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Rok 2007 bêdzie czasem dwóch 
wielkich rocznic w historii Diecezji 
Legnickiej. Ju¿ w marcu bêdzie 
obchodziæ piêtnastolecie swego istnienia. 
Z tej okazji 31 marca odbêd¹ siê 
uroczystoœci, którym przewodniczyæ 
bêdzie nuncjusz apostolski w Polsce 
arcybiskup Józef Kowalczyk. Z kolei 
2 czerwca w sanktuarium w Krzeszowie 
odbêd¹ siê uroczystoœci zwi¹zane z dzie-
si¹t¹ rocznic¹ wizyty Ojca Œwiêtego 
Jana Paw³a II w Legnicy. Prawdo-
podobnie pod przewodnictwem ksiêdza 
kardyna³a Stanis³awa Dziwisza.

- Nie ukrywam, ¿e 2007 rok bêdzie 
dla naszej diecezji szczególny. Do tych 
dwóch jubileuszy dochodzi jeszcze 
piêtnastolecie dzia³alnoœci legnickiego 
Caritas. Dlatego ju¿ trwaj¹ prace nad 
przygotowaniem siê do tych wydarzeñ - 
mówi ordynariusz Diecezji Legnickiej 
ks. biskup Stefan Cichy.

Czêœci¹ obchodów jubileuszu wizyty 
Ojca Œwiêtego w Zag³êbiu Miedziowym 

Biskup Diecezji Legnickiej podziêkowa³ KGHM za wieloletnie wsparcie finansowe

Rok szczególnych rocznic
bêdzie diecezjalna pielgrzymka do grobu 
Jana Paw³a II. Zaplanowana jest na 
kwiecieñ i  potrwa dziesiêæ dni.  
Jubileuszowy rok zakoñczy synod 
diecezjalny.

- Bêdzie to wielkie wydarzenie w ¿y-
ciu naszej diecezji. Równie¿ dla mnie 
osobiœcie, bo pierwszy raz bêdê go 
prowadzi³ - mówi biskup Stefan Cichy.

Legnicki ordynariusz twierdzi, ¿e 
piêtnasta rocznica bêdzie okazj¹ do 
podsumowañ dzia³alnoœci diecezji.

- Przez ten czas dzia³o siê du¿o 
dobrego. Powsta³ Caritas, Wy¿sze 
Seminarium Duchowne oraz Papieski 
Fakultet Teologiczny. Zadbano o reno-
wacjê licznych zabytków. Najlepszym 
przyk³adem jest sanktuarium w Krze-
szowie, które piêknieje z dnia na dzieñ. 
Wielk¹ pomoc okazuje nam KGHM 
Polska MiedŸ S.A., za co jesteœmy jego 
prezesom bardzo wdziêczni - dodaje 
biskup Cichy.

(PJ)
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Zarz¹d KGHM zak³ada³ tegoroczn¹ 
cenê miedzi na poziomie 5.800 dolarów, 
tymczasem po pierwszych trzech kwar-
ta³ach osi¹gnê³a ona cenê 6.680 dolarów, 
a po³owie grudnia kszta³towa³a siê na 
poziomie ok. 6840 dolarów za tonê. - 
Planowany wynik zostanie przekroczony, 
ale nie w takim stopniu, ¿eby zmieniaæ 
prognozê - powiedzia³ na konferencji 
prasowej Marek Fusiñski, wiceprezes 
KGHM. Poinformowa³ równie¿, ¿e plan 
spó³ki na 2007 rok zak³ada przeznaczenie 
40 proc. planowanego zysku na dywiden-
dê, co daje 7 z³ dywidendy na akcjê.

