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Delegaci podjęli dwie uchwały. Pierwsza to uchwała: O godność, 
o solidarność, o Polskę. Delegaci złożyli hołd wszystkim bohaterom 
tamtych czasów. „W wolnej i niepodległej Polsce, dumni z naszych 
dokonań musimy działać na rzecz zmniejszenia przepaści, która 
dzieli biednych i bogatych, upominając się o prawo do godnej i twór-
czej pracy, która jest podstawą godnego życia i stanowi fundament 
realnej gospodarki” - czytamy w uchwale. „Tylko solidarni możemy 
właściwie zagospodarować wywalczoną wolność i zwyciężyć za-
grożenia, które niesie współczesny globalny świat. (...) Nie bądźmy 
bierni! Korzystajmy z wywalczonych praw - prawa do zrzeszania 
się, do wolnych wyborów, do godnej pracy”.

W drugiej uchwale związkowcy zwrócili się za pośrednictwem 
Episkopatu Polski do Stolicy Apostolskiej o oficjalne ustanowie-
nie błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki Patronem Niezależ-
nego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Podczas uroczystości uhonorowani zostali członkowie władz 
NSZZ „Solidarność” z najdłuższym stażem. Specjalne statuetki 
otrzymali: Waldemar Bartosz (delegat od I zjazdu i szef Regionu 
Świętokrzyskiego od 1990 r.) Tomasz Wójcik (delegat od I KZD), 
Jan Mosiński, przewodniczący regionu Wielkopolska Południo-
wa od 1990 r., Marian Krzaklewski, Jacek Smagowicz i Jerzy Lan-
ger, członkowie Komisji Krajowej nieprzerwanie od II KZD 
i Adam Binduga, członek Krajowej Komisji Rewizyjnej od II KZD. 
Specjalne wyróżnienia otrzymali również młodzi działacze 
związkowi: Magdalena Dobranowicz – Sekretarz Komisji Zakła-
dowej przy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Łańcucie, Region Rzeszowski; Wojciech Urbański - Przewod-
niczący Komisji Zakładowej  Sanfarm sp. z o. o. w Nowej Dębie, 
Region Ziemia Sandomierska; Maciej Farbaniec – Zastępca Prze-
wodniczącego Komisji Zakładowej  przy Komendzie Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie, Region Podkarpacie; Bar-
tosz Wasilewski – organizator związkowy, członek Komisji Za-
kładowej  przy Zarządzie Regionu Ziemi Łódzkiej; Jacek Jaźwiec 
- członek Komisji Międzyzakładowej  przy  Vossloh-Skamo 
w Nowych Skalmierzycach, Region Wielkopolska Południowa; 
Piotr Maciąg - członek Komisji Międzyzakładowej przy Urzędzie 
Miasta w Zielonej Górze, członek zielonogórskiego Zarządu Re-
gionu; Ireneusz Pszczoła - członek Komisji Międzyzakładowej 
przy Zarządzie Regionu Środkowo-Wschodniego, koordynator 
Działu Rozwoju Związku w Zarządzie Regionu; Marcin Zieliński 
- Przewodniczący Komisji Zakładowej przy Kaufland Polska 
Markety Sp. z o.o., Region Dolny Śląsk; Stanisław Krakowski -  
członek Komisji Międzyzakładowej  Pracowników Oświaty 
i Wychowania w Płocku; Krzysztof Roob - Przewodniczący Ko-
misji Zakładowej przy Takata Petri Parts w Krzeszowie, Region 
Jeleniogórski. Wyróżnienia otrzymały również delegacje szkół 
im. NSZZ „Solidarność” - szkoły podstawowej w Wąglikowicach 
i gimnazjum w Korycinie.

Dział Informacji KK  

Nie ma wolności bez sprawiedliwości
Krajowy Zjazd Delegatów
cd. ze str 7

Po zjeździe delegaci i goście wzięli udział w kon-
cercie „Solidarność to jeden i drugi”, transmitowa-
nych przez TVP 1. Autorką scenariusza i reżyserem 
widowiska była Halina Przebinda, producent i reży-
ser oraz autor scenariuszy wielu programów zreali-
zowanych dla Telewizji Polskiej, stacji komercyjnych 
oraz Polskiego Radia. Scenografię zaprojektowała 
Anna Brodnicka, autorka oprawy graficznej festiwa-
li w Opolu i Sopocie. Aranżację koncertu przygoto-
wał Mateusz Pospieszalski. Znane utwory w no-
wych aranżacjach wykonali: Sebastian Karpiel – Bu-
łecka, Staszek Sojka, Antonina Krzysztoń, Stanisła-
wa Celińska, Renata Przemyk, Mariusz Lubomski, 
Bracia, Kayah, Robert Gawliński, Andrzej Dziubek, 
Mezo, Leszek Żurek, Grzegorz Turnau, Andrzej Gra-
bowski, Andrzej Sikorowski. 

