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Na prze ło mie epok 

Się ga jąc do po cząt ków na szej hi sto rii, trze ba cof nąć się 
do lat osiem dzie sią tych. Wpro wa dze nie sta nu wo jen ne go – 
go dzi na mi li cyj na, kon tro lo wa nie roz mów te le fo nicz nych, 
ogra ni cze nia w po dró żo wa niu. Kosz mar ne kło po ty dnia 
co dzien ne go – trud no ści z ku pie niem żyw no ści i pod sta wo
wych pro duk tów po trzeb nych do ży cia zwięk sza ją po czu cie 
nie pew no ści ju tra. Za wie sze nie dzia łal no ści wszyst kich związ
ków za wo do wych – lu dzie po zba wie ni są ja kie go kol wiek 
wspar cia w kon fron ta cji z pra co daw cą. Złe na stro je wśród 
za łóg po głę bia ją ogra ni cze nia świad czeń so cjal nych, spa dek 
re al nych do cho dów i po stę pu ją ca dez or ga ni za cja pra cy. 

Tak też by ło i w na szym Za głę biu Mie dzio wym. Uchwa le
nie 8 paź dzier ni ka 1982 ro ku przez Sejm usta wy o związ kach 
za wo do wych wy wo łu je w ko pal niach, hu tach i za kła dach 
za ple cza KGHM spon ta nicz ne za in te re so wa nie od no wą ru chu 
związ ko we go. Po raz ko lej ny ży cie po ka za ło, że nie zno si 
pust ki, bo prze cież nie zdo ła ły jej za peł nić ko mi sje so cjal ne – 
zresz tą bę dą ce na pa sku dy rek cji i dzia ła ją ce pod jej dyk tan do. 

Za wią zu ją się ko mi te ty za ło ży ciel skie związ ków za wo do
wych. Ich ak tyw sta no wią za rów no daw ni dzia ła cze bran żo wi 
jak i lu dzie zde le ga li zo wa nej So li dar no ści. Do łą cza ją do nich 
no wi cju sze, któ rzy nie na le że li do żad ne go ru chu związ ko we
go. Więk szość po wsta ją cych or ga ni za cji ma w na zwie sło wa 
„nie za leż ny” i „sa mo rząd ny”. Po wsta ją mię dzy in ny mi: NSZZ 
Pra cow ni ków ZG Sie ro szo wi ce, NSZZ Pra cow ni ków ZG 
Po lko wi ce, NSZZ Pra cow ni ków ZG Lu bin, NSZZ Pra cow ni
ków ZG Kon rad, NSZZ Pra cow ni ków ZG Rud na i wie lu in nych

Ofi cjal ne czyn ni ki, jak się wte dy na zy wa ło wła dze rzą do we 
i par tyj ne róż ne go szcze bla, nie chęt nie pa trzy ły na od ra dza ją
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gro ził, po my śla łem więc: dla cze go nie? I tak zo sta łem naj
młod szym prze wod ni czą cym or ga ni za cji związ ko wej w ca łym 
Za głę biu Mie dzio wym. 

Szyb ko za czę ła ro snąć gru pa rów nie zde ter mi no wa nych 
związ kow ców. By li wśród nich sza cow ni we te ra ni jak wspo
mnia ny już Lu dwik Ka ziów z ZG Kon rad, Jan Ja ku bow ski 
z ZG Rud na, Ma rian Ko pyt kie wicz z ZBK „Lu bin”. Wte dy 
do mło dzie ży na le że li: Ry szard Zbrzy zny z ZG Lu bin, Piotr 
Ro ma now ski z ZRG, Hen ryk Paw lak z ZG Sie ro szo wi ce, 
Ry szard Ku char ski z ZG Kon rad, adam Mar sza łek z ZBGH. 
Zbi gniew Re wo liń ski z ZG „Po lko wi ce”, Je rzy Ce bu la z ZM 
Leg met oraz Le szek Haj dac ki z ZG Rud na.

W cza sie, gdy po wsta ła no wa or ga ni za cja związ ko wa NSZZ 
Pra cow ni ków ZG „Lu bin” dy rek to rem za kła dów gór ni czych 
był Ka zi mierz Zia ja. Dy rek tor 
ko pal ni jak z fil mów pro duk
cyj nia ków – pan w star szym 
wie ku, przy zwy cza jo ny do kie
ro wa nia fir mą, gdy związ ki 
za wo do we nie mia ły nic 
do po wie dze nia, gdy nie mu siał 
ni cze go z ni mi kon sul to wać. 
Od no si się to do wy po wie
dzeń umów o pra cę, re gu la mi
nów pre mio wa nia lub re gu la
mi nów pra cy. 

– Wie lu z nas, dzia ła czy, 
sta wia ło pierw sze kro ki w pra cy związ ko wej – wspo mi
na tam te cza sy Ry szard Zbrzy zny. – Mie li śmy du żo za pa łu 
do ro bo ty, ale jak że czę sto bra ko wa ło do świad cze nia. Dy rek
tor Zia ja był w wie ku mo je go oj ca i na po cząt ku trak to wał 
mnie jak zło ko niecz ne. Kil ka krot nie de li kat nie zwra ca łem mu 
uwa gę, że tak być nie mo że. Nie przy no si ło to jed nak re zul
ta tu. W koń cu do szło mię dzy na mi do ostre go spię cia. Po wie
dzia łem wów czas, że je że li da lej pan dy rek tor nie bę dzie 
sza no wał praw związ ko wych to bę dę zmu szo ny od wo łać się 
do Pań stwo wej In spek cji Pra cy. 

cy się ruch związ ko wy. Zwłasz cza na tych dzia ła czy i te or ga
ni za cje, któ re wy my ka ły się je dy nej słusz nej de fi ni cji ru chu 
związ ko we go. 

– Związ ki za wo do we by ły po trzeb ne dy rek cji wy łącz nie 
po to, aby mo gła dzię ki ich dzia łal no ści zdo być wia ry god
ność – wspo mi na Lu dwik Ka ziów, pierw szy prze wod ni czą
cy NSZZ Pra cow ni ków ZG „Kon rad” – By ły też pró by 
two rze nia sek cji człon ków PZPR w or ga ni za cjach związ ko
wych. Ni gdy na to nie da li śmy zgo dy. Ży cie już nas na uczy
ło, że par tii i związ kom jest nie po dro dze. By li śmy nie za
leż ni i sa mo rząd ni, a wszyst kie za mia ry upar tyj nia nia na szych 
or ga ni za cji by ły ska za ne na nie po wo dze nie. By li śmy więc 
so lą w oku wła dzy, któ ra wy raź nie nie ra dzi ła so bie z na stro
ja mi lu dzi. 

Wte dy nie tyl ko rząd i PZPR uzur po wa ły so bie pra wo 
do de cy do wa nia, któ re or ga ni za cje związ ko we są słusz ne 
lub nie. Dzia ła cze So li dar no ści – wal cząc o pra wo 
do wy łącz ne go re pre zen to wa nia za ło gi – pró bo wa li two
rzyć wo kół no wo pow sta ją cych związ ków at mos fe rę spo
łecz nej dez apro ba ty. Roz gła sza li opi nie o ści słej współ pra
cy no wych or ga ni za cji ze skom pro mi to wa ną PZPR. Na ma
wia li do ich boj ko tu. 

– To był bar dzo trud ny okres – wspo mi na Ry szard Zbrzy
zny. – Mia łem wte dy 27 lat, w Kom bi na cie pra co wa łem już 
szó sty rok. Na ze bra nie ko mi te tu za ło ży ciel skie go NSZZ Pra
cow ni ków Za kła dów Gór ni czych Lu bin tra fi łem przy pad ko
wo. Lu dzie spo tka li się w sa li kon fe ren cyj nej ko pal ni. Naj
oględ niej mó wiąc, by li w kiep skich na stro jach, wła śnie roz pa
dał się ko mi tet za ło ży ciel ski. Je den tłu ma czył się, że żo na mu 
za bro ni ła, dru gi mó wił, że miał ja kieś dziw ne te le fo ny 
z po gróż ka mi. Lu dzie po pro stu ba li się. 

Na tym spo tka niu obec ni by li dzia ła cze So li dar no ści. 
Strasz nie pew ni sie bie, prze ko na ni, że ra cja jest wy łącz nie 
po ich stro nie. 

– Zgo dzi łem się… Wku rzy li mnie wszy scy, za duf ki z So li
dar no ści i ci prze stra sze ni lu dzie – wspo mi na Zbrzy zny. –
Do mo wych za ka zów nie mia łem, przez te le fon nikt mi nie 
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się zdo być dla człon ków przy dzia ły na lo dów ki i pral ki. Za ła
twia li śmy ta lo ny na ben zy nę. Pro ble mem by ło tak że ku pie nie 
to wa rów na ksią żecz ki gór ni cze. Do ma ga li śmy się więc roz
sze rze nia sie ci skle pów gór ni czych i lep sze go ich za opa trze nia.

Dziś, gdy z per spek ty wy cza su pa trzy my na pierw sze la ta 
dzia łal no ści od ro dzo nych związ ków, wręcz nie po ję te wy da ją 
się trud no ści, przed ja ki mi na co dzień sta wa ły or ga ni za cje. 
Na przy kład zor ga ni zo wa nie zwy kłej im pre zy in te gra cyj nej 
wy ma ga ło uzy ska nia przy dzia łu na kieł ba ski na ogni sko. 

– Lu dzie py ta li nas, dzia ła czy związ ko wych: dla cze go 
w skle pach bra ku je mię sa i cu kru? Dla cze go nie moż na nor
mal nie ku pić pa pie ro sów i prosz ku do pra nia? – wspo mi
na Ka ziów. – Wy bra łem się wte dy do War sza wy, do mi ni ster
stwa, z ty mi py ta nia mi. Jak ła two do my śleć się, żad nej sen
sow nej od po wie dzi mo im lu dziom nie przy wio złem.

Jak się wów czas ży ło na Dol nym Ślą sku, do sko na le ilu stru
je wy po wiedź Sta ni sła wa Fe dy nia ka, gór ni ka ope ra to ra z ZG 
Sie ro szo wi ce, za cy to wa na w ty go dni ku „Pol ska Miedź” 
z czerw ca 1984 ro ku. 

– W skle pach gór ni czych na Gór nym Ślą sku moż na do stać 
wszyst ko: od ha czy ka na ry by, aż po opo ny. Dla cze go więc 
u nas tak być nie mo że? Mo je dziec ko wró ci ło z wy ciecz ki 
do War sza wy i przy wio zło żo nie wspa nia ły pre zent: ka wę 
i pieprz. Te to wa ry do stęp ne są u nas tyl ko na ba za rze i to 
za du że pie nią dze. Nie jest to od osob nio ny przy kład – 
po ża rów ki jeż dżę do Wscho wy, do No wej So li po ta pe ty, 
a po mię so uda ję się po szych cie do Po lko wic. Tam moż
na ku pić szyn kę, któ rą w Gło go wie wi dzi my w skle pach tyl ko 
przed świę ta mi.

W spo sób na tu ral ny w tych pierw szych la tach dzia łal ność 
kon cen tro wa ła się na po mo cy so cjal nej i obro nie praw pra
cow ni czych. Związ kow cy do ma ga ją się przy wró ce nia wcza
sów dla ma tek z dzieć mi oraz żą da ją, aby znów or ga ni za cje 
związ ko we współ de cy do wa ły o roz dzie la niu wy jaz dów sa na
to ryj nych dla pra cow ni ków Kom bi na tu. 

Głę bo ki kry zys go spo dar czy od bi ja się ne ga tyw nie tak że 
na kon dy cji eko no micz nej Kom bi na tu. Sy tu ację po gar sza nie

W od po wie dzi Zbrzy zny usły szał: „rób pan, co chcesz”. 
Ma jąc ta kie przy zwo le nie mło dy prze wod ni czą cy „za pro sił” 
do za kła du in spek to ra Pań stwo wej In spek cji Pra cy. W wy ni ku 
kon tro li za kwe stio no wa no kil ka dzie siąt wy po wie dzeń i prze
sze re go wań. Zo bo wią za no też za kład do przy wró ce nia 
upraw nień, któ re lu dziom ode bra no. 

– W dniu, kie dy dy rek tor do stał wy ni ki kon tro li, po sze dłem 
do nie go i po wie dzia łem, że ta in spek cja by ła na mój wnio sek 
– mó wi Zbrzy zny. – W od po wie dzi dy rek tor Zia ja tak za czął 
krzy czeć, że aż by ło sły chać na ko ry ta rzu. Prze cze ka łem ten 
wy raz nie za do wo le nia i po wie dzia łem: pa nie dy rek to rze, gdy
bym przy szedł tu ja ko oso ba pry wat na, to mo że i mógł by pan, 
tak so bie na mnie po krzy ki wać, bio rąc pod uwa gę róż ni cę 
wie ku mię dzy na mi. Ja jed nak je stem tu ja ko prze wod ni czą cy 
związ ku za wo do we go, or ga ni za cji li czą cej po nad ty siąc pię ciu
set człon ków i nie wy pa da, by się pan tak od zy wał do mnie. Ja 
nie mo gę so bie po zwo lić na ta kie trak to wa nie. 

Dy rek tor Zia ja spu ścił z to nu i od te go mo men tu wza jem
ne sto sun ki za czę ły być part ner skie. 

– Dziś wspo mi nam go ja ko do sko na łe go fa chow ca, któ ry 
zna ko mi cie pro wa dził fir mę. Fakt, był bar dzo wy ma ga ją cy, ale 
to mnie mo bi li zo wa ło, w roz mo wach z nim za wsze mu sia łem 
być do sko na le przy go to wa ny i do kład nie wie dzieć, do cze go 
zmie rzam. Ina czej nic bym z nim nie za ła twił. To by ła świet
na szko ła. 

No wo po wsta łe or ga ni za cje szyb ko po chło nął wir związ
ko wej pra cy. Mu sia ły za ła twiać mnó stwo róż no rod nych 
spraw, czę sto wy kra cza ją cych po za te ren jed ne go za kła du. To 
uświa do mi ło dzia ła czom po szcze gól nych or ga ni za cji, że zjed
no cze ni bę dą mie li więk szą si łę prze bi cia – zwłasz cza w ne go
cja cjach z za rzą dem Kom bi na tu. W czerw cu 1983 ro ku 
po wo łu ją Ra dę Ko or dy na cyj ną. Jej głów nym ce lem jest 
wy pra co wa nie wspól nej stra te gii w wal ce o ure gu lo wa nie 
cza su pra cy w dni wol ne, upo rząd ko wa nie sys te mu płac oraz 
roz sze rze nie upraw nień so cjal nych. 

– W ostat nich la tach PRL u na ryn ku bra ko wa ło wszyst kie
go – wspo mi na Lu dwik Ka ziów. – Związ ki za wo do we sta ra ły 
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przed wy bo ra mi pra sa do no si ła, że gro no par tyj nych eks per
tów mar twi się, jak opi nia za chod nia przyj mie in for ma cję, że 
„So li dar ność” nie zdo by ła ani jed ne go man da tu. Po cie sza no 
się, że „na pew no kil ka man da tów wy wal czy”. Z ko lei opo zy
cja za sta na wia ła się, ja ką przy jąć ro lę w par la men cie, w któ
rym spo dzie wa ła się zdo być za le d wie kil ka na ście lub nie wie le 
wię cej miejsc.

Na cze le rzą du sta je Ta de usz Ma zo wiec ki, mi ni strem 
fi nan sów zo sta je Le szek Bal ce ro wicz. Po wy bo rach pre zy
denc kich w stycz niu 1991 ro ku na cze le Ra dy mi ni strów sta je 
Krzysz tof Bie lec ki. Le szek Bal ce ro wicz na dal za rzą dza fi nan
sa mi i go spo dar ką kra ju. Za czy na się pierw szy w hi sto rii 
Rzecz po spo li tej okres rzą dów „So li dar no ści”.

Prze sta wia nie kra ju na to ry go spo dar ki wol no ryn ko wej – 
jak wów czas okre śla no – po sta wi ło przed się bior stwa oraz 
za ło gi pra cow ni cze w no wej sy tu acji, a związ kow ców 
przed no wy mi za da nia mi. 

Wal ka na dwa fron ty

Na zmia ny w eko no mii przed się biorstw na kła da ją się 
po li tycz ne po czy na nia no wej wła dzy, któ ra szyb ko bie rze 
od wet na wszyst kich nie na le żą cych do gdań skie go eto su. 
Li czo no, że me to dą roz bi cia or ga ni za cji i skłó ce nia za łóg 
uda się do pro wa dzić do li kwi da cji wszyst kich związ ków 
za wo do wych, któ re nie by ły w struk tu rach NSSZ „So li dar
ność”. 

– Nie zna jąc in nej rze czy wi sto ści chcia no za stą pić PZPR 
So li dar no ścią, na dal utrzy mu jąc po ję cie prze wod niej si ły 
na ro du. Tak pa trzę na tam tą sy tu ację dziś, z per spek ty wy 
do świad czeń wie lu lat – oce nia Ry szard Zbrzy zny.

Oczy wi ście sy tu acja w kra ju zo sta ła prze nie sio na tak że 
na te ren Kom bi na tu, jed nej z naj więk szych pol skich firm. 
Na si li ły się bez po śred nie i nie wy bred ne ata ki na dzia ła czy 
or ga ni za cji, któ re nie pod po rząd ko wa ły się So li dar no ści. Kli
mat po gar sza ły an ty pra cow ni cze de cy zje, któ re wpro wa dzał 

udol ne za rzą dza nie, brak środ ków na in we sty cje i od na wia
nie par ku ma szy no we go. Z mie sią ca na mie siąc bez pie czeń
stwo i hi gie na pra cy po zo sta wia ją co raz wię cej do ży cze nia. 
Związ kow cy przed sta wia ją li stę pro ble mów, ini cju ją po wsta
nie ra por tu o sta nie opie ki zdro wot nej za łóg KGHM. Jed nym 
z naj waż niej szych wnio sków jest za pew nie nie bar dziej 
do stęp nej opie ki me dycz nej. Lu dzie do sta ją gło do we pen sje 
i nie mal sta łym po stu la tem związ kow ców jest żą da nie pod
wyż ki wy na gro dzeń. 

Już w mar cu 1984 ro ku do cho dzi do pierw sze go star cia 
w wal ce o po pra wę wa run ków pła cy mię dzy związ kow ca mi 
a dy rek cją KGHM oraz Mi ni ster stwem Hut nic twa i Prze my
słu Ma szy no we go. Do daj my star cia zwy cię skie go.

– Cho dzi ło o wpro wa dze nie wyż szych ta bel pła co wych 
– wy ja śnia Lu dwik Ka ziów. – Ta spra wa bu dzi ła wie le 
emo cji wśród za ło gi. Zwy cię stwo nie przy szło nam ła two. 
Mu sie li śmy aż dwu krot nie gro zić spo rem zbio ro wym, aby 
do piąć swe go. Po twar dych i żmud nych ne go cja cjach 
na sze pro po zy cje oraz uwa gi zo sta ły uwzględ nio ne przez 
dy rek cję.

War to w tym miej scu za zna czyć, że nie by ło wów czas ure
gu lo wań praw nych o roz wią zy wa niu spo rów zbio ro wych. 
Po pro stu PRL owski sys tem ta kich sy tu acji nie prze wi dy wał. 
W prak ty ce więc bar dzo czę sto wszel kie ro ko wa nia po mię
dzy pra co daw cą a związ ka mi za wo do wy mi od by wa ły się 
pod „pi sto le tem straj ko wym”.

Jed nak la wi no wa in fla cja szyb ko ni we lu je wy wal czo ne 
pod wyż ki. Na ra sta roz go ry cze nie i de ter mi na cja pra cow ni
ków. W paź dzier ni ku 1987 ro ku do cho dzi do wsz czę cia 
pierw sze go spo ru zbio ro we go. Koń czy się on suk ce sem 
związ kow ców – zo sta ją wpro wa dzo ne no we ko rzyst niej sze 
za sa dy wy na gra dza nia. 

Zmia ny ustro jo we, któ re roz po czę ły się wraz z wy bo ra mi 
do tzw. Sej mu Kon trak to we go w czerw cu 1989 ro ku, stwa
rza ją zu peł nie no wą rze czy wi stość w kra ju.

Klę ska obo zu rzą dzą ce go by ła ogrom na i chy ba nie spo
dzie wa na dla wy so kich par tyj nych dzia ła czy. Jesz cze pa rę dni 

10 11

15 LaT HISTORII ZZPPM15 LaT HISTORII ZZPPM



– W prze my śle mie dzio wym wy two rzy ła się sy tu acja nie 
do znie sie nia – wspo mi na tam te cza sy Edward Kie nig z ZG 
Lu bin. – Na ra sta ły kon flik ty mię dzy ludz kie, nie by ło żad nej 
współ pra cy z So li dar no ścią. Wszyst kich pra cow ni ków do zo
ru, któ rzy pra co wa li w ko pal ni za cza sów PRL, au to ma tycz nie 
trak to wa no ja ko lu dzi do wy tę pie nia, bo to oni utrwa la li 
ko mu nę. W taj at mos fe rze no wa wła dza Kom bi na tu wy rzu ci
ła wie lu do sko na łych fa chow ców. 

Wra ca jąc pa mię cią do tam tych wy da rzeń Edward Kie nig 
do da je: gdy dziś, po pięt na stu la tach pa trzę na to, co dzie je się 
w KGHM, mu szę z przy kro ścią stwier dzić, że wraz z prze ję
ciem wła dzy przez PiS tam ta at mos fe ra wra ca z ca łą oka za ło
ścią. Zno wu spół ka tra ci do sko na łych lu dzi, tyl ko dla te go, że 
ma ją rze ko mo nie słusz ne po glą dy. a prze cież wy kształ co
na ka dra to naj więk szy ka pi tał każ dej fir my.

Po czą tek lat dzie więć dzie sią tych był dla nas szcze gól ny. 
Wal czy li śmy o po pra wę wa run ków pra cy, o go dzi we pen sje dla 
za ło gi, o utrzy ma nie praw pra cow ni czych, o po moc so cjal ną. 
ale był to dla nas tak że czas obro ny do świad czo nej i kom pe
tent nej ka dry kie row ni czej wszyst kich szcze bli, nisz czo nej 
przez „So li dar ność”, tyl ko dla te go że „nie znisz czy ła jej ko mu
na”. Dziś, po la tach, trud no już zli czyć, ilu do sko na łych lu dzi 
utra ci ła dzię ki tej „czy st ce” Pol ska Miedź. Za zwy czaj głów nym 
grze chem wy rzu ca nych fa chow ców by ło pil no wa nie pro duk cji 
i bez pie czeń stwa pra cy, a nie za ku li so we gry po li tycz ne. 
W tam tych la tach to wy star czy ło, by zna leźć się na czar nej 
li ście prze wi dzia nych do zwol nie nia lub de gra da cji służ bo wej.

– Po wsta łe wów czas Ra dy Pra cow ni cze mia ły upraw nie
nie do po wo ły wa nia i od wo ły wa nia dy rek to rów – wspo mi
na Ry szard Zbrzy zny. – To by ły jak by pier wo wzo ry dzi siej
szych Rad Nad zor czych. Ostat nim prze wod ni czą cym Ra dy 
Pra cow ni czej w KGHM zo stał Woj ciech Swa koń, dzia łacz 
„So li dar no ści”. To on do pro wa dził do roz bi cia ca łej ka dry 
za rzą dza ją cej Pol ską Mie dzią. Za je go spra wą po zby wa no 
się ko lej nych dy rek to rów za kła dów KGHM. Ro bio no to 
bez za cho wa nia ja kich kol wiek za sad ety ki i po sza no wa nia 
lu dzi, bez pa trze nia na ne ga tyw ne kon se kwen cje dla fir my. 

lub za mie rzał wpro wa dzić Za rząd. Przy kła dem niech bę dzie 
pró ba li kwi da cji de pu ta tu wę glo we go – przy wi le ju gór ni cze
go, któ re go na wet hi tle row cy nie za bra li pol skim gór ni kom. 
To wszyst ko do bit nie po ka za ło, jak bar dzo po trzeb ne jest 
wy pra co wa nie no wych form dzia łal no ści związ ko wej i stwo
rze nie od po wied nich struk tur. 

Ja sne sta ło się, że to nie So li dar ność bę dzie bro nić za łóg 
pra cow ni czych przed za gro że nia mi, ja kie nie sie po wsta ją ca 
w Pol sce wol no ryn ko wa go spo dar ka – na do da tek o ce chach 
dra pież ne go ka pi ta li zmu. Z mie sią ca na mie siąc dla co raz 
więk szej licz by lu dzi sta je się oczy wi ste, że „So li dar ność” bar
dziej przy po mi na par tię po li tycz ną, niż zwią zek za wo do wy. 
To z jej nada nia mia no wa ni są człon ko wie Za rzą du i Ra dy 
Nad zor czej. I że by nie by ło nie ja sno ści – nie ja ko przed sta wi
cie le za ło gi, ale rzą du.

Tak więc roz po czę ła się wal ka na dwa fron ty związ kow
ców, któ rzy nie chcie li uznać do mi na cji „So li dar no ści”. 
Na szym prze ciw ni kiem był nie tyl ko pra co daw ca – co jest 
jak by na tu ral nym ukła dem sił. Ro le dru gie go na sze go prze
ciw ni ka, któ ry z re gu ły sta wał po stro nie Za rzą du, przy jął 
na sie bie Nie za leż ny Sa mo rząd ny Zwią zek Za wo do wy 
„So li dar ność”. 

– Gdy re ak ty wo wa no „So li dar ność” bar dzo wie lu pra
cow ni ków się do niej za pi sy wa ło – mó wi Ro man Ja siń ski 
z Pe Be Ka. – Ten pęd trwał ja kieś pół to ra ro ku. Po tym okre
sie bar dzo wie lu tych, któ rzy nie sie ni ta fa lą ode szli z mo je
go związ ku, roz cza ro wa ni wra ca li z po wro tem. Skar ży li się, 
że „So li dar ność” jest zbyt upo li tycz nio na i tak na praw dę nie 
dba o in te re sy pra cow ni ków. Pa da ły za rzu ty, że trzy ma 
pa ra sol ochron ny nad wła dza mi KGHM i na wet nad ty mi 
człon ka mi So li dar no ści, któ rzy są na ba kier z pra wem lub 
re gu la mi nem pra cy. 

Ba zu jąc na eto sie ro ku 80te go, po li ty cy i dzia ła cze „So li
dar no ści” za czy na ją swo ją dzia łal ność od ne go wa nia wszyst
kich i wszyst kie go, co po wsta ło za cza sów PRL, bez cie nia 
re flek sji, co by ło do bre, a co złe. Ta at mos fe ra prze no si się 
do za kła dów pra cy.
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licz ba cięż kich wy pad ków w gór nic twie. W cią gu 9 mie się cy 
1990 ro ku od no to wa no ich w KGHM aż 65 – o 100 proc. wię
cej niż w ana lo gicz nym okre sie z 1989 ro ku. Wy pad ki śmier tel
ne wzro sły z ośmiu do dwu dzie stu – pięt na ście w ko pal niach, 
czte ry w za kła dach za ple cza i je den w hu cie. Dwu ty go dnik 
Fe de ra cji Związ ków Za wo do wych Gór nic twa „Dziś i Ju tro” 
tak sko men to wał tę tra gicz ną sta ty sty kę: „Je ste śmy zo bo wią
za ni po wie dzieć gło śno to, o czym się mó wi w ko pal niach pół
gęb kiem. Z chwi lą roz po czę cia ak cji po lo wa nia na „czer wo ne 
pa ją ki” i roz pę ta nia at mos fe ry roz li czeń, do szło do wy raź ne go 
ob ni że nia dys cy pli ny gór ni czej. Lu dzie pia stu ją cy funk cje kie
row ni cze, od dy rek to ra po cząw szy, a na szty ga rze skoń czyw
szy, nie pew ni swe go lo su, oba wia ją cy się na dep nię cia na od cisk 
ja kie muś człon ko wi „S”, 
nie eg ze kwu ją od po le
głych pra cow ni ków pra cy 
zgod nej z prze pi sa mi.” 

– ape lu je my: ko pal nia 
nie jest miej scem roz gry
wek po li tycz nych – mó wi 
Ry szard Ku rek, wów czas 
prze wod ni czą cy NSZZ 
Pra cow ni ków ZG „Lu
bin”.– Jak że czę sto 
w mi nio nych la tach po na
wia li śmy nasz apel. Nie
ste ty, do dziś jest on wciąż 
nie zwy kle ak tu al ny…

Okres pierw szych rzą
dów z so li dar no ścio we go 
nada nia wra ca w pa mię ci 
związ kow ców jak pa ra
doks hi sto rii. Wła dzę 
w na szym kra ju zdo by wa ugru po wa nie, któ re go ko rze nie się
ga ją ru chu związ ko we go. Na to miast dla na szych związ kow
ców naj waż niej sza sta je się obro na licz nych praw pra cow ni
czych, któ rych znie sie nie po pie ra wła śnie „So li dar ność”! To my 

Czę sto wy bit nych fa chow ców za stę po wa no ludź mi za słu
żo ny mi dla gdań skie go eto su. Nie rzad ko je dy ny mi kwa li fi ka
cja mi no wych był od po wied ni so li dar no ścio wy ro do wód. 
W myśl za sa dy: „choć by ko łek z pło tu, by le swój”.

– Uczest ni czy łem w po sie dze niach Ra dy Pra cow ni czej ja ko 
przed sta wi ciel ZG Lu bin – 
mó wi Zbrzy zny. – Pod kre ślam 
bar dzo do bit nie: nie mia łem 
żad nych ukła dów ze zwal nia
ny mi dy rek to ra mi, ale ta rzeź 
ka dry kie row ni czej po zo sta wi
ła we mnie po czu cie ol brzy
mie go nie sma ku. Wszyst ko 
od by wa ło się w skan da licz ny 
spo sób, Ra da Pra cow ni cza 
zdo mi no wa na by ła przez lu dzi 
z so li dar no ścio we go roz da nia. 

Na po rząd ku dzien nym 
by ło ob ra ża nie i po ni ża nie 

wie lo let nich, wy bit nych fa chow ców. Szu ka no na nich ha ków 
nie dba jąc o po zo ry. Na przy kład dy rek to ro wi Za kła du Bu do
wy Ko palń, Sta ni sła wo wi Szcze pa nia ko wi, za rzu co no, że 
za czę sto wy jeż dżał służ bo wo za gra ni cę. a prze cież je go 
za kład pro wa dził wów czas wie le ro bót na Bli skim Wscho dzie 
i w Niem czech. Tak więc za ta kie „grze chy” wy rzu co no 
fa chow ca, a na je go miej sce za an ga żo wa no prze cięt ne go, 
ni ko mu nie zna ne go urzęd ni ka, czło wie ka bez żad nych 
upraw nień gór ni czych, ale z bar dzo do brym ro do wo dem. 

– Z per spek ty wy lat mu szę stwier dzić, że za wsze, gdy 
pan Swa koń po ja wiał się w Kom bi na cie i miał co kol wiek 
do po wie dze nia, to Pol ska Miedź nie wy cho dzi ła na tym 
do brze – do da je Zbrzy zny. Nie ste ty wszyst ko wska zu je 
na to, że i tym ra zem bę dzie po dob nie. Jed nak wie rzę w to, 
że spra wie dli wość w koń cu go do pad nie. Im szyb ciej tym 
le piej dla fir my.