Przypomnijmy, ¿e w czerwcu walne 
zgromadzenie akcjonariuszy, na wniosek 
Skarbu Pañstwa (44,28 proc. ogólnej 
liczby g³osów na WZA), zdecydowa³o 
o wyp³acie najwy¿szej w historii Spó³ki 
dywidendy w wysokoœci 2 mld z³ z wyno-
sz¹cego 2 mld 289 mln z³otych zysku za 
2005 r., co dawa³o 10 z³ za akcjê (zarz¹d 
KGHM proponowa³ 5,50 z³ na akcjê, 
czyli 1,1 mld z³).

W³adze KGHM zak³adaj¹, ¿e korzys-
tne dla Spó³ki warunki utrzymaj¹ siê 
w ci¹gu najbli¿szych dwóch lat. Plano-
wane os³abienie z³otówki w stosunku do 
dolara maj¹ zrekompensowaæ wy¿sze 
ceny miedzi i srebra.

(MG)

Na plusie

Zysk KGHM za 2006 r. bêdzie 
wy¿szy ni¿ pierwotnie plano-
wano. Prognoza zak³ada³a, ¿e 
wyniesie 3 mld 383 mln z³

sk³ada 
Zarz¹d KGHM Polska MiedŸ S.A.

Z okazji 
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia 

¿yczenia zdrowia, radoœci, pogody ducha 
oraz mi³ych i pe³nych nastroju œwi¹tecznego 

chwil  w gronie rodzinnym, 
a tak¿e szczêœcia, sukcesów zawodowych 

i osobistych oraz wszelkiej pomyœlnoœci 
w nadchodz¹cym Nowym Roku 2007 
dla Wszystkich Pracowników Spó³ki 

                                         

W niedzielê, 13 grudnia 1981 roku 
wiêkszoœæ spo³eczeñstwa sparali¿owa³ 
strach. Ludzie bali siê wyjœæ z domów na 
ulice. Brak informacji, niepewnoœæ jutra 
i obawa o najbli¿szych - to wszystko 
wielu dzia³aczom podziemia, którzy 
uniknêli internowania, podcina³o skrzy-
d³a. Jednak ju¿ nastêpnego dnia od 
wprowadzenia stanu wojennego na tere-
nie zak³adów nale¿¹cych do ówczesnego 
Kombinatu Górniczo Hutniczego Miedzi 
dosz³o do zorganizowanych akcji pro-
testacyjnych. 14 grudnia stanê³y kopalnie 
w Lubinie, Polkowicach i Rudnej.

Jednak zorganizowanie strajku w no-
wych warunkach nie by³o prost¹ spraw¹. 
W Zak³adach Górniczych Lubin inicjato-
rzy protestu, chc¹c zachêciæ za³ogê do 
przerwania pracy, uciekli siê do podstêpu 
- przekazali ludziom fa³szyw¹ informa-
cjê, ¿e ca³y kraj solidarnie strajkuje, 
a znienawidzony genera³ Wojciech Jaru-
zelski nie rz¹dzi ju¿ krajem, bo zosta³ 
postrzelony. W efekcie podczas drugiej 
zmiany rozpocz¹³ siê strajk okupacyjny. 

Na czele strajkuj¹cych stan¹³ komitet 
strajkowy, który bardzo szybko formalnie 
siê rozwi¹za³, nie przerywaj¹c jednak 
faktycznego kierowania akcj¹ protesta-
cyjn¹. Jeszcze tego samego dnia akcjê 
strajkow¹ podjê³y za³ogi ZG Polkowice, 
ZG Rudna i ZG Sieroszowice. Do fali 
strajków do³¹czy³y te¿ za³ogi huty w G³o-
gowie, Zak³adów Naprawczych Maszyn 
Górniczych, Legmetu, Zak³adu Doœwiad-
czalnego „Cuprum” i Przedsiêbiorstwa 

Wprowadzenie stanu wojennego 
dla górników Zag³êbia Miedzio-
wego by³o ogromnym zaskocze-
niem. Wielu z nich, ryzykuj¹c 
najsurowszymi represjami, pos-
tanowi³o jednak zaprotestowaæ

Na tak¹ chwilê Edward Wóltañski czeka³ 
a¿ 25 lat.