Autorami multimedialnych prezentacji, które 
można było zobaczyć podczas koncertu byli znani 
artyści graficy, plastycy i autorzy komiksów: Marek 
Turek, Filip Myszkowski, Ireneusz Konior, Berenika 
Kołomycka, Jacek Frąś, Katarzyna Bogdańska, Doro-
ta ‘Gravika’ Hauswirt , Katarzyna Rybińska, Marta 
Iskrzyńska, Grzegorz ‘Forin’ Piwniczki. Producen-
tem koncertu była TOProduction Kompania Arty-
styczno-Promocyjna.

Mszą na Placu Solidarności zakoń-
czyły się trójmiejskie uroczystości 30. 
rocznicy NSZZ „Solidarność”. Ponad 
300 pocztów sztandarowych, delegacje 
z regionów i branż NSZZ „Solidar-
ność” oraz mieszkańcy Trójmiasta 
wzięli udział w uroczystej mszy św. na 
Placu Solidarności, która zakończyła 
gdańskie obchody 30. rocznicy „S”. 
Mszę koncelebrował Prymas Polski 
abp Józef Kowalczyk.

W homilii abp Sławoj Leszek Głódź 
przypomniał, że 30 lat temu „S” wy-
rosła jako „wspólnota polskich serc, 
sumień, pragnień, myśli, szlachetnych 
porywów”. Metropolita gdański 
zwrócił uwagę na religijny wymiar 
Sierpnia 1980 r. i wspomniał o mszach 
odprawianych dla robotników przez 
ks. Henryka Jankowskiego. Arcybi-
skup Głódź, zwracając się do ludzi 
„Solidarności” mówił, że całe uczy-
nione dobro trwa w miłości Bożej i pa-
mięci ojczyzny. Dziękował też Bogu 
za te dokonania i prosił o przebacze-
nie za to co było w życiu „Solidarno-
ści” małością, grzechem, zaniedba-
niem sprzeniewierzeniem się idea-
łom, a niekiedy i zdradą.

Arcybiskup Głódź dziękował Bogu 
za „Solidarność”, odnowę polskiego 
życia, którą jej zawdzięczamy, za jej 
etos, za podjęcie odpowiedzialnej pra-
cy nad pracą oraz za nieustępliwą pra-
cę w życiu wspólnoty. Metropolita 
gdański przypomniał ofiary, które po-
niosła „Solidarność”, w tym górników 
z kopalni Wujek, błogosławionego 
księdza Jerzego Popiełuszkę i ofiary 
tragedii smoleńskiej, która, jak mówił, 
tak mocno zraniła serce narodu. Arcy-
biskup Głódź podkreślił, że zginęli 
w niej także ludzie „Solidarności”, 
w tym prezydent Lech Kaczyński. Me-
tropolita wspominał także Annę Wa-
lentynowicz, Sławomira Rybickiego, 
Macieja Płażyńskiego, Grażynę Gęsi-

cką, Krzysztofa Putrę i powierzył ich 
dusze Miłosierdziu Bożemu.

Odnosząc się do obecnych czasów 
abp Głódź pytał - Ktoś przepraszał za 
Solidarność? Ktoś apelował, aby sztan-
dar Solidarności wyprowadzić, za-
mknąć w muzealnej gablocie? Ktoś 
mówił, że skończył się jej czas, jej misja, 
jej historyczna rola? I stwierdzając da-
lej, że nie czas na dokładną wiwisekcje 
tych ataków i ocen pytał, czy skończył 
się czas budowania wolności, czy oj-
czyna stała się domem sprawiedliwo-
ści i czy mówimy językiem zgody?