Ta ma so wa czyst ka wśród ka dry in ży nier skiej i kie row ni czej 
bar dzo szyb ko przy nio sła fa tal ne re zul ta ty. La wi no wo ro śnie 
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we go So li dar ność re ali zo wa li te ra pię szo ko wą bez pew no ści, 
czy ta ką ku ra cję go spo dar ka wy trzy ma. 

– Lu dzie by li roz go ry cze ni i czu li się po ni że ni mar ną pła
cą za swo ją cięż ką i nie bez piecz na pra cę – tak Hen ryk Paw
lak wspo mi na na stro je w Kom bi na cie. – Po la tach, nie rzad
ko za sta na wia łem się, czy głów ny cel tych zmian nie po le gał 
na tym, aby jak naj szyb ciej znisz czyć sek tor pań stwo wy 
i przy spie szyć pry wa ty za cję, bez oglą da nia się na skut ki 
spo łecz ne. 

Rząd przy stę pu je do to tal nej wy prze da ży ma jąt ku na ro do
we go. Hi per in fla cja –zu peł ne jak z lat dwu dzie stych mi nio ne
go stu le cia – do pro wa dza w krót kim cza sie do brze pro spe ru
ją ce przed się bior stwa na kra wędź ban kruc twa. Za bez cen są 
one sprze da wa ne za gra nicz nym in we sto rom. Pod to pór idą 
ta kie fir my jak We del, Po lam Pi ła; ban kru tu je Ur sus i Po lko lor. 
Za gra nicz ny ka pi tał przej mu je fa bry ki Pol le ny i Mi ra cul lum. 
Za my ka ne są ko pal nie, hu ty, wy daw nic twa, mle czar nie 
i za kła dy mię sne. Ma so wo pa da ją PGRy. Osło ny so cjal ne dla 
pra cow ni ków z za kła dów ob ję tych pry wa ty za cją sta ją się 
je dy nie mar twym, pro pa gan do wym za pi sem. Dra ma tycz nie 
zwięk sza się bez ro bo cie, a ob szar bie dy obej mu jąc co raz 
szer sze krę gi spo łe czeń stwa.

– Sta li śmy się bar dzo kry tycz ni wo bec te go wszyst kie go, 
co się dzia ło w go spo dar ce – wra ca do tam tych dni Edward 
Kie nig. – Przy szło nam dzia łać w cza sach, gdy każ de go dnia 
pra sa do no si ła, że w ra mach pry wa ty za cji sprze da no ko lej ny 
za kład. Za da wa li śmy so bie py ta nie: dla cze go? By ły to za zwy
czaj bar dzo do bre przed się bior stwa i nie ro zu mie li śmy praw
dzi wych po wo dów, dla cze go za sym bo licz ną zło tów kę pań
stwo sprze da wa ło je ob ce mu ka pi ta ło wi. Dziś me cha ni zmy 
tam tych pry wa ty za cji za czy na ją wy cho dzić na świa tło dzien
ne. Do wia du je my się, że ci, któ rzy two rzy li wów czas eli ty 
rzą dzą ce, wy stę po wa li rów no cze śnie ja ko do rad cy za chod
nie go ka pi ta łu. Bły ska wicz nie do strzegł on oka zję za ro bie nia 
nie złych pie nię dzy na pol skiej trans for ma cji.

Sy tu acja w kra ju wpły wa na po gar sza ją ce się na stro je 
lu dzi Pol skiej Mie dzi. Z wy pła ty na wy pła tę at mos fe ra sta je 

wte dy wal czy li śmy o utrzy ma nie de pu ta tu wę glo we go, o or ga
ni zo wa nie przez za kła dy pra cy wcza sów i ko lo nii let nich dla 
dzie ci. Bro ni li śmy przed li kwi da cją Fun du szu Świad czeń So cjal
nych i za kła do wych ośrod ków wcza so wych. 

– Oczy wi ście moż na mó wić, że cza sy się zmie ni ły, że dziś 
ma my in ny ustrój… ale ile wte dy dzie ci wy jeż dża ło na ko lo
nie let nie, a ile dziś po zo sta je w wa ka cje bez opie ki, bo ro dzi
ców nie stać na pry wat ne ko lo nie? – py ta El wir Baj z Rud nej. 
– Mar ny mi by li by śmy związ kow ca mi, po zwa la jąc na utra tę 
ośrod ków Gór ni cza Strze cha w Szklar skiej Po rę bie czy ar gen
tyt w Dąb kach. 

To tak że czas wal ki o pod wyż ki płac, tak aby pen sje na dą
ża ły za la wi no wo ro sną cą in fla cją. W 1989 ro ku wy no si ła ona 
340 proc., a w rok póź niej prze kro czy ła już 700 proc. W 1990 
ro ku rząd przy stę pu je do re ali za cji pla nu Bal ce ro wi cza. Mi ni
ster fi nan sów roz po czy na prze sta wia nie pol skiej go spo dar ki 

na sys tem wol no ryn ko wy. 
Wspo ma ga go mi tycz ny 
do rad ca Jef frey Sachs, lan so
wa ny przez ide olo gów So li
dar no ści.

Wła dze wpro wa dza ją dra
koń ski po da tek od po nadnor
ma tyw ne go wzro stu wy na
gro dzeń, po wszech nie zna ny 
ja ko „po pi wek”. Zmu szał on 
pra co daw cę, aby od pro wa
dzał do pań stwo wej ka sy pięć 
zło tych po dat ku od każ dej 
zło tów ki prze zna czo nej 

na zwięk sze nie wy na gro dze nia! W wy ni ku sto so wa nej 
w przez Lesz ka Bal ce ro wi cza „te ra pii szo ko wej” 60 proc. 
Po la ków zna la zło się na gra ni cy ubó stwa. Co wię cej, za sa da 
ta do ty czy ła tyl ko przed się biorstw pań stwo wych, co w oczy
wi sty spo sób sta wia ło je w nie ko rzyst nej po zy cji na ryn ku! Był 
to swo isty eko no micz ny przy mus do szyb kiej, ide olo gicz nej 
pry wa ty za cji. Tak eko no micz ni ide olo dzy związ ku za wo do
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W tam tym cza sie wszyst kie za kła dy mu sia ły być sa mo dziel ne 
i sa mo wy star cza ją ce – wspo mi na Sła wo mir Zie liń ski z ZG Rud
na. – Pę kła osło na so cjal na za kła du. Trze ba by ło zli kwi do wać 
au to kar za kła do wy, bo nie przy no sił do cho du, prze sta li śmy 
or ga ni zo wać za kła do we wy ciecz ki re kre acyj ne. Prze sta ły ist nieć 
pra cow ni cze pu le miesz ka nio
we w spół dziel niach. Wcze
śniej, po kil ku la tach lu dzie mie
li szan sę na wła sne czte ry ką ty. 
Za czę ło bra ko wać pie nię dzy  
– czło wiek od bie rał pen sję 
i po opła ce niu ra chun ków nie 
star cza ło już na ży cie do na stęp
nej wy pła ty.

Związ ki za wo do we – któ re 
nie uzna ły do mi na cji So li dar
no ści – ślą do rzą du i do władz 
KGHM ape le i ostrze że nia, że 
sy tu acja jest na gra ni cy wy bu
chu. Do ma ga ją się pod ję cia kro ków za rad czych. 

Dwu ty go dnik „Dziś i Ju tro” w ar ty ku le „Po piw ko wy Kon
tre dans” (lu ty 1991 r.), tak pi sał o po su nię ciach go spo dar
czych rzą du: „an ty in fla cyj na po li ty ka Bal ce ro wi cza re ali zo wa
na pod dyk tan do Mię dzy na ro do we go Fun du szu Wa lu to we go, 
du szą ca za rów no prze mysł, jak i pra cow ni ków, nie mo że być 
pa na ceum na wszel kie bra ki, z bra kiem no wo cze snej kon cep
cji go spo dar czej włącz nie. Pi kie ty oraz wie lo go dzin ne roz mo
wy z rzą dem nie przy no szą wi docz nych efek tów. Czas w tej 
sy tu acji na uży cie przez związ ki za wo do we in nych ar gu men
tów. Żą da my bez wa run ko we go znie sie nia po dat ku od wzro
stu wy na gro dzeń. Po li ty ka go spo dar cza rzą du nie sa tys fak cjo
nu je na szych or ga ni za cji. Pro wa dzo na jest tak, jak by od por
ność spo łe czeń stwa na ob ni ża nie po zio mu ży cia by ła nie ogra
ni czo na. Za re for my nie mo że pła cić tyl ko świat pra cy.”

Nie ste ty, ape le te igno ro wa ne są za rów no przez rząd jak 
i wła dze Pol skiej Mie dzi – naj wy raź niej cał ko wi cie za ję te 
przy go to wa nia mi do pla no wa nej pry wa ty za cji. Pre ze si za cie

się co raz bar dziej na pię ta. Cięż ko pra cu ją cym gór ni kom 
i hut ni kom mie sięcz na pen sja nie wy star cza na za spo ko je
nie pod sta wo wych, ży cio wych po trzeb. W 1991 ro ku śred
nia pła ca w kra ju wy no si ła 1 770 000 zło tych. Wy so kość 
za rob ków pra cow ni ków Pol skiej Mie dzi po ka zu je po niż sze 
ze sta wie nie. Jest niespełna 50 proc. wyższa od średniej 
płacy w kraju. Dzisiaj w 2006 roku grubo przekracza jej 
dwukrotność i może być satysfakcjonująca dla górników  
i hutników Polskiej Miedzi.
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ROK 1991

 średnie  średnia
 zatrudnienie płaca ogółem 

ZG Lubin 4526 2830718
ZG Polkowice 4765 3038046
ZG Rudna 6846 3121521
ZG Sieroszowice 2115 2843150
ZG Konrad 1175 2590250
ZRG 1314 3005128
ZBK 2179 3195040
HM Legnica 1810 2183943
HM Głogów 5389 2402838
HM Cedynia 360 2728551
Fabryka Przewozów Nawojowych 417 1979140
ZM Legmet 1095 1943216
ZNM Polkowice 938 1887741
ZUG Lena 812 1721177
ZRM 1070 2124043
ZBGH 1216 2119655
Zakład Transportu 2142 1993239
ZHP Zakmat Polkowice 622 1696347
Zakład Doświadczalny 283 2418001
ZBIPM Cuprum Wrocław 380 2566490
Biuro Zarządu 329 2908716
KGHM (łącznie) 39783 2649942



człon ków „So li dar no ści”, gdzieś w ty le, przy ścia nie ko ło 
okna. Ktoś po wie dział wte dy ze bra nym, że strajk jest nie le
gal ny i „So li dar ność” go nie po prze. Zro bił się ta ki szum 
na sa li, że te mu nie prze jed na ne mu „try bu no wi lu do we mu” 
nie po zo sta ło nic in ne go jak wy sko czyć przez naj bliż sze okno. 
Lu dzie by li tak obu rze ni, że mo gło dojść do rę ko czy nów.

Sy tu acja w KGHM za czy na się wy my kać spod kon tro li. 
Do pro te stu ją cych przy łą cza ją się ko lej ne ko pal nie i za kła dy 
za ple cza. Spon ta nicz nie wy bra ny Ko mi tet Straj ko wy zwra ca 
się do Ry szar da Zbrzy zne go o przy ję cie funk cji do rad cy. 
Do roz mów ze straj ku ją cy mi włą cza się Dy rek tor Ge ne ral ny 
KGHM dr. inż. Jan Sa dec ki. 

– To był je den z nie wie lu przed sta wi cie li kie row nic twa, 
któ re mu wte dy au ten tycz nie za le ża ło na szyb kim i po zy tyw
nym roz wią za niu kon flik tu – oce nia Zbrzy zny.

To z ini cja ty wy Sa dec kie go de le ga cja pro te stu ją cych uda je 
się do War sza wy na roz mo wy z wi ce mi ni strem prze my słu 
an drze jem Lip ko. Spo tka nie to uświa da mia za rów no dy rek
to ro wi Sa dec kie mu jak i człon kom Ko mi te tu Straj ko we go 
ogrom ną nie kom pe ten cję stro ny rzą do wej. 

– Roz mo wa by ła bar dzo przy jem na, jed nak nic z niej nie 
wy ni ka ło – wspo mi na Ry szard Zbrzy zny. – Lip ko zro bił bły
ska wicz ną ka rie rę ze sta no wi ska ko pal nia ne go ka li fak to ra 
wprost na mi ni ste rial ny sto łek i kom plet nie w ni czym się nie 
orien to wał. Ty po wy awans so li dar no ścio we go fa chow ca. 
Po po by cie w sto li cy zro zu mie li śmy, że roz wią za nia kon flik tu 
mu si my szu kać na miej scu. 

Po ty go dniu straj ku uda ło się wy pra co wać po ro zu mie nie 
sa tys fak cjo nu ją ce obie stro ny. Dy rek cja zo bo wią za ła się 
wy pła cić za ło dze pie nią dze w for mie po życz ki z Za kła do we
go Fun du szu Miesz ka nio we go. Środ ki z te go fun du szu, we dług 
ów cze snych prze pi sów, nie by ły ob cią żo ne po dat kiem i mo gły 
być uma rza ne. Dzię ki ta kie mu roz wią za niu Kom bi nat nie 
mu siał by pła cić dra koń skie go „po piw ku”, wy pła co ne pie nią
dze za si li ły by do mo we bu dże ty.

Ra dość z osią gnię te go po ro zu mie nia nie trwa ła jed nak dłu
go. Po nie waż So li dar ność w tym pro te ście nie ode gra ła żad

śnia li biz ne so we kon tak ty z kon cer nem asar co, po ten cjal nym 
in we sto rem za in te re so wa nym prze ję ciem kon tro li nad Pol
ską Mie dzią. Tak, to ten sam kon cern, któ ry pa rę lat póź niej 
ogło sił upa dłość, po cią ga jąc za so bą w dół ty sią ce pra cow ni
ków oraz współ pra cu ją ce z nim fir my. Z ko lei so li dar no ścio wi 
li de rzy z Ra dy Pra cow ni czej w 1991 r. ba wi li w Sta nach Zjed
no czo nych na za pro sze nie kon cer nu asar co. Cie ka we o czym 
mo gli w ta jem ni cy przed opi nią pu blicz ną tam roz ma wiać?. 

To wszyst ko do pro wa dza 13 ma ja 1991 ro ku do wy bu chu 
w Rud nej spon ta nicz ne go straj ku. Gór ni cy do ma ga ją się pod
nie sie nia za rob ków o 100 proc. W pro te stach ma so wo 

uczest ni czą sze re go wi człon
ko wie So li dar no ści, jed nak 
kie row nic two te go związ ku, 
zgod nie ze swo im zwy cza jem, 
od ci na się od straj ku ją cych 
twier dząc, że pro test ma cha
rak ter po li tycz ny, a strajk jest 
nie le gal ny.

Ta ka po sta wa wzmac nia 
dy rek cję, któ ra usztyw nia 
swo je sta no wi sko wo bec 
żą dań ro bot ni ków. Dy rek tor 
ZG Rud na Hen ryk Ka raś też 
nie przy czy nia się do za ła go

dze nia kon flik tu. Za miast roz po cząć z pro te stu ją cy mi ne go
cja cje ogła sza, że je śli gór ni cy nie wró cą do pra cy to na ich 
miej sce za trud ni ro bot ni ków z Ukra iny. W od po wie dzi pro te
stu ją cy za my ka ją dy rek to ra w je go ga bi ne cie, koń cząc z nim 
w ten spo sób wszel kie ne go cja cje. Rów nież po sta wa Jó ze fa 
Czy czer skie go – prze wod ni czą ce go za kła do wej „So li dar no
ści” w ZG „Rud na” spo ty ka się z peł ną dez apro ba tą pro te stu
ją cych gór ni ków. 

– Do dziś mam przed ocza mi, jak mu siał ucie kać przed swo
imi związ kow ca mi – wspo mi na Ry szard Zbrzy zny. – To by ło 
na sa mym po cząt ku straj ku. Pod czas ze bra nia za ło gi 
na ce chow ni Rud nej Pół noc nej Jó zef Czy czer ski stał w gru pie 
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do stycz nia 1992 r. licz ba lu dzi bez pra cy wzro sła z 0,3 proc. 
do 12,1 proc. Spa da spo łecz ne po par cie dla re ali zo wa nych 
re form go spo dar czych. Dla związ kow ców sta je się co raz bar
dziej oczy wi ste, że po li ty ka re ali zo wa na przez rząd nie sprzy
ja lu dziom pra cy.

Na si la się związ ko wa dzia łal ność in for ma cyj na, zwłasz cza 
w za kre sie po rad nic twa pra wa pra cy. Za czy na ją uka zy wać się 
biu le ty ny in for ma cyj ne, na ła mach któ rych de ma sko wa ne są 
po czy na nia no wej wła dzy i dwu znacz na po sta wa So li dar no ści. 

Je den z pierw szych sy gna łów o pla nach sprze da ży Pol skiej 
Mie dzi po ja wia się w 1991 ro ku, w kwiet nio wym nu me rze 
dwu ty go dni ka „Dziś i Ju tro”. ar ty kuł pod zna mien nym ty tu
łem „Gra wo kół pry wa ty za cji – Głu po ta czy zdra da” in for mu
je o to czą cych się roz mo wach przed sta wi cie li kon cer nu asar
co z człon ka mi Ra dy Pra cow ni czej Woj cie chem Swa ko niem 
i Ma ria nem Krze miń skim. Pi smo ujaw nia też po ta jem ne spo
tka nia wy słan ni ków lon dyń skie go ban ku han dlo we go z wo je
wo dą le gnic kim, an drze jem Gla piń skim i dy rek to rem ZG 
Rud na, Hen ry kiem Ka ra siem. 

Za czy na być co raz bar dziej re al ne za gro że nie sprze da żą 
Pol skiej Mie dzi za chod nie mu in we sto ro wi. Co raz bar dziej 
oczy wi sta sta je się ko niecz ność kon so li da cji roz drob nio ne go 
bran żo we go ru chu związ ko we go Pol skiej Mie dzi. Je sie nią 
1991 ro ku 17 or ga ni za cji dzia ła ją cych na te re nie KGHM 
po sta na wia o utwo rze niu jed no li te go, ogól no pol skie go bran
żo we go związ ku za wo do we go. W grud niu, jesz cze te go 
sa me go ro ku, w są dzie w War sza wie zo sta je za re je stro wa ny 
Zwią zek Za wo do wy Pra cow ni ków Prze my słu Mie dzio we go.

Dwu ty go dnik „Związ ko wiec” w pierw szym nu me rze 
in for mo wał: „Zmia ny w na szym ru chu związ ko wym zo sta ły 
wy mu szo ne przede wszyst kim tym, co się dzie je w kra ju 
i w KGHM. Od wrze śnia ubie głe go ro ku na sza fir ma prze
cho dzi pro ces re struk tu ry za cji i sta je się Jed no oso bo wą 
Spół ką Skar bu Pań stwa. Już dzia ła na pra wach Ko dek su han
dlo we go, nie dłu go wej dzie my w etap pry wa ty za cyj ny. 
W okre sie re struk tu ry za cji zaj dzie wie le zmian w za kła dach, 
w któ rych po wsta wać bę dą spół ki ak cyj ne. Te wszyst kie 

nej po zy tyw nej ro li, po li tycz ną ko niecz no ścią by ło nie do pusz
cze nie do speł nie nia żą dań gór ni ków. a trze ba pa mię tać, że 
wów czas dzia ła cze So li dar no ści wszem i wo bec po wta rza li, iż 
tyl ko oni ma ją mo no pol na re pre zen to wa nie pra cow ni ków. 
W kil ka ty go dni po za koń cze niu straj ku prze wod ni czą cy 
NSZZ Ma rian Krza klew ski pod pi su je po ro zu mie nie z pre mie
rem Ol szew skim o za sa dach współ pra cy So li dar no ści z rzą
dem. W jed nym z je go punk tów za pi sa no, że pie nią dze 
wy pła ca ne pra cow ni kom z fun du szu miesz ka nio we go nie 

mo gą pod le gać umo rze niom 
i mu szą być opro cen to wa ne. 

Tak więc to, co uda ło się 
uda ło się wy pra co wać 
na ba zie wza jem ne go 
za ufa nia po mię dzy wła dza
mi KGHM a Ko mi te tem 
Straj ko wym, zo sta ło znisz
czo ne przez So li dar ność, 
tyl ko po to by po ka zać, kto 
w spra wach pra cow ni czych 
ma de cy du ją cy głos. 

Po gar sza ją ce się wa run ki 
ży cia i pra cy wy mu sza ją 
na związ kach ko niecz ność 
jesz cze bar dziej sku tecz ne go 
dzia ła nia. Sy tu acje utrud nia 

fakt, że Za rząd – ma jąc u bo ku so jusz ni ka w mie dzio wej So li
dar no ści – lek ce wa ży zgła sza ne po stu la ty.

– Za czę li śmy od no sić wra że nie, że rząd, w sza leń czym 
pla nie prze sta wia nia go spo dar ki na wol no ryn ko we to ry, chce 
do pro wa dzić więk szość pol skich przed się biorstw do ban
kruc twa. Na stęp nie, bez pro te stów za łóg i spo łe czeń stwa, 
sprze da wać upa da ją ce za kła dy za chod nim in we sto rom. Dla 
nich ów cze sna Pol ska ja wi ła się ja ko El do ra do w środ ku Eu ro
py – tak Ry szard Ku rek oce nia na stro je za ło gi.

Na sku tek wzro stu bez ro bo cia po zy tyw ne opi nie o pry
wa ty za cji za czy na ją się za ła my wać. Od stycz nia 1990 r. 
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cy i wal ka o po pra wę świad czeń so cjal nych. Otwie ra ją cy 
ob ra dy we te ran gór ni cze go ru chu związ ko we go, Lu dwik 
Ka ziów, po wie dział: „Mu si my szu kać no wych form sku tecz
nej obro ny pra cow ni ków, eme ry tów, ren ci stów i bez ro bot
nych przed pro gra mo wym zu bo że niem wła śnie tych grup 
spo łecz nych. Rów no cze śnie nie mo że my po zwo lić na gra bież 
ma jąt ku na ro do we go, to le ro wa nie zło dziej stwa i afer, któ re 
pro wa dzą kraj i na ród do upa dło ści”.

Zbi gniew Re wo liń ski z ZG Po lko wi ce tak pod su mo wał 
pod czas dys ku sji ów cze sną sy tu ację: „Nie daw no ujaw nio no 
da ne o tym, że pod wzglę dem kosz tów pro duk cji mie dzi 
KGHM jest w ści słej czo łów ce świa to wej. Szko da na to miast, 
iż nikt się nie po kwa pił po wie dzieć, jak wy glą da ją na sze 
za rob ki na tle płac gór ni ków choć by z Czar nej afry ki. Praw da 
jest ta ka, że – mi mo do brych wy ni ków – je ste śmy go rzej 
opła ca ni niż Mu rzy ni. Nie ste ty, nie za no si się na po pra wę. 
Mó wi się ra czej o dal szym za ci ska niu pa sa, o no wych pod
wyż kach cen ener gii, czyn szów itp. Chcę ja sno po wie dzieć: 
lu dzie te go już nie wy trzy ma ją. To mu si my uświa do mić wła
dzy, któ ra chy ba nie wie, że ży je my na skra ju nę dzy. Wię cej 
już się z gór ni ków nie da wy ci snąć. Mu si my ze wrzeć sze re gi 
i pod jąć twar dą wal kę o lep sze pła ce”. 

Dys ku sję na te mat po pra wy wa run ków ży cia i pra cy gór ni
ków oraz hut ni ków pod su mo wał Mie czy sław Grzy bow ski: Co 
dy rek cja zro bi ła dla wy eli mi no wa nia po piw ku? Że by wy łą czyć 
z „po piw ku” nad go dzi ny, by lu dzi na mó wić do pra cy w so bo ty? 
Kie lich go ry czy prze la no po pod nie sie niu cen pa liw. Za po wia da 
się cię cia so cjal ne, ob ci na się ren ty III gru py. Wnio sku ję, aby 
Ra da Związ ku we szła w spór zbio ro wy z Za rzą dem w spra
wach tu po ru sza nych”. Ze bra ni przy ję li wnio sek z ży wio ło
wym aplau zem i wpro wa dzi li go do uchwa ły zjaz do wej. 

Wy po wia da jąc te sło wa Mie czy sław Grzy bow ski za pew ne 
nie przy pusz czał, że na mo cy pod ję tej de cy zji roz pocz nie się 
po tęż ny i brze mien ny w skut kach pro test za ło gi Pol skiej Mie
dzi. Pro test, któ ry do pro wa dził do pierw sze go le gal ne go 
straj ku w III RP oraz za po biegł pla nom gra bie ży na szej Pol
skiej Mie dzi. 

prze obra że nia stwa rza ją za gro że nia funk cjo nu ją cym w za kła
dach or ga ni za cjom związ ko wym. Sta tu ty tych związ ków 
mó wią, że miej scem ich dzia ła nia jest za kład. W przy pad ku 
pry wa ty za cji „gi nie” więc pod miot, w któ rym ten zwią zek 
dzia ła. Stwo rze nie po nadza kła do wej struk tu ry związ ko wej 

eli mi nu je to za gro że nie. 
Nie je ste śmy spad ko bier

ca mi bran żo we go ruch 
związ ko we go, ale do ce nia
my je go wiel ki do ro bek oraz 
spraw dzo ne for my i me to dy 
dzia ła nia. Ma my na dzie ję, że 
oka żą się one przy dat ne 
i nam. Ma my też ten sam cel 
– słu że nie lu dziom pra cy”. 

Pierw szym prze wod ni
czą cym ZZPPM zo sta je 
Ry szard Zbrzy zny, uzy sku jąc 
w taj nym gło so wa niu stu
pro cen to we po par cie. 

– Za re je stro wa nie związ
ku by ło prze ło mo we dla 
na szej dal szej dzia łal no ści – 
wy ja śnia Zbrzy zny. – Dzię ki 

po łą cze niu wie lu or ga ni za cji zy skał oso bo wość praw ną 
na szcze blu ca łe go KGHM. Jed nak w sta tu cie za gwa ran to wa
li śmy or ga ni za cjom du żą sa mo dziel ność, do tych cza so we 
kom pe ten cje i upraw nie nia.

Tak po my śla na struk tu ra ochro ni ła zwią zek przed roz bi
ciem or ga ni za cyj nym, któ re z pew no ścią na stą pi ło by w wy ni
ku póź niej szych pro ce sów re struk tu ry za cyj nych KGHM. Co 
bar dzo waż ne, za pew nia ła or ga ni za cjom sa mo dziel ne i ak tyw
ne dzia ła nie w za kła dach, umoż li wia jąc jed no cze śnie wza jem
ne współ dzia ła nie i wspie ra nie się. 

W tej at mos fe rze, 17 mar ca 1992, ro ku od by wa się I Zjazd 
de le ga tów ZZPPM. Pod czas dys ku sji na pierw szy plan wy su
wa na jest ko niecz ność prze ciw dzia ła nia spad ko wi re al nej pła
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któ re – w ślad za ZZPPM – rów nież we szły w spór zbo ro wy, 
zgła sza jąc ta kie sa me po stu la ty. Nie ste ty, wspól nie pro wa
dzo ne ne go cja cje nie do pro wa dza ją do po ro zu mie nia z Za rzą
dem. Rów nież roz mo wy me dia cyj ne z ostat nich dniach ma ja 
nie za koń czy ły się ocze ki wa nym re zul ta tem – pod pi sa no pro
to kół roz bież no ści w spra wie pod nie sie nia płac i usta no wie
nia wy pła ty so cjal nej. Je śli cho dzi o gwa ran cje za trud nie nia dla 
za ło gi, Za rząd zo bo wią zał się, że nie bę dzie żad nych zwol
nień gru po wych je dy nie do koń ca ro ku. W tej sy tu acji Pre zy
dium ZZPPM po sta na wia do cho dzić rosz czeń na dro dze 
straj ko wej. 

W obro nie Pol skiej Mie dzi

Rów no cze śnie z za ostrza niem się kon flik tu w Pol skiej Mie
dzi uak tyw nia się ame ry kań ski kon cern asar co. Fir ma ta już 
rok wcze śniej roz po czę ła sta ra nia o prze ję cie kon tro li 
nad KGHM. Jej wiel kim orę dow ni kiem był Pre zes Kon fe de ra
cji Pra co daw ców Pol skich, an drzej Ma chal ski, peł nią cy tak że 
funk cję prze wod ni czą ce go Ra dy Nad zor czej KGHM Pol ska 
Miedź S.a.

„Ga ze ta No wa” w wy da niu z 11 ma ja 1992 r. in for mo wa ła: 
„Pre mier Ol szew ski i część je go mi ni strów otrzy ma li sta now
czą w for mie i tre ści pro po zy cję sprze da ży naj więk sze go 
i naj bo gat sze go przed się bior stwa – pol skie go Kom bi na tu 
Gór ni czo Hut ni cze go Mie dzi. Kup cem ma być słyn ny z eks
pan sji na ryn ku mie dzio wym ame ry kań ski kon cern asar co”.

Ta sa ma ga ze ta w ar ty ku le „Mie dzio wy Kon tre dans” 
z 2 czerw ca 1992 r. tak uzu peł ni ła in for ma cje o pla nach 
wo bec KGHM: „Na od by tej w Lu bi nie kon fe ren cji pra so wej 
pre zes an drzej Ma chal ski za pre zen to wał po gląd o ko niecz
no ści wpro wa dze nia ob ce go ka pi ta łu do Kom bi na tu, usu wa
jąc jed no cze śnie z dro gi pre ze sa KGHM, dr. inż. Ja na Sa dec
kie go, zwo len ni ka pol skiej opcji. (...) Nie po ko ją co rów nież 
za brzmia ła rów nież wy po wiedź an drze ja Ma chl skie go, do ty
czą ca pro po zy cji asar co o umiesz cze niu w kom bi na cie swe go 

W ślad za żą da nia mi ja kie wy su nię to pod czas I Zjaz du,  
27 mar ca Ra da ZZPPM wy stą pi ła do Mi ni stra Prze kształ ceń 
Wła sno ścio wych, Ra dy Nad zor czej i Za rzą du KGHM z pro
po zy cją za war cia po ro zu mie nia, któ re za pew ni: 
1.  Zwrot pra cow ni kom 70 proc. kosz tów do jaz dów do pra cy.
2.  Peł ne go po kry cie kosz tów le cze nia, w tym rów nież sa na

to ryj ne go.
3.  Wpro wa dze nie jed no ra zo we go za sił ku so cjal ne go na wy po

czy nek, pła co ne go raz w ro ku, nie pod le ga ją ce go „po piw
ko wi” oraz nie ob cią ża ją ce go Za kła do we go Fun du szu 
So cjal ne go. 

