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25. PIELGRZYMKA LUDZI PRACY

Wolna Polska musi byæ przyjazna pracownikom
50 tysiêcy ludzi pracy na Jasnej Górze

50 tysiêcy ludzi, w zdecydo-
wanej wiêkszoœci cz³onków
NSZZ „Solidarnoœæ”, którzy
setkami autokarów przyjechali
z ca³ej Polski, uczestniczy³o w
jubileuszowej 25. pielgrzymce
Ludzi pracy na Jasn¹ Górê.
Punktem kulminacyjnym dwu-
dniowych uroczystoœci by³a
niedzielna Msza Œw. koncele-
browana przez kardyna³a Hen-
ryka Gulbinowicza, metropoli-
tê wroc³awskiego. Wziêli w
niej udzia³ liczni goœcie – m.in.
mama ks. Jerzego Popie³uszko,
premier Jaros³aw Kaczyñski,
G³ówny Inspektor Pracy –
Bo¿ena Borys–Szopa, prezy-
denci £odzi i Czêstochowy i in.

Przed rozpoczêciem Eucha-
rystii do zebranych zwróci³ siê
przewodnicz¹cy Komisji Krajo-
wej – Janusz Œniadek. Podkre-
œli³, ¿e „wielkie wo³anie Jana
Paw³a II i ksiêdza Jerzego –
twórcy pielgrzymek Ludzi
Pracy – wype³ni³o siê szybciej
ni¿ marzyliœmy”. Ale doda³ te¿,
¿e „wolna Polska musi byæ Pol-
sk¹ przyjazn¹ pracownikom,
troszcz¹c¹ siê o ten najcenniej-
szy kapita³ – kapita³, którym
jest cz³owiek”. Janusz Œniadek
zarysowa³ plan kampanii, któr¹
pod tymi has³ami chce rozpo-
cz¹æ nasz Zwi¹zek. „¯¹dajmy
od ludzi aspiruj¹cych do rz¹-
dzenia Polsk¹  i od tych, którzy
rz¹dz¹ zak³adami pracy – aby je

realizowali”
–

wzywa³ zebranych zwi¹zkow-
ców J.Œniadek.

Do tego tematu odniós³ siê
te¿ premier Jaros³aw Kaczyñski
nawi¹zuj¹c do postaci ksiêdza
Jerzego i przes³ania, które niós³
– wo³ania o Polskê sprawiedli-
w¹ i Polskê solidarn¹. Premier
podkreœli³, ¿e „Solidarnoœæ” to
przes³anie stara siê realizowaæ
od samego pocz¹tku.

Biskup Stefan Cichy ordyna-
riusz Diecezji Legnickiej przy-
pomnia³ o 25. Rocznicy Zbrod-
ni Lubiñskiej. – 31 sierpnia
1982 roku grupa ludzi z ‘Soli-
darnoœci’ chcia³a zamanifesto-
waæ swoj¹ przynale¿noœæ do
tego Niezale¿nego Samorz¹d-
nego Zwi¹zku Zawodowego.
Wyszli na ulicê na pokojow¹
manifestacjê. Trzech z nich zgi-
nê³o, jedenastu zosta³o rannych
– mówi³.

Na zakoñczenie Mszy Œw.
akt Zawierzenia Polskiego
Œwiata Pracy przed Tronem
Królowej Polski przedstawi³
arcybiskup Tadeusz Goc³owski,
metropolita gdañski, Krajowy
Duszpasterz Ludzi Pracy. Arcy-
biskup Goc³owski podziêkowa³
za dar ¿ycia, wiarê i wolnoœæ,

któr¹ odzyskaliœmy w naszym
pokoleniu. Przywo³a³ te¿ s³owa
Jana Paw³a II o odpowiedzialno-
œci, która spoczywa nie tylko na
rz¹dach, ale tak¿e na organiza-
cjach stoj¹cych na stra¿y intere-
sów zbiorowych pracowników
i pracodawców. „WeŸ w szcze-
góln¹ opiekê Ojczyznê nasz¹
zw³aszcza w tym roku, gdy
bêdziemy dokonywali wa¿nych
wyborów i obroñ j¹ przed
tymi, którzy j¹ niszczyli przez
lata totalitarnego zniewole-
nia”– mówi³ na zakoñczenie
metropolita gdañski.

W trakcie uroczystoœci krê-
cono zdjêcia do filmu fabular-
nego pt. Popie³uszko. Z tego
te¿ powodu prowadz¹cy
wezwa³ do chwilowego zwi-
niêcia kilkuset wspó³czesnych
transparentów z logo „Solidar-
noœci” i nazwami zak³adów
pracy z ca³ego kraju. Re¿yser
filmu podkreœli³, ¿e nawet nie
marzy³ o takiej okazji, jak¹ daje
obecnoœæ kilkudziesiêciu tysiê-
cy pielgrzymów tu, na Jasnej
Górze.

G³ównym organizatorem
tegorocznej Pielgrzymki by³
Region Zag³êbie Miedziowe. 
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Polska przyjazna pracownikom, to Polska, w której
– pracownicy s¹ najcenniejszym kapita³em,
– chroni siê sta³y stosunek pracy,
– przestrzega  prawa i standardów pracy – zw³aszcza konstytucyj-
nego prawa do zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe,
– dialog spo³eczny jest jedyn¹ metod¹ rozwi¹zywania sporów.

Fragment wyst¹pienia Janusza Œniadka, przewodnicz¹cego KK
NSZZ „Solidarnoœæ” na Jasnej Górze.
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Deklaracja programowa
oraz towarzysz¹ca jej
uchwa³a „Polska przy-

jazna pracownikom” to d³ugo
oczekiwane i najwa¿niejsze
dokumenty przyjête przez
zjazd. – Deklaracja to rozwiniê-
cie g³ównego dokumentu
zwi¹zku, jakim jest statut. Ma
pokazywaæ fundament Solidar-
noœci i kierunki, w jakich chce-
my dzia³aæ – stwierdzi³ Jacek
Rybicki, sekretarz Komisji Kra-
jowej, jeden z jej g³ównych
autorów. – PóŸniej najpewniej
przygotujemy kilkudziesiêcio-
stronicowy program, tak jak
czyni¹ to zwi¹zki zawodowe na
Zachodzie – stwierdzi³. 

U¿yto broni
Zanim dokument zosta³ przy-

jêty, delegaci mieli okazjê przypo-
mnieæ sobie historiê wydarzeñ
sprzed 25 lat, które rozegra³y siê
w pobliskim Lubinie. To ta roczni-
ca by³a g³ównym powodem zor-
ganizowania zjazdu w Zag³êbiu
Miedziowym. 

– Æwieræ wieku temu w Lubi-
nie strzelano do ludzi, którzy 31
sierpnia 1982 roku chcieli obcho-
dziæ rocznicê powstania swojego
zwi¹zku. Padli zabici i ranni. To
by³y kolejne, po górnikach 
z kopalni „Wujek”, ofiary stanu
wojennego – mówi³ do uczestni-
ków zjazdu w homilii wyg³oszo-
nej w legnickiej katedrze Stefan
Cichy, ordynariusz diecezji legnic-
kiej. – Wspominaj¹c tych, którzy
zginêli za Solidarnoœæ, przypomi-
namy sobie jak czêsto mówi³ 
o Solidarnoœci i do Solidarnoœci

Jan Pawe³ II. „Niech Pan zachowa
we wszystkich cz³onkach Zwi¹z-
ku ducha jednoœci. Niech Bóg da
si³ê, by w³asne ambicje ust¹pi³y
zabiegom o dobro wspólne” 
– cytowa³ pos³anie Jana Paw³a II
do uczestników zjazdu krajowe-
go sprzed siedmiu lat.

– To by³a pokojowa manifesta-
cja – stwierdzi³ Bogdan Or³owski,
przewodnicz¹cy ZR Zag³êbia
Miedziowego, przypominaj¹c
historiê zbrodni lubiñskiej. 
– Wznoszono okrzyki: „Uwolniæ
Lecha, zamkn¹æ Wojciecha”.
Przeciwko demonstrantom
u¿yto gazu ³zawi¹cego. „Pacho³ki
Bre¿niewa”, „Gestapo” – zawo-
³ali w odpowiedzi uczestnicy pro-
testu. Gdy przyby³ pluton legnic-
kiego ZOMO, u¿yto ostrej amu-
nicji. Strzelano d³ugimi i krótkimi
seriami. Zginê³o trzech m³odych
ludzi, 11 zosta³o rannych. Zbrod-

nia lubiñska by³a bezprecedenso-
wa, bo brutalnie spacyfikowano
ma³¹, wówczas 30-tysiêczn¹
miejscowoœæ. I dziœ, czcz¹c
pamiêæ poleg³ych, trzeba powtó-
rzyæ: tam, gdzie dzieje siê krzyw-
da robotnikom, tam by³a, jest 
i bêdzie Solidarnoœæ.