- Nie skończyła się misja Solidarno-
ści w chwili odzyskania wolności. Bo 
nie ma wolności bez sprawiedliwości, 
tak jak nie ma sprawiedliwości bez 
wolności. Nie ma też wolności i spra-
wiedliwości bez solidarności. Postawi-
liście przed sobą zadanie, ważkie i po-
trzebne, aby teraz, w kontekście tej 
rocznicy, przyjrzeć się w jaki sposób 
zostało zrealizowane przesłanie Sierp-
nia 1980 roku, postulaty zapisane w hi-
storycznym protokole porozumień 
sierpniowych. Okazuje się przecież, że 
to przesłanie wciąż aktualne, w wielu 
punktach do końca nie zrealizowane. 
Domagające się dopełnienia, wyrów-
nania zaniechań - mówił metropolita 
gdański. 

Abp Głódź zwrócił uwagę, że w Pol-
sce dostrzega się narastający kryzys ro-

dziny, która jest podstawą bytu Naro-
du i jego przyszłości. - Rodzina to prze-
strzeń, która kształtuje, wychowuje, 
przekazuje, tworzy wspólnotę miłości 
i odpowiedzialności. A tymczasem 
znaczenie polityki rodzinnej jest w Pol-
sce marginalizowane. Jak to się ma do 
trzech spośród 21 postulatów dotyczą-
cych poprawienia życia w rodzinie? - 
pytał metropolita gdański.

- To jeden z problemów, tych nie-
rozwiązanych, tych które nagłaśnia-
cie, o których przypominacie, a pro-
jekty stosownych rozwiązań przed-
kładacie – związkowcy Solidarności. 
Stanowicie wciąż wielką siłę, legalną 
strukturę państwa. Nie ustawajcie 
w waszej słusznej drodze. Idźcie dalej 
drogami Polski XXI wieku. Ze swoją 
wrażliwością społeczną, ze swoim ro-
zeznaniem potrzeb polskiej pracy. Bo 
Solidarność jest ciągle Polsce potrzeb-
na. Bo Solidarność jest trwałym ele-
mentem polskiego życia - mówił abp 
Głódź.

Podczas uroczystości poświęcone 
zostały dwa związkowe sztandary: 
oświatowej „S” z Gdyni oraz komisji 
zakładowej z przedsiębiorstwa Komu-
nikacji Trolejbusowej z Gdyni. Odsło-
nięto również tablice pamiątkowe po-
święcone Henrykowi Lenarciakowi 
i ks. Henrykowi Jankowskiemu.

Dział Informacji KK

Solidarność to jeden i drugi
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Anna Solidarność
Życie i działalność Anny Walentynowicz na tle epoki (1929-2010) – Sławomir Cenckiewicz

Trzydzieści lat temu w Stoczni Gdańskiej 
odważni mężczyźni i kobiety wywalczyli so-
bie prawo do strajku - pisze w liście do dele-
gatów „S” prezydent USA Barack Obama. 

List do delegatów Krajowego Zjazdu De-
legatów NSZZ „Solidarność” odczytał Lee 
Feinstein, ambasador USA w Polsce. 

BIAŁY DOM
WASZYNGTON
19 SIERPNIA 2010 
Z radością przyłączam się do wszystkich, któ-

rzy świętują 30-lecie powstania Solidarności.
Trzydzieści lat temu w Stoczni Gdańskiej od-

ważni mężczyźni i kobiety wywalczyli sobie pra-
wo do strajku i utworzenia niezależnych związ-
ków zawodowych. Zwycięstwo i wysiłek takich 
osób jak Lech Wałęsa, Anna Walentynowicz oraz 
Jacek Kuroń przyczyniły się do narodzin Solidar-
ności - związku zawodowego, który szybko stał 
się ruchem masowym. Ruchem, który zainicjo-
wał pokojowe, demokratyczne przemiany w Pol-
sce, posłużył jako inspiracja w Europie Środko-
wej i na całym świecie.

Organizując ruch solidarnościowy naród pol-
ski przypomniał nam o potędze jednostki, która 
jest w stanie kształtować swoje przeznaczenie. 
W obliczu tyranii i uciemiężenia robotnicy wy-
brali wolność i demokrację, dzięki czemu zmie-
nili własne państwo i bieg historii.

Dziś Polska jest wol-
na. Jest dumnym człon-
kiem Unii Europejskiej 
i NATO. Zajęła należne 
sobie miejsce we wspól-
nocie demokratycznych 
państw, działających na 
rzecz wolności i ludzkiej godności na całym świe-
cie. Stany Zjednoczone i Polskę, sojuszników,łączą 
poważne zobowiązania wzajemne wynikające 
z członkostwa w NATO.