4.  Utrzy ma nie w ra mach KGHM ba zy wcza so wo sa na to ryj nej.
5.  Utrzy ma nia war to ści po sił ków pro fi lak tycz nych i re ge ne ra

cyj nych
6.  Nie zwięk sza nie – na za sa dach ryn ko wych – od płat no ści 

za ho te le pra cow ni cze.
7.  Za pew nie nie miejsc pra cy wszyst kim ak tu al nie za trud nio nym.
8.  Nie od płat ne za pew nie nie związ kom za wo do wym za ple cza 

do pro wa dze nia dzia łal no ści.
Po nad to Zwią zek wy stą pił 

z żą da niem 
1. Pod nie sie nia po zio mu 

wy na gro dzeń w KGHM do po 
zio mu rów ne go co naj mniej 
sto sun ko wi 2:1 do prze cięt ne
go wy na gro dze nia w prze my
śle prze twór czym – zgod nie 
z za pi sa mi Okrą głe go Sto łu.

2. Roz po czę cia dzia łań 
zmie rza ją cych do nie zwłocz
ne go uzgod nie nia i wdro że nia 
Ukła du Zbio ro we go Pra cy dla 
Prze my słu Mie dzio we go.

Wy su nię cie tych żą dań zwią zek uznał za rów no znacz ne ze 
wsz czę ciem spo ru zbio ro we go. Pre zy dium ZZPPM spo ty ka 
się 10 kwiet nia 1992 ro ku z Przed sta wi ciel stwem Fe de ra cji 
Hut ni czych Związ ków Za wo do wych dzia ła ją cych w KGHM, 
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to ści do da nej i ana chro nicz ny sys tem kar za za nie czysz cza
nie śro do wi ska. Trze ba więc przede wszyst kim zmie nić 
in stru men ty po li tycz ne i go spo dar cze utrud nia ją ce sku tecz
ne dzia ła nie, a nie wią zać się na wła sną zgu bę z ob cym ka pi
ta łem.” 

Wal cząc o uchro nie nie KGHM przed prze ję ciem przez 
asar co, ZZPPM śle pi sma do Za rzą du i Ra dy Nad zor czej 
KGHM raz list do Pre zy den ta RP Le cha Wa łę sy. Mi ja ją dni, ale 
na list do Bel we de ru nie ma żad nej od po wie dzi. Za rząd Pol
skiej Mie dzi prze ka zu je in for ma cję po kon sul ta cji z mi ni strem 
fi nan sów, że nie moż li we jest speł nie nie po stu la tów pła co
wych zgła sza nych przez za ło gę. Do cho dzi na to miast do spo
tka nia prze wod ni czą ce go Ra dy Nad zor czej an drze ja Ma chal
skie go z przed sta wi cie la mi wszyst kich związ ków za wo do
wych dzia ła ją cych w KGHM. Prze mo wa prze wod ni czą ce go 
za my ka się w sło wach: Za ło ga ma pra co wać, a nie bu czeć 
o pie nią dzach. Kom bi nat jest prze in we sto wa ny i pie nię dzy 
na pod wyż ki w nim nie ma. Na le ży się cie szyć, że jest jesz cze 
ro bo ta, zaś zwol nie nia gru po we są nie unik nio ne. Na to miast 
związ ki za wo do we nie po win ny się wtrą cać w spra wy go spo
dar cze i po li tycz ne.

– W od po wie dzi na to wy stą pie nie po wie dzia łem pa nu 
Ma chal skie mu, że od te go mo men tu mo że się czuć ja ko ob ce 
cia ło w Pol skiej Mie dzi – wspo mi na Ry szard Zbrzy zny. – 
W na szych oczach prze stał być prze wod ni czą cym Ra dy Nad
zor czej i nie bę dzie my z nim pro wa dzić żad nych roz mów. 
Po tych sło wach wszy scy ze bra ni związ kow cy opu ści li sa lę 
kon fe ren cyj ną. Na pla cu bo ju tra dy cyj nie po zo sta li re pre zen
tan ci „So li dar no ści”. 

Tak że – w spo sób ty po wy dla współ pra cy „So li dar no ści” 
z Za rzą dem – ofi cjal ny ko mu ni kat KGHM z te go spo tka nia 
stwier dzał: „roz mo wy od by wa ły się w kon struk tyw nej at mos
fe rze”. Ta ma ni pu la cja Ma chal skie go i so li dar no ścio wych dzia
ła czy jesz cze bar dziej obu rzy ła pro te stu ją cych. 

Przy ta kim po dej ściu do spra wy trud no by ło o wy pra co
wa nie ja kie go kol wiek po ro zu mie nia. Pre zy dium ZZPPM 
zwo łu je 9 czerw ca 1992 ro ku spo tka nie człon ków za rzą

15oso bo we go kie row nic twa, któ re mu za ofe ro wa no pra cę 
na po zio mie 20 ty się cy do la rów mie sięcz nie. Ła two wy li
czyć, że kosz ty ta kie go ma na ge men tu wy nio sły by 
po nad 4 mi liar dy zło tych mie sięcz nie. Na ta ki wy da tek kom
bi nat by ło by stać, a nie stać na ja kie kol wiek pod wyż ki 

lu dziom, któ rzy wy pra co
wu ją do bra bi lio no wej war
to ści. Tym cza sem an drzej 
Ma chal ski twier dzi, że jest to 
ofer ta nie zwy kle ta nia, 
bo wiem na Za cho dzie za ra
bia się znacz nie wię cej 
za ta ka sa mą pra cę”. 

W świe tle pod glą dów – 
wy gła sza nych pu blicz nie 
przez naj wyż sze wła dze 
kom bi na tu – sta je się ja sne, 
że wal ka, ja ką pod jął ZZPPM, 
na bie ra znacz nie szer sze go 

wy mia ru i jest ba ta lią o pol skość Pol skiej Mie dzi. Oprócz rosz
czeń pła co wych i so cjal nych związ kow cy żą da ją za prze sta nia 
wszel kich roz mów z kon cer nem „asar co In ter na tio nal”, któ ry 
pra gnie zdo mi no wać pol ski prze mysł mie dzio wy i w ten spo
sób usu nąć ze świa to wych ryn ków swe go głów ne go kon ku
ren ta, ja kim od lat jest KGHM.

„Ku rier Pol ski” z 20 czerw ca tak przed sta wił sta no wi sko 
ZZPPM: „Związ kow cy żą da ją prze rwa nia roz mów z ame
ry ka na mi i re spek to wa nia do tych cza so we go pla nu re struk
tu ry za cji przed się bior stwa wy łącz nie za po mo cą pol skich 
roz wią zań. We dług te go pla nu po wi nien na stą pić po dział 
na czte ry sek to ry spół ki. Pierw sza – sku pia ją ca hu ty i ko pal
nie. Dru ga – dwa za kła dy prze twór stwa. Trze cia – za ple cze 
re mon to wo bu dow la ne. Czwar ta – in fra struk tu rę so cjal ną: 
ośrod ki wcza so we, ho te le, służ bę zdro wia. Zda niem związ
kow ców o kło po tach de cy du je po li ty ka fi skal na pań stwa, 
a nie we wnętrz na sła bość przed się bior stwa. Są trzy po wo dy 
roz kła da ją ce kom bi nat: dra pież ny po pi wek, po da tek od war
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prze szka dza to jed nak – po za ple ca mi MMKS – pod jąć se pa
ra ty stycz ne roz mo wy z Za rzą dem oraz mi ni stra mi Le wan
dow skim i Ku ro niem.

– Po raz ko lej ny po ka za li swo je fał szy we ob li cza, wręcz 
zwy kłą pod łość! – mó wi Zbrzy zny. – Po pierw sze, przy stą pi li 
do spo ru, aby za cho wać twarz przed człon ka mi So li dar no ści. 
Po dru gie, aby wie dzieć, co za mie rza ko mi tet straj ko wy. 
Wresz cie po trze cie, aby za na szy mi ple ca mi pro wa dzić, 
zdra dziec kie ro ko wa nia z rzą dem, aby roz bić strajk, osła bić 
wo lę pro te stu ją cej za ło gi. 

Już wkrót ce, w wy ni ku roz bi jac kiej dzia łal no ści, li de rzy 
So li dar no ści otrzy mu ją obiet ni cę pod wyż ki oko ło 450 tys. 
zło tych śred nio dla jed ne go pra cow ni ka. Jó zef Czy czer ski, tak 
uza sad nił to se pa ra ty stycz ne po ro zu mie nie: „Nie chcie li śmy 
na sie bie brać od po wie dzial no ści za ca łą za ło gę. Ma jąc na uwa
dze, że jest to mak sy mal na kwo ta, na ja ką stać jest fir mę, 
da li śmy moż li wość, aby każ dy we wła snym su mie niu wy brał, 
czy jest za tym, co uzgod ni li śmy, czy też jest za przy stą pie
niem do straj ku?

Po sta wa za ło gi po ka za ła jed nak, że po raz ko lej ny po sta
wa czo ło wych dzia ła czy So li dar no ści roz mi ja się z ocze ki wa
nia mi jej człon ków. Za ło ga nie mia ła wąt pli wo ści. Zgod nie 
z za po wie dzią, 20 lip ca 1992 ro ku, o go dzi nie szó stej ra no 
KGHM sta nął. Lu dzie z obu rze niem ko men to wa li po sta wę 
kie row nic twa mie dzio wej So li dar no ści. Pa da ły okrzy ki „precz 
z So li dar no ścią!” „wy pisz my się z te go gów na!” Lu dzie za czę
li ma so wo opusz czać jej sze re gi. Co bar dziej za pal czy wi pro
po nu ją ak ty wi stów So li dar no ści na tacz kach wy wieźć z za kła
dów pra cy. Wy gła sza ne pod ich ad re sem opi nie naj le piej ilu
stru je wy po wiedź, ja kiej udzie lił je den z gór ni ków dla lo kal
nej te le wi zji

– Praw dzi wa So li dar ność to by ła w la tach osiem dzie sią
tych, te raz już nie ste ty ona nie ist nie je. Prze cież wie dzie li, co 
ro bi li! Naj pierw pod pi sa li wspól nie z in ny mi de cy zję o straj ku, 
a po tem za ple ca mi nas wszyst kich do ga da li się z Za rzą dem 
i zgo dzi li na te 450 ty się cy, nie py ta jąc się ni ko go o zda nie. To 
ko go oni re pre zen tu ją, nas czy pre ze sów? 

dów za kła do wych z udzia łem przed sta wi cie li kie row nic twa 
KGHM. Głów nym ce lem spo tka nia jest po zna nie  
opi nii za łóg na te mat to czą ce go się spo ru zbio ro we go 
i wy pra co wa nie wspól ne go sta no wi ska. W wy ni ku dys ku sji 

ze bra ni po sta na wia ją ogło sić  
16 czerw ca dwu go dzin ny 
strajk ostrze gaw czy. Je śli nie 
przy nie sie on re zul ta tów 
po żą da nych przez za ło gę, 
zo sta nie prze pro wa dzo ne 
re fe ren dum po prze dza ją ce 
strajk ge ne ral ny. 

Do dwu go dzin ne go straj
ku ostrze gaw cze go przy stą
pi ło 14 za kła dów KGHM. 
Wzię li w nim udział człon ko
wie wszyst kich związ ków 
za wo do wych, tak że So li dar

no ści. Jed nak jej ak ty wi ści, z Jó ze fem Czy czer skim i Bog da
nem Nu ciń skim na cze le, wszel ki mi spo so ba mi sta ra ją się 
ochro nić Za rząd i roz my dlić na ra sta ją cy kon flikt, pro wa
dząc po zor ne ne go cja cje w nic nie da ją cych roz mo wach.

W ty dzień póź niej ZZPPM – przy współ udzia le po zo sta
łych sied miu cen tral związ ko wych – prze pro wa dza wśród 
za ło gi re fe ren dum, w któ rym pa da tyl ko jed no py ta nie: 
„Czy przy stą pisz do straj ku ge ne ral ne go w przy pad ku bra
ku re ali za cji po stu la tów pła co wych bę dą cych ele men ta mi 
pro wa dzo nych spo rów zbio ro wych? Bie rze w nim udział 
od 60 do 80 proc za ło gi w po szcze gól nych za kła dach. 
Je dy nie pra cow ni cy Za kła dów „Cu prum” i Biu ra Za rzą du 
nie prze kra cza ją 50 pro cen to we go pro gu. Za straj kiem 
opo wia da się pra wie 90 pro cent gło su ją cych. Ze gar zo stał 
uru cho mio ny i da tę roz po czę cia straj ku wy zna czo no na  
20 lip ca 1992 ro ku.

Po wsta je Mię dzy związ ko wy Mię dzy za kła do wy Ko mi tet 
Straj ko wy gru pu ją cy wszyst kie cen tra le związ ko we Kom bi na
tu – w tym rów nież So li dar ność. Li de rom te go związ ku nie 
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Po kil ku go dzi nach straj ku MMKS ogła sza ko mu ni kat: 
In for mu je my, że w dniu dzi siej szym od go dzi ny 6.00 po od by
tych ma sów kach w za kła dach Pol ska Miedź KGHM S.a., 
związ ki przy stą pi ły do straj ku ge ne ral ne go. Za ło gi jed no
znacz nie od rzu ci ły pro to kół uzgod nień pod pi sa ny 17 lip ca 
przez Za rząd KGHM i NSZZ So li dar ność. Część ko mi sji 
za kła do wych NSZZ So li dar ność w spo sób ofi cjal ny przy stą pi
ła do ak cji straj ko wej. 

Ta ki był po czą tek pierw sze go le gal ne go straj ku w Pol sce. 
Przez 32 dni upal ne go la ta 1992 ro ku ZZPPM stał na cze le 
38ty sięcz nej ar mii pra cow ni ków KGHM, wal czą cych za rów
no o god ne za rob ki za swą cięż ką pra cę, jak i o za cho wa nie 
dla Pol ski Pol skiej Mie dzi. 

W skład Mię dzy związ ko we go Mię dzy za kła do we go Ko mi
te tu Straj ko we go wcho dzą:

Edward Kie nig
Se we ryn Plu ciń ski
Ta de usz Le chow ski
Ja nusz Grott
Grze gorz Ku rek
Sta ni sław Si wic ki
Ry szard Zbrzy zny
Hen ryk Paw lak 
Je rzy Ce bu la

Komitet ten został później poszerzony o przedstawicieli 
komisji zakładowych "Solidarność", które nie zgadzały się 
ze stanowiskiem swojej centrali.

– Do dziś po dzi wiam de ter mi na cję ca łej na szej za ło gi. 
Po mi mo ogło sze nia, że za czas straj ku nie bę dzie za pła co
ne, lu dzie twar do sta li – wspo mi na Mie czy sław Grzy bow
ski z ZG Po lko wi ce Sie ro szo wi ce. – Ja w do mu by łem 
wszyst kie go 16 go dzin. Pa mię tam też ten zwy kły ludz ki 
strach, któ ry od czu wa łem, gdy przy szło mi de cy do wać, ilu 
lu dzi pu ścić na dół do prac za bez pie cza ją cych ko pal nię. 
By łem wte dy mło dym chło pa kiem po tech ni kum gór ni
czym, bez spe cjal ne go do świad cze nia, a ży cie usta wi ło 
mnie w ro li od po wie dzial ne go za utrzy ma nie pod le głe go 
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re jo nu. Fa cet z do zo ru, po aGH, udo wad niał mi, że 
na do le po trze ba trzy stu lu dzi, na to miast ja pusz cza łem 
trzy dzie stu. 

W cią gu tych dra ma tycz nych dni Za rząd i Ra da Nad zor cza 
Pol skiej Mie dzi, wła dze re gio nu oraz Rząd ro bi ły wszyst ko, by 
ta wal ka nie za koń czy ła się suk ce sem pro te stu ją cych. Po dej
mo wa no pró by roz bi cia straj ku, gro żo no pro ku ra tu rą i lo kau
tem. Me dia prze ka zy wa ły kłam li we in for ma cje o prze bie gu 
straj ku i o wy so ko ści za rob ków w KGHM. Ofi cjal na pro pa
gan da, pod dyk tan do wła dzy po li tycz nej i ad mi ni stra cyj nej, 
sta ra ła się udo wod nić, że je dy nie straj ki pod sztan da ra mi 
„So li dar no ści” mo gą mieć szan se po wo dze nia.

Pre zy dent Lech Wa łę sa w roz mo wie te le fo nicz nej z Ry szar
dem Zbrzy znym ape lo wał: „Ja w imię od po wie dzial no ści 
za kraj, w imię źle rzą dzo ne go, ale wol ne go kra ju ape lu ję – bo 
los jest w na szych rę kach – aby roz są dek zwy cię żył. Ra cje 
zo sta ły prze są dzo ne. Są po wa szej stro nie. Tyl ko, że no wi 
lu dzie, no we roz wią za nia, no we pro ble my mu szą być roz wią
za ne, ale w spo ko ju, nie pod groź bą, nie po przez strajk. (...) 
Tyl ko nie do pu ść my do naj gor szych roz wią zań. To nie jest 
strach. To jest proś ba pre zy den ta, proś ba na ko la nach pre zy
den ta. Kro ku nie moż na da lej po sta wić. 

 – Cza sa mi prze ży wa li śmy cho ler nie trud ne chwi le – 
wspo mi na Je rzy Ce bu la. – Czło wiek nie wie dział, czym to 
wszyst ko się skoń czy. Pod trzy my wa ły nas na du chu li sty 
po par cia, któ re przy cho dzi ły z ca łej Pol ski. Pa mię tam list 
od eme ry ta z Wro cła wia i je go prze kaz na pa rę zło tych. Na pi
sał, że wię cej dać nie mo że, bo sam bie du je, ale po sta no wił 
za si lić na szą ka sę straj ko wą. 

Pierw sze dni straj ku nie by ły ta kie naj gor sze, ale po dwóch 
ty go dniach za czę ły nad cho dzić kry zy sy. Szczę śli wie już 
na po cząt ku MMKS pod jął de cy zję, że strajk bę dzie ro ta cyj ny. 
Lu dzie przy cho dzi li do za kła du tak jak na zmia nę i po ośmiu 
go dzi nach wra ca li do do mów. 

– To po zwo li ło nam psy chicz nie prze trwać ty le dni. 
Do sko na le spraw dzi ło się ogła sza nie co dwie go dzi ny bie żą
cych ko mu ni ka tów MMKS – mó wi Je rzy Ce bu la. –Wszy scy 
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kry ty ku ją ce ideę straj ku i szka lu ją ce człon ków MMKS. Lu dzie nie 
mo gli zro zu mieć, jak to moż li we że 38ty sięcz na za ło ga tak 
po tęż nej fir my, jak KGHM, straj ku je ty le dni, a Ma rian Krza klew
ski nie zaj mu je w tej spra wie żad ne go sta no wi ska! Ta ka po sta wa 
So li dar no ści wręcz za grze wa ła do wal ki. 

– By łem wte dy prze
wod ni czą cym Ko mi te tu 
Straj ko we go na ZG Lu bin 
– wspo mi na Ry szard Ku rek. 
– Każ de go dnia mu sia łem 
ga sić ja kieś kon flik ty i wy ja
śniać nie po ro zu mie nia. 
Gdzieś tak w po ło wie straj
ku, po spo tka niu Zbrzy zne
go z za ło gą na ce chow ni, 
przy cho dzą do mi nie lu dzie 
i mó wią że bym przy szedł 
do biu ra So li dar no ści bo tam za czy na się ja kaś roz ró ba. 

To był na praw dę dra ma tycz ny mo ment. Stu wście kłych 
człon ków So li dar no ści, go to wych na wszyst ko, przy szło 
przed za mknię te drzwi biu ra, gdzie scho wa li się so li dar no
ścio wi li de rzy Nu ciń ski i Bli char ski. Wzbu rze ni lu dzie mie li 
tacz ki. Ze rwa li szkla ną ta blicz kę z na pi sem So li dar ność, roz
bi li o pod ło gę i po de pta li. Chcie li wy ła mać drzwi, si łą wy cią
gnąć ukry tych. 

– Lu dziom cho dzi ło o to, że So li dar ność sta ra ła się roz
mon to wać nasz strajk – wy ja śnia Ku rek. – Ja koś uda ło mi się 
wte dy za ła go dzić sy tu ację i nie do pu ścić do wy wie zie nia 
na tacz kach so li dar no ścio wych dzia ła czy po za za kład, al bo 
na wet do ja kie go tra gicz ne go sa mo są du. Prze cież wszy scy 
mie li śmy za so bą kil ka na ście dni straj ku i na pię te ner wy. 

Dziś, po la tach, związ ko wi ko le dzy Kur ka żar tu ją: wi dzisz, 
wte dy im po mo głeś i wy ho do wa łeś żmi je na wła snej pier si.

– Pa trząc na tę hi sto rię z per spek ty wy lat, ża łu ję że ich 
wy bro ni łem – przy zna je ra cję Ku rek. – Gdy oce niam, jak da lej 
dzia ła li w Pol skiej Mie dzi, mu szę po wie dzieć, że nie wy cią
gnę li wnio sków z tam tych wy da rzeń.

wie dzie li na bie żą co, co się dzie je i nikt nie mógł zro bić 
za mie sza nia. a nie by ło ła two ob jąć peł ną in for ma cją ca ły 
te ren od Bo le sław ca do Gło go wa. Spe cjal ni wy słan ni cy MMKS 
co dzien nie ob jeż dża li ca ły ten ob szar. Pod mo ją opie ką by ły 
wszyst kie za kła dy usy tu owa ne na obrze żach. Spo ty ka łem się 
z za ło ga mi, wy ja śnia łem sy tu ację, po da wa łem naj now sze 
in for ma cje. W fer wo rze wy da rzeń cał kiem za po mnia łem, że 
do sil ni ka sa mo cho du trze ba do le wać nie tyl ko ben zy nę, ale 
cza sa mi olej i któ re goś dnia, na środ ku dro gi, kom plet nie 
za tar łem sil nik. 

Z upły wem ko lej nych dni straj ku na si la ją się ata ki so li dar
no ścio wej i rzą do wej pro pa gan dy. Straj ku ją cych oskar ża się 
o pró bę roz bi cia pań stwa. Ne go wa na jest po zy cja prze my słu 
mie dzio we go, je go zna cze nie dla kra ju, kwe stio no wa na fa cho
wość je go ka dry. Roz pusz cza no po gło ski, że woj sko wkro czy 
na te ren za kła dów. Osten ta cyj nie pod słu chi wa no roz mo wy 
te le fo nicz ne dzia ła czy ZZPPM. Szcze ka nie pro pa gan dy wspie
ra ją de cy zje, któ rych ce lem jest izo lo wa nie straj ku ją cych. 
Po nie waż nie zła ma ło to straj ku ją cych, urlo po wa no ca ły 
Za rząd eli mi nu jąc w ten spo sób part ne ra do ne go cja cji. 

– To po ka zu je, że nie by ło we wła dzach wo li do roz wią za
nia kon flik tu – mó wi Zbrzy zny. – Chcia no nas po pro stu prze
trzy mać. W od po wie dzi na ta kie za gryw ki ogło si li śmy, że 
uwa ża my za kład za mie nie opusz czo ne przez wła ści cie la 
i w związ ku z tym przej mu je my ca ły ma ją tek. To po dzia ła ło 
na rząd jak płach ta na by ka. 

Od de le go wa no człon ka Ra dy Nad zor czej Pio tra Ka czyń skie
go z Gdań ska do peł nie nia funk cji pre ze sa i pro wa dze nia roz
mów z MMKS, wła dze KGHM i stro na rzą do wa za czę ły pu bli ko
wać oświad cze nia, za czę ły stwa rzać po zo ry, że chcą roz wią za
nia kon flik tu. Oczy wi ście dzia ła cze So li dar no ści usi ło wa li prze
ko nać za ło gę, że po ro zu mie nie jest bli sko i pro test trze ba nie
zwłocz nie za koń czyć. Po mi mo to, z każ dym dniem straj ku, 
lu dzie co raz bar dziej wro go na sta wia li się prze ciw ko So li dar no
ści. Za ło ga wy raź nie wi dzia ła praw dzi wą pro rzą do wą po sta wę 
jej czo ło wych dzia ła czy, któ rzy prze ciw MMKS mo bi li zo wa li 
za kła do we ko mi sje So li dar no ści. Wy da wa ły one oświad cze nia 
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cha li śmy na spo tka nie z Ku ro niem, ów cze snym mi ni strem 
pra cy. Z na dzie ją, że wła śnie on nas zro zu mie. Ku roń po wie
dział nam wte dy wy raź nie: ten strajk stał się spra wą wa gi 
pań stwo wej i wy te go straj ku nie mo że cie wy grać. Ja straj ko
wa łem i wiem, jak wy glą da strajk, wiem, co dzie je się z ludź
mi po osiem na stu dniach. Nie prze trzy ma cie tych osiem na stu 
dni. Ni ko mu dłu żej nie uda ło się wy trzy mać.

– Ta psy chicz na ba rie ra 
osiem na stu dni straj ku, 
o któ rej mó wił Ku roń, nie
zwy kle moc no utkwi ła mi 
w świa do mo ści – mó wi 
Zbrzy zny. – Po dwóch ty go
dniach straj ku, gdy nie by ło 
żad nych efek tów na sze go 
pro te stu, za czą łem mieć 
wąt pli wo ści: co da lej ro bić? 
Czym to się mo że skoń czyć? 
Co bę dzie z ludź mi? Prze
cież ja ko prze wod ni czą cy 
MMKS wzią łem na sie bie od po wie dzial ność za straj ku ją cych. 
Pa mię tam, że po sze dłem wte dy na ce chow nię ZG „Lu bin”. 
Sa la by ła wy peł nio na po brze gi. Opo wie dzia łem o tej roz
mo wie z Ku ro niem i spy ta łem: czy sto imy? Od po wiedź by ła 
krót ka, wszy scy, jak je den mąż: no to k...sto imy – po ka że my 
mu jak wy glą da 20 i ko lej ne dni straj ku! Strajk ma trwać! 
Mu szę przy znać, tak mnie wte dy na ła do wa li ener gią, że już 
nie mia łem żad nych dy le ma tów. Wie dzia łem, że wy trwa my 
i że jest głę bo ki sens te go na sze go pro te stu, że na brał on 
zna cze nia nie tyl ko dla KGHM, dla Za głę bia Mie dzio we go, 
ale tak że dla na sze go kra ju.

Sta ło się rów nież oczy wi ste, że strajk ma już ogól no pol ski 
wy miar. Pod kre śla ją to tak że li de rzy sze ściu cen tral związ ko
wych. W ZG „Sie ro szo wi ce” 7 sierp nia na wspól nej na ra dzie 
z człon ka mi MMKS spo ty ka ją się: Ewa Spy chal ska – prze wod
ni czą ca OPZZ, Ma rian Jur czyk – prze wod ni czą cy „So li dar no
ści 80”, Raj mund Mo ric – prze wod ni czą cy Fe de ra cji Związ

– Dru gim dzia ła czem So li dar no ści, któ re go mu sie li śmy 
ra to wać przed wście kło ścią ro bot ni ków był Wła dy sław Groc
ki – do da je Ry szard Zbrzy zny. – To by ło na sa mym po cząt ku 
straj ku. Przy szli do mnie wzbu rze ni gór ni cy i za da li py ta nie: 
„Gdzie jest w tym pro te ście „So li dar ność”? Ode sła łem lu dzi 
do sie dzi by ich związ ku, któ ra mie ści ła się w bu dyn ku, gdzie 
dzi siaj jest Sa la im. Wy ży kow skie go. Za nim oni tam do szli, 
oba wia jąc się naj gor sze go, zdo ła łem uprze dzić Groc kie go. 
Po wie dzia łem mu, że by gdzieś się scho wał, bo są dząc 
po na stro jach lu dzi, nie ma żad nych szans w spo tka niu z ni mi. 
Chłop ze stra chu scho wał się w ubi ka cji i tam prze cze kał 
do mo men tu, aż wszy scy się ro ze szli.

Groc ki nie wie le jed nak na uczył się z tej lek cji. W ko lej nych 
la tach dzia łał tak, że wraz z so li dar no ścio wym za rzą dem 
do pro wa dził do upad ku PRG – swój za kład. Tyl ko dzię ki 
te mu, że Pe Be Ka włą czy ła PRG w swo je struk tu ry, nie do szło 
do zwol nień kil ku set gór ni ków. On sam jed nak zna lazł cie płą 
po sad kę w do zo rze w ZG Rud na – ma jąc gdzieś los se tek 
gór ni ków z PRG. Praw dzi wa so li dar no ścio wa men tal ność!.

By ły tak że w cza sie tych trud nych dni chwi le nie spo dzie
wa ne go wspar cia.

– W upal ny póź ny wie czór przy je chał do sie dzi by na sze go 
związ ku ko men dant po li cji z Lu bi na. Chce spo tkać się z przed sta
wi cie la mi straj ku ją cych – wspo mi na Zbrzy zny. – Ofi cjal nie i służ bo
wo. I to w cza sie, gdy krą żą po gło ski o jed nost kach woj sko wych, 
któ re ma ją roz lo ko wać się w oko licz nych la sach. Pe łen nie po ko ju 
py tam: o co cho dzi? Sły szę od ko men dan ta: za pew niam pa na, że 
zro bię wszyst ko, aby straj ku ją cym nie spadł włos z gło wy. 

Lu dzie do sko na le wie dzie li, o co wal czą. Zda wa li so bie 
spra wę, że bój idzie nie tyl ko o wy so kość ich co mie sięcz nych 
po bo rów i o świad cze nia so cjal ne. Nad rzęd nym ce lem sta ła 
się przy szłość Pol skiej Mie dzi, wal ka o jej kształt or ga ni za cyj
ny i struk tu rę wła ści ciel ską. Dla straj ku ją cych sta ło się oczy
wi ste, że to oni i ich związ ki za wo do we mu szą na rzą dzie 
wy mu sić ocze ki wa ne de cy zje go spo dar cze. 

– Mie li śmy prze ciw ko so bie ca łą eki pę rzą do wą – Edward 
Kie nig wra ca we wspo mnie niach do tam tych cza sów. – Po je
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Le wan dow ski, Osia tyń ski i Ku roń pod pi sa li pro to kół uzgod
nień w wer sji pro po no wa nej przez MMKS. Ra no za ło ga pod
ję ła de cy zję o za wie sze niu straj ku. 

– War to za zna czyć, że aż do tej po ry, do ro ku 2006, jest to 
je dy ne po ro zu mie nie po straj ko we pod pi sa ne aż przez trzech 
mi ni strów – mó wi Ry szard Zbrzy zny. – Z for mal ne go punk tu 
wi dze nia wy star czył by tyl ko 
pod pis mi ni stra Le wan dow skie
go. Ja jed nak do ma ga łem się 
rów nież pod pi su Ku ro nia i Osia
tyń skie go. Pod czas wszyst kich 
roz mów w trak cie straj ku 
Le wan dow ski nic nie mógł usta
lić z na mi bez zgo dy Ku ro nia. 
Tak na praw dę to Ku roń po dej
mo wał wszyst kie de cy zje, był 
nie for mal nym pre mie rem rzą
du. Rów nież pod pis Osia tyń skie
go, ja ko mi ni stra fi nan sów, trak
to wa łem ja ko gwa ran cję wy peł nie nia po ro zu mień straj ko wych. 