Zjazd przyj¹³ stanowisko, 
w którym oddaje ho³d Micha³o-
wi Adamowiczowi, Mieczys³a-
wowi PoŸniakowi i Andrzejowi
Trajkowskiemu, którzy zginêli 25
lat temu w Lubinie od kul
zomowców, a tak¿e rannym
uczestnikom tamtych zajœæ. 

Delegaci skierowali tak¿e spe-
cjalne pos³anie do Ojca Œwiêtego.
„Dziêkujemy Ci za Twoje s³owa
mówi¹ce o sprawiedliwoœci 
i mi³oœci w ¿yciu spo³ecznym, 
w których zwracasz uwagê na
problemy cz³owieka w globalizu-
j¹cym siê œwiecie. Przyrzekamy,

¿e wszelkie dzia³ania, jakie
bêdziemy podejmowaæ w obro-
nie ludzi pracy, nacechowane
bêd¹ dialogiem, który pragniemy
prowadziæ z tymi, którzy praw-
dziwie troszcz¹ siê o cz³owieka
w jego zawodowym i rodzinnym
otoczeniu” – napisano m.in. 
w liœcie do Benedykta XVI.

Jaka Polska? 
Deklaracja programowa

wyznacza kilkanaœcie prioryte-
tów Solidarnoœci. M.in. prawo do
pracy – bezpiecznej i godziwie
wynagradzanej, zabezpieczenie
powszechnego dostêpu do us³ug
publicznych (ochrony zdrowia,
edukacji, dóbr kultury), dialog
spo³eczny, ale tak¿e dzia³ania na
rzecz prorodzinnej polityki pañ-
stwa, spo³ecznej gospodarki ryn-
kowej, równoœci w korzystaniu
z praw oraz ochrony interesów
pracowników na forum miêdzy-
narodowym. 

„Solidarnoœæ dzia³a na rzecz
pañstwa praworz¹dnego, opar-
tego na zasadzie pomocniczoœci,
z jak najszerszym udzia³em oby-
wateli w ¿yciu spo³ecznym. Nie-
skrêpowane organizowanie siê
pracowników to jedno z funda-
mentalnych praw cz³owieka.
Naruszanie tego prawa to zagro-
¿enie dla demokracji, z którym
bêdziemy stanowczo walczyli.
Oczekujemy, ¿e wymiar sprawie-
dliwoœci bêdzie w tej walce
naszym sojusznikiem” – g³osi
deklaracja programowa.

Sporo miejsca poœwiêcono 
w niej sprawie dialogu spo³eczne-
go. „Solidarnoœæ opowiada siê za

Przyjazna pracownikom
Przyjêcie deklaracji programowej, z³o¿enie ho³du zabitym i rannym 25 lat temu w pobliskim Lubinie i spotkanie z premierem
Jaros³awem Kaczyñskim – zdominowa³y XXI Krajowy Zjazd Delegatów Solidarnoœci.

KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW, LEGNICA–LUBIN 

STANOWISKO NR 1 XXI KZD
ws. Zbrodni Lubiñskiej

W 25 rocznicê Zbrodni Lubiñskiej Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ
„Solidarnoœæ” sk³ada ho³d zastrzelonym i rannym uczestnikom poko-
jowej manifestacji zorganizowanej w Lubinie 31 sierpnia 1982 roku

dla uczczenia drugiej rocznicy podpisania Porozumieñ Sierpniowych.
Od kul brutalnie interweniuj¹cej milicji zginêli wówczas nasi koledzy:

Micha³ Adamowicz, Mieczys³aw PoŸniak i Andrzej Trajkowski.
¯yj¹c dziœ w wolnym i suwerennym kraju, winni jesteœmy pamiêæ
wszystkim Ofiarom dramatycznych lat stanu wojennego. To ich

poœwiêcenie zbudowa³o fundament niepodleg³ej
i demokratycznej Polski.

NSZZ „Solidarnoœæ” nigdy o nich nie zapomni!
Krajowy Zjazd Delegatów wyra¿a szacunek i wdziêcznoœæ 

tak¿e tysi¹com bezimiennych, którzy w tamtych ponurych czasach
mieli odwagê otwarcie upominaæ siê o wolnoœæ, prawa 

pracownicze i zwi¹zkowe. Wspó³czesna m³odzie¿ mo¿e byæ dumna 
ze swych rodziców.
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Artyœci w  oblê¿onym mieœcie
Obchody 25. Rocznicy Zbrodni Lubiñskiej ju¿ za nami. Przez cztery dni (30, 31 sierpnia i 1,2 wrzeœnia) nasze miasto
poch³oniête by³o g³ównie tym wydarzeniem. Wiele miesiêcy przygotowañ, goœcie, liczne koncerty, konkursy i wystaw.
Mieszkañcy Lubina godnie oddali czeœæ poleg³ym w 1982 roku górnikom. Zaproszeni artyœci swoimi wystêpami w doskona³y
sposób podkreœlili wagê uroczystoœci, a koncerty zosta³y sprawnie zorganizowane.

Dzieñ pierwszy. 
Dumni z rodziców

Koncert rozpocz¹³ obchody 25. roczni-
cy Zbrodni Lubiñskiej. Mimo ch³odnego
wieczoru mieszkañcy miasta t³umnie przy-

szli na koncert lubiñskich zespo³ów. Kon-
cert poprowadzi³ Rafa³ „Belushi” Rataj-
czak, lider zespo³u „Œwinka Halinka”. Na
scenie mo¿na by³o us³yszeæ takie zespo³y
jak Rivendell, Rewizja, Fix Up, Mektub,
Œwinka Halinka, No Mercy, THR,

Naaman, Liverpool, Ultra oraz Izmael.
Ka¿dy zespó³ przygotowa³ po kilka utwo-
rów z lat osiemdziesi¹tych, nawi¹zuj¹cych
do tego, co wydarzy³o siê 25 lat temu.
Pamiêtam te wydarzenia. Co wiêcej, œmia-
³o móg³bym przeprowadziæ wizjê lokaln¹
– mówi Marcin Domonik z zespo³u Izma-
el – wykonujemy piosenki Jacka Kaczmar-
skiego, najwiêkszego barda Solidarnoœci.
Aran¿ujemy je nieco ostrzej, tak aby
dotrzeæ do ludzi m³odych, którym brakuje
czasem historycznej œwiadomoœci.

Dzieñ drugi. 
To popo³udnie
ten wieczór
– Na lubiñskich b³oniach koncert roz-

pocz¹³ siê piosenkami Marka Grechuty –
„Œwiecie nasz” w wykonaniu zespo³u
Anawa i aktorów wroc³awskich. Na sce-
nie zaprezentowa³ siê równie¿ zespó³
Strachy Na Lachy ze swym premierowym
projektem “Kaczmarski”. Zagra³ te¿ rów-
nie¿ D¿em, którego planowany 25 lat
temu lubiñski koncert nie doszed³ do skut-
ku. Beno Otrêba – lider i basista grupy,
zapytany przez z nas o wspomnienia
sprzed 25 lat: – Pamiêtam jak doje¿d¿ali-
œmy do Lubina. Byliœmy przera¿eni tym, co
zobaczyliœmy, bo nie wiedzieliœmy co siê
tak naprawdê dzieje. Ktoœ krzykn¹³, ¿e
mamy jechaæ, wiêc przejechaliœmy miasto,
a obok nas jecha³y czo³gi, ZOMO. Po
jakimœ czasie zaczê³y nap³ywaæ do nas
informacje co siê tak naprawdê wydarzy³o
w Lubinie, – ¿e zginêli ludzie, ¿e s¹ ranni.
Dla nas to by³ ogromny szok, poniewa¿
zupe³nie przypadkiem znaleŸliœmy siê w
samym centrum tych wydarzeñ. – nie
kryje swojego wzruszenia basista. 

Dzieñ trzeci. 
Wehiku³ czasu
Ca³oœæ obchodów zosta³a przeniesio-

na na lubiñskie lotnisko. Od godziny 15
zagra³ zespó³ Proletaryat, potem zgro-
madzona publicznoœæ us³ysza³a miêdzy
innymi takie zespo³y jak Brak, Izrael czy
Bank. Wieczorem swój koncert da³ rów-
nie¿ jeden z najbardziej popularnych w
latach ’80 zespo³ów rockowych – TSA.
Wielkie wra¿enie zrobi³y równie¿ kon-
certy Budki Suflera oraz zespo³u T. Love.

Dzieñ czwarty. 
Do wolnoœci
Ostatni dzieñ „Muzyki z oblê¿onego

miasta” to projekt „Zakazane piosenki”,
w ramach którego popularni artyœci

wykonywali utwory „niewygodne” dla
re¿imu komunistycznego. Na scenie poja-
wili siê m.in. Lao Che, Muniek Staszczyk,
Renata Przemyk, Tomasz Budzyñski oraz
Gutek. Gwiazd¹ wieczoru by³ jednak Bob
Geldof, którego koncert wywar³ na

wszystkich wielkie wra¿enie. Podziw
budzi³a przede wszystkim scena, na której
zainstalowano specjalne, sprowadzone
specjalnie na to wydarzenie œwiat³a. 