Stoimy ramię w ramię, gotowi stawiać czoła glo-
balnym wyzwaniom, takim jak nasze wysiłi na 
rzecz stabilności, bezpieczeństwa i dostatku w Afga-
nistanie. Naród polski wielokrotnie dawał wyraz 
przywiązania do idei wolności szerząc demokrację 
i bezpieczeństwo na świecie.

Przy okazji obchodów 30. rocznicy powstania So-
lidarności, pamiętamy o wizji, poświęceniu i walce 
odważnych mężczyzn i kobiet, którzy ryzykowali 
wszystko, by przeciwstawić się uciskowi. Obecnie 
są na świecie ludzie żyjący w tyranii, których prawa 
nie są respektowane. Ruch solidarnościowy jest 
źródłem inspiracji w walce o wolność dla wszyst-
kich obywateli świata. Wspólnie ponówmy zobo-
wiązanie, by światło wolności paliło się jasnym pło-
mieniem dla tych, którzy obecnie żyją w ciemnoś-
ciach tyranii.

W imieniu narodu amerykańskiego składam 
wszystkim najlepsze życzenia z okazji tej waż-
nej rocznicy.  Barack Obama 

Środki unijne
Pozyskaliśmy środki na drugie 

przedsięwzięcie, które będziemy rea-
lizować z firmą  Cisnet.pl Centrum 
Informatyczno-Szkoleniowe Tomasz 
Płoszański. Tytuł projektu „Podnoszę 
kwalifikacje na Euro 2012”, Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 
VIII Regionalne kadry gospodarki, 
Działanie 8.1 Rozwój pracowników 
i przedsiębiorstw w regionie, Pod-
działanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju 
kwalifikacji zawodowych i doradz-
two dla przedsiębiorstw. Beneficjenci 
ostateczni to służby bezpieczeństwa 
publicznego w Legnicy i powiecie 
legnickim: straż miejska, policja, straż 
pożarna, pogotowie ratunkowe, służ-
ba zdrowia. 

Pracownicy tych służb będą mogli 
skorzystać z kursów języka obcego 
(angielski, niemiecki, rosyjski lub 
francuski) oraz ze szkoleń na temat: 
rozwiązywania sytuacji kryzyso-
wych, zwalczania dyskryminacji, 
handlu ludźmi i przemocy ze wzglę-
du na płeć, komunikacji międzykul-
turowej.

Informacje o rekrutacji będą publi-
kowane na stronie internetowej Re-
gionu oraz przekazywane drogą 
e-mailową.

Starania podjęte przez Region w ce-
lu pozyskania środków unijnych 
przyniosły pierwsze owoce: projekt 
„Centrum Promocji Przedsiębiorczo-
ści”, złożony w partnerstwie z firmą 
legnicką Centrum Informatyczno-
Szkoleniowe Cisnet.pl, w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla 
wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie 
oraz promocja przedsiębiorczości i sa-
mozatrudnienia, otrzymał dofinanso-
wanie i od października przystępuje-
my do jego realizacji.

Projekt skierowany jest do kobiet. 
Weźmie w nim udział 48 kobiet pra-
cujących i nieaktywnych zawodowo 
zamierzających podjąć działalność 
gospodarczą w zawodach pozarol-
nych, w branżach wspierających 
przygotowania do Euro 2012 (tury-
styka, hotelarstwo, agroturystyka, ga-
stronomia, obsługa ludności, usługi 
komunikacyjne, obsługa imprez ma-
sowych, budownictwo, rzemiosło, 
pamiątkarstwo, rękodzielnictwo, 
handel i produkcja artykułów spo-
żywczych, produkcja materiałów 
i produktów reklamowych, dzienni-
karstwo, poligrafia, usługi w zakresie 
PR, promocji, reklamy, obsługa tech-
niczna przedsięwzięć medialnych 
i imprez masowych. 

Uczestniczki projektu w okresie 12 
miesięcy przed przystąpieniem do 
niego, nie mogą mieć zarejestrowanej 
działalności gospodarczej.

Zakwalifikowanym paniom, po 
przejściu szkoleń i otrzymaniu porad, 
zostanie przyznane wsparcie finanso-
we na rozpoczęcie działalności go-
spodarczej, którą będą musiały pro-
wadzić co najmniej przez 12 miesię-
cy.