W imie niu MMKS Ry szard Zbrzy zny i Edward Kie nig na pi
sa li w spe cjal nym ko mu ni ka cie: 

„Uzy ska li śmy to, co chcie li śmy. Gwa ran tu je my to Wam 
ca łym na szym au to ry te tem, choć w pro to kó le uzgod nień nie 
jest to wprost na pi sa ne. Do ku ment ten stwa rza me cha ni zmy 
– po twier dzo ne przez dwóch mi ni strów – któ re po zwo lą 
nam w peł ni zre ali zo wać po stu la ty straj ko we. Już dziś mo że
my Wam za gwa ran to wać, że w sierp niu zo sta nie wy pła co
na jed no ra zo wa pen sja so cjal na.

Co się ty czy dru gie go po stu la tu – pod wyż ki płac śred nio 
o 900 tys. mie sięcz nie – to spra wę za ła twi my w cią gu 3 dni 
od pod pi sa nia przez Pre zy den ta RP usta wy o no we li za cji 
„po piw ku”. Ma my za pew nie nie, że na stą pi to we wrze śniu. 

ale że by nikt nas nie wy ki wał, nie koń czy my straj ku ale go 
za wie sza my.

Bę dzie my pil no wać nie tyl ko re ali za cji po stu la tów pła co
wych, ale tak że tych zgło szo nych pod czas straj ku. Wśród tych 

ków Za wo do wych Gór ni ków, an drzej Lep per – prze wod ni
czą cy Związ ku Za wo do we go Rol ni ków „Sa mo obro na”, Jan 
Ki sie liń ski – wi ce prze wod ni czą cy Związ ku Za wo do we go 
Gór ni ków w Pol sce i Jan Za bo row ski – pre zy dent Związ ku 
Za wo do we go Ma szy ni stów Ko le jo wych w Pol sce. Po wo łu ją 
Kra jo wy Ko mi tet Ne go cja cyj no Straj ko wy Związ ków Za wo
do wych. Ko mi tet wy stę pu je do rzą du z ape lem o jak naj szyb
sze pod pi sa nie po ro zu mie nia po mię dzy MMKS KGHM Pol ska 
Miedź a wła dza mi spół ki. No wo utwo rzo ny Ko mi tet jed no
cze śnie za po wia da przy stą pie nie do or ga ni zo wa nia ogól no
pol skie go straj ku ge ne ral ne go, któ ry zo sta nie ogło szo ny 
w przy pad ku bra ku re ali za cji po stu la tów straj ko wych pro te
stu ją cych w Pol skiej Mie dzi. 

To po par cie ogól no pol skich cen tral związ ko wych mia ło dla 
straj ku ją cych ol brzy mie zna cze nie. Za przy kła dem KGHM 
za czę ły straj ko wać za ło gi w FSM Ty chy i WSK Mie lec. Zgła sza ne 
po stu la ty by ły zbież ne z po stu la ta mi straj ku ją cych w Pol skiej 
Mie dzi, któ rych OPZZ po par ło pięt na sto mi nu to wą ogól no pol
ską ak cją pro te sta cyj ną. Sa mo obro na przy sła ła mię so i wa rzy wa, 
ko le dzy z ko palń wę glo wych za si li li ka sę straj ko wą ze bra ny mi 
pie niędz mi. Ma szy ni ści ko le jo wi za po wie dzie li „czyn ne wspar
cie”. Po seł Wal de mar Paw lak za de kla ro wał go to wość wy stą pie
nia w ro li me dia to ra w roz mo wach ze stro ną rzą do wą. 

– Mó wiąc o tych wszyst kich, któ rzy na róż ny spo sób sta
ra li się nam po móc, mu szę też wspo mnieć o nie chlub nej ro li 
Ma ria na Krza klew skie go – mó wi Ry szard Ku rek. – Od mó wił 
on ja kie go kol wiek wspar cia na sze go pro te stu. Jak dziś pa mię
tam je go sło wa, że w Pol skiej Mie dzi straj ku ją ko mu ni ści, 
więc on nie wi dzi po wo du, aby przy jeż dżać do KGHM, 
Człon ko wie je go or ga ni za cji straj ko wa li, a on ich na zy wał 
ko mu ni sta mi i od ma wiał po mo cy. Po pro stu brak słów, by 
ta ką po sta wę sko men to wać. 

Rząd wresz cie ustą pił – po pra wie pię ciu ty go dniach upar
tej wal ki ze straj ku ją cy mi, nie po par tej żad ny mi ar gu men ta mi 
eko no micz ny mi, kie ru jąc się je dy nie wzglę da mi po li tycz ny mi. 

Zwy cię stwem za koń czy ła się wiel ka ba ta lia roz po czę ta 
przez ZZPPM. W no cy z 19 na 20 sierp nia mi ni stro wie 
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po sta no wi li śmy. Dziś pra cow ni cy od bie ra ją pen sję wcza so wą 
i wie lu z nich nie pa mię ta lub na wet nie mo że pa mię tać, że 
wy wal czy li śmy ją w tym straj ku. Ot, ta ka swo ista pa miąt ka 
za pi sa na w Za kła do wym Ukła dzie Zbio ro wym Pra cy. Póź niej 
wie lo krot nie So li dar ność pod czas róż nych ne go cja cji pró bo
wa ła „zgu bić” ten za pis przy po mi na ją cy o nie chlub nej ro li, 
ja ką ode gra ła w tym na szym straj ku. Od nie śli śmy zwy cię stwo 
nad po li tycz ny mi eli ta mi, któ re pod ha słem „pry wa ty za cja” 
nisz czy ły wszyst ko co naj lep sze w na szym kra ju. I przy kro 
mó wić, że nie któ rzy za to nisz cze nie do sta wa li i na dal do sta
ją wy so kie pen sje i na gro dy pań stwo we. 

Wy cią ga jąc wnio ski ze zwy cię stwa, li de rzy związ ko wi utwier
dza ją się w prze ko na niu, że tyl ko jed ność po zwa la sku tecz nie 
bro nić in te re sów pra cow ni czych. Trze ba utrzy mać kon so li da cję 
zdo by tą w ostat nich mie sią cach. W koń cu paź dzier ni ka re pre
zen tan ci Związ ku Za wo do we go Pra cow ni ków Prze my słu Mie
dzio we go, Przed sta wi ciel stwa Fe de ra cji Hut ni czych Związ ków 
Za wo do wych, Związ ku Za wo do we go Pra cow ni ków ZG Rud
na, Przed sta wi ciel stwa Związ ku Za wo do we go Pra cow ni ków 
Tech nicz nych i ad mi ni stra cji „Do zór” oraz Nie za leż ne go Sa mo
rząd ne go Związ ku Za wo do we go Pra cow ni ków Do ło wych 
po sta no wi li po wo łać Unię Wol nych Związ ków Za wo do wych. 

Ro sną rów nież sze re gi ZZPPM. Na stę pu je znacz ny przy rost 
ilo ści człon ków. Do struk tur or ga ni za cyj nych do łą cza ją też ca łe 
or ga ni za cje związ ko we dzia ła ją ce w po szcze gól nych za kła dach.

 Prze bieg tam te go pro te stu i to wa rzy szą ca mu at mos fe ra, 
skon so li do wa ły du żą gru pę lu dzi  wspo mi na an drzej Cie ślak, 
dziś prze wod ni czą cy ZZPPM HM Gło gów  Do strze ga li śmy, 
że bra ku je w na szym za kła dzie au ten tycz ne go związ ku za wo
do we go, utoż sa mia ją ce go się z in te re sa mi sze re go wych pra
cow ni ków. Po wie lu dys ku sjach i kon sul ta cjach, dą żąc do osią
gnię cia mak sy mal nej sku tecz no ści w obro nie pra cow ni ków, 
po sta no wi li śmy do łą czyć do tych, któ rzy już w 1992 ro ku 
wszyst kim po ka za li, jak trze ba sku tecz nie wal czyć o swo je 
ra cje. Dla te go 22 stycz nia 1994 ro ku zwo ła li śmy nad zwy czaj
ne zgro ma dze nie de le ga tów, na któ rym pod ję to de cy zję 
o wej ściu w struk tu ry ZZPPM.

spraw naj waż niej sza jest obro na miejsc pra cy i in te gral ność 
„Pol skiej Mie dzi” i za pew nie nie roz wo ju na szej fir my. Bę dzie
my o to wal czyć na in nej niż strajk dro dze. Je ste śmy prze ko
na ni, że z Wa szym po par ciem osią gnie my te ce le.” 

Tak za koń czył się pierw szy w Pol sce le gal ny strajk. Strajk, 
w któ rym jak że nie chlub ną ro lę ode gra ła So li dar ność – 
po cząw szy od dzia ła czy w Pol skiej Mie dzi, po przez ak ty wi
stów w Za głę biu Mie dzio wym, a skoń czyw szy na li de rach 
te go związ ku i mia no wa nych przez nich mi ni strów. 

Dzień, w któ rym za koń czył się strajk, miał w so bie cos nie
zwy kłe go, wręcz sym bo licz ne go. Przez 32 upal ne, straj ko we 
dni te go la ta nie spa dła ani jed na kro pla desz czu. Gdy ogło szo
no ko mu ni kat o za wie sze niu straj ku, na ze bra nych na pla cu 
ZG „Rud na” spadł na gle rzę si sty deszcz. Wy bu chła gwał tow
na, let nia bu rza. Lu dzie jak dzie ci cie szy li się z te go desz czu.

– Dziś, po czter na stu la tach od tam tych wy da rzeń, stwier
dzam, że ta na sza wal ka o pol skość Pol skiej Mie dzi cią gle się 
nie skoń czy ła. Na dal też mu si my wal czyć o na sze miej sca 
pra cy i o roz wój fir my – oce nia Mie czy sław Grzy bow ski, któ
ry zgło sił pa mięt ny po stu lat o wsz czę ciu spo ru zbio ro we go.

Wpraw dzie pro to kół uzgod nień zo stał pod pi sa ny, to jed
nak ZZPPM mu siał to czyć twar dą wal kę z za rzą dem i po li ty
ka mi o wy eg ze kwo wa nie przy ję tych usta leń. Znów trze ba 
by ło się od wo ły wać do groź by wie ców pro te sta cyj nych 
i straj ków ostrze gaw czych. Za rząd i Ra da Nad zor cza zwle ka
ły z re ali za cją po stu la tów pła co wych. Se nat me to dą wpro wa
dza nia róż nych po pra wek do usta wy „po piw ko wej” stwa rzał 
po zo ry, że zmie nia jej naj istot niej sze, nie ko rzyst ne za pi sy.

Do pie ro de cy zja o wy zna cze niu 6 paź dzier ni ka 1992 ro ku 
na dzień od wie sze nia straj ku ge ne ral ne go po dzia ła ła mo bi li zu
ją co na de cy den tów. Sejm uchwa la 19 wrze śnia usta wę 
w brzmie niu ko rzyst nym dla pra cow ni ków, a 23 wrze śnia 
Za rząd KGHM po sta na wia wszyst kim pra cow ni kom wy pła cić 
z koń cem mie sią ca zwięk szo ne wy na gro dze nia. Tak na praw dę 
wte dy za koń czył się spór zbio ro wy trwa ją cy od kil ku mie się cy.

– My śląc o tam tych dniach od czu wam ogrom ną sa tys fak cję 
– pod su mo wu je Edward Kie nig. – Zro bi li śmy wszyst ko, co 
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wal kę o prze trwa nie na wol nym ryn ku. Wal kę tym bar dziej 
dra ma tycz ną, że wła dze Pol skiej Mie dzi nie za dba ły – z nie
kom pe ten cji, a mo że ce lo wo – o rze tel ne przy go to wa nie 
spół ek do sku tecz ne go kon
ku ro wa nia i sa mo dziel ne go 
funk cjo no wa nia na ryn ku. Te 
zmia ny kon se kwent nie 
wpro wa dza za rząd kie ro
wa ny przez Krzysz to fa 
Sę dzi kow skie go – pre ze sa 
KGHM z nada nia so li dar
no ści i przy ak tyw nym 
po par ciu li de rów NSZZ 
So li dar ność. 

– Jak że ła two po la tach 
dzia ła cze te go sty ro pia no
we go związ ku za po mi na ją 
o tych fak tach i przy każ dej oka zji in sy nu ują ugru po wa
niom le wi co wym au tor stwo tam tych prze kształ ceń – 
ko men tu je po la tach Zbrzy zny.

ZZPPM pro te stu je, nie go dzi się na ta ką wy nisz cza ją ca 
po li ty kę wo bec Pol skiej Mie dzi. Do ma ga się eko no micz nych 
ana liz uza sad nia ją cych wy od ręb nie nie spół ek ze struk tur 
KGHM. Żą da za pew nie nia spół kom wspar cia w utrzy ma niu 
się na ryn ku i za gwa ran to wa nia ich pra cow ni kom wszyst kich 
praw, ja kie mie li w KGHM. 

Oka zu je się, że oba wy ZZPPM o przy szłość spół ek by ły 
w peł ni uza sad nio ne. Ko lej ne za rzą dy otwie ra ją ry nek zle
ceń ze wnętrz nym fir mom, nie dba jąc o in te re sy spół ek 
gru py ka pi ta ło wej. Tak jest też w 2006 ro ku – pra cow ni cy 
Ino va, Za nam Leg met, Pe Be Ka, Pol Miedź Trans na dal nie 
są pew ni ju tra. Ma cie rzy ste Spół ki tra cą ry nek na rzecz 
firm pry wat nych wy dat nie wspie ra ją cych so li dar no ścio wą 
pra wi cę.

W po cząt ko wym okre sie So li dar no ścio wy Za rząd pre ze sa 
Sę dzi kow skie go kre ślił świe tla ne per spek ty wy przed pra cow ni
ka mi odłą cza nych za kła dów – mó wi Ro man Ja siń ski. – My jed

Pod sta wo wym kry te rium, któ re prze są dzi ło o na szej de cy
zji, to fakt, że sta tut ZZPPM da wał peł ną au to no mię od dzia
ło wym or ga ni za cjom. Póź niej szy roz wój wy da rzeń po ka zał, 
że był to strzał w dzie siąt kę. 

W ko lej nych la tach do struk tur ZZPPM do łą cza ją: w czerw
cu 1996 ro ku – NSZZ Pra cow ni ków Hu ty Mie dzi Le gni ca, 
w kwiet niu 2000 ro ku – NSZZ Pra cow ni ków ZG Rud
na po sia da ją cy swo je struk tu ry rów nież w Za kła dzie Hy dro
tech nicz nym i w Za kła dach Wzbo ga ca nia Rud. W 2005 ro ku 
po wsta ją struk tu ry ZZPPM w Hu cie Mie dzi Orsk w Ce dy ni. 
W tym mo men cie ZZPPM po sia da swo je za kła do we or ga ni
za cje we wszyst kich od dzia łach Pol skiej Mie dzi. 

– Za wsze sta li śmy na sta no wi sku, że tyl ko sil na i do brze 
po my śla na or ga ni za cja jest wsta nie roz wią zy wać pro ble my 
pra cow ni cze – mó wi Le szek Haj dac ki, prze wod ni czą cy 
ZZPPM ZG Rud na. – Waż na też jest licz ba je go człon ków, bo 
to oni w swej li czeb nej si le mo gą sku tecz nie wspie rać dzia ła
nia związ ku. 

Pod zna kiem re struk tu ry za cji

Pierw sze mie sią ce 1993 ro ku upły wa ją w Za głę biu Mie dzio
wym pod zna kiem nie po ko jów i po gar sza ją cych się na stro jów 
za ło gi. Po czu cie lę ku o ju tro po głę bia zła sy tu acja go spo dar cza 
kra ju: ro śnie in fla cja, zwięk sza się bez ro bo cie, ży cie sta je się 
co raz trud niej sze. Do te go do cho dzą oba wy pra cow ni ków 
o ich przy szłość w prze kształ ca nych za kła dach za ple cza KGHM.

W la tach 19891992 pro duk cja prze my sło wa zmniej szy ła 
się o 45 proc., a ce ny zwięk szy ły się po nad czter dzie sto krot
nie. W 1993 ro ku licz ba bez ro bot nych prze kra cza już 3 mln 
i na dal ro śnie. Oży wie nie go spo dar cze za po wia da ne przez 
wi ce pre mie ra Lesz ka Bal ce ro wi cza wciąż po zo sta je w sfe rze 
go spo dar czych teo rii i pro pa gan do wych obiet nic, na to miast 
dziu ra bu dże to wa po głę bia się z mie sią ca na mie siąc. 

Od dzia ły wy od ręb nio ne ze struk tur Pol skiej Mie dzi uzy
sku ją 1 stycz nia 1993 ro ku oso bo wość praw ną i za czy na ją 
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de cy zji pań stwo wej o do pusz cze niu za gra nicz ne go ka pi ta łu 
do pod sta wo we go cią gu tech no lo gicz ne go KGHM „Pol ska 
Miedź” S.a. w Lu bi nie pra gnie my jesz cze raz z ca łą mo cą ostrzec 
przed pró bą od da wa nia pol skie go prze my słu mie dzio we go 
w ob ce rę ce.

 Prze mysł mie dzio wy na le ży do ca łe go spo łe czeń stwa, bo 
je go ogrom nym wy sił kiem był bu do wa ny i sta no wi do bro, 
któ re win no słu żyć ca łe mu na ro do wi. My do brze zna my war
tość KGHM, bo po wstał on z na sze go zno ju, pra cy na szych 
rąk i umy słów. Oku pio ny zo stał krwią i ży ciem wie lu gór ni
ków. Dziś mę dr cy z Za cho du z usłuż ny mi znad Wi sły, wy ce
ni li ca ły ma ją tek mie dzi na 600 mln. do la rów ame ry kań skich. 
Rocz na war tość sprze da ży pro duk cji KGHM wy no si tym cza
sem 800 mln. – 1 mld. USD. Ma my pra wo ocze ki wać od tych, 
któ rzy ma ją oka zję ak tu al nie spra wo wać wła dzę, aby tak że 
ten ma ją tek na ro do wy ce ni li.”

List po zo sta je bez od po wie dzi i na dal trwa ją za ku li so we 
przy go to wa nia do wpro wa dze nia ob ce go ka pi ta łu do KGHM. 
„Ga ze ta Le gnic ka”, w ar ty ku le „Sprze da ją Pol ską Miedź”, tak 
re la cjo nu je, ja ki jest stan tych sta rań: „Za rząd przy go to wał pro
gram roz wo ju, re struk tu ry za cji i pry wa ty za cji KGHM Pol ska 
Miedź S.a., w któ rym prze wi du je się prze kształ ce nie cią gu 
tech no lo gicz ne go w Przed się bior stwo Mię dzy na ro do we sp. 
z o.o. Ob cy ka pi tał ma w niej mieć aż 3549 proc udzia łów. 
a więc wię cej niż za kła da ło Mi ni ster stwo Prze kształ ceń Wła
sno ścio wych, któ re mó wi ło o 2030 proc. No wy pro gram roz
wo ju, re struk tu ry za cji i pry wa ty za cji zo stał przy go to wa ny przez 
człon ków Za rzą du: Pio tra Ka czyń skie go, Ka ta rzy nę Musz kat, 
Krzysz to fa Sę dzi kow skie go, ada ma Duj czyń skie go, Sta ni sła wa 
Lem ba sa i Se we ry na Plu ciń skie go. Do ku ment ten po za twier
dze niu przez Ra dę Nad zor czą zo stał już zło żo ny w Mi ni ster
stwie Prze kształ ceń Wła sno ścio wych, gdzie zy skał po dob no 
wy so ką ce nę. Pod ha słem in we stor stra te gicz ny Za rząd wy mie
nia mię dzy in ny mi We stern Mi ning z au stra lii i asa co Inc. z USa. 

Jak w świe tle tych in for ma cji trak to wać wy po wie dzi pra
so we o wy co fa niu ofert przez ame ry ka nów i au stra lij czy
ków?”– py ta ła Ga ze ta Le gnic ka 

nak kon se kwent nie do ma ga li śmy się pro gra mu osło no we go. Ta 
prze py chan ka trwa ła do 1995 ro ku. Wte dy no wo mia no wa ny 
pre zes KGHM, Sta ni sław Sie wier ski przy jął nasz po stu lat za bez
pie cze nia funk cjo no wa nia spół ek gru py ka pi ta ło wej Pol skiej 

Mie dzi. Te mu mia ła słu żyć 
za sa da pierw szeń stwa w uzy
ski wa niu zle ceń od KGHM – 
oczy wi ście pod wa run kiem 
za ofe ro wa nia naj niż szej ryn ko
wej ce ny. To by ło istot ne 
wspar cie dla ta kich spół ek jak 
Pe Be Ka, Pol Mieź Trans czy 
Za nam. Jed no cze śnie chro ni ło 
przed wy pły wem ka pi ta łu 
na ze wnątrz. Szko da, że za rząd 
PiS pre ze sa Skó ry te go nie 
ro zu mie – do da je Ja siń ski. 

W grud niu 1992 ro ku 
Ko mi tet Eko no micz ny Ra dy 
Mi ni strów ja ko je den z głów
nych punk tów po sie dze nia 
wy zna cza pry wa ty za cję ko 

 palń i hut mie dzi oraz sprze daż tej ga łę zi prze my słu za chod
nie mu in we sto ro wi. Ob ra dy od by wa ją się za za mknię ty mi 
drzwia mi, bez udzia łu przed sta wi cie li związ ków za wo do
wych. W ukry ciu przed opi nia pu blicz ną czy nio ne są przy go
to wa nia do sprze da ży Pol skiej Mie dzi. I to mi mo pu blicz nych 
oświad czeń Mi ni ster stwa Prze kształ ceń Wła sno ścio wych, że 
pod sta wo wy ciąg tech no lo gicz ny KGHM po zo sta nie pod kon
tro lą pań stwa. Wy so cy urzęd ni cy mi ni ster stwa pro wa dzą taj
ne roz mo wy z przed sta wi cie la mi asar co. Po wra ca ofer ta 
prze wi du ją ca prze ka za nie kon cer no wi za rzą dza nie kom bi na
tem przez trzy la ta z opcją na póź niej sze wy ku pie nie czę ści 
ak ty wów.

Za nie po ko je ni związ kow cy z ZZPPM ślą list ad re so wa ny 
do Pre zy den ta RP, (ko pia li stu) Le cha Wa łę sy i Pre mie ra Rzą du RP, 
Han ny Su choc kiej. Pi szą: W przeded niu pod ję cia ewen tu al nej 
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do ZUZP ja ko sym bo licz ny za pis upa mięt nia ją cy pierw szy, 
le gal ny i zwy cię ski strajk w po wo jen nej Pol sce. 

ZZPPM nie wy ra ża zgo dy na tak okro jo ną pro po zy cję rzą du. 
Jed nak mie dzio wa So li dar ność – jak wie lo krot nie wcze śniej – 
trzy ma pa ra sol ochron ny 
nad „swo im za rzą dem”. 
Pod pi su je okro jo ny i nie ko
rzyst ny dla za ło gi ZUZP. 
Po su wa się na wet do oskar
ża nia na sze go Związ ku 
o dzia ła nie na szko dę za ło gi! 

Brak do brej wo li do roz
mów ze stro ny rzą do wej 
do pro wa dza w koń cu 
do ogło sze nia przez ZZPPM 
spo ru zbio ro we go za rów no 
z Mi ni ster stwem Prze kształ
ceń Wła sno ścio wych – 
na cze le któ re go na dal stoi mi ni ster Le wan dow ski – jak i z Za rzą
dem pod kie row nic twem pre ze sa Krzysz to fa Sę dzi kow skie go.

Li sta obej mu je po stu la ty:
 Za gwa ran to wa nie pod wyż ki płac o 30 proc.
 Utrzy ma nie cią gu tech no lo gicz ne go wy łącz nie w pol

skich rę kach i za pew nie nie udzia łu związ ków za wo do wych 
w pro ce sie re struk tu ry za cji.
 Uspraw nie nie dzia łań Za rzą du w od zy ski wa niu od Po lko

lo ru dłu gu w wy so ko ści 138,5 mld zł.
 Uzgod nie nia pro ce du ry po wo ły wa nia i od wo ły wa nia przed

sta wi cie li za łóg w Ra dach Nad zor czych (by ły przy pad ki ich od wo
ły wa nia, gdy dzia ła li nie po my śli so li dar no ścio we go za rzą du 
i ak tyw nie wy stę po wa li w obro nie in te re sów pra cow ni czych).
 Ure al nie nie po zio mu pen sji so cjal nej.
 Za pew nie nie bez płat nej opie ki zdro wot nej pra cow ni

kom KGHM oraz eme ry tom i ren ci stom.
 Usta le nie za sad dys po no wa nia środ ka mi Za kła do we go 

Fun du szu Miesz ka nio we go i Za kła do we go Fun du szu Świad
czeń So cjal nych
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W od po wie dzi na opra co wa ny przez Za rząd pro gram 
„zdra dy Pol skiej Mie dzi”, ZZPPM po now nie śle li sty pro te sta
cyj ne do naj wyż szych władz w kra ju. Żą da – pod groź bą straj
ku ge ne ral ne go – na tych mia sto we go wy co fa nia przy go to wa
ne go do ku men tu i roz po czę cia rze czo wych roz mów na te mat 
przy szło ści kom bi na tu. 

Mie dzio wa So li dar ność – po dob nie jak wie le ra zy wcze
śniej i póź niej – wspie ra pla ny Za rzą du. „Sło wo Pol skie” 
z ma ja 1993 ro ku pi sze: Zda niem dzia ła czy „S” ZZPPM 
sie je za męt w gór ni czych i hut ni czych gło wach. Nie słu ży 
to roz wią zy wa niu naj waż niej szych pro ble mów fir my, tych 
zwią za nych z kon cep cją re struk tu ry za cji i za si le nia ka pi ta
ło we go.

W tej spra wie ma ja więc związ kow cy z „S” zda nie zbli żo ne 
do sta no wi ska Za rzą du KGHM Pol ska Miedź S.a.: re struk tu
ry za cja jest ab so lut nie ko niecz na a ob cy ka pi tał być mo że jest 
je dy nym re al nym źró dłem fi nan so wa nia ko niecz nych.(...) Nie 
jest to więc ty po wa utarcz ka mie dzy związ kow ca mi a re pre
zen ta cją pra co bior ców. Rzecz idzie o pryn cy pia, do słow nie. 
Zda niem władz kom bi nac kich fir ma nie ma szans bez za gra
nicz ne go ka pi ta ło we go wspar cia. 3bi lio no wy zysk brut to 
osią gnię ty w ub. ro ku (1992 – przyp. red) p od pro wa dze niu 
po dat ków (1,8 bi lio na do skar bu pań stwa!) wy star czył je dy nie 
na utrzy ma nie warsz ta tu pro duk cyj ne go.

De ter mi na cję związ ku po tę gu je wal ka o roz po czę cie 
ne go cja cji w spra wie Za kła do we go Ukła du Zbio ro we go Pra
cy. Przy czy na – jak że ty po wa dla spo so bu w ja ki rząd uda wał, 
że chce współ pra co wać ze związ kow ca mi. Przez mie sią ce 
rząd nie mógł usta lić, któ re mi ni ster stwo ma być stro ną 
w roz mo wach ze związ kow ca mi. Gdy wresz cie je pod ję to 
de cy zję, oka za ło się, że w pro po zy cji rzą do wej bra ku je wie lu 
istot nych za pi sów do ty czą cych so cjal nych i pła co wych praw 
pra cow ni czych. W ten spo sób pró bo wa no ode brać pra wo 
do pro fi lak tycz ne go le cze nia sa na to ryj ne go dla za trud nio nych 
w szko dli wych wa run kach oraz po zba wić de pu ta tu wę glo we
go. Szcze gól nie du żo emo cji bu dził brak pen sji wcza so wej, 
wy wal czo nej pod czas straj ku 1992 ro ku – wpro wa dzo nej 
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się uzy skać po ro zu mie nie za le d wie w sze ściu spor nych spra
wach. Dwa naj waż niej sze po stu la ty: gwa ran cja nie do pusz cze
nia ob ce go ka pi ta łu do cią gu pod sta wo we go oraz pod wyż ka 
płac na dal nie zo sta ły za ła twio ne i mu sia ły po cze kać na zmia
nę kie row nic twa w KGHM.  

W tej sy tu acji od by wa się 11 ma ja 1993 ro ku II Zjazd De le
ga tów ZZPPM. 

W at mos fe rze trwa ją ce go 
spo ru zbio ro we go dys ku sja 
de le ga tów w na tu ral ny spo
sób kon cen tru je się wo kół 
zgła sza nych po stu la tów.

Ilość pro ble mów nie ma le
je. Jest pro wa dzo ny spór zbio
ro wy. Cho dzi o to, by by ły 
one roz wią zy wa ne mą drze 
i od po wie dzial nie. Mu si my 
za bez pie czyć wszyst kie in te
re sy za łóg i przed się bior stwa 
i nikt nie jest w sta nie ze pchnąć nas na mar gi nes wy da rzeń 
w KGHM. – mó wił Edward Ke nig.

Mą dra wła dza i do bry pro gram to gwa ran cja suk ce su. Lu dzie 
za wsze się in te gru ją wo kół cze goś mą dre go. Trze ba z przy kro
ścią po wie dzieć, że z po przed nim Za rzą dem, nie wy ka zu ją cym 
mą dro ści i mę sko ści, związ ki nie mo gły god nie współ pra co wać”.

Z sa li pa da ją ostre i gorz kie sło wa kry ty ki wo bec dzia ła czy 
So li dar no ści, któ rzy – nie po mni na ucz ki z 1992 ro ku – na dal 
wszel ki mi spo so ba mi wspie ra ją po czy na nia za rzą du. Za miast 
wspie rać żą da nia za ło gi, są rzecz ni ka mi an ty pra cow ni czych 
de cy zji rzą du.

„Nie mo że my dać się po dzie lić – ape lo wał Lu dwik Ka ziów 
– Za wszel ką ce nę mu si my utrzy mać jed ność związ ko wą 
w ra mach kom bi na tu. Mu si my roz wi jać współ pra cę z po zo
sta ły mi związ ka mi za wo do wy mi w KGHM. ale pod kre ślam, 
au ten tycz ny mi związ ka mi. a nie z or ga ni za cja mi po li tycz ny mi 
ukry wa ją cy mi się pod szyl dem związ ku, a ta ki cha rak ter ma 
„So li dar ność”. 
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Pod czas mar co we go spo tka nia w 1993 ro ku, obu rze ni 
związ kow cy ZZPPM py ta li przed sta wi cie li Za rzą du KGHM, 
dla cze go nie prze pro wa dził spo łecz nych kon sul ta cji 
przed wy od ręb nie niem z Pol skiej Mie dzi za kła dów za ple cza? 
Dla cze go, prze kształ ca jąc je w nie za leż ne fir my, nie za dbał 
o stwo rze nie dla nich wa run ków do sa mo dziel ne go funk cjo
no wa nia na ryn ku?

Jan Prat ko wiec ki z ZG Po lko wi ce, tak oskar żał kie row nic
twa spół ki o dzia ła nia nie zgod ne z pra wem: Pakt o przed się
bior stwie wy raź nie mó wi o kon sul to wa niu spraw pry wa ty za
cyj nych z za ło ga mi. Czy za rząd KGHM to nie obo wią zu je? 
Kto dał wam zgo dę na utwo rze nie In ter fe rii, prze kształ ce nie 
za kła dów za ple cza w spół ki, na roz wa le nie GHS ZOZ. Ten 
ma ją tek my śmy two rzy li i ma my pra wo o nim de cy do wać”.