Anna Bachta 
Express G³ogów-Lubin-Polkowice
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partnerskim dialogiem z rz¹dem
i pracodawcami, d¹¿¹c jednocze-
œnie, by to cz³owiek i jego god-
noœæ sta³y siê podstaw¹ relacji
spo³ecznych. Zwi¹zek opowiada
siê za negocjacyjnym systemem
zak³adowych i ponadzak³ado-
wych uk³adów zbiorowych i jest
otwarty na zawieranie umów
spo³ecznych uznawanych za Ÿró-
d³o prawa” – stwierdzono 
w deklaracji.

Uzupe³nieniem deklaracji jest
uchwa³a „Polska przyjazna pra-
cownikom”. Zwi¹zek wzywa 
w niej rz¹dz¹cych do budowania
pañstwa, w którym rozwój
gospodarczy staje siê Ÿród³em
poprawy warunków ¿ycia pra-
cowników i ich rodzin oraz syste-
matycznego zmniejszania sfery
ubóstwa i wykluczenia spo³ecz-
nego grup najs³abszych.

– Oczekujemy skutecznego
eliminowania przypadków ³ama-
nia praw pracowniczych i zwi¹z-
kowych, przede wszystkim przez
zaostrzanie kar za takie postêpo-
wanie – mówi³a wspó³autorka
uchwa³y Ewa Tomaszewska. 
– Opowiadamy siê za prorodzin-
n¹ polityk¹ podatkow¹ i systema-
tycznym wzrostem p³ac grup naj-
mniej zarabiaj¹cych. 

W uchwale jest mowa tak¿e 
o zapewnieniu w³aœciwego funk-
cjonowania systemu ubezpieczeñ
spo³ecznych, w tym corocznej
waloryzacji emerytur, uwzglêd-
niaj¹cej wzrost wynagrodzeñ. 

Wszyscy za jednego
Nim rozpoczê³a siê dyskusja

na temat uchwa³y programowej,
przewodnicz¹cy Solidarnoœci
Janusz Œniadek przedstawi³ infor-
macjê z rocznych prac Komisji
Krajowej, nawi¹zuj¹c do przyjê-
tego przed kilkoma dniami poro-
zumienia zwi¹zku z rz¹dem. – Po
podpisaniu tej umowy spotkali-
œmy siê z atakami. Oskar¿a siê
nas o to, ¿e z naszych dzia³añ
wyniknê³o okreœlone dobro dla
pracowników. Tak samo by³o 
w roku 1980 – mówi³ przewod-
nicz¹cy Solidarnoœci. – Oskar¿aj¹
nas ci, którzy cynicznie wykorzy-
stuj¹ to do celów politycznych.
Obawiaj¹ siê, ¿e zwykli ludzie na
naszym porozumieniu zyskaj¹. 
A Solidarnoœæ nie cofnie siê 
w realizacji podstawowych
postulatów. Bez wzglêdu na

oskar¿enia o wik³anie siê w poli-
tykê – zapewni³.

Œniadek motywowa³ wszyst-
kich cz³onków Solidarnoœci do
dzia³añ na rzecz organizowania
pracowników. – Jedna z akcji 
w bran¿y ochroniarskiej przynio-
s³a zaskakuj¹co dobre rezultaty.
W treœci porozumienia z firm¹
“Solid” znalaz³ siê zapis, który sta-
nowi, ¿e nowe osoby przycho-
dz¹ce do tej firmy, bêd¹ od razu
kierowane do Solidarnoœci 
– mówi³ szef zwi¹zku. 

Jako przyczynê niskiej jakoœci
dialogu spo³ecznego zarówno 
w Komisji Trójstronnej jak i woje-
wódzkich komisjach dialogu spo-
³ecznego wskaza³ niestabiln¹
sytuacjê polityczn¹. Obieca³, ¿e
zwi¹zek nie zrezygnuje z akcji
„Wszyscy za jednego”, kiedy
ludzie Solidarnoœci z ca³ej Polski
przyje¿d¿aj¹ do firmy, w której
³amane s¹ prawa pracowników.
Tak by³o ostatnio w Koninie.
Delegaci potêpili te¿ brutaln¹
interwencjê wynajêtych przez
prezydenta Kielc ochroniarzy
wobec strajkuj¹cych pracowni-
ków MPK.

Drugiego dnia na zjazd przyby³
premier Jaros³aw Kaczyñski.

– Cieszymy siê, gdy do etosu
Solidarnoœci chc¹ nawi¹zywaæ
inni – powiedzia³ do premiera
Kaczyñskiego Janusz Œniadek. 
– Dziœ, gdy Polska jest demokra-
tyczna, wci¹¿ aktualne pozostaj¹
idea³y socjalne, Sierpnia, m.in.
wzrost wynagrodzeñ, wyd³u¿e-

nie wieku emerytalnego, ale
tak¿e sprawa wolnych sobót. Bo
o ironio, musimy dziœ walczyæ 
o wolne niedziele. Solidarnoœæ
wierna bêdzie swojej przesz³oœci
i walczyæ o sprawy socjalne.

Premier Kaczyñski przyzna³, ¿e
jemu i PiS idea³y Sierpnia s¹ bar-
dzo bliskie.

– Mamy niepodleg³oœæ, ale do
rozwi¹zania pozosta³o wiele bar-
dzo powa¿nych problemów spo-
³ecznych aktualnych do dziœ. Pol-
ska siê rozwija, ale miliony pra-
cowników ¿yje ci¹gle w ciê¿kich
warunkach – stwierdzi³. 
– Pouczano nas, ¿e rynek sam
wszystko rozwi¹zuje. Otó¿ to
jest nieprawda. Potrzebna jest
aktywna polityka spo³eczna,
potrzebna jest Solidarna Polska,
bo bez tego nie bêdziemy mieli
sprawiedliwoœci spo³ecznej. Pol-
ska Solidarna to Polska dla
wszystkich, a nie tylko dla niektó-
rych. 

Sami wiedz¹ 
Kaczyñski sugerowa³ delega-

tom, ¿e warto wci¹¿ popieraæ
jego i Prawo i Sprawiedliwoœæ.

– Jeœli bêdziemy mogli dalej
rz¹dziæ, przemiany w Polsce
bêd¹ kontynuowane – zadekla-
rowa³ twardo. 

Natomiast Janusz Œniadek
przekaza³ Kaczyñskiemu przyjê-
t¹ w³aœnie Deklaracjê Programo-
w¹ Solidarnoœci. Odpowiedzia³
te¿ na czêsto stawiane pytanie,
czy Solidarnoœæ poprze w razie
przyspieszonych wyborów
Prawo i Sprawiedliwoœæ. – Ludzie
sami wiedz¹, które ugrupowanie
odwo³uje siê do etosu Sierpnia 
i realizuj¹ tamte marzenia Pola-
ków.

Kilku delegatów zwróci³o siê
do Kaczyñskiego o interwencjê 
w niektórych przedsiêbiorstwach
pañstwowych. – Ruch SA czeka
na prywatyzacjê od kilkunastu lat.
Za³oga nie mo¿e siê porozumieæ
z Ministerstwem Skarbu. – Nie
chc¹ z nami rozmawiaæ o pakie-
cie socjalnym – skar¿y³ siê
Andrzej Koprowski z Ruchu. 

Bogumi³ Nowicki, wiceszef
Sekretariatu £¹cznoœci wyliczy³
problemy w Poczcie Polskiej
(dezorganizacjê struktur i zamro-
¿enie p³ac) i TP SA (niew³aœciwy

nadzór w³aœcicielski i plany kolej-
nych zwolnieñ). Premier Kaczyñ-
ski obieca³ interwencjê w spra-
wie Ruchu i Poczty. – Niestety
“uk³ad” potrafi siê wszêdzie
wetkn¹æ, ale chcemy wyprosto-
waæ sytuacjê w tych firmach. 

Piotr Krawczyk pyta³, czy rz¹d
bêdzie tolerowaæ patologiê
zastêpowania umów o pracê,
umowami cywilnoprawnymi.
Przypomnia³ te¿ sprawê przy-
wrócenia œwiadczeñ przedeme-
rytalnych. Solidarnoœæ zebra³a 
w tej sporawie 650 tysiêcy podpi-
sów.

– Nie mo¿e byæ tak, ¿e osoba
po 40 latach pracy bez renty, bez
mo¿liwoœci dalszego zatrudnie-
nia, l¹duje na bruku – mówi³ Piotr
Krawczyk.

– Zastêpowanie umów 
o pracê, umowami o dzie³o i zle-
ceniami to ogromny problem.
Ktoœ, kto ma umowê cywilno-
prawn¹, traci wiele uprawnieñ.
Ten problem dotyczy prawie 
2 mln Polaków. To fa³szywe
samozatrudnienie. W porozu-
mieniu z Solidarnoœci¹ chcemy
przygotowaæ nowy kodeks
pracy, który zatka takie dziury.
Chcemy w konstytucji bardziej
zabezpieczyæ prawa pracowni-
ków – mówi³ Kaczyñski.

