. Kisz-
czak, L. Wałęsa, T. Mazo-
wiecki i inni podjęto dys-
kusję, co zrobić z tym 
fantem.

Bronisław Geremek 
oceniał wybory jako 
sukces: nie tylko dlate-
go, że wygrała Solidar-
ność, ale także dlatego, 
że …przebiegły w spo-
koju.

„Mamy świadomość, 
ze przebieg wyborów 
rozbudził aspiracje spo-
łeczne  szeroko…trzeba 
tak działać , żeby utrzymać 
panowanie nad procesami 
zachodzącymi w różnych śro-
dowiskach społecznych”.

Lech Wałęsa zaś dodawał, 
że wprowadzenie komuni-
stów do parlamentu musi od-
być się w ten sposób, by stro-
na  zwana solidarnościowa 
nie traciła zaufania społeczne-
go, a w konsekwencji sterow-

ności środowiskami opozy-
cyjnymi. „ …trzeba znaleźć 
takie rozwiązanie, które by 
nie mówiło wprost społeczeń-
stwu , że zachowało się nie-
prawidłowo, tak jak uważało, 
że prawidłowo , a teraz ma się 
poprawić bo nieprawidłowo 
się zachowało”.

Na te niuanse ‘strony soli-
darnościowo-opozycyjnej’ 

odpowiadał między inny-
mi Stanisław Ciosek: „nam 
potrzebne SĄ 35-65 do 
końca miesiąca i rekomen-
dacje na prezydenta, pełna 
demokracja, no, panowie’

Ostatecznie więc opo-
zycjoniści nie zgłosiwszy 
sprzeciwu zgodzili się na 
druga turę wyborów dla 
nowego składu listy krajo-
wej, pomimo, że ordyna-
cja tego nie przewidywała. 
Zmieniono ją więc w trak-
cie wyborów. W drugiej 
turze przy b. niskiej fre-
kwencji-25% uzupełniono 
skład parlamentu.

Strona rządowa, przy ra-
czej niskim zainteresowaniu 

„opozycji”, ustaliła również 
rotę przysięgi posłów, którzy 
mieli ślubować, że będą prze-
strzegać porządku prawnego 
PRL.

A Adam Michnik” popiera-
jąc kandydaturę gen. W. Jaru-
zelskiego na prezydenta napi-
sał w „GW”: 

„Dotychczas największe 
emocje  wzbudzała osoba 

kandydata do urzędu prezy-
denta. To źle, że w takiej sytu-
acji górę bierze pamięć i reto-
ryka” 

Strona opozycyjna nie wy-
kazała się odwagą ani deter-
minacją i w ten sposób dawał 
czas komunistom na znale-
zienie wyjścia z sytuacji dla 
nich trudnej.

W styczniu 1990r. PZPR 
uzyskała pożyczkę z ZSRR na 
rozruch w nowej rzeczywi-
stości i utworzenie SdRP. 

Nie jest to jednak koniec 
pertraktacji działaczy PZPR 
z ich kolegami z KPZR. Le-
szek Miller koresponduje 
z towarzyszami radzieckimi,  
informując na jakie biznesy 
mogłyby być przeznaczone 
kolejne pożyczki z Kraju 
Rad.” Będziemy wdzięczni 
za wasze poparcie i systema-
tyczne zainteresowanie reali-
zacją naszej współpracy”

Również Wojciech Jaruzel-
ski, nominalnie bezpartyjny 
prezydent, wstawiał się za 
nowo-stara formacja do 
przedstawicieli radzieckich 
władz.

W kwietniu 1990 roku 
kremlowscy wysłannicy pisa-

li do Moskwy, że Jaruzelski 
prosi o wsparcie moralne 
i polityczne dla nowej forma-
cji. i jej liderów A. Kwa-
śniewskiego i L. Millera Po-
nadto zwraca uwagę, że dzi-
siaj przegraliśmy, jednak nie 
wolno zapominać o przy-
szłości. W rękach Moskwy 
leży zadanie wsparcia mo-
ralnego i materialnego dla 
nowej lewicy w krajach Eu-
ropy Wschodniej.

Moskwa, jak się okazało 
w tamtym momencie histo-
rycznym, nie mogła się dość 
efektywnie zająć Europą 
Wschodnią, ponieważ ZSRR 
również się rozpadał i funk-
cjonariusze radzieckiego 
systemu musieli zająć się 
swoim własnym uwłaszcze-
niem na majątku państwa 
radzieckiego.

Historia to dobra nauczy-
cielka. 1989rok to nasze 
zwycięstwo i nikt nie może 
go nam odebrać, jednak 
warto znać kulisy upadku 
systemu, tak by nie dawać 
się oszukiwać dzisiaj.