W rocznicê wprowadzenia stanu wojennego 
ukaza³a siê ksi¹¿ka £ukasza Kamiñskiego 
„Drogi do wolnoœci Zag³êbia Miedziowego”. 
Sponsorem wydawnictwa jest KGHM.

Budowalno-Monta¿owego Hutnictwa 
Miedzi.

Reakcja w³adzy by³a natychmiastowa. 
Ju¿ w nocy z 15 na 16 grudnia dosz³o do 
rozpêdzenia przez ZOMO strajku w Zak-
³adzie Naprawczym Maszyn Górniczych 
w Polkowicach. Kolejnego dnia spacy-
fikowano inne ogniska oporu. 

Najd³u¿ej protestowali górnicy z ZG 
Rudna. Jednak i oni wkrótce ust¹pili. 
Bezpoœredni¹ przyczyn¹ przerwania 
strajków w Zag³êbiu Miedziowym by³a 
informacja o wydarzeniach w œl¹skiej 
kopalni Wujek. 

16 grudnia kilka tysiêcy górników 
opuœci³o teren kopalni i w zwartych 
grupach uda³o siê pod koœció³ w Polko-
wicach. Tam zostali brutalnie zaatakowa-
ni i rozpêdzeni przez ZOMO. Za akcje 
strajkowe, zorganizowane w proteœcie 
przeciwko wprowadzeniu stanu wojen-
nego, wielu uczestników zap³aci³o bardzo 
wysok¹ cenê. Nast¹pi³y zatrzymania, 
internowania i zwolnienia z pracy. Jednak 
represje, jakie spotka³y dzia³aczy Solidar-
noœci, nie zniechêci³y ludzi do stawiania 
czynnego oporu. Przez ca³y stan wojenny 
Zag³êbie Miedziowe by³o najsilniejszym 
- po Wroc³awiu - oœrodkiem oporu na 
Dolnym Œl¹sku.

Artur Guzicki

Dok³adnie o pó³nocy, w 25 rocznicê 
wprowadzenia stanu wojennego prezy-
dent RP Lech Kaczyñski we wroc³aw-
skim Pafawagu odznaczy³ 50 dzia³aczy 
podziemia. 

Otrzymali je m.in. Aleksander Hall, 
Marianna Popie³uszko - matka ks. 
Popie³uszki zamordowanego przez SB - 
oraz Gra¿yna Borucka-Kuroñ - ¿ona 
Jacka Kuronia.

Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski odznaczono Edwarda 
Wóltañskiego, dzia³acza podziemia 
z Lubina - w okresie stanu wojennego 
pracownika Zak³adów Górniczych Lubin, 
jednego z najbli¿szych wspó³pracowni-
ków Kornela Morawieckiego, za³o¿y-
ciela i legendy Solidarnoœci Walcz¹cej. 

- To by³ bardzo odwa¿ny cz³owiek. 
W³o¿y³ du¿y wk³ad w pracê konspira-
cyjn¹, a póŸniej edukacyjn¹. Jest jedynym 
cz³onkiem Solidarnoœci Walcz¹cej odzna-
czonym w 25 rocznicê stanu wojennego, 
tym bardziej cieszy mnie to odznaczenie - 
mówi Kornel Morawiecki.

Edward Wóltañsaki w okresie stanu 
wojennego w wiêzieniu i tzw. internacie 
spêdzi³ ponad rok. S¹dzony by³ za strajk 
w kopalni Rudna. - To odznaczenie 
utwierdza mnie w przekonaniu, ¿e 
mia³em swój wk³ad w walkê o woln¹ 
i niepodleg³¹ Polsk¹. Wymiar szczególny 
nadaje temu fakt, ¿e odebra³em je z r¹k 
prezydenta Lecha Kaczyñskiego - 
t³umaczy Edward Woltañski - dziœ 
pracownik „Energetyki”.                 (MG)

W rocznicê grudnia
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