Premierowi wytkniêto nietra-
fione decyzje personalne. 
– Ludzie, którzy nie poradzili
sobie z uzdrowieniem PLL LOT,
teraz wziêli siê za przemys³ zbro-
jeniowy – grzmia³ Zdzis³aw Goli-
szewski. Andrzej Bdzikot, szef

KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW, LEGNICA–LUBIN 

STANOWISKO NR 3 XXI KZD
w 25. rocznicê powstania Solidarnoœci Walcz¹cej

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ”, uznaj¹c zas³ugi
Solidarnoœci Walcz¹cej w walce o demokratyczn¹ Polskê i w obronie
zdelegalizowanej w wyniku stanu wojennego w grudniu 1981 roku

“Solidarnoœci”, wyra¿a podziêkowanie wszystkim jej cz³onkom 
i wspó³pracownikom. Wasze bohaterstwo, bezkompromisowa 

i patriotyczna postawa dawa³a nadziejê na zwyciêstwo demokracji
nad panuj¹cym wówczas komunistycznym re¿imem. 
Zas³u¿yliœcie na wdziêcznoœæ i pamiêæ nasz¹ i przysz³ych 

pokoleñ Polaków.

STANOWISKO NR 5 XXI KZD
ws. sytuacji w sektorze paliwowo-energetycznym 

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” w zwi¹zku 
z napiêt¹ sytuacj¹ w sektorze paliwowo-energetycznym, ¿¹da reali-

zacji podpisanych przez Rz¹d RP porozumieñ.
Domagamy siê przyjêcia w trybie pilnym przez Sejm RP ustawy 
o konwersji akcji pracowniczych. W przypadku nie przyjêcia 

ww. ustawy, zwracamy siê do Premiera RP o podpisanie stosownego
porozumienia ze zwi¹zkami zawodowymi.

STANOWISKO NR 6 XXI KZD
ws. sposobu prywatyzacji spó³ek Skarbu Pañstwa 

oraz innych zak³adów pracy
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” wyra¿a 

sprzeciw wobec prywatyzacji spó³ek Skarbu Pañstwa i innych
zak³adów pracy bez zabezpieczenia interesów pracowniczych w

postaci podpisanego przez inwestora i zwi¹zki zawodowe pakietu
gwarancji pracowniczych.

Przyk³adem nieliczenia siê z pracownikami jest sprzeda¿ 
HSW Zak³ad Sprê¿ynowania sp. z o.o. w Stalowej Woli, 

Fortum Czêstochowa, Spó³ek Grupy Kapita³owej Zarz¹du
Morskiego Portu Gdynia.

Domagamy siê wprowadzenia takich uregulowañ prawnych, 
aby wynegocjowany i podpisany z zak³adowymi organizacjami 

zwi¹zkowymi pakiet gwarancji pracowniczych by³ integraln¹ czêœci¹
umowy prywatyzacyjnej.
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Refleksje po uroczystoœciach
XXI Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” odby³ siê w Legnicy.

Zorganizowany zosta³ przez
Region Zag³êbie Miedzio-
we. By³o to wydarzenie

wa¿ne nie tylko ze wzglêdu na obra-
dy i decyzje podczas nich podjête, ale
równie¿ dlatego, ¿e rok 2007 jest dla
Naszego Regionu wyj¹tkowy. 31
sierpnia up³ynê³o 25 lat od Zbrodni
Lubiñskiej. W 1982 r., gdy Lubinianie
obchodzili 2 rocznicê podpisania
Porozumieñ Gdañskich, w³adze
komunistyczne zdecydowa³y o poka-
zowej pacyfikacji miasta. Wiemy ju¿
dzisiaj, ¿e pacyfikacja by³a przygoto-
wana starannie, ¿e wykorzystano
ró¿ne formacje militarne i paramili-
tarne przede wszystkim ZOMO,
strzelaj¹ce do manifestantów i przy-
padkowych przechodniów jak do
kaczek. 

Dlatego te¿ dwa dni Zjazdu zosta-
³y wkomponowane w obchody 25
Rocznicy Wydarzeñ Lubiñskich. 

Zjazd rozpocz¹³ siê od mszy œwiê-
tej celebrowanej przez Biskupa
Legnickiego Stefana Cichego. JE
Biskup Cichy rozpocz¹³ równie¿
same obrady od modlitwy i b³ogos³a-
wieñstwa dla wszystkich uczestni-
ków. Przypomnia³ te¿ s³owa
„Naszego Papie¿a”:, ¿e solidarnoœæ
to wszyscy za jednego, nigdy prze-
ciwko sobie. 

Pierwszy dzieñ Zjazdu – 29 VIII
– zdominowa³y sprawozdania oraz
informacje o dzia³alnoœci Zwi¹zku
i jego w³adz w ci¹gu minionego roku.
Drugiego dnia delegaci podejmowa-
li uchwa³y dotycz¹ce: statutu, kierun-
ków dzia³alnoœci Zwi¹zku, stanowi-
ska odnoœnie Zbrodni Lubiñskiej
oraz deklaracji programow¹ o Soli-
darnej Polsce. Chocia¿ w Lubinie
trwa³a ju¿ sesja popularno-naukowa,
delegaci ciê¿ko pracowali, by wype³-
niæ porz¹dek dnia.

Zjazd sformu³owa³ tak¿e uroczy-
sty list do Ojca Œwiêtego Benedykta
XVI. Podziêkowano Papie¿owi za
ci¹g³e przypominanie o tym, jak
wa¿na jest ludzka godnoœæ  i jak wiel-
ka jest potrzeba jej poszanowania 
w wspó³czesnym œwiecie. Poprosili
równie¿ Ojca Œwiêtego o to by „by³
z nami w tych dniach gdy bêdziemy
wypraszali £aski Mi³osierdzia Bo¿ego
dla œp. Andrzeja Trajkowskiego, Mie-
czys³awa PoŸniaka, Micha³a Adamo-
wicza.”

Dla delegatów na  Zjazd i cz³on-
ków miedziowej „Solidarnoœci” nie-
zwykle wa¿ny by³ 31 VIII, wtedy 
w Lubinie zosta³a odprawiona uro-
czysta Msza Œwiêta ku czci pomor-
dowanych, koncelebrowana przez
prymasa ks. kardyna³a Józefa Glem-
pa, podczas której homiliê wyg³osi³
JE arcybiskup Henryk Gulbinowicz, 
a Prezydent Lech Kaczyñski wrêczy³
najwybitniejszym dzia³aczom z Tam-
tych Dni ordery i odznaczenia.  

Obchody 25 rocznicy Wydarzeñ
Lubiñskich rozpoczê³y siê ju¿ 30 VIII,
gdy zorganizowano sesjê popular-
no–naukow¹ „Lubin i Zbrodnia
Lubiñska’82”. Kilku naukowców
naœwietli³o sytuacje na Dolnym Œl¹-
sku w tamtym okresie, opisa³o
wydarzenia z 31 VIII– 2 IX 1982 r.
Przedstawiono tak¿e jeden z cie-
kawszych epizodów dzia³alnoœci
opozycyjnej bêd¹cy odpryskiem
wydarzeñ lubiñskich: Akcjê „Pod-
much”.

Po po³udniu zaœ otwarto wystawê
unikalnych zdjêæ Krzysztofa Raczko-
wiaka. To w³aœnie ten fotografik jest
autorem najs³ynniejszych zdjêæ zwi¹-
zanych z manifestacjami w Lubinie 
z sierpnia 1982 r. Podczas otwarcia
wystawy przeprosi³ za, w jego mnie-
maniu nienajlepsz¹, jakoœæ zdjêæ. Nie
móg³ prezentowaæ ich z negatywów
poniewa¿ zaginê³y one w nie wyja-
œnionych okolicznoœciach jeszcze 
w latach 80–tych, w redakcji jednego
z emigracyjnych  pism.

Obchodom koloryt nada³y kon-
certy zespo³ów rokowych pod
has³ami: „Dumni z rodziców” 
i „Muzyka z oblê¿onego Miasta”.

Dwa dni Zjazdu oraz cztery dni
Obchodów 25 rocznicy Zbrodni
Lubiñskiej by³y bardzo udane 
i naprawdê przynios³y niezapomnia-
ne wra¿enia.

Wra¿enia z wizyty 
premiera
Specjalnym goœciem Zjazdu by³

premier Jaros³aw Kaczyñski. Ponie-
wa¿ wiedziano o tym wczeœniej,
dziennikarze zabierali siê do „oskar-
¿ania” zwi¹zku o poparcie dla PiS 
w nieuchronnie zbli¿aj¹cej siê kam-
panii wyborczej. Jednak przewodni-
cz¹cy Janusz Œniadek wyraŸnie
mówi³ we wszystkich swych wyst¹-
pieniach, ¿e zwi¹zkowcom nikt nie
bêdzie niczego narzuca³. Ludzie maj¹
swój rozum i sami potrafi¹ rozstrzy-
gn¹æ, kto bêdzie najlepiej realizowa³
postulaty zwi¹zkowe. Obecnoœæ
zarówno premiera jak i prezydenta
wydaje siê byæ naturalna zwa¿ywszy
jak silnie byli zwi¹zani z NSZZ „Soli-
darnoœæ”, Lech Kaczyñski kandydo-
wa³ nawet na  przewodnicz¹cego.