Informacje o rekrutacji będą publi-
kowane na stronie internetowej Re-
gionu oraz przekazywane drogą 
e-mailową.  

Jest nas coraz mniej

 Polkowice, 07.09.20 l Or.
  Pan Herbert Wirth
	 	 Prezes	Zarządu
	 	 KGHM	Polska	Miedź	S.A.
	 	 w	Lubinie

Dotyczy: dotyczy podwyższenia comiesięcznych wyna-
grodzeń pracownikom KGHM Polska Miedź S.A.

Wzwiązku z przyjętą w dniu 06.09.2010r. przez Radę 
Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. korektą budżetu Spółki 
na 2010 rok Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ 
Solidarność zwraca się do Zarządu KGHM o  systemowe 
podwyższenie wynagrodzeń pracownikom Polskiej Miedzi.

Prognozowane rekordowe wyniki finansowe Spółki 
w 2010 roku nie znajdują żadnego odzwierciedlenia w uzy-
skiwanych przez pracowników comiesięcznych docho-
dach.

Bieżący rok jest już trzecim z kolei, w którym Zarząd od-
mawia pracownikom podwyższenia stawek osobistego za-
szeregowania. W konsekwencji następuje coraz większy 
spadek miesięcznej płacy realnej. 

Wzrost kosztów utrzymania rodzin pracowniczych, w po-
wiązaniu z zapowiadanymi dalszymi znaczącymi podwyżka-
mi cen podstawowych produktów żywnościowych, nośni-
ków energii i usług prowadzi do jeszcze większego spadku 
siły nabywczej wynagrodzeń.

Zarząd nie może "manipulować" liczbami i wykorzystywać 
zwiększonej wypłaty dodatkowej nagrody rocznej (wynikają-
cej wprost z zapisów Załącznika Nr 11 w Zakładowym Ukła-
dzie Zbiorowym Pracy) i jednocześnie udawać, że nie zauwa-
ża wzrastających kosztów utrzymania związanych z comie-
sięcznymi wydatkami budżetów rodzinnych, których nie da 
się regulować sporadycznymi, jednorazowymi nagrodami.

Domagamy się stanowczo podjęcia przez Zarząd KGHM 
Polska Miedź S.A. decyzji o podwyższeniu stawek osobiste-
go zaszeregowania o 300 zł. Z takim postulatem Centrale 
Związkowe występują już od dwóch lat jednak Zarząd udaje, 
że nie widzi żadnego problemu.

 Za SKGRM NSZZ Solidarność 
 Józef Czyczerski

Polska się wyludnia. W 2050 roku ma nas 
być ledwie 31 milionów, nie mówiąc już 
o tym, jak starym społeczeństwem będzie-
my.  Tymczasem 1 sierpnia br. weszła w ży-
cie ustawa o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie, która wręcz demoluje polską ro-
dzinę, ubezwłasnowolniając rodziców,  po-

zbawiając ją podstawowych funkcji wycho-
wawczych, zniechęcając do posiadania dzie-
ci i wystawiając na bezpośrednią ingerencję 
urzędników oraz państwa. Związek między 
kryzysem demograficznym, rozwiązaniami 
prawnymi nie służącymi rodzinie i kondycją 
gospodarczą państwa jest dość istotny. A jak 

będzie to wyglądało  w wielu miastach i mia-
steczkach naszego regionu za 10 lat w świet-
le powyższych problemów, w których nie 
tworzy się nowych miejsc pracy i nie prowa-
dzi perspektywicznej polityki inwestycyjnej? 
Warto o tym pomyśleć już dziś. 

S.W.