Ro man Ja siń ski z Pe Be Ka py tał: „W pią tek by ła de cy zja Za rzą
du, że ma my być spół ką ak cyj ną, a w po nie dzia łek – spół ką 
z ogra ni czo ną od po wie dzial no ścią. Py tam, kto i kie dy z na mi to 
kon sul to wał? Ca ła za ło ga jest roz cza ro wa na tym, co się sta ło”.

Lu dwik Ka ziów, na wią zu jąc do pla nów sprze da ży KGHM, 
do ma gał się wy ja śnień: „Ma być zor ga ni zo wa na spół ka z o.o. 
na ba zie cią gu tech no lo gicz ne go i ma być wpusz czo ny tam 
ka pi tał za gra nicz ny. Py tam, na ja kiej za sa dzie się to ma od być?” 

– By li śmy zdu mie ni bez czel no ścią pre ze sów – wspo mi
na Hen ryk Paw lak z ZG Po lko wi ce – Sie ro szo wi ce – Przed
sta wi cie le Za rzą du od po wia da li po kręt nie i kłam li wie. Pre ze
si, pa trząc pro sto w oczy ze bra nym związ kow com, twier dzi
li, że przed wy dzie le niem za kła dów za ple cza kon sul ta cje się 
od by ły i że nie ma pla nów sprze da ży Pol skiej Mie dzi! 

Koń cząc ze bra nie Ry szard Zbrzy zny pod su mo wał wy ja
śnie nia Za rzą du: „Kie row nic two KGHM mi ja się z praw dą 
i na gi na fak ty. W ten spo sób nie doj dzie my do po ro zu mie nia. 
Spór za ist niał i to spo tka nie jest je go na stęp stwem. Że by nie 
by ło wąt pli wo ści, chciał bym, że by śmy so bie jed no znacz nie 
od po wie dzie li, co ro bić da lej. Kto jest za kon ty nu owa nie pro
te stu, a kto jest za je go za wie sze niem?” 

Ze bra ni jed no gło śnie po sta no wi li kon ty nu ować spór. 
Po prze szło czte rech mie sią cach me dia cji i ne go cja cji uda ło 
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11.  Sta ni sła wa Kul czyń skie go – prze wod ni czą ce go Za rzą du 
Za kła do we go w Biu rze Za rzą du,

12.  Ry szar da Kur ka – prze wod ni czą ce go Za rzą du Za kła do
we go w ZG Lu bin,

13.  ada ma Ma cią ga – prze wod ni czą ce go Za rzą du Za kła do
we go w ZUG Le na,

14.  ada ma Mar szał ka – prze wod ni czą ce go Za rzą du Za kła
do we go w BGH RM,

15. Ja na Mul czyń skie go – pra cow ni ka ZG Po lko wi ce,
16.  Ma rię No wak – prze wod ni czą cą Za rzą du Za kła do we go 

w Za kła dzie Do świad czal nym,
17.  Woj cie cha No wa ka – pra cow ni ka Za kła dów Me cha nicz

nych Leg met,
18.  Hen ry ka Paw la ka – prze wod ni czą ce go Za rzą du Za kła

do we go w ZG Sie ro szo wi ce,
19.  Zo fię Pron kie wicz – prze wod ni czą cą Za rzą du Za kła do

we go w Fa bry ce Prze wo dów Na wo jo wych El pe na,
20.  Zbi gnie wa Re wo liń skie go – prze wod ni czą ce go Za rzą du 

Za kła do we go w ZG Po lko wi ce,
21.  Jac ka Ro gal skie go – prze wod ni czą ce go Za rzą du Za kła

do we go w ZG Rud na,
22.  Pio tra Ro ma now skie go – prze wod ni czą ce go Za rzą du 

Za kła do we go w Przed się bior stwie Ro bót Gór ni czych,
23.  Edwar da Sło dyń skie go – prze wod ni czą ce go Za rzą du 

Za kła do we go w Za kła dzie Trans por tu,
24.  Zbi gnie wa Te te ry cza – prze wod ni czą ce go Za rzą du 

Za kła do we go w Za kła dach Me cha nicz nych,
25.  Ry szar da Zbrzy zne go – prze wod ni czą ce go Związ ku 

Za wo do we go Pra cow ni ków Prze my słu Mie dzio we go.
W pre zy dium ZZPPM za sie dli:

Ry szard Zbrzy zny
Hen ryk Paw lak
Je rzy Ce bu la
Zbi gniew Re wo liń ski
Ry szard Ku rek
Ro man Ja siń ski
adam Mar sza łek
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Ten le gen dar ny już dzi siaj współ za ło ży ciel ZZPPM po ru szył 
rów nież pro blem roz wo ju in for ma cji związ ko wej: Bez pro pa
go wa nia na szych osią gnięć nie od nie sie my suk ce su. Trze ba 
do brze sprze dać to, co ro bi my. Ja kie pro ble my po dej mo wać 
i co w związ ku ro bić. Jest „Związ ko wiec”, ale dzia łal ność 
in for ma cyj no pro pa gan do wą na le ży udo sko na lić i roz ru szać. 

Mó wio no rów nież o ko niecz no ści dal sze go bu do wa nia sil
nej po zy cji ZZPPM, wzmoc nio nej ubie gło rocz nym zwy cię
stwem. W okre sie straj ku i bez po śred nio po nim lu dzie ma so
wo wstę po wa li w sze re gi Związ ku, po pie ra jąc w ten spo sób 
wal kę o pra wa pra cow ni cze. 

De le ga ci do bit nie pod kre śla li ko niecz ność za cho wa nia 
re win dy ka cyj ne go cha rak te ru ZZPPM wo bec pra co daw cy. 

Prze wod ni czą cym ZZPPM na no wą ka den cję zo stał jed no
gło śnie wy bra ny Ry szard Zbrzy zny.

– Ten wy bór by ło dla nas oczy wi sty w ten spo sób wy ra zi
li śmy uzna nie dla po sta wy głów ne go przy wód cy straj ku 1992 
ro ku – mó wi Mie czy sław Grzy bow ski.

Do Ra dy Związ ku de le ga ci po wo ła li:
 1.  Mie czy sła wa Bie drzyc kie go – prze wod ni czą ce go Za rzą du 

Za kła do we go w Za kła dzie Tech nicz nej Ob słu gi Obiek
tów Prze my sło wej Służ by Zdro wia,

 2.  Je rze go Ce bu lę – prze wod ni czą ce go Za rzą du Za kła do
we go w Za kła dach Me cha nicz nych Leg met,

 3.  an drze ja Cie śla ka – prze wod ni czą ce go Za rzą du Za kła do
we go w Hu cie Mie dzi Gło gów, 

 4.  Ja ro sła wa Dą brow skie go – pra cow ni ka Przed się bior stwa 
Ro bót Gór ni czych,

 5. Hen ry ka Ho łu ja – pra cow ni ka BGH RM,
 6. Mie czy sła wa Ja roc kie go – pra cow ni ka ZG Lu bin,
 7.  Ro ma na Ja siń skie go – prze wod ni czą ce go Za rzą du Za kła

do we go w Przed się bior stwie Bu do wy Ko palń Pe Be Ka,
 8. Zbi gnie wa Ka czo ra – pra cow ni ka ZG Sie ro szo wi ce,
 9.  Bog da na Ko wal skie go – prze wod ni czą ce go Za rzą du Za kła

do we go w Za kła dach Na praw czych Ma szyn Za nam,
10.  Ry szar da Ku char skie go – prze wod ni czą ce go Za rzą du 

Za kła do we go w ZG Kon rad,
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Edward Sło dyń ski
an drzej Cie ślak
Do Ko mi sji Re wi zyj nej wy bra no:
Jac ka Kiń czy ka z ZG Lu bin
Ja nu sza Ma zu ra z ZG Sie ro szo wi ce
Ma ria na Błasz czy ka z ZG Lu bin
Ja na Ome la na z Za kła du Trans por tu
Jó ze fa Kul czy ka z ZG Po lko wi ce

 – By ła to pierw sza sta tu to wa ka den cja związ ku – wspo mi
na Ry szard Zbrzy zny. – W 1992 ro ku, gdy wy bie ra li śmy wła
dze ZZPPM, pod ję li śmy uchwa łę, że bę dą dzia ła ły tyl ko rok, 
do na stęp ne go Zjaz du. 

By ła to ka den cja „ze ro wa”, mia ła „cha rak ter roz ru cho wy” 
– jak mó wi li związ kow cy. Co waż ne, da wa ła czas na do kład
ne wza jem ne po zna nie się, za sta no wie nie nad kształ tem 
or ga ni za cji. Stwa rza ła rów nież in nym związ kom moż li wość 
przy łą cze nia się do ZZPPM. Tak więc for mal nie do pie ro 
II Zjazd de le ga tów wy brał wła dze pierw szej ka den cji.

– Wy mie ni ła się po ło wa skła du kie row nic twa związ ku. 
Ży cie jed nak po ka za ło, że no wa krew tyl ko do da ła wi go ru 
na szym dal szym dzia ła niom – tak zmia ny oce nia Eu ge niusz 
To bo rek z ZG Po lko wi ce Sie ro szo wi ce.

Rok 1993 sta wia przed związ kiem ko lej ne wzy wa nie: 
wy bo ry człon ka Ra dy Nad zor czej KGHM przez za ło gę. 
W tam tych, nie pew nych cza sach dla KGHM, gdy wa ży ły się 
je go lo sy – nie zwy kle istot ne by ło, aby we wła dzach Pol skiej 
Mie dzi in te re sy pra cow ni ków re pre zen to wa li lu dzie au ten
tycz nie za an ga żo wa ni, lo jal ni wo bec za ło gi, kom pe tent ni, 
ma ją cy ja sną oraz re al ną wi zję roz wo ju fir my. Lu dzie umie ją cy 
sta nąć w obro nie za ło gi, a nie po plecz ni cy zmie nia ją cych się 
ekip rzą do wych. 

To za da nie po wie rzo no Ry szar do wi Zbrzy zne mu i Edwar
do wi Kie ni go wi. O ska li za ufa nia, ja kim zo sta li oni ob da rze ni 
przez za ło gę, świad czą wy ni ki wy bo rów. Od by ły się one  
11 i 12 ma ja we wszyst kich za kła dach KGHM. Ry szard Zbrzy
zny zdo był 7 128 gło sów, a Edward Ke nig – 3 491. Kan dy da ci 
So li dar no ści uzy ska li czte ro  i pię cio krot nie gor sze wy ni ki.
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Po dzień dzi siej szy nikt w wy bo rach do Rad Nad zor czych 
na stęp nych ka den cji na wet nie zbli żył się do re zul ta tu, ja ki 
osią gnął Zbrzy zny.

Z man da tem  społecznego zaufania

 Jak mia ło oka zać się wkrót ce, dla Ry szar da Zbrzy zne go 
kam pa nia wy bor cza się nie za koń czy ła. Nie spo dzie wa nie dla 
opi nii pu blicz nej aloj zy Pie trzyk – szef gór ni czej So li dar no ści, 
po seł na Sejm – pod czas po sie dze nia Sej mu 28 ma ja 1993 
ro ku wy gło sił sło wa, któ re za trzę sły ów cze sną nie sta bil ną 
pol ską sce ną po li tycz ną: „Ja ko po seł klu bu „So li dar no ści” – 
po wie dział z try bu ny sej mo wej –wy ko nu jąc uchwa łę naj wyż
szych władz związ ku, wy stę pu ję z wnio skiem o wo tum nie uf
no ści dla Ra dy Mi ni strów.” Swym wy stą pie niem miał tyl ko 
ostrzec rząd Han ny Su choc kiej. W efek cie jed nak, ku za sko
cze niu wszyst kich, wnio sek jed nym gło sem prze szedł. Pod
czas gło so wa nia za bra kło po sła obo zu rzą do we go Zbi gnie wa 
Dy ki, któ ry wy szedł z sa li tuż przed gło so wa niem, po dob no 
z po wo du nie dy spo zy cji żo łąd ko wej.

W kon se kwen cji pre zy dent Lech Wa łę sa roz wią zał Sejm 
i roz pi sał na wrze sień przed ter mi no we wy bo ry par la men tar ne. 

Przed ZZPPM za ry so wa ła się szan sa wpro wa dze nia swo
je go re pre zen tan ta do naj wyż szej wła dzy usta wo daw czej 
kra ju. Tej szan sy nie wol no by ło zmar no wać, Ry szard Zbrzy
zny uzy skał peł ne po par cie związ ku. Do je go kam pa nii 
wy bor czej czyn nie włą czy li się za rów no dzia ła cze jak i sze re
go wi człon ko wie. Zdo był man dat po sel ski otrzy mu jąc 19 180 
gło sów. Naj lep si po ko na ni kan dy da ci uzy ska li po par cie dwu , 
trzy krot nie mniej sze. 

– Zwy cię stwo ode bra łem nie tyl ko ja ko po par cie dla mnie, 
ale tak że ja ko po par cie dla na sze go Związ ku, dla te go, co 
ro bi my – wspo mi na Zbrzy zny. – Mo je zwy cię stwo by ło tak że 
swo istym vo tum nie uf no ści wy bor ców dla po czy nań So li dar
no ści, któ rej li de rzy wie lo krot nie zdra dzi li za ło gę Pol skiej 
Mie dzi. 
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ZZPPM otrzy mu je rów nież za pew nie nie no we go rzą du 
o za cho wa niu kon tro li pań stwa nad Pol ską Mie dzią.

Ta po ko jo wa at mos fe ra po mię dzy związ kow ca mi a rzą
dem nie trwa ła jed nak dłu go. Już w mar cu za czy na ją być 
wi docz ne za ku li so we gry wo kół KGHM. 

– Za czą łem być nie wy god ny – mó wi Zbrzy zny. – Prze
szka dza łem ja ko nie prze jed na ny obroń ca Pol skiej Mie dzi, 
na do da tek wspie ra ny przez ro sną cy w si łę Zwią zek. Co zna
mien ne, prze ciw ko mnie by li przed sta wi cie le rzą du i za rzą du 
KGHM z le wi co we go nada nia! 

Naj bar dziej za czę ła prze szka dzać po li ty ka peł nej jaw no ści 
i re gu lar ne wy da wa nie ko mu ni ka tów in for mu ją cych o prze
bie gu prac Ra dy Nad zor czej. Pre tek stem do bez po śred nie go 
ata ku stał się za rzut, że jest po słem i rów no cze śnie człon kiem 
Ra dy Nad zor czej KGHM. Roz po czął się spór praw ny, gło śno 
ko men to wa ny w me diach. Jak na iro nię, prze ciw ni ków Zbrzy
zne go w rzą dzie i Za rzą dzie ocho czo wspie ra li so li dar no ścio
wi li de rzy, do kła da jąc nie na wist ne ko men ta rze. Nie po mo gły 
orze cze nia praw ni ków, że zgod nie z za pi sa mi usta wy an ty ko
rup cyj nej funk cji tych nie wol no łą czyć w sy tu acji, gdy po seł 
– już spra wu ją cy swój man dat – zo sta je wy bra ny do Ra dy 
Nad zor czej. Na to miast nie jest w kon flik cie z obo wią zu ją cym 
pra wem sy tu acja, kie dy po słem zo sta je peł nią cy już funk cję 
czło nek Ra dy Nad zor czej. 

Na wnio sek mi ni stra Wie sła wa Kacz mar ka wła dze KGHM 
po dej mu ją w mar cu 1994 ro ku de cy zję o prze pro wa dze niu 
wy bo rów uzu peł nia ją cych do Ra dy Nad zor czej. ani rząd, ani 
za rzą dza ją cy Pol ska Mie dzią nie cze ka ją na wy kład nię Try bu
na łu Kon sty tu cyj ne go. 

W obro nie swo ich przed sta wi cie li sta ją pra wie wszyst kie 
or ga ni za cje związ ko we Kom bi na tu. Wy ra zem pro te stu by ła 
po wszech na od mo wa gło so wa nia. Na 21 411 upraw nio nych, 
w wy bo rach uczest ni czy ło za le d wie 6 228 pra cow ni ków. 
W ten spo sób za ło ga Pol skiej Mie dzi po wie dzia ła „nie” rzą do
wym pró bom ma ni pu lo wa nia przy skła dzie Ra dy Nad zor czej. 
By ła to naj niż sza fre kwen cja w hi sto rii wy bie ra nia przez za ło
gę człon ków Ra dy Nad zor czej KGHM. Jed no cze śnie był to 
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Dzię ki te mu zwy cię stwu ZZPPM zy skał re pre zen tan ta we 
wła dzach usta wo daw czych i zdo był moż li wość wy stę po wa
nia w imie niu lu dzi pra cy na ogól no pol skim fo rum. Jak się 
wkrót ce oka za ło, dzia łal ność Ry szar da Zbrzy zne go w Sej mie 
istot nie przy czy ni ła się do za koń cze nia pro ce su pry wa ty za cji 
KGHM i to we dług re guł mak sy mal nie ko rzyst nych dla za ło gi.

– Już od sa me go po cząt ku par la men tar nej dzia łal no ści 
dą ży łem do te go, aby sku pić wo kół sie bie gru pę po słów – 
związ kow ców – mó wi Zbrzy zny. – W pierw szych ty go dniach 
pra cy na Wiej skiej opra co wa li śmy i wnie śli śmy do la ski mar
szał kow skiej pro jekt usta wy zno szą cej usta wę o opo dat ko
wa niu wzro stu wy na gro dzeń, czy li słyn ny „po pi wek”. 

Po sło wie – związ kow cy 
roz po czę li rów nież sta ra nia 
o no we li za cję usta wy 
o za opa trze niu eme ry tal nym 
gór ni ków. Ce lem no we li za cji 
by ło po pra wie nie lub wy eli
mi no wa nie nie ko rzyst nych 
dla gór ni ków za pi sów, któ re 
– wbrew gło szo nym przez 
sie bie ide ałom – usta no wi ła 
So li dar no ścio wa eki pa.

Ry szard Zbrzy zny,ja ko 
po seł II ka den cji, pra cu je 
w sej mo wych Ko mi sjach 
Prze kształ ceń Wła sno ścio

wych, Sys te mu Go spo dar cze go i Prze my słu oraz Ko dek su 
Pra cy. ak tyw nie włą cza się do prac nad pro jek tem Pra wa 
Gór ni cze go i Geo lo gicz ne go. Rów nież dzię ki je go za bie gom 
uda je się w lu tym 1994 ro ku do pro wa dzić do szczę śli we go 
koń ca ne go cja cje nad ZUZP i pod pi sać po ro zu mie nie z mi ni
strem prze kształ ceń wła sno ścio wych, Wie sła wem Kacz mar
kiem. W pod pi sa nym Za kła do wym Ukła dzie Zbio ro wym 
Pra cy na wnio sek ZZPPM znaj du je się za pis o wy wal czo nej 
w 1992 ro ku pen sji wcza so wej. Układ ten obo wią zu je 
do dnia dzi siej sze go.
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skiej Mie dzi mo gli po znać de cy zje sa mo rzą du te ry to rial ne go 
i po przez swo ich rad nych współ de cy do wać o bu do wie lo kal
nej dro gi, o roz kła dzie ko mu ni ka cyj nym w swym mie ście lub 
też zmia nach za sad funk cjo no wa nia służb ko mu nal nych. 

Walka o prawo do ak cji 

Pro ces re struk tu ry za cji Pol skiej Mie dzi, za po cząt ko wa ny 
w 1991 ro ku, prze kształ cił KGHM w jed no oso bo wą spół kę 
skar bu pań stwa oraz do pro wa dził do wy od ręb nie nia z jej 
struk tur za kła dów za ple cza. No wa praw na i eko no micz
na sy tu acja fir my sta wia ZZPPM przed no wy mi wy zwa nia mi.

Roz po czy na się wal ka o za cho wa nie w wy od ręb nio nych 
spół kach Za kła do wych Fun du szy So cjal nych oraz Za kła do
wych Fun du szy Miesz ka nio wych, o wy eg ze kwo wa nie pra wa 
pra cow ni ków do wcza sów sa na to ryj no lecz ni czych oraz 
za pew nie nie pra cow ni kom opie ki zdro wot nej. Zwią zek 
do ma ga się utrzy ma nia ryn ku zle ceń dla spół ek bę dą cych 
do tej po ry za ple czem cią gu tech no lo gicz ne go oraz po dej mu
je dzia ła nia prze ciw ko re duk cji za trud nie nia i ob ni ża niu stan
dar dów pła co wych.

– Oprócz po stu la tów eko no micz nych i so cjal nych waż ne 
sta je się prze ciw dzia ła nie na ra sta ją cej dez in te gra cji za ło gi – 
mó wi Sta ni sław Ma rzec z Za nam – Leg met– Lu dzie od lat 
zwią za ni z Pol ską Mie dzią zo sta li wy rzu ce ni z KGHM, a ich 
fir my za czę ły być przez Za rząd trak to wa ne jak gor szej ka te
go rii. 

Wy da rze nia zwią za ne z re struk tu ry za cją i pry wa ty za cją 
Pol skiej Mie dzi sta ją się te ma tem tra dy cyj nej Związ ko wej 
Karcz mie Piw nej.

17 grud nia 1994 ro ku Edward Wa rze cha otwie ra jąc to tra
dy cyj ne spo tka nie po wi tał wszyst kich ze bra nych ta ki mi oto 
sło wy:

Co ro ku ro bi my z tra dy cji po wtór kę,
Co ro ku brać gór ni cza świę tu je „Bar bór kę”
Na karcz mach gwa rec kich i przy ku flu pi wa.
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pierw szy przy pa dek, gdy wy bo ry do Ra dy Nad zor czej wy grał 
przed sta wi ciel So li dar no ści. Był nim Ire ne usz Śnie gow ski. 

Jed nak ten triumf So li dar no ści nie trwał dłu go. Śnie gow ski 
po kil ku po sie dze niach Ra dy Nad zor czej, gdy z bli ska po znał, 
w ja ki spo sób roz wią zy wa ne są pro ble my KGHM, wy stę pu je 
z So li dar no ści i za czy na ści słe współ pra co wać z ZZPPM. 

Dzię ku jąc za ło dze za po sta wę, ZZPPM w wy dał oświad
cze nie: „Nie idąc do na rzu co nych wy bo rów wy ka za li ście 
hart du cha i po sza no wa nie dla de mo kra cji pra cow ni czej. 
Dzię ku je my Wam za to z ca łe go ser ca. Zwią zek Za wo do wy 
Pra cow ni ków Prze my słu Mie dzio we go pra gnie za pew nić, 
że na dal bę dzie trosz czyć się o in te res za łóg „Pol skiej Mie
dzi”, wy ko rzy stu jąc ade kwat ne do sy tu acji me to dy i moż li
wo ści dzia ła nia”.

– To by ło dla mnie nie zwy kle waż ne do świad cze nie – 
mó wi Zbrzy zny. – Prze sta łem mieć złu dze nia, w wal ce 
o przy szłość Pol skiej Mie dzi Zwią zek bę dzie mu siał wal czyć 
z po li ty ka mi za rów no pra wej jak i le wej opcji.

Ta lek cja swo bod ne go trak to wa nia de mo kra cji do osią ga nia 
do raź nych po li tycz nych ce lów oraz na gi na nia pra wa w imię 
in te re sów lu dzi z rzą do wej gru py na ci sku, po dzia ła ła na Zwią
zek mo bi li zu ją co. ZZPPM moc no an ga żu je się w wy bo rach 
sa mo rzą do wych, któ re Pre mier Wal de mar Paw lak wy zna czył 
na 19 czerw ca 1994 ro ku. Do wal ki o man da ty sta ją zna ni 
i sza no wa ni w swo ich śro do wi skach dzia ła cze związ ku. 

Na ła mach dwu ty go dni ka „Związ ko wiec” pre zen to wa ne 
są syl wet ki kan dy da tów. W ra mach struk tur związ ko wych 
od by wa ją się spo tka nia przed wy bor cze, swo je pro gra my pre
zen tu ją kan dy da ci mię dzy in ny mi: Sta ni sław Kul czyń ski, Je rzy 
Ce bu la, Ro man Ja siń ski, Hen ryk Paw lak, Mie czy sław Grzy
bow ski, Ry szard Ku rek, Sta ni sław Ma rzec.

Wszy scy zwy cię sko prze szli wy bor czą we ry fi ka cję i za sie
dli w ra dach miast Lu bi na, Po lko wic, Le gni cy, oraz Gło go wa. 
Zy ska li moż li wość wpły wa nia na kształt lo kal nych bu dże tów 
i na spo sób ich re ali za cji. Związ ko wi rad ni wzię li na sie bie jak
by po dwój ną od po wie dzial ność: przed wy bor ca mi 
i przed ko le ga mi ze Związ ku. Dzię ki te mu pra cow ni cy Pol
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W związ ku z tym Zwią zek Za wo do wy Pra cow ni ków Prze
my słu Mie dzio we go zwra ca się do Pa na Pre mie ra z uprzej mą 
proś bą o pod ję cie de cy zji uru cha mia ją cej pro ces przy zna nia 
za ło dze bez płat nie 15 proc. ak cji  udzia łów przy słu gu ją cych 
z ty tu łu Pak tu o Przed się bior stwie Pań stwo wym. 

Na fo rum sej mo wym, w imie niu ZZPPM, Ry szard Zbrzy
zny po dej mu je sta ra nia o uchwa le nie no wej, ko rzyst niej szej 
dla pra cow ni ków usta wy o pry wa ty za cji przed się biorstw 
pań stwo wych.

Wal ka szła o to, by pra cow ni kom przy pa dła w udzia le jak 
naj więk sza licz ba nie od płat nych ak cji pry wa ty zo wa ne go 
przed się bior stwa oraz by z moż li wo ści ob ję cia pra cow ni
czych udzia łów pra wo nie wy klu cza ło ren ci stów i eme ry tów. 

W ocze ki wa niu na za koń cze nie pro ce su le gi sla cyj ne go 
po wsta je w KGHM z ini cja ty wy ZZPPM Ze spół ds. Re gu la mi
nu Po dzia łu ak cji. Je go ce lem jest przy go to wa nie ca łe go pro
ce su uwłasz cze nio we go pra cow ni ków. W je go skła dzie są 
człon ko wie Ra dy Nad zor czej z wy bo ru za ło gi: Ire ne usz Śnie
goc ki, Wik tor Błą dek i Krzysz tof Urba no wicz. Ry szard Zbrzy
zny, nad zo ru ją cy pry wa ty za cję KGHM z ra mie nia sej mo wej 
Ko mi sji Prze kształ ceń Wła sno ścio wych, pu blicz nie in for mu je 
za ło gę o wszyst kich przed się wzię ciach przy go to wu ją cych 
KGHM do emi sji ak cji. Pro ce du ry wy bo ru do rad cy pry wa ty
za cyj ne go są jaw ne i przej rzy ste. 

Rów no cze śnie z przy go to wa nia mi KGHM do emi sji ak cji, 
zwią zek roz po czy na ak cję in for ma cyj ną, któ rej ce lem jest 
wy ja śnie nie pra cow ni kom pod sta wo wych po jęć zwią za
nych z ryn kiem ka pi ta ło wym. Na ła mach „Związ kow ca” 
uka zu ją się licz ne ar ty ku ły na ten te mat. W ko pal niach 
i hu tach or ga ni zo wa ne są spe cjal ne kon sul ta cyj no in for ma
cyj ne spo tka nia. 

Wszyst kie dzia ła nia zbie ga ją się w cza sie z pierw szym 
w de mo kra tycz nej Pol sce re fe ren dum. Do ty czy ło ono za po
mnia nej już dziś idei „po wszech ne go uwłasz cze nia”. 

Wy ja śnia jąc w skró cie, cho dzi ło o to, by nie mal ca ły ma ją
tek po zo sta ją cy w rę kach pań stwa za mie nić na pa pie ry war
to ścio we i cząst kę te go ma jąt ku przy znać – „uwłasz czyć” – 
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Sta ra to tra dy cja, jed nak wiecz nie ży wa.
My ją kon ty nu uje my, już po nad ćwierć wie cze,
Bo od te go cza su li czy my się w świe cie.
Wy da rze nia po li tycz ne, zwa ne za krę ta mi,
Po ko nu je my sku tecz nie wła sny mi si ła mi.
Nie ocze ku je my tak że, by do nas za wi tał 
Tak przez nie któ rych, za le ca ny za chod ni ka pi tał!
Na na szym spo tka niu te mat „Prze kształ ce nia” ma my,
Już od trzech lat z gó rą w coś się prze kształ ca my.
Wszy scy o tym mó wią, ku te mu zdą ża ją,
A gwar ko wie da lej nic z te go nie ma ją.
Więc ja z są sia dem, z le wej, dziś obie cu je my,
Bę dzie my prze kształ cać, co tyl ko da się zmie nić,
Tak, by każ dy gór nik miał ak cje w kie sze ni.
Lecz opo nen ci nie śpią, o tym do brze wie my,
By pro ce der się udał – mo dli twą za cznie my. 
Wy so kie Pre zy dium w Spra wach Piw nych Ni gdy Nie omyl

ne na pierw szy ogień pod czas prze słu chań wzię ło wy słan ni ka 
pre mie ra Wal de ma ra Paw la ka, dy rek to ra Zyg mun ta Stru siń
skie go. 

O spra wy prze kształ ceń za py tać wy pa da,
Bo Pre zes z Pre ze sem za wsze się do ga da.
Trze ba coś przy spie szyć, niech gwar ko wie czu ją,
Ja kieś pro fi ty, bo do brze fe dru ją
Pre zy dium we zwa ło na becz kę prze słu chań tak że pre ze sa 

KGHM, Krzysz to fa Sę dziow skie go, za da jąc mu py ta nie:
Pry wa ty za cja, prze kształ ce nia, czy to wszyst ko ma my,
Kie dy bę dą ak cje, trzy la ta cze ka my?
Zwią za ne z pry wa ty za cją ocze ki wa nia i nie po ko je za ło gi 

sta ją się dla związ ku spra wa nu mer je den. ZZPPM wy sy ła list 
do pre mie ra Wal de ma ra Paw la ka, w któ rym upo mi na się 
o przy zna nie pra cow ni czych ak cji KGHM:

12 wrze śnia 1991 ro ku do ko na no prze kształ ce nia Kom bi
na tu Gór ni czo Hut ni cze go w Lu bi nie z przed się bior stwa pań
stwo we go w jed no oso bo wą spół kę Skar bu Pań stwa. Po mi mo 
upły wu od te go mo men tu trzech lat za ło ga KGHM Pol ska 
Miedź S.a. nie otrzy ma ła na leż nych jej ak cji  udzia łów. 
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ta cje z za kła do wy mi struk tu ra mi Związ ku. ZZPPM uznał, 
że dla pra cow ni ków KGHM po zy tyw ne od po wie dzi na py ta
nia re fe ren dum sta no wią za gro że nie dla to czą ce go się pro
ce su pry wa ty za cji Pol skiej Mie dzi i w związ ku z tym we zwał 
do zboj ko to wa nia te go swo iste go ple bi scy tu, nie po trzeb nie 
roz bu dza ją ce go na dzie je w zdez o rien to wa nym spo łe czeń
stwie. 