Wszyscy, którzy s¹dzili, ¿e reakcj¹
delegatów na przybycie premiera
bêd¹ jedynie frenetyczne oklaski
i  laurki mogli siê rozczarowaæ, rze-
czywiœcie Jaros³aw Kaczyñski zosta³
przywitany uprzejmie, oklaskano
niektóre elementy jego wyst¹pienia
lecz potem przyst¹piono do zada-
wania konkretnych pytañ. Dotyczy³y
one problemów w Poczcie Polskiej 
i Telekomunikacji SA, zwrócono
uwagê na to, ¿e trudno jest siê poro-
zumieæ z Ministerstwem Skarbu 
w sprawie pakietów socjalnych 
w prywatyzowanym Ruchu, dziwio-
no siê jak to mo¿liwe, ¿e ludzie nie
radz¹cy sobie w jednej bran¿y s¹
przenoszeni do innej, zwrócono
premierowi uwagê na to , ¿e pra-
cownicy parków narodowych maj¹
wci¹¿ bardzo niskie p³ace.  

Pytano tak¿e kiedy rz¹d zaj-
mie siê wreszcie sprawami

zastêpowa-
nia

umów o pracê umowami o dzie³o
i zleceniami, kiedy zostanie za³atwio-
na sprawa zasi³ków przedemerytal-
nych? 

Delegaci pytali tak¿e o jednostko-
we sprawy np. o reformy organiza-
cyjne w Hucie „ Stalowa Wola”.
Okaza³o siê, ¿e premier jest dobrze
poinformowany, zgadza³ siê, ¿e
wszystkie wymienione sprawy
wymagaj¹ za³atwienia. Nie podwa¿a³
tego, co mówi¹ delegaci. Wiedzia³,
¿e niedobrze dzieje siê resorcie œro-
dowiska oraz, ¿e umowy cywilno-
prawne zamiast umów o pracê to
olbrzymia patologia.   

Gdy okaza³o siê, ¿e premier musi
doœæ szybko wyjechaæ delegaci
wyrazili, g³oœnym pomrukiem, nieza-
dowolenie, a nawet wezwali go, by
sam zdecydowa³ co ma robiæ. Sytu-
acja by³a o tyle delikatna, ¿e szef
rz¹du mia³ otworzyæ konferencjê
naukow¹ o Zbrodni Lubiñskiej, która
zaczyna³a siê w Lubinie. 

Premier przyby³ nieomal punktu-
alnie, naturalnie w otoczeniu bliskich
wspó³pracowników oraz BOR-
owców. Co wiêcej delegaci, goœcie
oraz dziennikarze musieli przybyæ
odpowiednio wczeœniej, aby
„przejœæ przez bramki” czyli poddaæ
siê kontroli na okolicznoœæ posiada-
nia œmiercionoœnych narzêdzi oraz
broni… Funkcjonariusze BOR oka-
zali siê bardzo grzeczni i sprawni.
Wobec czego kolega z Zarz¹du
Regionu musia³ rozstaæ siê ze scyzo-
rykiem, który pos³usznie zostawi³ na
portierni,  jedna z kole¿anek delega-
tek równie¿ na czas wizyty premiera
rozsta³a siê z etui, w którym znajdo-
wa³y siê: szczypczyki do regulowania
brwi, pilnik do paznokci i inne tego
rodzaju, niezbêdne niewieœcie akce-
soria.      

Premier zachowa³ siê niezwykle
uprzejmie, jak to ma w zwyczaju
ca³owa³ napotkane panie po rêkach,
spotka³ siê z obs³ug¹ Zjazdu oraz 
z pracownikami hotelu, w którym
Zjazd siê odbywa³, zgodzi³ siê rów-
nie¿ na wspólne zdjêcia. 

Gdy premier wszed³ na salê
obrad, mogliœmy równie¿ obserwo-
waæ pracê jego osobistej ochrony. Jej
szef sta³ sobie z boku i cicho przema-
wia³ do malutkiego mikrofoniku,
kilka metrów dalej jego polecenia
spe³niali funkcjonariusze w cywilu, 
a to odsuwaj¹c delikatnie dziennika-
rzy i fotoreporterów, a to prze-
mieszczaj¹c siê, by pojawiæ siê miej-
scach nie doœæ kontrolowanych.   

Wszystko to by³o bardzo efek-
towne.

Akredytacji by³o sporo. W pierw-
szym dniu zrobiono masê zdjêæ Pre-
zydium oraz JE Biskupowi S. Ciche-
mu. 

Dziennikarze
Obfotografowano salê zjazdow¹,

a kilku co ambitniejszych reporte-
rów poprosi³o o wywiad szefa
Zwi¹zku. I toby by³o na tyle. Infor-
macje ze Zjazdu , w ogólnopolskich
mediach publicznych, zdominowa³a
sprawa pacyfikacji legalnego strajku
„Solidarnoœci” w kieleckiej MPK.
Trzeba przyznaæ, ¿e nie by³o tu ¿ad-
nych usprawiedliwiaj¹cych prezy-
denta Kielc komentarzy, ci dzienni-
karze, których s³yszeliœmy, byli
podobnie jak delegaci Zjazdu obu-
rzeni. Informacje zjazdowe by³y
dos³ownie kilkuminutowe. A w lokal-
nej telewizji Zbrodniê Lubiñsk¹
nazwano „tzw. zbrodni¹ lubiñsk¹”.
Doprawdy nie ¿yczymy redakto-
rom, by spotka³a ich kiedykolwiek 
w ¿yciu „tzw. œmieræ bliskich”  

Oczywiœcie wszyscy ci, którzy
mieli z góry przygotowan¹ tezê 
o zaanga¿owaniu Zwi¹zku i Zjazdu
w politykê, tezê tê i tak podali np.
jedno z bezp³atnych, legnickich pism,
w taki sposób zacytowa³o przewod-
nicz¹cego Œniadka, ¿e wysz³o i¿
wzywa on niemal otwarcie do g³oso-
wania na partiê obecnie rz¹dz¹c¹. 

Generalnie dziennikarze okupo-
wali kuluary. Stali dooko³a wysokich
stolików , pili kawê lub herbatê 
i wygl¹dali niezwykle imponuj¹co ze
swoimi precyzyjnymi aparatami
fotograficznymi, kamerami i oczywi-
œcie charakterystycznymi torbami,
przewieszonymi przez ramiê. Ka¿dy
z nich wygl¹da³ jakby za chwilê mia³
otrzymaæ nagrodê za wa¿ny repor-
ta¿ lub b³yskotliwe zdjêcie. 

Tymczasem jednak w drugim dniu
Zjazdu w pe³nej gotowoœci oczeki-
wali premiera. Raz zdarzy³ im siê fal-
start: rzucili siê migaæ fleszami, gdy
tymczasem to skromnie przyszed³
przewodnicz¹cy Zwi¹zku, by podaæ

torbê z suwenirami dla premiera
któremuœ ze zwi¹zkowców. 

Oczywiœcie widowiskowo wygl¹-
dali dzia³acze, delegaci 
i goœcie badani przez BORowców
rêcznym wykrywaczem metali. Fle-
sze miga³y, gdy pojawi³ siê Marian
Krzaklewski, czy prezydent Legni-
cy…By³ jednak i taki ciekawy
moment, który chyba trochê œwiad-
czy o wiedzy  braci dziennikarskiej.
Oto gratka, przychodzi sam Kornel
Morawiecki, detektor idzie w ruch.
A fotoreporterzy gdzie??? Daleko.
Pewnie dlatego, ¿e nie zdawali sobie
sprawy, ¿e w³aœnie pojawi³a siê
legenda podziemnej „Solidarnoœci
Walcz¹cej”. Tymczasem Zjazd przy-
j¹³ uchwa³ê uznaj¹c¹ zas³ugi „ Solidar-
noœci Walcz¹cej” dla niepodleg³oœci
Polski.  

Po wizycie premiera wszystkich
dziennikarzy wywia³o, jak jeden m¹¿
pomknêli do Lubina. Zjazd jako taki
drastycznie straci³ dla nich na atrak-
cyjnoœci 

Delegaci i reszta, 
czyli my
Przyjemnie by³o przygl¹daæ siê

obradom. Niby nic nadzwyczajnego,
poprawka, uchwa³a, deklaracja, sta-
tut, zmiany do statutu. A jednak
nieco optymistyczniej patrzy siê 
w przysz³oœæ, gdy widzi siê tych ludzi
tak konkretnych, nie „lej¹cych
wody”, znaj¹cych siê na rzeczy,
naprawdê zaanga¿owanych, ceni¹-
cych sobie ideê solidarnoœci. Pewnie,
by³y w niektórych sprawach burzli-
we dyskusje, pada³y mocne s³owa 
i w u¿yciu by³ ostry ton, ale i to by³o
w jakimœ stopniu pokrzepiaj¹ce,
widaæ by³o, ¿e tym ludziom napraw-
dê zale¿y na czymœ wiêcej ni¿ spokój
i pensja. 