O KSIĄŻCE:
Książka Sławomira Cenckiewicza o cięż-

kim życiu i wielkich dokonaniach Anny Wa-
lentynowicz ma charakter biografii preteks-
towej, kreślącej jej portret nie tylko na tle 
konkretnej epoki, ale również środowiska 
pracowniczego czy grupy społeczno-poli-
tycznej. Wiele miejsca poświęca autor dzie-
ciństwu Walentynowicz, pracy ponad siły, 
doświadczeniu przemocy fizycznej i głodu, 
Stoczni Gdańskiej, Wolnym Związkom Za-
wodowym Wybrzeża, Sierpniowi ’80, „Soli-
darności”, podziemiu, a nawet działalności 
w wolnej Polsce... To przez Annę Walenty-
nowicz powstała „Solidarność”. To właśnie 
dla niej w 1980 r. stanęła Stocznia Gdańska. 
Kiedy po trzech dniach Komitet Strajkowy 
zakończył strajk, Walentynowicz miała 
odwagę powstrzymać robotników, któ-
rzy opuszczali stocznię. To ta akcja, ten 
straceńczy czyn prostej robotnicy stał się 
czynnikiem decydującym o losach Sierp-
nia ‘80 i najnowszej historii Polski. Po-
szczególne etapy życia Anny Walentyno-
wicz splatają się z losami Polaków w XX wie-
ku. Jej życie jest jak portret zbiorowy pol-
skich robotników wstających z kolan, by 
zbuntować się przeciwko komunizmowi. 
Pozostała na zawsze skromna. Na swoje ży-
cie patrzyła zawsze jak na służbę. W sobotę 
10 kwietnia 2010 r. Anna Walentynowicz 
zginęła w katastrofie lotniczej razem z pre-
zydentem Rzeczypospolitej Lechem Kaczyń-

skim, ministrami, urzędnikami, 
kombatantami… Cieszyła się, że razem 
z prezydentem może polecieć do Katynia, by 
oddać hołd polskim bohaterom zamordowa-
nym przez Sowietów. Mówiła, że staje jej 
w pamięci ukochany brat – Andrzej Lub-
czyk, którego Sowieci wywieźli na Wschód. 
Chciała odwiedzić cmentarz katyński, by 
nad grobami żołnierzy i policjantów wolnej 
Polski oddać hołd wszystkim zgładzonym 

na „nieludzkiej ziemi”, w tym także swoje-
mu bratu, którego mogiły nigdy nie odnala-
zła. Okazało się, że był to jej ostatni lot. Zgi-
nęła tragicznie niedaleko lasu katyńskie-
go…

Do książki dołączono płytę CD z zapisem 
spotkania Anny Walentynowicz z działacza-
mi „Solidarności” wrocławskiej w Woje-
wódzkim Domu Kultury we Wrocławiu 
w dniu 14 maja 1981 r. Nagranie pochodzi 
z Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Soli-
darność” w Gdańsku.

O AUTORZE:

Sławomir Cenckiewicz (ur. w 1971 r.) – hi-
storyk, autor wielu publikacji naukowych 
i źródłowych. Opublikował m.in. Oczami 
bezpieki. Szkice i materiały z dziejów apara-
tu bezpieczeństwa PRL, Kraków 2004 (na-
groda w Konkursie Literackim im. Józefa 
Mackiewicza w 2005 r. oraz wyróżnienie 
w Konkursie Literackim im. Brutusa w 2005 
r.), Tadeusz Katelbach (1897-1977). Biografia 
polityczna, Warszawa 2005 (Nagroda im. Je-
rzego Łojka w 2006 r.), Sprawa Lecha Wałę-
sy, Poznań 2008 (wyróżniona nagrodą 
w Konkursie Literackim im. Józefa Mackie-
wicza w 2009 r.), Śladami bezpieki i partii. 
Studia. Źródła. Publicystyka, Łomianki 2009 
i Gdański Grudzień ‘70. Rekonstrukcja. Do-
kumentacja. Walka z pamięcią, Gdańsk–
Warszawa 2009.

„S” była inspiracją

Nagroda im. Haliny Krahelskiej dla Andrzeja Kulika   

Marginalizowane związki
Często nieprzychylne uwagi pod adresem  związków za-

wodowych różnych branż wypływające z kręgów rządzą-
cych naszym państwem  neoliberałów oraz lewicy wywo-
łują gniew, irytację i osłupienie. Odsądzanie od czci i wiary 
związkowców za to, że z ustawowego obowiązku biorą w 
obronę ludzi pracy jest albo dowodem niezrozumienia roli 
organizacji pracowniczych i upadku systemu wartości, albo 
zacietrzewienia ideologicznego. Podobne stanowisko wo-
bec niezależnych związków zawodowych zajmowali swe-
go czasu komuniści. Warto więc w tym miejscu przypo-
mnieć słowa Jana Pawła II, który zawsze mówił o podmio-
towości człowieka wobec pracy i mawiał:  „ Historia uczy, 
że demokracja bez wartości łatwo przemienia się w ukryty 
lub zakamuflowany totalitaryzm”.

S.W.   