Re fe ren dum prze pro wa dzo no 18 lu te go 1996 ro ku.  
Jak by ło do prze wi dze nia, udział w nim wy niósł za le d wie  
32,4 proc. i by ło ono nie waż ne.

Na pod kre śle nie za słu gu je też fakt, że w wo je wódz twie 
le gnic kim, a zwłasz cza w ośrod kach za miesz ka łych przez pra
cow ni ków Pol skiej Mie dzi, fre kwen cja by ła zde cy do wa nie 
niż sza niż w po zo sta łych re gio nach kra ju. Po raz ko lej ny spo
łe czeń stwo nie da ło się na brać na po li tycz ne ma ni pu la cje po li
ty kie rów z So li dar no ści i obie cy wa ne w re fe ren dum grusz ki 
na wierz bie. 

10 czerw ca 1996 ro ku ZZPPM od by wa się pią te już 
Ze bra nie De le ga tów. Do mi nu ją ce te ma ty spo tka nia do ty czą 
pro ble mów re struk tu ry za cji cią gu tech no lo gicz ne go oraz 
spół ek có rek KGHM 
i wy eg ze kwo wa nia 
prze strze ga nia w nich 
pod sta wo wych pra cow
ni czych praw. 

Ze bra ni po ru sza ją 
tak że za gad nie nia zwią
za ne z do stę pem eme
ry tów i ren ci stów 
KGHM do opie ki zdro
wot nej w Mie dzio wym 
Cen trum Zdro wia. 
Py ta ją o stan ne go cja cji 
w spra wie ZUZP. Du żo 
uwa gi po świę ca ją też przy go to wa niom Związ ku do usta lo
nych na 1718 czerw ca wy bo rów przed sta wi cie la za ło gi 
do Ra dy Nad zor czej.
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każ de go oby wa te la. Re fe ren dum by ło ini cja ty wą „So li dar no
ści” i jej po my słem na ofen sy wę po li tycz ną po prze gra nych 
wy bo rach pre zy denc kich. 

Po la cy mie li w nim od po wie dzieć na py ta nia:
1. Czy je steś za tym, aby zo bo wią za nia wo bec eme ry tów 

i ren ci stów oraz pra cow ni ków sfe ry bu dże to wej, wy ni ka ją ce 
z orze czeń Try bu na łu Kon
sty tu cyj ne go, by ły za spo ko
jo ne z pry wa ty zo wa ne go 
ma jąt ku pań stwo we go?

2. Czy je steś za tym, aby 
część pry wa ty zo wa ne go 
ma jąt ku pań stwo we go za si
li ła po wszech ne fun du sze 
eme ry tal ne?

3. Czy je steś za tym, aby 
zwięk szyć war tość świa
dectw udzia ło wych Na ro
do wych Fun du szy In we sty
cyj nych przez ob ję cie tym 
pro gra mem dal szych przed
się biorstw?

4. Czy je steś za uwzględ
nie niem w pro gra mie 
uwłasz cze nio wym bo nów 
pry wa ty za cyj nych? 

Tak więc py ta no Po la
ków, czy chcą być zdro wi 
i bo ga ci, czy też cho rzy 

i bied ni. W przy pad ku po zy tyw nej od po wie dzi na wszyst kie 
py ta nia Skarb Pań stwa mu siał by wy dać na uwłasz cze nie oko ło 
7501000 bln zło tych, czy li kwo tę, na ja ką wów czas sza co wa
no ca ły ma ją tek na ro do wy. 

Ra da ZZPPM przy stą pi ła do kontr ofen sy wy. Pod da ła 
wni kli wej ana li zie py ta nia za war te w re fe ren dum oraz eko
no micz ne kon se kwen cje pro po no wa ne go przez So li dar
ność uwłasz cze nia Po la ków. Prze pro wa dzi ła tak że kon sul
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go prze ję cia do 15 proc. ak cji, zwięk sza się rów nież udział 
za ło gi w za rzą dza niu przed się bior stwem. Zgod nie z za pi sa mi 
usta wy pra cow ni cy mo gą wy bie rać nie jed ną pią tą, a jed ną 
trze cią skła du Ra dy Nad zor czej. Co waż ne, w spół kach 
za trud nia ją cych wię cej niż pięć set osób za ło ga mo że wy bie
rać jed ne go człon ka Za rzą du. 

Osta tecz nie 24 wrze śnia 1996 ro ku pre zy dent alek san der 
Kwa śniew ski pod pi su je usta wę, zgod ną z ocze ki wa nia mi 
związ kow ców. Od te go mo men tu w KGHM na bie ra ją przy
spie sze nia przy go to wa nia do emi sji ak cji. Wresz cie po la tach 
walk i za bie gów po dej mo wa nych przez ZZPPM, pry wa ty za
cja KGHM jest zgod na z mo de lem ak cep to wa nym przez 
zwią zek. To zna czy, że za wie ra w ta kie ele men ty jak: pry wa
ty za cję na dro dze ofer ty pu blicz nej ak cji, pra cow ni czy pa kiet 
ak cji, za cho wa nie kon tro l ne go pa kie tu Skar bu Pań stwa – bez 
za gra nicz ne go in we sto ra. Te za ło że nia pry wa ty za cji zdo by
wa ją po par cie nie tyl ko związ kow ców, ale i ca łej za ło gi Pol
skiej Mie dzi. 

War to w tym miej scu pod kre ślić ro lę Ry szar da Zbrzy zne
go, któ ry ja ko po seł miał moż li wość bez po śred nie go wpły wu 
na osta tecz ny kształt usta wy tak, by jej za pi sy wy cho dzi ły 
na prze ciw ocze ki wa niom związ kow ców.

– To by ła mo ja dru ga ka den cja w Sej mie – mó wi Ry szard 
Zbrzy zny. – I po raz ko lej ny po twier dzi ło się, że po seł związ
ko wiec ma moż li wość przy pil no wa nia ko rzyst nych dla pra
cow ni ków za pi sów usta wo wych już na eta pie ich two rze nia. 
W mo jej pierw szej ka den cji wal czy łem o znie sie nie „po piw
ku”, w dru giej – współ uczest ni czy łem przy two rze niu Usta
wy o Ko mer cja li za cji i Pry wa ty za cji Przed się biorstw Pań stwo
wych. Gdy ja ko po seł spra woz daw ca za pre zen to wa łem jej 
za ło że nia, to na ko ry ta rzach sej mo wych mó wio no, że Zbrzy
zny uchwa la usta wę dla KGHM. Od bie ra łem jed nak te 
ko men ta rze ja ko kom ple ment, bo tak poj mu ję swo ją ro lę 
w Sej mie. 

Ry szard Ku rek ja ko, przed sta wi ciel za ło gi w Ra dzie Nad
zor czej, re la cjo no wał prze bieg prac zwią za nych z pry wa ty za
cją na ła mach „Związ kow ca”:

65

15 LaT HISTORII ZZPPM

Peł ne po par cie de le ga tów otrzy mu je Ry szard Ku rek 
z ZZPPM ZG Lu bin oraz Le on Bu dzi ło wicz ze Związ ku 
Za wo do we go Pra cow ni ków Tech nicz nych i ad mi ni stra cji 
„Do zór”. W uchwa le na pi sa no: Ze bra nie De le ga tów zwra ca 
się do wszyst kich człon ków Związ ku Za wo do we go Pra cow
ni ków Prze my słu Mie dzio we go, a tak że do na szych sym pa ty
ków i ich ro dzin o ak tyw ne i po zy tyw ne uczest nic two w kam
pa nii wy bor czej wy mie nio nych wy żej kan dy da tów. 

Ha słem wy bor czym Kur ka sta je się cre do ZZPPM wid nie
ją ce na sztan da rze Związ ku: Możenaswieleróżnić,alenic
niepowinnodzielić.

Ta ka fi lo zo fia re pre zen to wa nia pra cow ni ków oraz za ła
twia nia ich spraw w Ra dzie Nad zor czej spo ty ka się z ak cep
ta cją za ło gi. Ry szard Ku rek zwy cię sko wcho dzi do Ra dy 
Nad zor czej – jest to je go pierw sza ka den cja w Ra dzie Nad
zor czej KGHM Pol ska Miedz S.a Oprócz nie go wy bra ni 
zo sta ją: za stęp ca dy rek to ra ds. tech nicz nych w ZG „Po lko
wi ce Sie ro szo wi ce” Wik tor Błą dek oraz spe cja li sta bez pie
czeń stwa i hi gie ny pra cy HM „Gło gów” –Jó zef Ma ziec... Jak 
póź niej się oka że Ku rek wy gry wa ko lej ne wy bo ry w 1999r., 
2002r.i w 2005 r.. Nie są to jed nak je dy ne suk ce sy w wy bo
rach do ra dy nad zor czej. Do Ra dy Nad zor czej KGHM Pol
ska Miedz S.a. dwóch ostat nich ka den cji wy bra ny zo sta je 
ko lej ny nasz przed sta wi ciel Le szek Haj dac ki.a więc już pią ty 
rok ZZPPM re pre zen to wa ny jest w tym gre mium przez 
dwóch przed sta wi cie li – Kur ka i Haj dac kie go. Fak ty te naj le
piej świad czą o za ufa niu ja kim oni i ZZPPM cie szą się wśród 
pra cow ni ków.

Prze łom czerw ca i lip ca 1996 ro ku to rów nież czas wy bo
rów przed sta wi cie li za łóg w ra dach nad zor czych nie daw no 
utwo rzo nych spół ek gru py ka pi ta ło wej. Rów nież w tych 
wy bo rach przed sta wi cie le ZZPPM zdo by wa ją po par cie za łóg. 
Do Rad Nad zor czych wcho dzą mię dzy in ny mi: Ro man Ja siń
ski z Pe Be Ka, adam Mar sza łek z BGHRM. No wą usta wę 
o ko mer cja li za cji i pry wa ty za cji przed się biorstw pań stwo
wych Sejm wresz cie uchwa la 30 sierp nia 1996 ro ku. Pra cow
ni cy, a tak że by li pra cow ni cy, uzy sku ją moż li wość bez płat ne
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dzia ła czy do obej mo wa nia funk cji człon ków Rad Nad zor
czych w spół kach gru py ka pi ta ło wej. 

Ze bra nie De le ga tów udzie la rów nież peł ne go po par cia 
Ry szar do wi Zbrzy zne mu w zbli ża ją cych się wy bo rach par la
men tar nych. Z ini cja ty wą re ko men do wa nia Zbrzy zne go 
w wy bo rach wy szły za kła do we or ga ni za cje oraz Ra da ZZPPM. 
Po dob nie jak w po przed niej ka den cji, zdo był bar dzo wy so kie 
po par cie spo łecz ne zdo by wa jąc naj wię cej gło sów w swo im 
okrę gu.

Przeciwko gra bie ży Polskiej Miedzi

Zwy cię stwo w wy bo rach par la men tar nych ak cji Wy bor
czej So li dar ność i jej ko ali cja z Unią Wol no ści stwa rza ją no wy 
układ sił po li tycz nych w kra ju. Jak zwy kle w hi sto rii ostat nich 
lat, po li tycz ne za wi ro wa nia w sto li cy szyb ko prze no szą się 
do Pol skiej Mie dzi. Ka dro we czyst ki wśród ka dry kie row ni
czej, przy ja ciel skie po ro zu mie nie So li dar no ści z Za rzą dem 
oraz no wa po li ty ka eko
no micz na, któ rej głów
nym ce lem jest wy cią
gnię cie jak naj więk szych 
pie nię dzy z fir my – wra
ca sche mat sprzed lat. 

Rząd Je rze go Buz ka,  
już w pierw szych mie
sią cach swe go urzę do
wa nia, po wra ca do 
po my słów sprze da ży 
za gra nicz ne mu in we sto
ro wi znacz ne go pa kie tu 
ak cji KGHM.

Od sła nia jąc ku li sy 
tam tych wy da rzeń Ry 
 szard Zbrzy zny tak wspo mi na tę nie koń czą cą się wal kę za ło
gi o pol skość na szej mie dzi. 
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Do koń ca 1996 ro ku i w pierw szym pół ro czu 1997 ro ku 
w Za rzą dzie KGHM i ca łej Gru pie Ka pi ta ło wej Pol skiej Mie dzi 
bę dą trwa ły pra ce zwią za ne z przy go to wa niem pro spek tu emi syj
ne go. Zgod nie z har mo no gra mem, Kon sor cjum do rad cze przy
go to wu ją ce pro spekt roz po czę ło pra ce 1 paź dzier ni ka i po win no 
je za koń czyć do 30 czerw ca 1997 ro ku. Z dniem 1 lip ca przy szłe
go ro ku po win no na stą pić udo stęp nie nie pier wej ak cji.

ZZPPM roz po czy na w or ga ni za cjach od dzia ło wych sze
ro kie kon sul ta cje, któ rych ce lem jest opra co wa nie re gu la
mi nu po dzia łu ak cji pra cow ni czych zgod ne go z ocze ki wa
nia mi za ło gi.

W lip cu 1997 r. ak cje Spół ki de biu tu ją na Gieł dzie 
Pa pie rów War to ścio wych w War sza wie. Tak więc znów 
li piec sta je się sym bo licz nym i prze ło mo wym mie sią
cem dla pra cow ni ków Pol skiej Mie dzi. W tym mie sią cu 
1992 ro ku roz po czę li oni strajk w obro nie Pol skiej 
Mie dzi – w pięć lat póź niej sta ją się po sia da cza mi ak cji 
te go pią te go na świe cie pro du cen ta mie dzi. 

W tych oko licz no ściach do bie ga koń ca dru ga ka den cja 
władz związ ko wych. Ry szard Zbrzy zny, otwie ra jąc ob ra dy 
Ze bra nia Spra woz daw czo Wy bor cze go ZZPPM w czerw cu 
1997 ro ku, tak scha rak te ry zo wał mi nio ny okres: 

By li śmy, je ste śmy i bę dzie my związ kiem rosz cze nio wym. 
Nad żad ną wła dzą, żad nym Za rzą dem i Ra dą Nad zor czą nie 
trzy ma li śmy ni gdy i nie bę dzie my trzy mać pa ra so la ochron
ne go. Ta fi lo zo fia na ka za ła nam pod jąć przed la ty he ro icz ną 
wręcz wal kę w obro nie pol sko ści Pol skiej Mie dzi, dla któ rej 
nie za wa ha li śmy się, przez 32 dni i no ce, pro wa dzić strajk 
ge ne ral ny. W obro nie praw za ło gi wy stę po wa li śmy w cza
sach so li dar no ścio wych rzą dów i nie mie li śmy też skru pu
łów, by to czyć ostre spo ry w okre sie rzą dów SLD PSL.

Ze bra nie De le ga tów usta na wia 20 lip ca świę tem związ ko
wym pod na zwą Dzień Związ kow ca dla upa mięt nie nia do nio
sło ści straj ku ge ne ral ne go w obro nie pol sko ści Pol skiej Mie dzi 
w 1992 ro ku.

Oce nia jąc zmia ny za cho dzą ce w przed się bior stwie de le ga
ci uzna ją, że nie zbęd ne jest przy go to wa nie sze ro kie go krę gu 
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za li swo je praw dzi we ob li cza. że nie wie le ma ją wspól ne go 
z praw dzi wą związ ko wą ro bo tą. Gdy pa trzę na tam te wy da
rze nia z per spek ty wy 2006 ro ku i te go, co dzie je się w Pol
skiej Mie dzi, do sko na le ro zu miem, dla cze go So li dar ność 
za wsze tak par ła do pry wa ty za cji i po pie ra ła po my sły sprze
da nia Pol skiej Mie dzi ob ce mu ka pi ta ło wi. 

Zwią zek na si la wal kę o ochro nę Pol skiej Mie dzi 
przed pry wa ty za cyj ny mi za pę da mi ko lej nych mi ni strów 
skar bu. Śle licz ne oświad cze nia i li sty pro te sta cyj ne do naj
wyż szych władz, rów nież zbie ga o po par cie w róż nych krę
gach opi nio twór czych. Prze wod ni czą cy ZZPPM, Ry szard 
Zbrzy zny wy stę pu je z rzą du z licz ny mi py ta nia mi i in ter pe
la cja mi po sel ski mi.

Z ini cja ty wy ZZPPM po wsta je Mię dzy związ ko wy Mię dzy
za kła do wy Ko mi tet Obro ny Pol skiej Mie dzi. W je go skład 
wcho dzi sie dem związ ków za wo do wych, czy li wszyst kie naj
więk sze pra cow ni cze or ga ni za cje KGHM – oczy wi ście oprócz 
NSZZ „So li dar ność”. De kla ra cję Ko mi te tu pod pi su ją tak że 
dwaj człon ko wie Ra dy Nad zor czej KGHM z wy bo ru za ło gi: 
Ry szard Ku rek i Wik tor Błą dek.

12 grud nia 1999 ro ku za pi su je się w hi sto rii ZZPPM ja ko 
szcze gól ny mo ment, wart upa mięt nie nia. W tym dniu w sa li 
tra dy cji ZG Rud na od by ła się pod nio sła uro czy stość wrę cze
nia na rę ce prze wod ni czą ce go Ry szar da Zbrzy zne go sztan da
ru ZZPPM. Do pierw sze go pocz tu sztan da ro we go pre zy
dium po wo ła ło: Ma riu sza Że li chow skie go z ZG Lu bin, Sta ni
sła wa Si wic kie go z Hu ty Le gni ca i ada ma Le mań skie go 
z ZWR. Pierw szy gwóźdź od pre zy den ta RP, alek san dra 
Kwa śniew skie go, wbił je go przed sta wi ciel, dy rek tor Biu ra 
Stu diów i ana liz, To masz Mi cha lak. W oko licz no ścio wym 
li ście przy sła nym na rę ce Ry szar da Zbrzy zne go pre zy dent RP, 
alek san der Kwa śniew ski, na pi sał: „Z uzna niem ob ser wu ję 
roz wój Wa szej or ga ni za cji, któ ra w spo sób god ny i doj rza ły 
re pre zen tu je pra cow ni ków prze my słu mie dzio we go oraz 
wy stę pu je w obro nie praw so cjal nych i za wo do wych, roz
waż nie i sku tecz nie ko rzy sta jąc z atry bu tu nie za leż no ści 
i sa mo rząd no ści”.
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– Przy go to wa no dwa sce na riu sze sko ku na Pol ską Miedź 
– od sła nia ku li sy tam tych wy da rzeń Ry szard Zbrzy zny. – 
Pierw szy prze wi dy wał wy mia nę ak cji z no wo cze sną hu tą 
Nord deut sche af fi ne rie z Ham bur ga. W efek cie pla no wa nej 
wy mia ny ak cji udział skar bu pań stwa zmniej szył by się do ok. 
20 proc. No wi wła ści cie le wy sy ła li by su ro wiec do no wo cze
snej hu ty w Niem czech, a w Pol sce na pierw szy ogień 
do li kwi da cji po szła by by ła by Hu ta Mie dzi „Le gni ca”. Jej los 
po dzie li ły by też za kła dy Gór ni cze Lu bin eks plo atu ją ce zło ża 
ru dy naj bar dziej ubo gie w miedź. 

Dru gi sce na riusz za kła dał zmia ny w sta tu cie fir my, w wy ni
ku któ rych Za rząd mógł by bez zgo dy Ra dy Nad zor czej pod
nieść ka pi tał ak cyj ny Pol skiej Mie dzi o 100 proc. I znów skarb 
pań stwa stra cił by kon tro lę nad KGHM, gdyż miał by oko ło 20 
proc. ak cji. Za rząd i no wy part ner mie li by nad Pol ską Mie dzią 
nie ogra ni czo ną wła dzę. Speł ni ła by się ko lej na pró ba za własz
cze nia Pol skiej Mie dzi.

By ły jesz cze in ne po my sły na uwłasz cze nie się na Pol skiej 
Mie dzi, czy li mó wiąc po tocz nie: za gar nię cie fir my, na przy
kład po mysł kro czą cej utra ty więk szo ści skar bu pań stwa 
w KGHM. Mi ni ster Emil Wą sacz od dał w 1999 r. 2 proc. ak cji 
WSK Świd nik. Udział skar bu pań stwa spadł z 51 proc. do 49 
proc. Ko lej ny ruch – też pra wi co wej eki py – prze ka za nie 
5 proc. ak cji na rzecz PKO BP. Udział skar bu pań stwa znów 
się zmniej szył, tym ra zem do 44 proc. Dzi siaj ak cje o pod
wyż szo nej war to ści ak cja mi KGHM otrzy mu ją pra cow ni cy 
PKO BP. Czy o to tu taj cho dzi ło?.

Gdy mi ni ster Wą sacz prze ka zał ak cje KGHM na ra to wa nie 
upa da ją ce go „Świd ni ka”, Jó zef Czy czer ski w wy wia dzie ra dio
wym ko men to wał to po su nię cie ja ko bar dzo słusz ną de cy zję. 
Prze ko ny wał, że na tym wła śnie po le ga so li dar ność i trze ba 
wspo móc za kład bę dą cy na skra ju ban kruc twa. „Świd ni ko wi” 
ak cje Pol skiej Mie dzi po mo gły jak umar łe mu ka dzi dło, a skarb 
pań stwa tra cił kon tro l ny pa kiet. 

– Zgod nie ze swo ją po li ty ką upra wia ną przez wie le lat, 
So li dar ność wspie ra ła de cy zje rzą du i po czy na nia za rzą du – 
oce nie Zbrzy zny. – Po raz ko lej ny li de rzy So li dar no ści po ka

68

15 LaT HISTORII ZZPPM



Pod czas uro czy sto ści prze wod ni czą cy OPZZ, Jó zef Wia
der ny, do ko nu je de ko ra cji sztan da ru przy zna ną ZZPPM 
od zna ką „Za za słu gi dla OPZZ”.

Pro gram te go uro czy ste go dnia za my ka Cen tral na Karcz
ma Piw na związ ku. Wśród za pro szo nych na nią go ści są mię
dzy in ny mi: prze wod ni czą cy Ra dy SLD, Ma rek Dy duch, prze
wod ni czą cy OPZZ, Jó zef Wia der ny, prze wod ni czą cy ZZG 
w Pol sce, Jan Ki sie liń ski.

Nie mo gą cy przy je chać do Lu bi na Ma rek Bo row ski przy sy
ła spe cjal ny list, w któ rym czy ta my:

„O prze świet ne Pre zy dium, za wsze nie omyl ne,
był bym z Wa mi tu dzi siaj, ale spra wy pil ne
za trzy ma ły mnie w Sej mie. Bo na wet w nie dzie lę
trze ba dzi siaj pra co wać, choć ksiądz w ko ście le
ra czej mo dlić się ka że. I pew nie ma ra cję
Wstań cie więc i się mó dl cie: a) za de mo kra cję 
b) za spra wie dli wość i c) – so li dar ność.
Ma rian z Buz kiem spra wi li, że wszyst ko to mar ność.
Na wet Ga jek pro fe sor, no wy pre zes ZUS -a,
Gdy zo ba czył to szam bo, w cho ro bę dał su sa.
„So li dar ni” głów ku ją, jak by tu się ze brać 
i wy sta wić „za ją ca”, co ma z Kwa chem prze grać.
Jed ni war ci dru gich, a wszy scy nie wie le.
Więc gdy lud nasz znę ka ny za sia da w ko ście le,
To w mo dli twie wciąż bła ga i py ta na mol nie:
Kie dyż wresz cie Bóg do bry nas od nich uwol ni?!
Lu dzie! Du cha nie ga ście! Przyj dzie świt dla Oj czy zny, 
Bo jest Miedź, Karcz ma Piw na, Sta re Strze chy
...i Zbrzy zny!
Te go du cha wal ki związ ko wi po trze ba co raz wię cej. Wraz 

z ba ta lią o utrzy ma nie kon tro li pań stwa nad Pol ską Mie dzią 
ZZPPM wal czy o re ali za cję pra wa za ło gi do po sia da nia swo
je go przed sta wi cie la w Za rzą dzie spół ki. Od sa me go po cząt
ku, gdy po wsta ła ta ka moż li wość, wy bo ry człon ka Za rzą du 
na po ty ka ją sil ny opór władz KGHM. Za rów no za cza sów 
eki py pra wi co wej, jak i póź niej le wi co wej wła dza wszel ki mi 
do stęp ny mi me to da mi utrud nia wpro wa dze nie KGHM przed
sta wi cie la za ło gi do skła du Za rzą du. 

Po cząt ko wo mno żo ne są pro ble my na tu ry praw nej. Póź
niej Ra da Nad zor cza nie wpro wa dza tej kwe stii do pro gra mu 
swo ich ko lej nych po sie dzeń. Po zy tyw ny sku tek przy no si 
do pie ro skie ro wa nie przez Ra dę ZZPPM 8 li sto pa da 1999 
ro ku, do nie sie nia do pro ku ra tu ry, w któ rym związ kow cy 
za rzu ca ją Ra dzie Nad zor czej i Za rzą do wi ogra ni cza nie praw 
pra cow ni czych.
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– Z per spek ty wy cza su są dzę, że błę dem by ło zre zy gno
wa nie z re je stra cji kan dy da tu ry Ry szar da Kur ka na człon ka 
za rzą du z wy bo ru za ło gi – mó wi Ry szard Zbrzy zny. – Przez 
to So li dar ność mo że ła twiej wma wiać młod szej czę ści za ło gi 
KGHM, że nie zdo ła li śmy ze brać wy ma ga nej licz by pod pi sów 
po pie ra ją cych na sze go kan dy da ta. a prze cież to kłam stwo – 
na do wód mo gę pu blicz nie przed sta wić peł ne li sty za wie ra ją
ce po nad 4 ty sią ce pod pi sów, któ re do dziś są zde po no wa ne 
w na szym sej fie. 

Wal ka ZZPPM o wy eg ze kwo wa nie na leż ne go za ło dze pra
wa do przed sta wi cie la w Za rzą dzie spół ki prze bie ga przez 
ca ły czas na tle za bie gów ko lej nych ekip rzą dzą cych, któ re 
chcą do pro wa dzić do sprze da nia Pol skiej Mie dzi. Tak by ło 
za rów no za rzą dów pra wi co we go pre ze sa Ma ria na Krze miń
skie go, jak i za pa no wa nia Sta ni sła wa Spe czi ka o le wi co wym 
ro do wo dzie po li tycz nym. Co zna mien ne, każ de go z nich 
w tych sta ra niach wspie ra ła mie dzio wa So li dar ność.

Rzą dy pre mie ra Je rze go Buz ka to okres, w któ rym ZZPPM 
nie ustan nie jest zmu sza ny do wy stę po wa nia w obro nie ma jąt
ku KGHM. W czerw cu 1999 ro ku dwu ty go dnik „Związ ko
wiec” pi sał:

Trwa od po nad ro ku „so li dar no ścio we” ob lę że nie or ga nów 
spół ki ukie run ko wa ne na wy nisz cze nie zdro wych jej ele men tów. 
Sy tu acja eko no micz na KGHM S.a ule gła na prze strze ni tych 12 
mie się cy znacz ne mu po gor sze niu. Zła sy tu acja do cho do wa stwa
rza ogra ni czo ne moż li wo ści spół kom gru py ka pi ta ło wej, w któ
rych do cho dzi już do po waż nych ogra ni czeń za trud nie nia.

Jed no cze śnie pre zes za po wia da prze no sze nie ak ty wów 
Pol skiej Mie dzi do te le ko mu ni ka cji oraz wy sprze daż pro wa
dzo nych spół ek.!

 Czy ma my po zwo lić na li kwi do wa nie ko lej nych miejsc pra
cy, bo na gle po ja wił się „zna ko mi ty po mysł” na przej ście 
od biz ne su mie dzio we go na biz nes te le ko mu ni ka cyj ny? Ocze
ku je my umia ru i roz sąd ku, a przede wszyst kim roz mów 
na ten te mat. 

Mi mo licz nych ape li ZZPPM, w po czy na niach kie row nic
twa KGHM brak umia ru i roz sąd ku. Nie od no szą po żą da ne go 
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W grud niu 1999 ro ku wła dze KGHM roz po czy na ją pra ce 
nad przy go to wa niem re gu la mi nu wy bo rów i od po wied nich 
zmian w sta tu cie spół ki. Jed nak prze cią ga ją je na wszyst kie 
moż li we spo so by. Na do da tek do pro jek tu re gu la mi nu wpro
wa dza ją bar dzo su ro we kry te ria – na przy kład bar dzo wy so ki 
próg fre kwen cji – utrud nia ją ce prze pro wa dze nie ewen tu al
nych wy bo rów.

Wresz cie w 2004 ro ku zo sta je przy ję ta pro ce du ra wy bor
cza. ZZPPM re ko men du je do za rzą du Ry szar da Kur ka. Dzia
ła cze związ ku or ga ni zu ją we wszyst kich od dzia łach KGHM 
spo tka nia przed wy bor cze z je go udzia łem, tłu ma czą i prze
ko nu ją o ko niecz no ści udzia łu w wy bo rach.

Bar dzo du że po par cie za ło gi dla kan dy da tu ry Kur ka po wo
du je na tych mia sto wą re ak cję władz KGHM z pre ze sem Sta
ni sła wem Spe czi kiem na cze le. Za rząd w so ju szu z kie row
nic twem mie dzio wej So li dar no ści roz po czy na zma so wa ną 

agi ta cję na wo łu ją cą do boj ko
tu wy bo rów, pa da ją groź by 
utra ty pra cy lub za blo ko wa nia 
moż li wo ści awan su wo bec 
tych, któ rzy po prą wy bo ry. 

W na ra sta ją cej at mos fe rze 
za stra sza nia za ło gi kie row nic
two ZZPPM po dej mu je de cy
zję o wy co fa niu kan dy da tu ry 
Ry szar da Kur ka – nie chce 
na ra żać wie lu lu dzi na szy ka ny 
dy rek cji. Jed nak spra wie dli
wo ści szyb ko sta je się za dość. 
W kil ka mie się cy póź niej Ra da 

Nad zor cza, na wnio sek mię dzy in ny mi Ry szar da Kur ka, 
od wo ła ła pre ze sa Spe czi ka i na je go miej sce po wo ła ła Wik to
ra Bąd ka, wów czas dy rek to ra ZG Rud na. 

War to w tym miej scu do dać, wy prze dza jąc hi sto rię, że 
w rok póź niej Błą dek zgło sił swo ją kan dy da tu rę na człon ka 
Za rzą du z wy bo ru za ło gi i w ten spo sób pod dał się on spo
łecz nej we ry fi ka cji. We ry fi ka cji po zy tyw nej!.
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Ry szard Zbrzy zny na fo rum sej mo wym za da je dra ma tycz
ne py ta nia:

Czy praw dą jest, że z KGHM wy pły nę ło na do ta cje, da ro
wi zny, ho no ra ria kon sul tin go we i do rad cze oko ło 180 mld zł 
sta rych zło tych?

Czy praw dą jest, że w wy ni ku czy stek po li tycz nych wy rzu
co no ca łą ka drę za rzą dza ją cą za kła da mi KGHM oraz wy da no 
po nad 200 mld sta rych zło tych?

Czy praw dą jest, że Za rząd KGHM S.a. pod jął de cy zję 
o fi nan so wa niu Te le wi zji Fa mi lij nej? 