Bowiem dla spo³eczeñstwa oby-
watelskiego najcenniejsi s¹  tacy w³a-
œnie ludzie, dzia³acze, spo³ecznicy
gotowi poœwiêciæ swój czas, urlop,
spokój w pracy ( niektórzy szefowie
nawet pañstwowych i miejskich
instytucji nie przepadaj¹ za „Solidar-

noœci¹”, której
dzia³acze
zawsze czegoœ

chc¹ i
„maru-

dz¹”
vide

spór dyrektora legnickiego MOPSU 
z tamtejsz¹ „ Solidarnoœci¹”).           

Kuluary. Gdy tylko og³aszano
przerwê kuluary zape³nia³y siê. Dele-
gaci poszukiwali starych znajomych.
Tam ka¿dy by³ czyimœ znajomym, gdy
wyrazi³am na ten temat zdziwienie, p.
Zbyszek KuŸniar powiedzia³, ¿e prze-
cie¿ to ju¿ 27 lat dzia³alnoœci, ¿e nie-
jedno siê razem przesz³o, niejedn¹
koalicjê zawi¹za³o, w ró¿nych, zwi¹z-
kowych sprawach wystêpowa³o...   

Dwudniowy Zjazd, w którym
uczestniczy oko³o 300 osób z ró¿-
nych stron Kraju, to powa¿ne przed-
siêwziêcie logistyczne. Chodzi³o nie
tylko o to by utrzymaæ delegatów 
w samej Legnicy, ale tak¿e prze-
wieŸæ ich do Lubina, gdzie tak¿e
trzeba by³o siê nimi opiekowaæ, tym
którzy miêli byæ odznaczeni przez
prezydenta, wskazaæ odpowiednie
miejsce.

I s¹dzê, ¿e Zarz¹d Regionu z prze-
wodnicz¹cym Bogdanem Or³ow-
skim na czele spisa³ siê na medal.

A obs³uga Zjazdu by³a po prostu
bajeczna. Bajeczna ze wzglêdu na
urodê i humor, bajeczna ze wzglêdu
na wyj¹tkow¹ uprzejmoœæ i bajecz-
na ze wzglêdu na kompetencjê
i ofiarnoœæ. 

Dziewczyny poœwiêci³y swój czas,
niektóre musia³y wzi¹æ urlop „na
¿¹danie” i by³y na miejscu przez CA£E
DWA DNI ZJAZDU. Wydawa³y
akredytacje, udziela³y informacji, przy-
pomina³y o godzinach obiadów, dba³y
o to by nie zosta³y uszkodzone pre-
zenty dla delegatów, pilnowa³y szat-
ni… Kasia Wojtkowska, Ala Przynio-
s³o, Basia Cebo, Wioletta Gutowska,
Ma³gosia Wierzbicka, Bo¿ena Nowak
i nasze nieocenione Krysia Marcinow-
ska i Ewa Kosiorowska z Zarz¹du
Regionu. Wœród pañ by³ jeden „rodzy-
nek”– Krzysztof Sarapata. To jego w³a-
œnie cytowa³ dziennikarz TVP, gdy w
„telewizorze” przedstawia³ opinie
zwi¹zkowców na temat tego, co zda-
rzy³o siê w Kielcach.

I jeszcze jedna sprawa – piêkny
wystrój sali zjazdowej. Naturalnie by³
krzy¿. Œciany zaœ zdobi³y artystycznie
wykonane banery autorstwa K. Nie-
myjskiego, przedstawia³y d³onie
otwarte, wskazuj¹ce, pokazuj¹ce
literê V, zaciœniête w piêœæ, które
komponowa³y siê z motywami zdjêæ
K. Raczkowiaka. Ca³oœæ robi³a bar-
dzo mocne wra¿enie. 

Wszystkim nale¿¹ siê wielkie
podziêkowania i ¿yczenia aby
nastêpny, organizowany, przez
Region Zag³êbie Miedziowe, Zjazd
Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ”
wypad³ równie wspaniale.   

Bardzo dobr¹ relacjê ze Zjazdu
zda³ nasz zwi¹zkowy „ Tygodnik „Soli-
darnoœæ”. Agnieszka 

Rurak–¯eleŸny 
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sekretariatu ochrony œrodowiska
skrytykowa³ politykê ministra Jana
Szyszki. – W tym resorcie Polski
Solidarnej nie ma! Wysoko wykwa-
lifikowani pracownicy parków
narodowych i gospodarki wodnej
od lat zarabiaj¹ grosze. A to opinio-
twórcze œrodowiska dla polskiej
wsi. 

Kaczyñski zgodzi³ siê, ¿e niektóre
decyzje kadrowe by³y chybione. 
– Mamy wiele skarg dotycz¹cych
resortu œrodowiska, ¿e stare tam
trwa – mówi³ Kaczyñski. 

Zas³u¿eni 
dla Solidarnoœci
Niespodziank¹ by³a przyjêta nie-

mal jednog³oœnie uchwa³a uznaj¹ca
zas³ugi organizacji Solidarnoœæ 
Walcz¹ca w walce z komuniz-
mem.

„Wasze bohaterstwo, bezkom-
promisowa i patriotyczna postawa
dawa³a nadziejê na zwyciêstwo
demokracji nad panuj¹cym wów-
czas komunistycznym re¿imem”
– napisali delegaci. Szefowi SW
przyznano tytu³ Zas³u¿onego dla
Solidarnoœci. Tytu³ otrzymali te¿
m.in. Abp Tadeusz Goc³owski, bp
Edward Materski, Józef Konkel i Jan
Pietrzak. 

Wype³niæ 
zobowi¹zanie Sierpnia
W 25. rocznicê zbrodni lubiñ-

skiej, delegaci Krajowego Zjazdu
Solidarnoœci oddali ho³d poleg³ym 
i rannym w walce o niepodleg³oœæ
mieszkañcom miasta. Dzieñ wcze-

œniej przyjêli szereg stanowisk, 
w których upominaj¹ siê o realiza-
cjê socjalnych postulatów Sierpnia.

Uroczystoœci rocznicowe 
w Lubinie by³y zwieñczeniem trzy-
dniowego Zjazdu Krajowego. Roz-
poczê³a je msza œw. odprawiona 
w koœciele œw. Maksymiliana Marii
Kolbego przez prymasa Polski kard.
Józefa Glempa, w której uczestni-
czy³y rodziny zastrzelonych robot-
ników, m.in. Wanda Adamowicz,
¿ona 28-letniego wówczas górnika
Micha³a Adamowicza. To jego upa-
miêtni³ na s³ynnym zdjêciu fotograf
Krzysztof Raczkowiak – grupa
demonstrantów biegnie, nios¹c
rannego w g³owê Adamowicza. Ta
fotografia sta³a siê symbolem
zbrodni dokonanej w Lubinie 
w okresie stanu wojennego. 

Fotografuj pan to 
Na placu, gdzie odbywa³y siê

uroczystoœci, zaprezentowano
wystawê zdjêæ Krzysztofa Raczko-
wiaka. On, uczestnik tamtych
wydarzeñ, dziœ nie ukrywa, ¿e
wtedy siê ba³. „Fotografuj pan to
skur... syñstwo” – doskonale
pamiêta s³owa, które zmobilizowa-
³y go do siêgniêcia po aparat.

O „hañbie tych, którzy dopuœcili
siê tej zbrodni” mówi³ kardyna³
Henryk Gulbinowicz. 

– Mija 25 lat od zbrodni lubiñ-
skiej. Dokonali jej nieprzyjaciele
ludzi pracy. Najsmutniejsze jest to,
¿e Polacy zadali œmieræ Polakom.
Mimo ¿e minê³o ca³e æwieræwie-
cze, nie mogê tej zbrodni zrozu-
mieæ – odtwarza³ wydarzenia tam-
tych dni w przejmuj¹cej homilii abp
Gulbinowicz, ówczesny metropoli-
ta wroc³awski. – Kilka dni po trage-
dii by³em w domu matki jednego 
z zabitych – Micha³a Adamowicza.
Patrzy³a wyblak³ymi od ³ez oczami
i nie mia³a si³y mówiæ. Nie mog³a,
choæ widzia³em, ¿e chcia³a wy¿aliæ
siê swojemu biskupowi. Tylko
wargi jej dr¿a³y. Trzyma³a ró¿aniec 
i ta modlitwa ratowa³a j¹ przed nie-
nawiœci¹ wobec zbrodniarzy.

Kardyna³ odda³ czeœæ robotni-
kom Lubina roku 1982. – Zdobyli-
œcie siê na odwagê i to dziêki Wam
Polska jest dziœ suwerennym pañ-
stwem – zaakcentowa³. We mszy
uczestniczy³o kilka tysiêcy osób, 

w tym delegaci Krajowego Zjazdu
Solidarnoœci.