 Agnieszka Rurak_Żeleźny

PRZEŁOM 1989 4 CZERWCA 
4 czerwca 1989r. odbyły się w Polsce częściowo wolne wybory do Sejmu, oraz wolne do Senatu. Oznacza to, 
że dowolne ugrupowanie mogło zgłosić swoich kandydatów do 35% miejsc w Sejmie i 100% miejsc w Senacie.
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Festyn 
rodzinny 
Solidarności 
HM Głogów

Z okazji Dnia Dziecka Komisja Mię-
dzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w HM 
„Głogów” wspólnie z dyrekcją zorganizo-
wała Festyn Rodzinny. Cała impreza od-
była się w Rodzinnym Centrum Rekre-
acyjno-Sportowym O.K. Park w Głogo-
wie. Przez cały czas prowadzone były ani-
macje dla dzieci i dorosłych. Cała infra-
struktura O.K. Park była do dyspozycji 
uczestników m.in. sala i plac zabaw dla 
dzieci, kręgielnia, mini zoo, dmuchane 
zamki. W konkursach licznie brały udział 
dzieci ale także ich rodzice, wszyscy oczy-
wiście otrzymali cenne nagrody. W czasie 
festynu występowały zespoły taneczne za-
praszając do wspólnej zabawy. Wielkim 
powodzeniem cieszył się sztukmistrz, któ-
ry wyczarowywał z balonów wspaniałe fi-
gurki.

Festyn 
rodzinny 
Solidarności 
ZG Polkowice 
Sieroszowice

Organizacja zakładowa NSZZ “Solidar-
ność” O/ZG “Polkowice – Sieroszowice” z 
okazji XXXV-lecia NSZZ “Solidarność” 
zorganizowała  festyn rodzinny w Iwnie 
Koło Ścinawy . Na festynie bawiło się po-
nad 1000 osób, na których czekało wiele 
atrakcji, a w szczególności dużo konkur-
sów dla dzieci i dorosłych. Wyśmienity ca-
tering zapewniła firma Lubinpex. Nato-
miast prowadzenie festynu powierzyliśmy 
firmie Hevent z Bielska Białej

Nagroda za największą złowioną 
rybę przypadła dla Piotra Piercha-
ły z Nadleśnictwa Legnica. Została 

przyznana nagroda dla najmłodszego 
uczestnika zawodów którą otrzymał Kac-
per Zawicki z Harter Technika Wytłacza-
nia. Nagrody i puchary w imieniu Zarządu 
Regionu Zagłębie Miedziowe  NSZZ „Soli-
darność” wręczył jego  przewodniczący 
Bogdan Orłowski.

W zawodach wzięło udział 10 drużyn 
z organizacji związkowych zrzeszonych 

w Regionie  z następujących firm: Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjne-
go Sp. z o.o w Legnicy, Straży Miejskiej 
w Legnicy, Winkelmann Sp. z o.o. w Legni-
cy, Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej S.A. w Legnicy, Huty 
Miedzi w Legnicy, Przedsiębiorstwa Budo-
wy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie, Nadle-
śnictwo Legnica, Härter Technika Wytła-
czania Sp. z o.o. Sp.K. w Legnicy, PKP 
CARGO SA Dolnośląski Zakład Spółki 
Oddział Legnica.

Po zawodach wszyscy zawodnicy zostali 
zaproszeni na skromny posiłek i kufelek 
piwa.

Serdeczne podziękowania należą się Ko-
misji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
z Przedsiębiorstwa  Budowy Kopalń PeBe-
Ka w Lubinie za wzorowe zorganizowanie 
zawodów . Wszyscy uczestnicy  zawodów 
postanowili, że za rok spotkają się na ko-
lejnych VI zawodach o puchar zarządu re-
gionu w tym samym miejscu.

PW

Zawody 
Wędkarskie 
o Puchar 
Zarządu RegionuV 

Na stawach 
„Dzikowiec” 
w miejscowości Dębno 
odbyły się   V Zawody 
Wędkarskie o Puchar 
Zarządu Regionu 
Zagłębie Miedziowe 
NSZZ „Solidarność”.  
Pierwsze miejsce 
zdobyła drużyna 
reprezentująca 
Organizację Zakładową 
NSZZ „Solidarność „ 
w Nadleśnictwie 
Legnica. Drugie zajęła 
drużyna reprezentująca  
Organizację Zakładową 
NSZZ „Solidarność:” 
w Harter Technika 
Wytłaczania sp. z o.o. 
w Legnicy. Trzecie 
zdobyła drużyna 
reprezentująca 
Organizację Zakładową 
NSZZ Solidarność” 
w Wojewódzkim 
Przedsiębiorstwie 
Energetyki Cieplnej 
S.A. w Legnicy.