Do ma ga się wy ja śnień za rów no od rzą du RP jak i od Za rzą
du KGHM. Jed nak że od po wie dzi na py ta nia i in ter pe la cje al bo 
nie nad cho dzą, al bo są wy mi ja ją ce.

Wszyst ko to 23 li sto pa da 2000 ro ku do pro wa dza do roz
po czę cia przez ZZPPM spo ru zbio ro we go. Zwią zek do ma ga 
się mię dzy in ny mi: 

Roz mów na te mat stra te gii pry wa ty za cyj nej skar bu pań
stwa wo bec KGHM.

Utrzy ma nia przez skarb pań stwa pa kie tu ak cji KGHM 
gwa ran tu ją ce go peł ną kon tro lę na spół ką.

Wstrzy ma nia prze ka za nia 5,25 proc ak cji KGHM na rzecz 
PKO BP S.a.

Za prze sta nia fi nan so wa nia Te le wi zji Fa mi lij nej.
W je go kon se kwen cji roz po czę te go spo ru zbio ro we go 

Zwią zek ogła sza 4 stycz nia 2001 ro ku po go to wie straj ko we 
w ca łej gru pie ka pi ta ło wej. Li de rzy ZZPPM spo tka ją się 
z za ło ga mi, wy ja śnia ją ku li sy dzia łań po dej mo wa nych przez 
pol ski rząd oraz Za rząd KGHM. De ma sku ją afe ry fi nan so we, 
któ rych nie chlub ny mi bo ha te ra mi w ro li głów nej są człon ko
wie Za rzą du Pol skiej Mie dzi.

Po mi mo na ra sta ją ce go na pię cia spo łecz ne go w KGHM rząd 
nie za mie rza pod jąć ne go cja cji. Mi ni ster pra cy i po li ty ki spo łecz
nej, Lon gin Ko mo łow ski, lek ce wa ży żą da nia ZZPPM i nie wska
zu je me dia to ra, przy udzia le któ re go stro ny mo gły by pod jąć 
pró bę roz wią za nia spo ru. Wo bec ta kiej po sta wy władz Zwią zek 
skła da do nie sie nie do pro ku ra tu ry o ła ma niu usta wy o związ
kach za wo do wych i na ru sza niu za sad współ ży cia spo łecz ne go.
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skut ku wy stą pie nia Związ ku, któ ry wzy wa do za prze sta nia 
okra da nia Pol skiej Mie dzi. Z mie sią ca na mie siąc co raz szer
szy jest stru mień pie nię dzy wy pro wa dza nych z fir mo wej ka sy 
na po li tycz ne in we sty cje. 

Do sko na ła me to dą oka zu je się ku po wa nie udzia łów w róż
nych spół kach o wąt pli wej kon dy cji eko no micz nej. Tyl ko 
na Te le wi zję Fa mi lij ną KGHM wy da je 52 mln zł – środ ki 
po cho dzą ze sprze da ży ak cji kil ku spół ek wy twór czych zwią
za nych z Pol ską Mie dzią. 

Dru gą me to dą uwłasz cza nia się na ma jąt ku Pol skiej Mie dzi 
jest ce lo we do pro wa dza ne spół ek za leż nych są na skraj ban
kruc twa i sprze da wa nie ich za sym bo licz ną zło tów kę. Mi lio
no we kwo ty prze zna cza ne są bez żad nych skru pu łów 

na fi nan so wa nie dzia łal no ści 
fun da cji, or ga ni za cji i firm 
zwią za nych z So li dar no ścią.

Przy oka zji pre ze si nie 
za po mi na ją o po sze rza niu 
swo ich przy wi le jów. Pre zes 
Ma rian Krze miń ski wy naj mu je 
na koszt Pol skiej Mie dzi luk su
so wą wil lę pod War sza wą. 

Wi ce pre zes Ma rek Syp ko, 
po słu gu jąc się ka pi ta ła mi 
KGHM do ko nu je pry wat nych 
trans ak cji wa lu to wych. Kwo ty 
bę dą ce w ob ro cie li czo ne są 
w mi lio nach do la rów. 

ZZPPM śle pi sma pro te sta cyj ne do Pre mie ra i do mi ni stra 
skar bu. Skła da do pro ku ra tu ry do nie sie nie o dzia ła niu Za rzą
du na szko dę spół ki. Wy stę pu je do NIK o prze pro wa dze nie 
kon tro li w KGHM.

Oczy wi ście ZZPPM nie znaj du je so jusz ni ka w So li dar no ści 
w wal ce o ma ją tek KGHM i o pra wa pra cow ni cze. Gdy 
w czerw cu 1999 ro ku do cho dzi do ma ni fe sta cji pro te sta cyj
nej przed bu dyn kiem Za rzą du, dzia ła cze So li dar no ści od ci na
ją się od pro te stu. 
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– Zgro ma dze nie ak cjo na riu szy mia ło wpro wa dzić zmia ny 
do sta tu tu spół ki – wspo mi na Ry szard Ku rek, uczest nik tam tej 
pi kie ty. – Przy szły set ki na szych związ kow ców. Nie chcie li śmy 
do pu ścić do kup cze nia „Pol ską Mie dzią”, do sze rze nia się 
ma chlo jek, któ re tak skwa pli wie ro bił so li dar no ścio wy Za rząd.

Dla Za rzą du i je go so li dar
no ścio wych po plecz ni ków 
plan był spryt ny. Chcie li wpro
wa dzić za pis, że Za rząd moż
na od wo łać pod wa run kiem 
uzy ska nia dwóch trze cich gło
sów Zgro ma dze nia ak cjo na
riu szy. Po nad to Za rząd bę dzie 
miał pra wo sa mo dziel nie pod
nieść ka pi tał za kła do wy do 75 
proc. 

– Do sko na le zda wa li śmy 
so bie spra wę, że je że li doj dzie 
do pla no wa nych zmian w sta tu cie, to pre zes i Za rząd bę dą 
od po wia dać je dy nie przed Bo giem i hi sto rią, a Skarb Pań stwa, 
na wet bez dal szej sprze da ży, ak cji bę dzie po zba wio ny ja kiej
kol wiek kon tro li nad spół ką – mó wi Ku rek. – Za blo ko wa li
śmy wej ście do sa li im. Wy ży kow skie go, gdzie mia ło się 
od być Wal ne Zgro ma dze nie ak cjo na riu szy. I wie dzie li śmy 
jed no: nie wol no nam do pu ścić do zmian sta tu tu spół ki. 
Lu dzie by li zde ter mi no wa ni i na praw dę go to wi na wszyst ko. 

Pod pre sją de mon stru ją cych, na kwa drans przed roz po
czę ciem WZa, do pi kie tu ją cych wy cho dzi przed sta wi ciel ka 
Mi ni ster stwa Skar bu Pań stwa. Oświad cza, że nie po prze pro
po zy cji Za rzą du KGHM na te mat zmian za pi sów sta tu tu spół
ki. To oświad cze nie nie co ła go dzi at mos fe rę. Ry szard Zbrzy
zny po zo sta je jed nak na Wal nym Zgro ma dze niu ak cjo na riu
szy i czu wa nad wy peł nie niem zło żo nej obiet ni cy. Tym ra zem, 
jak rzad ko, stro na rzą do wa do trzy ma ła sło wa i do żad nych 
zmian w sta tu cie spół ki nie do szło. 

W kil ka mie się cy póź niej, już po prze gra nych przez aWS 
wy bo rach par la men tar nych, ten sam Za rząd, do ko nu je ostat
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Rów no cze śnie Ry szard Zbrzy zny do pro wa dza do zwo ła
nia nad zwy czaj ne go po sie dze nia sej mo wej Ko mi sji Skar bu 
Pań stwa, któ re zo sta je po świę co ne sy tu acji w KGHM. Ob ra
dy te mia ły od po wie dzieć na py ta nie, jak rząd Je rze go Buz ka 
wi dzi przy szłość Pol skiej Mie dzi? De ba ta ta jed nak zo sta je 
za wie szo na z po wo du „nie przy go to wa nia” się do niej przed
sta wi cie la Mi ni ster stwa Skar bu Pań stwa. 

Pol ski rząd i Za rząd KGHM pro wa dzą z ZZPPM grę uni
ków. Jed no cze śnie ze spół ki wy pro wa dza ne są kro cio we kwo
ty, pie nią dze cięż ko wy pra co wa ne przez za ło gi pra cow ni cze. 
W 2000 ro ku na da ro wi zny pie nięż ne Za rząd KGHM prze zna
czył 11,3 mln zło tych, w tym aż 4,1 mln zło tych otrzy ma ły 
ko ścio ły i or ga ni za cje wy zna nio we. Dla po rów na nia, na po moc 
spo łecz ną i do my dziec ka wy dat ko wa no je dy nie 351 tys zł.

W I kwar ta le 2001 ro ku da ro wi zny pie nięż ne wy nio sły 
3 mln zł, w tym na ko ścio ły i związ ki wy zna nio we wy da no 2,2 
mln zł. Na to miast na po moc spo łecz ną i do my dziec ka wład
cy Pol skiej Mie dzi ła ska wie prze ka za li jed ną dzie sią tą te go, co 
na ko ścio ły – 210 tys. zł. 

Ła two te raz do my śleć się – w świe tle po wyż szych liczb – 
co by ło przy czy ną owe go „nie przy go to wa nia” się przed sta
wi cie la Mi ni ster stwa Skar bu do sej mo wej de ba ty na te mat 
sy tu acji w Pol skiej Mie dzi io raz na te mat pla nów rzą du wo bec 
niej na na stęp ne la ta.

W ob li czu zbli ża ją cej się klę ski wy bor czej i utra ty wła dzy, aWS 
po sta na wia –nie ja ko rzu tem na ta śmę – spry wa ty zo wać KGHM. 

W czerw cu 2001 ro ku Za rząd spół ki pro po nu je, by Wal ne 
Zgro ma dze nie ak cjo na riu szy wpro wa dzi ło zmia ny w sta tu
cie, zmie rza ją ce do za pew nie nia kie row nic twu nie usu wal no
ści i po zwa la ją ce mu odej mo wać istot ne de cy zje do ty czą ce 
ma jąt ku fir my bez zgo dy Ra dy Nad zor czej.

Za alar mo wa ne ty mi pla na mi kie row nic two ZZPPM zwo
łu je wśród człon ków związ ku pi kie tę, któ ra ma nie do pu
ścić do uchwa le nia pro po no wa nych zmian sta tu to wych 
przez zgro ma dze nie wspól ni ków. Przy by li przed sie dzi bę 
spół ki dzia ła cze zo sta ją oto cze ni na tych miast kor do nem 
ochro nia rzy.
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row nic twem Ma ria na Krze miń skie go. Był to czas, w któ rym 
So li dar ność – bę dą ca ani ma to rem dzia łań i pa ra so lem ochron
nym tam te go za rzą du – chcia ła by, że by za ło ga szyb ko o nim 
za po mnia ła. Tak jed nak nie bę dzie. 

Pa mię ta my i dłu go bę dzie my pa mię tać So li dar no ścio we 
do ko na nia w Pol skiej Mie dzi. Przy naj lep szych w 40let niej 
hi sto rii KGHM wy ni kach pro duk cji mie dzi i sre bra, za no to
wa no stra tę na po zio mie 190 mln zł. Naj po waż niej szym jed
nak pro ble mem jest wciąż jesz cze krót ko ter mi no we dwu mi
liar do we za dłu że nie.

Był to z pew no ścią Za rząd, co stwier dza się w ra por cie 
rzą do wym, któ ry mie szał wo lun ta ryzm go spo dar czy z po spo
li tym zło dziej stwem, klien tyzm po li tycz ny z pry wa tą, wiel ko
pań skie ma nie ry z ma ły mi prze krę ta mi.

Z ca łą si łą trze ba pod kre ślić, że przed osta tecz ną ka ta
stro fą ura to wa ła fir mę zmia na wła dzy po li tycz nej w Pol
sce, a w kon se kwen cji od wo ła nie so li dar no ścio wych 
szkod ni ków.

Na ba zie tych zda rzeń bu zi się re flek sja: otóż za wsze tam, 
gdzie za gro żo ny był byt KGHM i wie lu ty się cy miejsc pra cy 
So li dar ność by ła po stro nie szkod ni ków Pol skiej Mie dzi. Przy
po mnę rok 1992 i 32 dni straj ku w obro nie „Pol sko ści Pol skiej 
Mie dzi” oraz rok 1999 – za miar dal szej pry wa ty za cji z udzia
łem Nord deut sche af fi ne rie. Na stęp nie rok 2001 – pró by 
zmian sta tu to wych gwa ran tu ją cych kró lo wa nie w Pol skiej 
Mie dzi So li dar no ścio wych ekip. 

Pod czas te go spo tka nia de le ga ci po do kład nym za po zna niu 
się z sy tu acją eko no micz ną KGHM i po go rą cej dys ku sji do ty
czą cej przyj mu ją uchwa ły, w któ rych okre ślo ne zo sta ją ocze
ki wa nia związ kow ców wo bec no wych władz spół ki. Za pi sa no 
mie dzy in ny mi:

Ze bra nie De le ga tów ocze ku je ze stro ny Za rzą du KGHM 
Pol ska Miedź S.a. wy peł nie nia de kla ra cji, skła da nych Za ło dze 
– do ty czą cej na gro dy za bar dzo do bre wy ni ki pro duk cyj ne 
w 2001 ro ku.

Ze bra nie De le ga tów ocze ku je tak że wy pro wa dze nia 
KGHM na dro gę wzro stu do cho dów fir my. 
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nie go swe go sko ku na ka sę Pol skiej Mie dzi. Na od chod nym 
zmie nia wa run ki kil ku dzie się ciu kon trak tów dy rek to rów 
i człon ków za rzą dów w spół kach gru py ka pi ta ło wej. Za roz
wią za nie umo wy lu dzie zwią za ni z od cho dzą cą eki pą pre mie
ra Buz ka uzy sku ją pra wo do od szko do wa nia w wy so ko ści aż 
dwu let nie go wy na gro dze nia!

Po nas choć by po top – tak moż na skwi to wać ety kę tych 
lu dzi, któ rzy prze cież chlu bi li się so li dar no ścio wym eto sem. 
Otóż na ko niec 1999 ro ku KGHM wy ka zał 1,7 mln zł za dłu
że nia, w 2000 ro ku – 33,5 mln, zł, z ko lei w 2001 – 1 936 mln 
zło tych! Za do pro wa dze nie Pol skiej Mie dzi na skraj ban kruc

twa pre ze si Ma rian Krze miń
ski i Ma rek Syp ko nie uzy sku ją 
od WZa ab so lu to rium. 

Na wnio sek Ry szar da 
Zbrzy zne go w ma ju 2002 ro ku 
pro ku ra tu ra wsz czy na śledz
two w spra wie „za ist nia łe go 
od lip ca 1999 r. do wrze śnia 
2001 r. dzia ła nia na szko dę 
KGHM S.a. przez człon ków 
jej za rzą du”. Jest to jed no 
z wie lu do cho dzeń pro ku ra
tor skich i po stę po wań wy ja
śnia ją cych, ja kie zo sta ły wdro

żo ne w spra wach – ogól nie rzecz uj mu jąc – nie go spo dar no ści 
i wy rzą dze nia Pol skiej Mie dzi znacz nej szko dy ma jąt ko wej 
przez Za rząd Ma ria na Krze miń skie go. 

Czas od bu do wy 

Otwie ra jąc w czerw cu 2002 ro ku X zjazd De le ga tów 
ZZPPM, Ry szard Zbrzy zny tak pod su mo wał ostat nie czte ry 
la ta w Pol skiej Mie dzi:

Był to czas non sza lanc kie go, zło dziej skie go wręcz za rzą
dza nia przez aW Sow sko so il dar no ścio wy Za rząd pod kie
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po zło ża głę bo kie. Upo rząd ko wa nia wy ma ga ła sy tu acja Spół
ek Gru py Ka pi ta ło wej DSI i KGHM Me ta le. Trze ba też by ło 
opa no wać sys tem da ro wizn i do ta cji tak by pie nią dze Pol skiej 
Mie dzi po zo sta wa ły w re gio nie. To był ogrom za dań. Są dzę, 
że ja ko przed sta wi cie le za ło gi w Ra dzie Nad zor czej nie 
za wie dli śmy za ufa nia. Do bit nie świad czy o tym wy bra nie nas 
na ko lej ną, obec ną ka den cje. 

Dzię ki zde cy do wa nym dzia ła niom ZZPPM i kon se kwen cji 
w kon tro lo wa niu Za rzą du, sy tu acja ta zmie ni ła się dia me tral
nie. Już w 2004 ro ku oko ło 70 proc. środ ków KGHM in we sto
wał w ra mach gru py ka pi ta ło wej. Spół ki za czę ły mieć co raz 
bar dziej wy peł nio ne port fe le za mó wień. W efek cie nie tyl ko 
skoń czy ły się zwol nie nia pra cow ni ków, ale za czę to przyj mo
wać no wych. Przy kła dem jest tu fu zja le gnic kie go LEG ME TU 
i po lko wic kie go Za Na MU. Z fu zji tej po wsta ła spół ka Za NaM 
– LEG MET i ura to wa no oko ło ty siąc miejsc pra cy.

Ta szcze gól na tro ska ZZPPM o spół ki wy od ręb nio ne z KGHM 
znaj du je swój wy raz w De kla ra cji Pro gra mo wej „Na szą przy
szłość bu du je my dzi siaj”. Do ku ment ten zo stał przy ję ty pod czas 
na ra dy de le ga tów ZZPPM 20 paź dzier ni ka 2003 ro ku.

 Za pi sa no w nim mię dzy in ny mi:
My, Człon ko wie ZZPPM, za nie zbęd ne uzna je my:
1. Wy wie ra nie sku tecz nych na ci sków na za rzą dza ją cych 

Pol ską Mie dzią tak, by za prio ry te to we uzna ne by ły na stę pu
ją ce przed się wzię cia:

a) wzmoc nie nie wła ści ciel skie, or ga ni za cyj ne i eko no micz
ne wszyst kich jed no stek go spo dar czych wcho dzą cych w skład 
gru py ka pi ta ło wej KGHM Pol ska Miedź S.a.

b) trak to wa nie „jak swo je” pod mio tów go spo dar czych 
powsta łych w wy ni ku pro ce su re struk tu ry za cji, a nie bę dą
cych w gru pie ka pi ta ło wej KGHM Pol ska Miedź S.a

c) po waż ne wzmoc nie nie in we sty cyj ne cią gu tech no lo gicz ne
go – a w szcze gól no ści na od cin ku grun tow nej wy mia ny na no we 
ma szyn i urzą dzeń – oraz gór ni czych ro bót udo stęp nia ją cych,

d) usta le nie do ce lo we go mo de lu gru py ka pi ta ło wej eli mi
nu ją ce go nie uza sad nio ne kosz ty po no szo ne w sfe rze za rzą
dza nia tą gru pą.
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Ze bra nie De le ga tów bę dzie wspie rać wszel kie dzia ła nia 
władz KGHM Pol ska Miedź S.a. do pro wa dza ją ce w na szym 
re gio nie do two rze nia no wych miejsc pra cy, ocze ku jąc jed no
cze śnie od władz KGHM re al ne go wzro stu wy na gro dzeń. 

Ze bra nie De le ga tów ocze ku je od Za rzą du Dol no ślą skiej 
Spół ki In we sty cyj nej przed sta wie nia i wpro wa dze nia w ży cie 
kla row ne go pro gra mu na praw cze go, po zwa la ją ce go tej Spół
ce na nor mal ne funk cjo no wa nie go spo dar cze i fi nan so we, 
stwa rza ją ce za ło dze tej Spół ki per spek ty wy utrzy ma nia miejsc 
pra cy i wzro stu wy na gro dzeń.

– ZZPPM sfor mu ło wał wów czas pod ad re sem Za rzą du 
pre ze sa Spe czi ka wy raź ne ocze ki wa nie, Ze zo sta nie opra co
wa na przej rzy sta stra te gia funk cjo no wa nia spół ek za leż nych 
– wspo mi na Ry szard Zbrzy zny. – Rzą dy aWS u do pro wa dzi ły 
więk szość spół ek do bar dzo złej kon dy cji fi nan so wej. Lan so
wa na po li ty ka kon ku ren cji we wnętrz nej skut ko wa ła upa dło
ścia mi lub za gro że nia mi upa dło ści we wnątrz Gru py Ka pi ta ło
wej. W tam tym cza sie oko ło 80 pro cent środ ków in we sty cyj
nych Pol skiej Mie dzi lo ko wa no – nie rzad ko na nie ko rzyst nych 
wa run kach– po za na szym re gio nem. Czę sto te pie nią dze 
trans fe ro wa no za gra ni cę. 

 Te wiel kie po rząd ki w KGHM po rzą dach aWS owskiej 
eki py pre ze sa Krze miń skie go po dej mu je rów nież no wa Ra da 
Nad zor cza w skład któ rej wcho dzą dwaj człon ko wie ZZPPM 
z wy bo ru za ło gi: Ry szard Ku rek i Le szek Haj dac ki.

Wy bra nie nas do Ra dy Nad zor czej by ło po twier dze niem 
po par cia i za ufa nia za ło gi – mó wi Le szek Haj dac ki. By ło też 
prak tycz ną re ali za cją przy ję tej przez ZZPPM za sa dy, że żad
na istot na spra wa, ża den pro blem, któ ry do ty czy pra cow ni
ków lub mo że wpły wać na ich przy szłość nie mo że po zo stać 
bez na sze go gło su i na sze go współ de cy do wa nia. Tak też poj
mo wa łem swo ją ro lę w Ra dzie Nad zor czej. Przed na mi sta ły 
wiel kie wy zwa nia. Spół ka zma ga ła się dłu ga mi po przed niej 
eki py pre ze sa Krze miń skie go. Park ma szy no wy był zde ka pi
ta li zo wa ny. Brak by ło środ ków na in we sty cje. Waż na spra wą 
by ła przy szłość fir my w per spek ty wie kil ku dzie się ciu lat, 
a więc bu do wa tak zwa ne go dru gie go KGHM – się gnię cie 
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ko mu nal ne (do star cza nie wo dy, wy wóz nie czy sto ści, do star
cza nie cie pła itd.),

c) pod ję cie sku tecz nych dzia łań tak, by ab sorp cja środ ków 
z UE nie by ła za gro żo na bra kiem po my słów lub zwy kłym 
dy le tan ty zmem.

To by ła od po wied nia po ra na po waż ną dys ku sję o stra te gii 
dal sze go roz wo ju Pol skiej Mie dzi – mó wi Le szek Haj dac ki 
z ZG Rud na. – Spół ka po wo li wy cho dzi ła z doł ka, w ja ki wpa
dła pod rzą da mi pre ze sa Krze miń skie go. Na Lon dyń skiej 
Gieł dzie Me ta li Ko lo ro wych miedź kosz to wa ła po nad 1 900 
do la rów za to nę, przy ce nie do la ra po wy żej 4 zł. To by ły 
czyn ni ki, któ re sprzy ja ły in we sto wa niu w fir mę, w re gion 
i lu dzi. Uzna li śmy wów czas, że w tej sy tu acji ZZPPM ma obo
wią zek pil no wać, by szan se te zo sta ły wy ko rzy sta ne. Cho dzi
ło nam też o to, że by dzia ła nia po dej mo wa ne przez Za rząd 
mia ły cha rak ter wie lo let niej stra te gii za rów no w sto sun ku 
do Pol skiej Mie dzi jak i ca łe go re gio nu.

Nie ste ty, wkrót ce oka zu je się, że Za rząd Pol skiej Mie dzi 
nie re ali zu je przy szło ścio wej stra te gii roz wo jo wej, o któ rą 
tak moc no za bie ga ZZPPM. Pre zes Sta ni sław Spe czik, wraz 
ze swo ją eki pą, zde cy do wa nie wię cej uwa gi przy wią zu je 
do re ali za cji pla nów uwłasz cze nia Za rzą du na ma jąt ku spół ki 
niż do jej roz wo ju. W tej sy tu acji 30. 03.2004 ro ku Ra da 
Nad zor cza, na wnio sek Ry szar da Kur ka i Lesz ka Haj dac kie
go, po dej mu je de cy zję o od wo ła niu pre ze sa wraz z ca łym 
Za rzą dem.

– Ja ko człon ko wie Ra dy Nad zor czej z wy bo ru za ło gi 
do sko na le wie dzie li śmy, że Skarb Pań stwa ma po nad 44 proc. 
udzia łów i jest głów nym współ wła ści cie lem KGHM – mó wi 
Ry szard Ku rek. – Nie mo gli śmy jed nak dłu żej cze kać w sy tu
acji, gdy ktoś znów pla no wał cich cem spry wa ty zo wać Pol ską 
Miedź i od dać w pry wat ne rę ce kon tro l ny pa kiet ak cji. 

Funk cję pre ze sa Za rzą du ob jął Wik tor Błą dek, wów czas 
dy rek tor ZG Rud na, wie lo let ni czło nek Ra dy Nad zor czej 
z wy bo ru za ło gi, od lat zwią za ny z Pol ską Mie dzią, zwo len nik 
per spek ty wicz ne go in we sto wa nia w roz wój moż li wo ści pro
duk cyj nych KGHM oraz utrzy ma nia kon tro li skar bu pań stwa. 
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e) pod ję cia i peł nej re ali za cji ta kiej stra te gii roz wo ju, 
w któ rej wy ko naw ca mi za dań in we sty cyj nych bę dą w więk
szej czę ści pod mio ty po wsta łe w pro ce sie re struk tu ry za cji 
KGHM Pol ska Miedź S.a. Stra te gia ta po zwo li na efek tyw ne 
za rzą dza nie ty mi pod mio ta mi oraz da szan sę na ich sta bil ny 

roz wój i two rze nie no wych 
miejsc pra cy. 

f) wy eli mi no wa nia wszel
kich nie do cią gnięć, któ re 
po wsta ły przy wdra ża niu 
Wie lo zmia no we go Sys te mu 
Pra cy, mię dzy in ny mi zwięk
sze nia za trud nie nia, szyb
sze go do ma szy no wie nia, 
nie prze no sze nia zwięk szo
nych kosz tów do wo zu 
z pra cy na pra cow ni ków nie 
tyl ko ko palń, ale in nych 
pod mio tów ko rzy sta ją cych 
z tych do wo zów.

g) po waż ne go trak to wa
nia part ne ra związ ko we go, 
zgła sza ją ce go pro po zy cje 
ma ją ce na ce lu do sko na le
nie za pi sów UZP. Pra wa 

pra cow ni cze za war te w UZP nie mo gą zo stać po mniej szo ne, 
stąd nie bę dzie zgo dy ZZPPM na zmia ny w tym za kre sie. 

2. Po dej mo wa nie zde cy do wa nych dzia łań po przez swo ich 
przed sta wi cie li w sa mo rzą dach lo kal nych, jak i bez po śred nio, 
prze ciw ko de cy zjom, któ re mo gły by w zna czą cy spo sób 
wpły nąć na ob ni że nie po zio mu ży cia pra cow ni ków i ich 
ro dzin w miej scu za miesz ka nia. Za nie zbęd ne w tym za kre sie 
uzna je my:

a) po tę pia nie wszel kich de cy zji mak sy ma li zu ją cych wy so
ko ści opłat i po dat ków lo kal nych,

b) prze ciw dzia ła nie wy sprze da ży ma jąt ku ko mu nal ne go 
gro żą cej w przy szło ści zna czą cym wzro stem cen za usłu gi 
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Wal ka o Pol ską Miedź prze no si się na fo rum par la men tu. 
Sej mo wa Ko mi sja Skar bu Pań stwa, na wnio sek po sła Ry szar
da Zbrzy zne go zgło szo ny 15 czerw ca 2004 ro ku, roz sze rza 
przy go to wa ną uchwa łę w spra wie za ło żeń pry wa ty za cji nie
któ rych przed się biorstw waż nych z punk tu wi dze nia stra te
gicz nych in te re sów Pol ski. Jest w niej za pis do ty czą cy tak że 
KGHM Pol ska Miedź S.a..

art.1. Sejm Rzecz po spo li tej Pol skiej zwra ca się do Ra dy 
Mi ni strów o nie zwłocz ne przed sta wie nie za ło żeń pry wa ty za
cji PKO BP S.a., Pol skie go Gór nic twa Naf to we go i Ga zow
nic twa S.a. oraz ewen tu al nej sprze da ży bądź prze ka zy wa nia 
na le żą cych do Skar bu Pań stwa ak cji PZU S.a., BGŻ S.a. 
i KGHM Pol ska Miedź S.a. in nym pod mio tom. Sejm Rzecz po
spo li tej Pol skiej uwa ża, że za ło że nia te mu szą uwzględ niać 
stra te gicz ne in te re sy Rzecz po spo li tej Pol skiej.

Uchwa łę tę Sejm po dej mu je we wrze śniu 2004 ro ku 
W wy ni ku pod ję tych dzia łań, a w szcze gól no ści uchwa ły 

Sej mo wej Ko mi sji Skar bu Pań stwa, usta je za gro że nie dal szą 
po ta jem ną pry wa ty za cją, na przy kład w sty lu po czy nań mi ni
stra aWS, Emi la Wą sa cza. Od te go mo men tu wszel kie ewen
tu al ne zmia ny w ka pi ta le ak cyj nym KGHM win ny być po prze
dzo ne pre zen ta cją za ło żeń pry wa ty za cyj nych co naj mniej 
przed Sej mo wą Ko mi sją Skar bu. 

Rok 2005 przy no si ko lej ne, waż ne dla przy szło ści i bez
pie czeń stwa KGHM usta wo we roz wią za nie. W dniu 3 czerw
ca 2005r. Sejm uchwa la usta wę o szcze gól nych upraw nie
niach Skar bu Pań stwa oraz ich wy ko ny wa niu w spół kach 
ka pi ta ło wych o szcze gól nym zna cze niu dla po rząd ku pu blicz
ne go lub bez pie czeń stwa pu blicz ne go – zwa ną po tocz nie 
usta wą o “ zło tej ak cji “. Po słem – spra woz daw cą tej usta wy 
był nasz po seł Ry szard Zbrzy zny. To on za dbał o to by usta wą 
tą zo stał ob ję ty KGHM. W Rzą do wym pro jek cie tej usta wy 
nie prze wi dy wa no ta kie go roz wią za nia. Usta wa ta da je Skar
bo wi Pań stwa szcze gól ne upraw nie nia w kil ku na stu klu czo
wych dla pol skiej go spo dar ki spół kach. Do ty czy ona oprócz 
KGHM tak że Or le nu, spół ek wę glo wych czy też PKP. Usta
wa ta da je ko lej ne me cha ni zmy za bez pie cza ją ce pol skie in te
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Ob ję cie pre ze su ry przez Błąd ka nie ozna cza jed nak koń ca rzą
do wych kom bi na cji wo kół ak cji KGHM. Pierw szy kwar tał 2004 
ro ku przy no si ko lej ne za gro że nia. Tym ra zem rząd po sta na wia 
do ka pi ta li zo wać ak cja mi KGHM. Kom pa nię Wę glo wą i Stocz nie 
Szcze ciń ską. Znów ZZPPM zmu szo ny jest sta nąć w obro nie Pol
skiej Mie dzi. W spe cjal nym oświad cze niu Zwią zek pi sze: Do raź
na po moc ban kru tom go spo dar czym nie mo że od by wać się 
z na ra że niem utra ty wie lu ty się cy miejsc pra cy w KGHM. Na ta ki 
sce na riusz nie ma zgo dy. Kup cze nie ak cja mi Pol skiej Mie dzi mu si 
wresz cie mieć swój kres. Pa mię taj my, czym skoń czy ła się po dob
na de cy zja mi ni stra Skar bu Pań stwa Emi la Wą sa cza z 2000 ro ku 
o prze ka za niu pa kie tu ak cji KGHM dla WSK Świd nik.