– Pracownicy Lubina, którzy
chcieli uczciæ drug¹ rocznicê
powstania Solidarnoœci, zginêli, by
Polska sta³a siê krajem wolnym 
i niepodleg³ym. W okresie stanu
wojennego œpiewaliœmy w s³ynnej
pieœni „Ojczyznê woln¹ racz nam
wróciæ Panie”. Dziœ œpiewamy:
„...pob³ogos³aw Panie”, bo oni ofia-
rowali swoje ¿ycie – mówi³ bp Ste-
fan Cichy, ordynariusz diecezji
legnickiej.

Co czwarty cz³owiek
Po mszy, jej uczestnicy przeszli

ulicami miasta pod pomnik Pamiêci
Ofiar Lubina ‘82, znajduj¹cy siê na
placu, gdzie 25 lat temu funkcjona-
riusze MO i ZOMO otworzyli
ogieñ do pokojowo manifestuj¹-
cych mieszkañców. Od kul zginêli
wówczas Micha³ Adamowicz, Mie-
czys³aw PoŸniak i Andrzej Trajkow-
ski, a kilkadziesi¹t osób odnios³o
rany.

Zebrani szczególnie czekali na
s³owa prezydenta Kaczyñskiego. 
– 25 lat temu, tu, na tym placu,
mieszkañcy Lubina wykazali nie-
zwyk³¹ odwagê. I ta odwaga by³a
niezbêdna. Gdyby nie by³o tak, ¿e
tu, w 60-tysiêcznym Lubinie co
czwarty cz³owiek wyszed³ na ulicê,
gdyby w³adze komunistyczne nie
napotka³y na silny i zdecydowany
opór, to kto wie, czy dziœ mogliby-
œmy spotkaæ siê na tym placu 
– wskazywa³ prezydent Kaczyñski
pod pomnikiem Ofiar Lubina ‘82. 

– Kto wie, czy nie w nieco zmo-
dernizowanej postaci, szczególnie
pod wzglêdem gospodarczym,
komunizm by nie trwa³, tak jak jesz-
cze w kilku krajach na œwiecie. Bez
odwagi nie ma zwyciêstw, a miej-
scem dla czczenia tej odwagi Lubin
jest znakomitym. Dziêkujê wam za
to – zwróci³ siê Lech Kaczyñski do
mieszkañców miasta.

Politycy, nie k³amcie
Przewodnicz¹cy Solidarnoœci

Janusz Œniadek ostro zaprotestowa³
przeciwko fa³szowaniu historii
dokonywanej ostatnio przez nie-
których polityków. 

– Nie wolno nam s³uchaæ obojêt-
nie powtarzaj¹cych siê wypowie-

dzi, w których, na u¿ytek bie¿¹cej
walki politycznej, przyrównuje siê
dzisiejsz¹ polsk¹ rzeczywistoœæ 
do czasów PRL – zaznaczy³ Œniadek
w przemówieniu. – To haniebne 
i niezwykle szkodliwe k³amstwo,
które bagatelizuje zbrodniczy 
i antyludzki wymiar totalitarnego
systemu skuteczniej od wielkiego
aparatu PRL-owskiej propagandy.
Lekcewa¿y krzywdy i cierpienia
milionów ludzi, których rany nie
zd¹¿y³y siê zabliŸniæ.

A absurdalnych historycznie
wypowiedzi ostatnio nie brako-
wa³o. O pe³zaj¹cy zamach stanu
oskar¿y³ PiS Adam Michnik. Do
Gomu³ki i Jaruzelskiego porów-
na³ premiera Kaczyñskiego szef
LPR Roman Giertych, a lider
Samoobrony Andrzej Lepper
stwierdzi³ nawet, ¿e sytuacja 
w Polsce „jest gorsza ni¿ za Stali-
na w Zwi¹zku Radzieckim”.

Do g³oœnych wydarzeñ politycz-
nych ostatnich dni zwi¹zanych 
z zatrzymaniem by³ego ministra
spraw wewnêtrznych Janusza
Kaczmarka odniós³ siê 
w wyst¹pieniu Lech Kaczyñski. 

– Nie zejdziemy z drogi czynie-
nia z Polski kraju po prostu normal-
nego, w którym walczy siê z pato-
logiami, a prawo jest równe dla
wszystkich. W którym nie ma takiej
sytuacji, ¿e je¿eli ktoœ jest potê¿ny,
to prawu nie podlega. Mo¿e byæ
potê¿ny w ró¿nym tego s³owa zna-
czeniu, mieæ np. bardzo du¿o pie-
niêdzy, byæ wysoko usytuowany 
w tej czy innej grupie, ale te¿ musi
wiedzieæ, ¿e podlega prawu tak jak
wszyscy.

Za zas³ugi „dla przemian demo-
kratycznych w Polsce” prezydent
odznaczy³ kilkudziesiêciu ¿yj¹cych 
i zmar³ych dzia³aczy opozycji nie-
podleg³oœciowej. Janusz Œniadek
podkreœli³, ¿e „budowanie Polski
przyjaznej pracownikom to wielkie
zobowi¹zanie wobec tych, którzy
zginêli”. – To zobowi¹zanie dla Soli-
darnoœci. Nie ustaniemy w drodze
do realizacji tych idea³ów 
– zapewni³ szef zwi¹zku. 

Jak w Unii
Dzieñ wczeœniej delegaci na

Zjazd Krajowy wskazali, o jak¹
realizacjê socjalnych postulatów

Sierpnia chodzi. Przyjêli stanowi-
sko, w którym domagaj¹ siê usta-
wowego ograniczenia zatrudniania
pracowników w niedziele i œwiêta,
podobnie jak dzieje siê to w krajach
Unii Europejskiej. Wyrazili tak¿e
sprzeciw wobec takiej formy pry-
watyzacji spó³ek skarbu pañstwa,
która nie zabezpiecza interesów
zatrudnionych. Chodzi o brak pod-
pisanych przez zwi¹zki zawodowe
z inwestorami pakietów gwarancji
pracowniczych.

„Przyk³adem nieliczenia siê 
z pracownikami jest sprzeda¿ HSW
Zak³ad Sprê¿ynownia sp. z o.o. 
w Stalowej Woli, Fortum Czêsto-
chowa, spó³ek Grupy Kapita³owej
Zarz¹du Morskiego Portu Gdynia.
Domagamy siê wprowadzenia
takich uregulowañ prawnych, aby
wynegocjowany i podpisany 
z zak³adowymi organizacjami
zwi¹zkowymi pakiet gwarancji pra-
cowniczych by³ integraln¹ czêœci¹
umowy sprzeda¿y” – napisano 
w stanowisku.

Delegaci domagaj¹ siê te¿ 
w przyjêtej jednog³oœnie uchwale
realizacji przez rz¹d porozumieñ
dotycz¹cych przekszta³ceñ w sek-
torze paliwowo-energetycznym.
Sprawa dotyczy akcji pracowni-
czych. W razie nieprzyjêcia przez

sejm stosownej ustawy, Solidarn
wzywa premiera do podpisa
odpowiedniego porozumienia
zwi¹zkami zawodowymi.

Ochroniæ chronionych
Delegaci potêpili tak¿e co

czêstsze przypadki bezprawn
zwalniania szefów zak³adow
organizacji zwi¹zkowych. „Krajo
Zjazd Delegatów zobowi¹z
Komisjê Krajow¹ do podjêcia d
³añ zmierzaj¹cych do zmian leg
cyjnych id¹cych w kieru
zaostrzenia kar wobec pracod
ców ³ami¹cych prawo w zakr
szczególnej ochrony stosu
pracy dzia³aczy zwi¹zkowy
– g³osi treœæ uchwa³y. 

Uczestnicy zjazdu zwrócili
tak¿e do rady nadzorczej Ra
Opole o odwo³anie jej prez
Marcina Paladego. To skutek w
garnego zachowania szefa radio
cji jakiego doœwiadczyli pracown
„KZD oczekuje, ¿e w Polsce, gd
po tylu latach przywrócono p
miotowoœæ cz³owieka, takie zac
wanie spotka siê z jednoznac
krytyk¹, a w konsekwencji dec
odsuwaj¹c¹ pozbawionego 
mentarnej kultury cz³owieka od
odpowiedzialnej funkcji” – stw
dza uchwa³a w tej sprawie.

KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW, LEGNICA–LUBIN 
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Delegaci zobowi¹zali te¿ Komi-
sjê Krajow¹ do podjêcia dzia³añ 
w celu zwolnienia z opodatkowania
œwiadczeñ wyp³acanych z fundu-
szów zwi¹zków zawodowych
przeznaczonych na pomoc socjal-
n¹ dla cz³onków zwi¹zku. Zmienili
uchwa³ê finansow¹, wprowadzaj¹c
statutowy zasi³ek dla cz³onków
zwi¹zku z tytu³u adopcji. 