Zwolnienia  
w Kuźni Jawor S.A.
Rozmowa z Andrzejem Woźnicą, Przewodniczącym Komisji Zakładowej  
NSZZ „Solidarność” przy Kuźni Jawor S.A.

„Solidarność” dała Polsce suwerenność i niepodległość. Da-
ła też wolność i demokrację, ale  wolność łączy się z odpowie-
dzialnością, a większość ludzi tego  się obawia. Przy obawach 
i sporej  obojętności społeczeństwa Magdalenka, Okrągły stół 
i gruba kreska dodatkowo wyhamowały naturalny rozwój pol-
skiej demokracji i dzisiaj ma ona pokraczny charakter. Obecna 
„Solidarność” jest dużo bardziej profesjonalna od tej wielomi-
lionowej z lat 1980-1981, ale też dużo mniej liczna, przez co 
ma mniejszą siłę oddziaływania na sfery rządowe. Z dawnych 
ideałów wielkiego ruchu społecznego jak: solidarność, patrio-
tyzm, poświęcenie, tolerancja, sprawiedliwość, wierność idea-
łom czy państwo prawa pozostało niewiele. W życiu społeczno
-politycznym, kulturalnym i gospodarczym kraju przeważa 
język  egoizmu, cynizmu, obojętności, buty, arogancji, zakła-
mania, pogardy i nienawiści. Nawet niektóre z 21 postulatów 
sierpniowych nie zostały w pełni zrealizowane i są aktualne po 
dziś dzień. Brakuje przywiązania do wartości wspólnotowych, 
na które tak dużą uwagę zwracała i zwraca  „Solidarność”. 
Debata publiczna uległa deprawacji i nadal jej ulega. Domi-
nują złe prawa, które są jednym z najgorszych rodzajów tyra-
nii. Nieprzychylne uwagi pod adresem związku ze strony de-
cydentów, odsądzanie od czci i wiary związkowców za to, że z 
ustawowego obowiązku biorą w obronę ludzi pracy są albo 
przejawem niezrozumienia roli organizacji pracowniczych i 
upadku systemu wartości, albo zacietrzewienia ideologiczne-
go. Brakuje autorytetu, jakim był Jan Paweł II, który, tak jak 
związek, zawsze podkreślał podmiotowość człowieka wobec 
pracy. Ostrzegał też, że „Historia uczy, że demokracja bez 
wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany 
totalitaryzm”. Ostatnie wybory prezydenckie pokazały, że na-
leży być optymistą, gdyż prawie połowa społeczeństwa nie po-
godziła się z odesłaniem słusznych haseł „Solidarności” do la-
musa historii. W tym nadzieja i cel działania.

Stanisław Witek  NSZZ Solidarność Region Zagłębie Miedziowe

Na wniosek Zarządu Regionu Za-
głębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” 
i Rady Sekretariatu Górnictwa i Ener-
getyki NSZZ „Solidarność” Główny 
Inspektor Pracy  przyznał Andrzejowi 
Kulikowi, Zakładowemu Społeczne-
mu Inspektorowi Pracy w Zakładach 
Górniczych Lubin (Oddział KGHM 
Polska Miedź SA), prestiżową Nagro-
dę im. Haliny Krahelskiej za osiągnię-

cia w zakresie ochrony pracy i ochrony 
zdrowia w środowisku pracy. 

Uroczyste wręczenie nagrody bę-
dzie miało miejsce 19 października br. 
w Sali Kolumnowej Sejmu.  

Andrzej Kulik - KGHM Polska 
Miedź S.A. O/ZG Lubin. W NSZZ 
„Solidarność” od 1980 roku. Delegat 
na Walne Zebranie Delegatów NSZZ 
„Solidarność” Regionu Zagłębie Mie-

dziowe. Członek Zarządu Regionu Za-
głębie Miedziowe NSZZ „Solidar-
ność”. Członek Komisji Międzyzakła-
dowej przy ZG Lubin od 1998 roku 
(członek prezydium od 2002). Dele gat 
na Walne Zebranie Delegatów Sekcji 
Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ 
Solidarność. Zakładowy Społeczny In-
spektor Pracy przy Zakładach Górni-
czych Lubin.

