
 Witając przybyłych do Łabęd 
prezes Marek Palka i wiceprezes Zbig-
niew Techmański wyrazili ogromne 
zadowolenie z możliwości spotkania 
się, po kilkuletniej przerwie, w tak du-
żym i zacnym gronie pracowników i 
przyjaciół Huty Łabędy. 
 - Chciałbym powitać parlamen-
tarzystów, naszych odbiorców, dostaw-
ców, wszystkich kontrahentów, ale 
przede wszystkim pracowników, którzy 
przez długi czas nie mogli się spotkać na 
hutniczej biesiadzie z powodów obiek-
tywnych, w tym pandemii COVID-19. 
Tym bardziej gorąco Was witam. Choć 
może trochę skromniej niż to bywało w 
latach poprzednich, ale mam nadzieje, 
że będziemy się razem dobrze bawić. 
Dziękuję, że jesteście z nami – powie-
dział prezes Marek Palka.

 Dołączając się do powitań wice-
prezes Zbigniew Techmański podzię-
kował byłym pracownikom, którzy całe 
swoje zawodowe życie spędzili w Hucie 
Łabędy oddając jej serce i zdrowie. 
 Jako pierwszy z gości głos zabrał 
poseł Wojciech Szarama dziękując 
hutnikom za ich codzienną trudną pracę 
wspominając, iż huta była jednym z 
producentów jakże ważnej dla bezpie-
czeństwa naszego kraju zapory, której 

elementy stalowe w bardzo szybkim 
tempie powstały w hucie,  a później 
były montowane na granicy polsko-
białoruskiej.
 Senator Dorota Tobiszowska, 
stwierdziła, że jako pracownik Polskiej 
Grupy Górniczej wie jak ważną i 
odpowiedzialną produkcję dla górni-
ctwa wykonuje się w Łabędach. Wyra-
ziła słowa uznania, a także zapewniła o 
wsparciu dla hutników.

 - Niech patron święty Florian otacza 
Was i Wasze rodziny opieką każdego 
dnia i daje Wam poczucie bezpie-
czeństwa – mówił poseł Jarosław 
Gonciarz dziękując hutnikom za zapro-
szenie na to wyjątkowe święto. Życzył 
by huta się rozwijała zapewniając miej-
sca pracy i godne warunki bytu hutni-
kom i ich rodzinom. Jako poseł z Gliwic 
zadeklarował wsparcie i otwartość w 
rozwiązywaniu problemów.
 W imieniu zarządu Węglokoksu 
głos zabrał wiceprezes Łukasz Śmi-
gasiewicz. Podziękował on za bardzo 
dobry rok 2021, osiągnięte wyniki 
produkcyjno-ekonomiczne, a także 
sprawne i terminowe wykonanie ele-
mentów zapory. Życzył jeszcze więcej 
powodów do dumy z faktu bycia hut-
nikiem.

 Po przemówieniach goście złożyli 
życzenia i gratulacje na ręce zarządu 
Huty Łabędy – prezesa Marka Palki i 
wiceprezesa Zbigniewa Techmań-
skiego. 
 Dziękując za miłe słowa, życzenia i 
gratulacje dla wszystkich hutników i 
kierownictwa Huty Łabędy prezes 
otworzył biesiadę, która rozpoczęła się 
od występu Orkiestry Dętej Huty 
Łabędy pod batutą Damiana Kciuka.

 Zabawa przy dźwiękach muzyki, w 
dobrym towarzystwie sprawdzonych 
przyjaciół trwała do późnych godzin. 
Przy potrawach z grilla, zimnym piwie 
mało kto myślał o szybkim powrocie do 
domu. 
 Gwiazdą wieczoru był kabaret 
RAK. Występ Krzysztofa Hanke i 
Krzysztofa Respondka, odnoszący się 
zarówno do spraw bieżących jak i 
ludzkich przywar był przyjmowany 
gorącymi brawami. To była świetna 
zabawa po ciężkiej pracy. 
 Żegnając się hutnicy wyrażali 
nadzieję, na ponownie spotkanie na 
tradycyjnej karczmie w roku przy-
szłym, w którym Huta Łabędy będzie 
obchodzić jubileusz 175 lecia. 
 Serdecznie gratulujemy odznaczo-
nym pracownikom i jubilatom.

  3 czerwca w Łabędach z okazji Dnia Hutnika 
odbyła się biesiada, na którą przybyli obecni i byli 
pracownicy Huty Łabędy, zaproszeni goście, w 
tym parlamentarzyści, menedżerowie spółek 
Grupy Kapitałowej Węglokoksu, przedstawiciele 

świata nauki, instytucji samorządowych i organizacji związków zawodowych. Kilka dni wcześniej 27 maja 
podczas uroczystej akademii wręczono odznaki „Zasłużony dla Huty Łabędy” oraz uhonorowano 
długoletnich pracowników obchodzących swoje zawodowe jubileusze. 
 Wśród gości hutniczej biesiady byli. m.in. senator RP Dorota Tobiszowska, posłowie na Sejm 
Wojciech Szarama i Jarosław Gonciarz, wiceprezes Węglokoksu Łukasz Śmigasiewicz, prezes Huty Pokój 
Profile Zbigniew Przebindowski, prezes Huty Pokój Jacek Srokowski, prezes Cognor Przemysław 
Sztuczkowski, dyrektor finansowy Cognor Krystian Gunia, prezes Regionalnen Izby Przemysłowo-
Handlowej w Gliwicach Wiktor Pawlik, dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Metalurgii Żelaza prof. Adam 
Zieliński, przedstawiciele uczelni wyższych, a także Rady Programowej ds. Rozwoju gliwickiej huty. 

Prezesi Marek Palka i Zbigniew Techmański witają 
zaproszonych gości i pracowników huty.

Licznie przybyli na hutniczą biesiadę goście i zasłużeni działacze SITPH.

... senator Dorota Tobiszowska... ...prezesi Zbigniew Przebindowski, 
Jacek Srokowski i Grzegorz Nowak.

... Jana Szreniawskiego za wspieranie 
inicjatyw i pomoc w ich realizacji. 

Wspólne śpiewanie i dobra zabawa w gronie przyjaciół 
to tradycja hutniczych biesiad.

Krzysztof Respondek z kabaretu RAK
zaintonował...

... Szła dzieweczka do laseczka. 

Rozmowa z posłem Jarosławem Gonciarzem 
w mniej formalnej atmosferze.

Potrawy z grilla w upalne popołudnie 
dobrze smakowały z zimnym piwem.
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Wśród gości m.in. dyrektor Łukasiewicz IMŻ prof. Adam Zieliński, 
prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej Wiktor Pawlik.

Gratulacje i życzenia na ręce zarządu huty 
składają poseł Wojciech Szarama...
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