Pa kiet ten szyb ko zo stał spie nię żo ny, ale w ni czym to nie 
po mo gło tej fa bry ce, któ ra po pro stu upa dła. “Kro plów ki” 
tu taj nie po mo gą – Kom pa nia Wę glo wa jak i Stocz nia Szcze
ciń ska skon su mo wa ły wie le set mi lio no wą po moc z bu dże tu 
pań stwa – bez ocze ki wa nych efek tów go spo dar czych.

Pra cow ni cy Pol skiej Mie dzi, kosz tem wiel kich wy rze czeń, 
bez an ga żo wa nia środ ków bu dże tu pań stwa, zre for mo wa li 
swo ją fir mę, po waż nie ob ni ży li kosz ty, do pro wa dzi li do kon ku
ren cyj no ści na ryn kach. In ni, jak by nie mie li od wa gi, skon su mo
wa li ogrom ną po moc pań stwa, na dal sto ją z wy cią gnię tą rę ką.

Ry szard Zbrzy zny 26 ma ja 2004 ro ku wy stę pu je w tej 
spra wie z in ter pe la cją po sel ską do mi ni stra skar bu pań stwa. 
Jed no cze śnie ostrze ga mi ni stra, że w wy pad ku pod ję cia przez 
rząd dzia łań zmie rza ją cych do utra ty przez pań stwo kon tro li 
nad spół ką, zwią zek za ostrzy swój pro test, się ga jąc na wet 
do ak cji straj ko wej – wzo rem 1992 ro ku. 

Pre zy dium ZZPPM wy da je 31 ma ja 2004 ro ku oświad cze
nie, w któ rym ogła sza wej ście na dro gę spo ru zbio ro we go. 
Oprócz po stu la tów pła co wych i so cjal nych Zwią zek wy su wa 
żą da nie za cho wa nia pol sko ści Pol skiej Mie dzi. Po ro ko wa
niach w ra mach spo ru zbio ro we go 9 czerw ca spi sa ny zo sta je 
pro to kół roz bież no ści, w któ rym ja ko na czel ny po zo sta je 
po stu lat: nie podej mo wa nia ja kich kol wiek dzia łań zmie rza ją
cych do po mniej sze nia w struk tu rze wła sno ścio wej KGHM 
Pol ska Miedź S.a. udzia łów Skar bu Pań stwa;
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wy ga dy wa li wcze śniej. Wdro że nie PPE jest ewi dent nym suk
ce sem na sze go związ ku. Jest też do wo dem na to, że my śli my 
o za ło dze nie tyl ko w kon tek ście do raź nych ko rzy ści ale rów
nież w wie lo let niej per spek ty wie, czę sto przez sa mych za in
te re so wa nych nie uświa do mio nej. Dziś wie lu, zwłasz cza 
młod szych pra cow ni ków, na wet nie zda je so bie spra wy jak 
waż ne jest god ne za bez pie cze nie eme ry tal ne. Nie ma co się 
oszu ki wać, że obec nie obo wią zu ją ce w re gu la cje te go nie 
za pew nią lu dziom. Mam na dzie ję, że dzi siej sza mło dzież 
za trzy dzie ści lat po bie ra jąc swo je eme ry tu ry z wdzięcz no
ścią wspo mni o nas i o tym wy wal czo nym przez ZZPPM pro
gra mie.

O tym jak za ło ga przy ję ła opro wa dze nie pro gra mu naj le
piej świad czy fakt, że już w 2006 ro ku do PPE przy stą pi ło 
po nad 80 proc. pra cow ni ków. W prak ty ce ozna cza to, że ty lu 
lu dzi po przej ściu na eme ry tu rę do sta nie kon kret ne do dat ko
we pie nią dze. 

   Osoby, które 
 Stan  przy stą piły
Od dział za trud nie nia do PPE  Udział % 

 na dzień sta n na dzień
 31.10.06 31.10.2006 r.

ZG Lu bin 3 071 2 383 77,60% 
ZG Po lko wi ce Sie ro szo wi ce 4 159 3 116 74,92% 
ZG Rud na 4 368 3 777 86,47% 
Hu ta Mie dzi „Le gni ca” 990 750 75,76% 
Hu ta Mie dzi „Głogów” 2 753 2 351 85,40% 
Hu ta Mie dzi „Ce dy nia” 257 230 89,49% 
ZWR 1 064 973 91,45% 
Zakład Hy dro tech nicz ny 384 280 72,92% 
CO PI 192 179 93,23% 
JRG H 113 94 83,19% 
Biu ro Za rządu 417 378 90,65%  
Ra zem 17 768 14 511 81,67% 

– Mo je am bi cje się ga ją jesz cze da lej – kon ty nu uje Zbrzy
zny. – Chciał bym wpro wa dzić pro gram w ca łej gru pie ka pi ta
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re sy na wet tam, gdzie po ziom za an ga żo wa nia Skar bu Pań
stwa w ka pi ta le ak cyj nym spół ki jest mi ni mal ny.

Po od da le niu nie bez pie czeństw zwią za nych z ma ni pu la cja
mi po li ty ków na ka pi ta le ak cyj nym KGHM, zwią zek kon cen
tru je się na spra wach so cjal nych i pła co wych za ło gi. 

Rok 2004 przy no si od daw na ocze ki wa ne przez ZZPPM 
uru cho mie nie Pra cow ni cze go Pro gra mu Eme ry tal ne go. Przez 
sie dem lat Zwią zek ne go cjo wał z róż ny mi za rzą da mi KGHM 
wpro wa dze nie te go pro gra mu. Przez ten dłu gi czas wnio sek 
o wpro wa dze nie do dat ko we go ubez pie cze nia eme ry tal ne go 

pra cow ni ków po ja
wia się wśród do 
po stu la tów wszyst
kich spo rów zbio ro
wych. Pod groź bą 
za ostrze nia pro te
stu przez związ
kow ców we wrze
śniu 2000 ro ku pod
pi sa ne zo sta je po ro
zu mie nie z Za rzą
dem o roz po czę ciu 
re ali za cji pro gra mu. 
Jest to jed nak ze 
stro ny Za rzą du gest 
po zor ny, bo wiem 
pre zes Ma rian Krze

miń ski ro bi wszyst ko, aby opóź nić roz po czę cie kon kret nych 
prac nad uru cho mie niem PPE. Do pie ro po la tach pre zes Wik
tor Błą dek do pro wa dza do pierw szych od pi sów na pra cow
ni cze kon ta fun du szu eme ry tal ne go. Na po czą tek od pis 
wy no si 2 proc. wy na gro dze nia pra cow ni ka. 

– Ubo le wam, że przez ty le lat nie mo gło dojść do skut ku 
uru cho mie nie pro gra mu – mó wi Ry szard Zbrzy zny. – Za sta
na wiam się, ile złej wo li mu sie li mieć prze ciw ni cy pro gra mu? 
Na do da tek wie lu li de rów So li dar no ści, któ rzy tak kry ty ko
wa li pro gram – przy stą pi li do nie go, jak by za po mnie li, co 
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– W roz gryw kach wzię ło udział po nad ty siąc za wod ni
ków z 21 za kła do wych or ga ni za cji związ ko wych – mó wi 
Sta ni sław Ma rzec, je den z głów nych or ga ni za to rów Spar ta
kia dy. – Na to miast po nad pięć ty się cy osób – ki bi ców, człon
ków ro dzin ba wi ło się na fe sty nach to wa rzy szą cych za wo
dom. Ogrom na po pu lar ność spar ta kia dy spo wo do wa ła, że 
pod ję li śmy de cy zję o jej kon ty nu owa niu w na stęp nych 
la tach. Jed no cze śnie 
usta li li śmy, że za wo dy 
bę dą mia ły otwar tą 
for mu łę i do na stęp
nych edy cja bę dą 
wpro wa dza ne no we 
dys cy pli ny. 

Do 2006 ro ku od by
ły się trzy Spor to we 
Spar ta kia dy ZZPPM.

Nie za leż nie od roz
gry wek i przy go to wań 
do Spar ta kia dy – 
sztan da ro wej im pre zy 
spor to wej związ ku – 
prak tycz nie nie ma 
mie sią ca, od wcze sne
go la ta do je sie ni, by 
kil ka za kła do wych 
or ga ni za cji nie or ga ni
zo wa ło dla swo ich 
człon ków róż ne go 
ro dza ju im prez re kre acyj nych, wy cie czek kra jo znaw czych, 
pik ni ków i za baw. 

Rów no cze śnie ZZPPM re ali zu je dla swo ich dzia ła czy sze
ro ki pro gram szko le nio wy. Obej mu je on za rów no te ma ty
kę pra wa pra cy i bhp, jak i za gad nie nia eko no micz ne zwią
za ne z funk cjo no wa niem Pol skiej Mie dzi oraz jej pla na mi 
roz wo jo wy mi. Do ty czy to za rów no KGHM jak i spół ek 
za leż nych. 
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ło wej. Dziś obo wią zu je on je dy nie w KGHM i w “Ener ge ty
ce”. Wal ka jed nak trwa na dal i je stem prze ko na ny, że w koń
cu PPE bę dzie obej mo wał ca łą za ło gę Pol skiej Mie dzi. 

W la tach 2003 i 2004 za czy na ją być od czu wal ne na praw
cze dzia ła nia Za rzą du, któ ry za stą pił wła dze z nada nia aWS/
So li dar ność. Sta bi li zu je się sy tu acja fi nan so wa Pol skiej Mie dzi, 
przy ję te są per spek ty wicz ne pla ny roz wo jo we, któ rych 
ce lem jest za pew nie nie Pol skiej Mie dzi moż li wo ści wy do
byw czych i pro duk cyj nych w per spek ty wie kil ku dzie się ciu lat. 
W tej sy tu acji ZZPPM mo że bar dziej skon cen tro wać się 
na dzia łal no ści so cjal nej, na przed się wzię ciach o cha rak te rze 
re kre acyj nym, spor to wym i in te gru ją cym za ło gę ca łej gru py 
ka pi ta ło wej KGHM. 

Do tej po ry po szcze gól ne or ga ni za cje za kła do we or ga ni
zo wa ły im pre zy re kre acyj ne, bie sia dy i pik ni ki głów nie dla 
wła snych człon ków. Je dy nie lip co we świę to Związ ku – Dzień 
Związ kow ca oraz gru dnio wa Cen tral na Karcz ma Piw
na ZZPPM mia ły cha rak ter po nadza kła do wy.

I Spor to wa Spar ta kia da ZZPPM roz po czy na cykl roz gry
wek po łą czo nych z fe sty na mi, w któ rych bio rą udział człon
ko wie or ga ni za cji za kła do wych wraz z ro dzi na mi. Ro dzi się 
tra dy cja wie lo po ko le nio wych, ro dzin nych spo tkań do brej 
za ba wy po łą czo nej z ak tyw nym wy po czyn kiem.

W 2004 roku na strzel ni cy w Lu bi nie roz po czy na się  
I Spor to wa Spar ta kia da ZZPPM ro ze gra na w kon ku ren cjach: 

1. Za wo dy Strze lec kie na strzel ni cy spor to wej w Lu bi nie. 
2. Tur niej Pił ki Noż nej na obiek tach spor to wych Za głę bia 

“Lu bin” w Lu bi nie. 
3. Tur niej Pił ki Siat ko wej na bo iskach Ośrod ka Wy po czyn

ko we go w Tar no wie Je zier nym. 
4. Za wo dy Węd kar skie na sta wach w miej sco wo ści Ra so

wa Ma ła. 

Po sze ściu mie sią cach za cię tej, spor to wej ry wa li za cji ty tuł 
mi strzow ski pierw szej edy cji Spar ta kia dy przy pa da re pre zen
ta cji ZZPPM ZG “Lu bin”, sre bro zdo by wa ją za wod ni cy 
z DFM Za nam Leg met, brąz – dru ży na ZZPPM Im pel.
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Za rzą du KGHM. Dzia ło się to przy zde cy do wa nym pro te ście 
i od mo wie udzia łu w tym nie upraw nio nym gło so wa niu 
dwóch przed sta wi cie li za ło gi w Ra dzie Nad zor czej: Ry szar da 
Kur ka i Lesz ka Haj dac kie go.

Sma ku ca łej spra wie na da je fakt, że jed nym z za wie
szo nych w pra wach człon ka Za rzą du zo stał Wik tor Błą
dek – po sia da ją cy sta tus po cho dzą ce go z wy bo ru pra cow
ni ków. Wy bo ru do ko na ne go na pod sta wie prze pi sów 
usta wy o ko mer cja li za cji i pry wa ty za cji przed się biorstw, 
jak i obo wią zu ją ce go Sta tu tu KGHM Pol ska Miedź S.a. 
De cy zją tą nie od po wie dzial na część Ra dy Nad zor czej 
po gwał ci ła pra wa pra cow ni cze oraz uchwa lo ny re gu la min 
wy bo ru przez pra cow ni ków człon ka Za rzą du KGHM Pol
ska Miedź S.a.

Czyż by w prak ty ce tak mia ło wy glą dać pra wo i spra wie dli
wość?!

Ja kie mo ty wa cje skło ni ły nie któ rych człon ków Ra dy Nad
zor czej do tak nie od po wie dzial nych, szko dzą cych Spół ce 
de cy zji? Mo że chęć przy po do ba nia się no wej wła dzy?! a mo że 
zwy kła nad gor li wość i głu po ta?!

Czy też re ali za cja mi ni ste rial nych ocze ki wań? 
Jed ne mu z “za wie szo nych” za rzu ca no fakt pi sem ne go 

wy stą pie nia do Mi ni ster stwa Skar bu Pań stwa uza sad nia ją ce go 
po trze bę za trzy ma nia wy pra co wa ne go zy sku w Spół ce, 
a dru gie mu, że – dzia ła jąc zgod nie ze swo imi kom pe ten cja mi 
– roz po czął roz mo wy z na szym Związ kiem w spra wie wnio
sków, któ re zgło si li śmy w wy stą pie niach z dnia 9 i 17 li sto pa
da br.

Pew nie w oce nie Ra dy Nad zor czej był to nie od po wied ni 
Zwią zek Za wo do wy.

Sy tu ację po wsta łą w wy ni ku nie od po wie dzial nych dzia łań 
Ra dy Nad zor czej trak tu je my ja ko zwy kłą pro wo ka cję, ja ko 
ra żą ce na ru sze nie praw pra cow ni czych do po sia da nia swo ich 
re pre zen tan tów we wła dzach KGHM Pol ska Miedź S.a. oraz 
dzia ła nie szko dzą ce do bre mu wi ze run ko wi Spół ki, szcze gól
nie w kon tak tach biz ne so wych, za któ ry mi stać mo gą okre
ślo ne ko rzy ści eko no micz ne dla Spół ki.
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Wszyst kie te dzia ła nia – za rów no szko le nia jak i im pre zy 
spor to we oraz re kre acyj ne – kon so li du ją człon ków związ ku, 
wzmac nia ją wię zi z fir mą oraz two rzą po czu cie współ od po
wie dzial no ści za jej przy szłe lo sy. Ta po sta wa szcze gól nie 
wy raź nie uwi dacz nia się pod czas wy bo rów człon ka Za rzą du 
przez za ło gę. 

W dniach 1819 ma ja 2005 ro ku przy 58pro cen to wej fre
kwen cji pra cow ni cy wy bra li do Za rzą du spół ki urzę du ją ce go 
pre ze sa, Wik to ra Błąd ka. W su mie za je go kan dy da tu rą opo
wie dzia ło się 6 491 pra cow ni ków. Suk ces był tym więk szy, że 
pod czas ca łej kam pa nii wy bor czej dzia ła cze So li dar no ści – 
zgod nie ze swo ją fi lo zo fią kry ty ko wa nia i ne go wa nia dzia łań 
po dej mo wa nych przez ZZPPM – wzy wa li za ło gę do zboj ko
to wa nia wy bo rów, pod wa ża jąc ro lę człon ka Za rzą du z wy bo
ru za ło gi. 

– Był to eg za min z oby wa tel skiej doj rza ło ści, spraw dza ją cy 
czy po tra fi my brać od po wie dzial ność za nasz los, czy też 
je ste śmy skłon ni da wać przy zwo le nie, by to in ni de cy do wa li 
za nas – tak Le szek Haj dac ki oce nia prze bieg wy bo rów. – 
Wy so ka fre kwen cja po twier dzi ła mo je prze ko na nie, że zna
ko mi ta więk szość za ło gi KGHM to lu dzie, któ rzy czu ją się 
od po wie dzial ni za lo sy spół ki i nie jest im obo jęt ne, kto 
bę dzie nią kie ro wał. 

Po wtór ka z hi sto rii

Nie ste ty, za ło dze nie by ło da ne dłu go ko rzy stać z moż li
wo ści, ja kie stwa rza wy bra ny przez nią czło nek Za rzą du. 
Po wrze śnio wych wy bo rach do Sej mu w 2005 ro ku, wy ni ku 
któ rych do wła dzy w kra ju do cho dzi eki pa PiS, Wik tor Błą dek 
zo sta je za wie szo ny w pra wach człon ka za rzą du. 

Pre zy dium ZZPPM w wy da nym oświad cze niu tak sko
men to wa ło ten jaw ny za mach na pra wa pra cow ni cze: 

Ra da Nad zor cza KGHM Pol ska Miedź S.a., kie ru jąc się 
wy łącz nie prze słan ka mi po li tycz ny mi, nie ba cząc na obo wią
zu ją ce pra wo, do bre prak ty ki ku piec kie jak też zwy kłą ludz ką 
przy zwo itość – za wie si ła w czyn no ściach dwóch człon ków 
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W tej sy tu acji Zwią zek Pra cow ni ków Prze my słu Mie dzio
we go jest szcze gól nie zo bo wią za ny do upo mnie nia się o in te
re sy lu dzi Pol skiej Mie dzi. W kwiet niu wy stę pu je do władz 
spół ki o:

1. do ko na nie w ter mi nie do 15 ma ja br. wy pła ty na gro dy 
w wy so ko ści jed no mie sięcz ne go wy na gro dze nia wszyst kim 
pra cow ni kom KGHM Pol ska Miedź S.a., 

2. od dłu że nia z kre dy tów udzie lo nych spół kom gru py 
ka pi ta ło wej oraz ich zna czą ce go do ka pi ta li zo wa nia, 

3. przy wró ce nia – bez praw nie za bra ne go – wy pła ca nia 
po dwój ne go do dat ku za pra cę w nie dzie le i świę ta tym pra
cow ni kom, któ rzy za tę pra cę nie bra li dnia wol ne go od pra cy, 

4. pod ję cia przez Za rząd KGHM Pol ska Miedź S.a. uchwa
ły do Wal ne go Zgro ma dze nia ak cjo na riu szy o do ko na nie 
od pi su z zy sku net to za 2005 rok kwo ty 100 mln zło tych 
na Za kła do wy Fun dusz Świad czeń So cjal nych z prze zna cze
niem na po moc fi nan so wą pra cow ni kom uczest ni czą cym 
w re ali za cji pro gra mu bu dow nic twa miesz ka nio we go przy go
to wy wa ne go przez KGHM ME Ta LE DSI S.a.

Za rząd KGHM lek ce wa ży ocze ki wa nia za ło gi, nie przy stę
pu je do rze czo wych ro ko wań – nie do trzy mu je usta lo nych 
ter mi nów spo tkań, przed sta wia pro po zy cje nie za wie ra ją ce 
żad nych sen sow nych roz wią zań. Po dob nie jak w po przed
nich la tach So li dar ność od gry wa w tym spo rze nie chlub
na ro lę. Li de rzy So li dar no ści pu blicz nie prze ko nu ją, że po stu
la ty są nie moż li we do zre ali zo wa nia. Sze rzą pro pa gan dę, że 
pro test za ło gi ma po li tycz ny cha rak ter. Ma miej sce praw dzi
wa po wtór ka z nie chlub nej hi sto rii 

W tej sy tu acji ZZPPM wcho dzi na dro gę spo ru zbio ro we
go. Mi mo to roz mo wy i ne go cja cje z Za rzą dem na dal nie 
przy no szą po żą da ne go efek tu. Do pie ro re fe ren dum straj ko
we, w któ rym 95 proc. gło su ją cych opo wie dzia ło się za straj
kiem w przy pad ku igno ro wa nia żą dań ZZPPM, skła nia kie
row nic two KGHM do szu ka nia po ro zu mie nia z za ło gą. 6 lip ca 
do cho dzi do pod pi sa nia po mię dzy Ze spo łem Ne go cja cyj nym 
ZZPPM i Za rzą dem KGHM pro to ko łu koń czą ce go spór. Pra
cow ni kom wy pła co no do dat ko wą na gro dę, przy wró co no 
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Z ta ką prak ty ką w spo sób zde cy do wa ny się nie zga dza my. 
Nikt nie ma pra wa po zba wić pra cow ni ków moż li wo ści po sia
da nia po cho dzą ce go z ich wy bo ru człon ka Za rzą du!”

Wraz z lek ce wa żą cy mi za ło gę de cy zja mi Ra dy Nad zor czej 
po wra ca wid mo trak to wa nia Pol skiej Mie dzi jak po li tycz ny łup. 

Za rząd, utwo rzo ny z pra
wi co wych po li ty kie rów 
o so li dar no ścio wo awu
esow kim ro do wo dzie, 
roz po czy na urzę do wa nie 
od od we tu na ka drze kie
row ni czej, słu żal czo ści 
wo bec po li tycz nych mo 
 co daw ców w sto li cy oraz 
eko no micz nych de cy zji 
szko dli wych dla Pol skiej 
Mie dzi. 

W lu tym 2006 ro ku 
eki pa pod prze wod nic
twem pre ze sa Skó ry 

zgod nie ze swo ją pra wi co wa tra dy cją roz po czy na dzia łal ność 
od ma so wych czy stek wśród ca łej ka dry za rzą dza ją cej. Jak 
przed la ty wy star cza ją cym po wo dem do zwol nie nia jest 
choć by cień po sa dze nia o le wi co we za pa try wa nia lub sym pa
tie. Za trzy ma ny zo sta je wdra ża ny przez pre ze sa Wik to ra 
Błąd ka stra te gicz ny plan bu do wy dru gie go KGHM. Przy mil
czą cej ak cep ta cji Za rzą du, Skarb Pań stwa, bez cie nia skru pu
łów, nie ba cząc na pla ny roz wo jo we spół ki, wy pro wa dza 
pra wie 90 proc. wy pra co wa ne go zy sku za 2005 rok. 

Kie row nic two fir my nie przed sta wia żad nych pla nów stra
te gicz nych do ty czą cych przy szło ści Pol skiej Mie dzi. Rzą dzą ce 
si ły po li tycz ne wi dzą w spół ce źró dło nie skrę po wa ne go 
wy pro wa dza nia pie nię dzy. Na jed nym z pierw szych po sie
dzeń Za rząd lek ka rę ką roz da je gru bo po nad mi lion zło tych 
na da ro wi zny, któ re są tra fia ją w pry wat ne rę ce wpraw dzie 
or ga ni za cji cha ry ta tyw nych, ale po zo sta ją cych po za spo łecz
ną kon tro lą pań stwa. 

92

15 LaT HISTORII ZZPPM



na leż ny do da tek za pra cę w nad go dzi nach a Wal ne Zgro ma
dze nie ak cjo na riu szy od pi sa ło z zy sku net to kwo tę 50 mln. 
zł. na za si le nie Za kła do we go Fun du szu Świad czeń So cjal nych.

W oświad cze niu koń czą cym spór czy ta my: 
Zwią zek Za wo do wy Pra cow ni ków Prze my słu Mie dzio we

go stwier dza, że stan re ali za cji zgło szo nych po stu la tów jest 
za da wa la ją cy, a tym sa mym koń czy spór zbio ro wy.

Koń cząc spór zbio ro wy dzię ku je my wszyst kim pra cow ni
kom Pol skiej Mie dzi za ma so we wspar cie na szych dzia łań 
w trak cie trwa ją ce go spo ru zbio ro we go, a w szcze gól no ści 
w Re fe ren dum Straj ko wym.

Po raz ko lej ny nasz Zwią zek sta nął w obro nie za ło gi sku
tecz nie wal cząc o jej pra wa oraz go dzi we wy na gro dze nie 
za pra cę. 

Po sło wie:

Rok 2006 – w któ ry jest ostat ni w na szej mo no gra fii – w spo-
sób sym bo licz ny za my ka ko ło hi sto rii. Znów, jak w la tach za rzą-
dów z nada nia AWS/So li dar ność, Pol ska Miedź jest w nie bez pie-
czeń stwie. Znów lek ce wa żo ne są pra wa pra cow ni cze lub nie 
do pusz cza się do ich re ali za cji. Tak jest w wy pad ku wy bo ru człon-
ka Za rzą du – za ło ga za stra szo na przez Za rząd, wspie ra ny kłam-
li wą pro pa gan dą So li dar no ści, zre zy gno wa ła z przy słu gu ją ce go jej 
pra wa. Znów wra ca prak ty ka hoj ne go roz da wa nia pie nię dzy, 
a po li ty kier skie ce le bio rą gó rę nad mą drym i per spek ty wicz nym 
za rzą dza niem. Spół ka pod so li dar no ścio wo – pi sow skim za rzą-
dem nie ma stra te gii roz wo ju i dry fu je za miast szyb ko się roz wi-
jać. Za tę opie sza łość i dy le tan tyzm przyj dzie nie dłu go za pła cić.

Zwią zek bę dzie wal czył z prze ciw ni ka mi Pol skiej Mie dzi i jej 
za ło gi wy ko rzy stu jąc do świad cze nie zdo by te w cią gu swo jej 
15-let niej hi sto rii. Hi sto rii, na któ ra skła da się co dzien na dzia łal-
ność związ kow ców. Co szcze gól nie waż ne, w hi sto rię związ ku 
nie ro ze rwal nie wpi sa ne jest co dzien ne po par cie ty się cy na szych 
człon ków. Za wspar cie to dzię ku ję i za pew niam, że przez 
na stęp ne la ta, któ re w przy szło ści stwo rzą na sza hi sto rię, nie 
od stą pi my od na szych ide ałów: wal ki o przy szłość Pol skiej Mie dzi 
i jej za ło gi. 

 Ry szard Zbrzy zny

 Przewodniczący Związku Zawodowego
 Pracowników Przemysu Miedziowego
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Z kart historii

Styczeń 1983 r. – Walne Zebranie Członków NSZZ Pracowników ZG Lubin. Przemawia Ryszard Dylewicz, 
obok siedzi przewodniczący Komitetu Założycielskiego NSZZ Pracowników ZG Lubin, Ryszard Zbrzyzny.

1985 r. – prze wod ni czą cy OPZZ, Al fred Mio do wicz, z wi zy tą u mie dzio wych gór ni ków.

 Ry szard Zbrzy zny w sa mo jezd nym wo zie trans por to wym na ZG Lu bin.

Od le wej: prze wod ni czą cy OPZZ, Al fred Mio do wicz, prze wod ni czą cy NSZZ Pra cow ni ków ZG Lu bin, 
Ry szard Zbrzy zny, prze wod ni czą cy Fe de ra cji Gór ni czych Związ ków Za wo do wych, Ste fan Pi woń ski.

 Lu ty 1985 r. – Ze bra nie De le ga tów NSZZ Pra cow ni ków ZG Lu bin.



Strajk 1992

W obronie polskości 
Polskiej Miedzi

Strajk w Obronie Polskości Polskiej 
Miedzi w 1992 roku – przełomowe 
32 dni dla naszego związku, dla 
przyszłości Polskiej Miedzi. Ten 
zwycięski protest, który poparła cała 
załoga, wyznaczył do dziś aktualny 
kierunek naszej walki: obrona Polskiej 
Miedzi przed próbami zawłaszczenia 
przez kolejne zarządy i ekipy rządowe, 
obrona miejsc pracy, walka o godną 
zapłatę i bezpieczne warunki pracy. 
Dokumentalne zapisy filmowe 
pokazują, kto wtedy stał po stronie 
załóg robotniczych, a kto zdradziecko 
układał się z zarządami i ministrami. 
Dokumenty i filmy dobitnie pokazują, 
dlaczego dziś „Solidarność” nie chce 
pamiętać tamtych dat. 



Blokada Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy Związkowe spotkania

Czer wiec 2000 r.  – Za rząd za mie rza wpro wa dzić zmia ny w sta tu cie spół ki, po zwa la ją ce mu 
sa mo dziel nie po dej mo wać istot ne de cy zje do ty czą ce ma jąt ku fir my, łącz nie ze sprze da żą du żych 
pa kie tów ak cji. Kie row nic two ZZPPM za alar mo wa ne ty mi pla na mi zwo łu je pi kie tę.

Rok 2000



W pełnej gali

14 li sto pa da 2005 r. – uro czy sta ce re mo nia uho no ro wa
nia człon ków na sze go związ ku Krzy ża mi Za słu gi, od zna
cze nia mi „Za słu żo ny dla KGHM Pol ska Miedź S.A.” oraz 
„Za słu żo ny dla OPZZ”. 



Karczmy 
Piwne

1992 r. – Kufel przygotowany 
na Karczmę Piwną. Decyzją 

dyrekcji cała partia została zniszczona 
z powodów ideologicznych.

Marek Borowski 
i Wiesław Kaczmarek 
byli częstymi gośćmi 
obchodów 
barbórkowych.

Każda Karczma Piwna 
ma swój indywidualny 
charakter i styl. 
Wiodący temat 
uwidacznia się 
w wystroju sali, 
scenariuszu imprezy 
i okolicznościowych 
piosenkach oraz 
przyśpiewkach. 



Karczma Piwna 
ZG Rudna 2005 r.

Centralna Karczma 
Piwna ZZPPM 2005 r.

Karczma Piwna 
PeBeKa 2005 r. 

Comber Babski

2004

2005

Męż czyź ni ma ją swo je Karcz my Piw ne, a ko bie ty ba wią 
się na Com brach Bab skich, za mknię tych dla chło pów, 
peł nych fry wol nych pio se nek i wier szy ków na ich te mat.



Spartakiada ZZPPM
W ciągu piętnastu lat w życiu naszego Związku narodziło się wiele tradycji. Jedną 
z najmłodszych, ale jednocześnie niezwykle popularną, jest coroczna Spartakiada 
ZZPPM. Tradycja hart ducha i wola walki charakteryzują wszystkich startujących. 



Pikniki ZZPPM
Nie samą pracą człowiek żyje. Organizowanie imprez rekreacyjnych połączonych 
z aktywnym wypoczynkiem i dobrą zabawą – to ważne zadanie naszych organizacji 
zakładowych. Pikniki są wielopokoleniowymi, rodzinnymi spotkaniami w gronie przyjaciół. 