Z oblê¿onego miasta
Warto dodaæ, ¿e uroczystoœciom

w rocznicê zbrodni lubiñskiej towa-
rzyszy³ cykl niebanalnych koncer-
tów: festiwal „Muzyka z Oblê¿one-
go Miasta”. Na lubiñskich b³oniach
kilkadziesi¹t metrów od miejsca,
gdzie ginêli ludzie, i na pobliskim
lotnisku, ze sceny pop³ynê³y pio-
senki Marka Grechuty, Jacka Kacz-
marskiego i Ryszarda Riedla, zagra-
³y zespo³y z lat 80., m.in. TSA, Izra-
el, Budka Suflera i T. Love, ale tak¿e
Bob Geldof i Lech Janerka. W Lubi-
nie jeszcze takiego cyklu koncer-
tów nie by³o. 

Krzysztof Œwi¹tek, 
Wojciech Dudkiewicz, 
Tygodnik Solidarnoœæ

UCHWA£A NR 1 XXI KZD 
Polska Przyjazna Pracownikom
Najwa¿niejszym celem dzia³ania
NSZZ „Solidarnoœæ” jest godnoœæ
pracownika, który ma zagwaranto-
wan¹ swobodê korzystania ze
wszystkich podstawowych praw
cz³owieka i praw socjalnych. Takie
pañstwo - przyjazne pracownikom
- opisane zosta³o w naszej Deklara-
cji Programowej. Polska przyjazna
pracownikom to pañstwo, w któ-
rym rozwój gospodarczy staje siê
Ÿród³em poprawy warunków ¿ycia
pracowników i ich rodzin oraz sys-
tematycznego zmniejszania sfery
ubóstwa i wykluczenia spo³eczne-
go grup najs³abszych. Najw³aœciw-
sz¹ metod¹ rozwi¹zywania proble-
mów spo³ecznych i gospodarczych
jest dialog spo³eczny.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, 
w nawi¹zaniu do Deklaracji Progra-
mowej NSZZ „Solidarnoœæ”, ocze-
kujemy od w³adz pañstwowych
skutecznych dzia³añ prowadz¹cych
do: 
* zapewnienia stabilnego zatrud-
nienia poprzez wspieranie przed-
siêbiorczoœci osób bezrobotnych,
u³atwianie pracownikom dostêpu
do szkoleñ i kszta³cenia ustawicz-
nego, wspieranie inwestycji gwa-
rantuj¹cych wzrost zatrudnienia,
poprawê efektywnoœci s³u¿b
zatrudnienia; 
* skutecznej walki z nieuczciw¹
konkurencj¹ i patologiami samoza-
trudnienia, a tak¿e z zastêpowa-
niem umów o pracê umowami
cywilno-prawnymi; 
* skutecznego eliminowania przy-
padków ³amania praw pracowni-
czych i zwi¹zkowych, przede
wszystkim poprzez rozwi¹zania
ustawowe zaostrzaj¹ce sankcje za
takie postêpowanie; 
* rozwijania prorodzinnej polityki
podatkowej, w szczególnoœci
uwzglêdniaj¹cej mo¿liwoœæ rozli-
czania podatku dochodowego 
w zale¿noœci od liczby dzieci pozo-
staj¹cych na utrzymaniu; 
* systematycznego wzrostu p³ac,
szczególnie grup najmniej zarabia-
j¹cych (ratyfikacja art.4 ust.1 Euro-
pejskiej Karty Spo³ecznej, przyjêcie
Karty Praw Podstawowych), zapo-
biegania nieuzasadnionemu wzro-
stowi rozwarstwienia dochodów,
poprawienia relacji miêdzy p³ac¹
przeciêtn¹ a wynagrodzeniem
minimalnym; 
* zapewnienia w³aœciwego funkcjo-
nowania systemu ubezpieczeñ
spo³ecznych, w tym corocznej
waloryzacji emerytur i rent
uwzglêdniaj¹cej wzrost wynagro-
dzeñ w gospodarce narodowej oraz
zgodny z kryteriami medycznymi
system emerytur dla osób pracuj¹-
cych w warunkach szczególnych 
i o szczególnym charakterze; 
* przeciwdzia³ania wykluczeniu
spo³ecznemu, m.in. poprzez
zapewnienie dzieciom i m³odzie¿y 
z ubo¿szych œrodowisk równych
szans w dostêpie do ochrony zdro-
wia, dukacji i dóbr kultury (ratyfika-
cja art. 10 i art.13 Europejskiej Karty
Spo³ecznej, przyjêcie Karty Praw
Podstawowych); 
* zapewnienia powszechnie
dostêpnej i skutecznej opieki
medycznej; 
* wiêkszej dostêpnoœci mieszkañ
poprzez wspieranie budowy miesz-
kañ na wynajem o standardzie
dostêpnym dla rodzin pracowni-
czych, poszerzenie zasobów komu-
nalnych, w tym mieszkañ socjal-
nych. 
Polska bêdzie pañstwem przyja-
znym pracownikom, gdy godnoœæ 
i podmiotowoœæ pracownika bêd¹
fundamentem dzia³ania w³adz pañ-
stwowych i samorz¹dowych
wszystkich szczebli, a pracodawcy
w swoich dzia³aniach bêd¹ kiero-
wali siê etyk¹ i spo³eczn¹ odpowie-
dzialnoœci¹. 
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ
“Solidarnoœæ” zobowi¹zuje Komi-
sjê Krajow¹ do przygotowania dzia-
³añ, w tym postulatów legislacyj-
nych, realizuj¹cych powy¿sze ocze-
kiwania Zwi¹zku.

• Za wybitne zas³ugi w dzia³alnoœci 
na rzecz przemian demokratycz-
nych w Polsce 
KRZY¯EM KOMANDORSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI 
 Stanis³aw Józef Lembas 
 Miros³aw W³odzimierz Odorowski 
 Zbigniew Przydzia³ 
 Stanis³aw Wawrzyniec Sakwa 
 Stanis³aw Andrzej Œmigiel 
 Stanis³aw Józef Œnieg 
 Wojciech Wilkowski 

KRZY¯EM OFICERSKIM ORDERU
ODRODZENIA POLSKI 
 Longin Zbigniew Chlebowski 
 Jaros³aw Cho³odecki 
 Tadeusz Ko³odziejski 
 Krystyna Maria Kuta 
 Jerzy Cezary Malinowski 
 Stanis³aw Napoleon Mecych 
 Zbigniew Zenon Mroziñski 
 Roman Szymon Pawlicki 
 Edward Jan Piñkowski 
 Stanis³aw Piotrowski 
 Romuald Stanis³aw Plewa 
 Dariusz Rybka 
 Adam Andrzej Skowroñski 
 Marek Ekspedyt Smyk (na zdjêciu)

 Franciszek Szelwicki 
poœmiertnie 
 Edward Konstanty Borowski 
 Kazimierz Emil Tews 

KRZY¯EM KAWALERSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI 
 Piotr Batko 
 Antoni Blicharski 
 Brygida Barbara Butyñska 
 Jan Czukiewski 
 Miros³aw Duszak 
 Halina Aleksandra Grzybowska 
 Gra¿yna Guliñska 
 Henryk Ryszard Huzarewicz 
 W³adys³aw Ka³udziñski 
 Szymon Kanigowski 
 S³awomir Kajetan Wies³aw Karpiñski 
 Adam Tomasz Kozaczyñski 
 ks. Leszek Kuczyñski 
 Stefan Lipka 
 Jan Adam Mizerski 
 Henryk Myœliwy 
 Marian Papis 
 Wojciech Józef Polak 
 Wac³aw Pomorski 
 Anna Jadwiga Rakocz 
 Kazimierz Tadeusz Rusin 
 Ryszard Sawicki 

 Miros³awa Maria Sêdzikowska 
 Zbigniew Skiba 
 Ryszard Janusz Stefanowicz 
 Zygmunt Kazimierz Szafrañski 
 W³odzimierz Szewczyk 
 Miros³aw Stanis³aw Œwietlicki 
 Henryk Tereszkiewicz 
 Ryszard Trociñski 
 Edward Wertka 
 W³odzimierz WoŸniak 
poœmiertnie
 Mieczys³aw Chmielewski 
 Ewa Teresa Dutkiewicz-Bury 
 Ireneusz Józef Lao 
 Jan Stanis³aw Sik 
 Szymon Stafiniak 
 Seweryn Szkudlarek 

za zas³ugi w dokumentowaniu 
i popularyzowaniu historii Polski 
Z£OTYM KRZY¯EM ZAS£UGI 
 Jan Bortkiewicz (fotograf, kierownik

artystyczny Galerii Oœrodka Kultury 
i Sztuki - Dolnoœl¹skiego Centrum
Fotografii „Domek Romañski” 
we Wroc³awiu) 
Krzysztof Marian Raczkowiak (by³y
fotoreporter, autor wystawy 
„Zbrodnia Lubiñska”)  

ODZNACZENI PRZEZ PREZYDENTA RP W LUBINIE 31 SIERPNIA 2007