Stanisław Witek:  � Jak długo jest Pan Przewodniczącym 
KZ NSZZ „S” przy Kuźni Jawor i ilu członków liczy aktualnie 
organizacja?
Andrzej Woźnica: Organizacji związkowej przewodniczę od 

1999 r. i z przykrością muszę stwierdzić, że jej liczebność nie-
ustannie spada, co jest wywołane ciągłymi redukcjami pracow-
ników. Obecnie liczy ona 150 członków. Tylko od stycznia br. 
pracę straciło ok. 100 osób. Muszę też dodać, że sytuacja na rynku 
pracy w Jaworze jest dramatyczna i dodatkowe zwolnienia tylko 
potęgują pauperyzację znacznej części społeczeństwa miasta 
i powiatu.

S.W.: �  Od kilku tygodni zakład jest oflagowany. Czym zo-
stało to spowodowane?
A.W.: Od 17 lipca br. trwa spór zbiorowy wywołany noto-

rycznym nie wypłacaniem w terminie pensji pracowniczych. 
19 lipca przeprowadziliśmy wraz z NSZZ Pracowników Kuź-
ni Jawor referendum w sprawie ogłoszenia strajku - 65 proc. za-
trudnionych było "za". Do strajku jednak nie doszło, gdyż właś-

ciciel wypłacił zaległe pobory. Na dzień dzisiejszy wypłaty 
spływają regularnie. Spór trwa jednak nadal, ponieważ Zarząd 
Spółki nie podejmuje rozmów ze związkami.

S.W: �  Jak zareagowały związki?
A.W.: Powiadomiliśmy PIP w Wałbrzychu. Zakład jest już po 

kontroli i z tego co wiemy wynika, że PIP skierował sprawę do 
sądu. Jak to wszystko się zakończy, nie wiemy.

S.W.:  � Kto jest właścicielem firmy?
A.W.: Rafał Szlązak, Gwarant Grupa Kapitałowa S.A. z sie-

dzibą w Katowicach.
S.W.: �  Czy inne firmy wchodzące w skład Grupy również 

weszły w spór zbiorowy?
A.W.: Nie, nie wszystkie, chociaż tam również są problemy 

z wypłatami.
S.W.: �  Jaki rodzaj produkcji jest realizowany w firmie?

A.W.: Produkujemy głównie odkuwki mające zastosowanie 
w przemyśle motoryzacyjnym oraz kołnierze wykorzystywa-
ne w przemyśle petrochemicznym. 

31 sierpnia br. w XXX rocznicę podpisania porozumień sierpniowych przedstawiciele Solidarności 
Regionu Zagłębie Miedziowe złożyli kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II w Legnicy chcąc w ten 
sposób podziękować za wkład Ojca Św. w przemiany, które zaszły w Polsce po 1980 r.

31 sierpnia w Legnicy
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W homilii ksiądz biskup 
Marek Mendyk mówił:

„Boże wszechświata, od 
Ciebie pochodzi wszelka do-
skonałość, † zaszczep w na-
szych sercach miłość ku To-
bie i daj nam wzrost poboż-
ności, * umocnij w nas 
wszystko, co dobre, i troskli-
wie strzeż tego, co umocni-
łeś”.

/Kolekta z XXII Niedzieli/

Słowami modlitwy, którą 
dzisiaj z całym Kościołem wy-
powiadamy na rozpoczęcie 
niedzielnej liturgii, dziękuje-
my Panu Bogu za 30 lat wielo-
milionowego ruchu społecz-
nego SOLIDARNOŚĆ. Dzię-
kujemy za 30 lat tego ogrom-
nego zasiewu dobra, prawdy 
i wiary; dziękujemy za 30 lat 
miłości do Ojczyzny, za pa-
triotyzm i walkę o lepszą Pol-
skę. 

Dziękujemy Panu Bogu za 
„Solidarność”, która stała się 
odważnym znakiem sprzeci-
wu wobec totalitaryzmu wła-
dzy, komunistycznych rzą-
dów. To wtedy – po wielu bo-
lesnych doświadczeniach 
i próbach – Naród powstał 
z klęczek, ludzie przestali się 
bać. Zostały zapoczątkowane 
historyczne wydarzenia dla 
Polski i Europy, pojawiło się 
światło dla narodów podbi-
tych przez „imperium zła”. 

… by przywołać pomocy 
z nieba i z ziemi

Naszymi myślami próbuje-
my dzisiaj ogarnąć wydarze-
nia, jakie dokonywały się 
przed 30. laty. A właściwie do 
znamiennych słów modlitwy 
Papieża-Polaka wypowie-
dzianych rok wcześniej na 
Placu Zwycięstwa w Warsza-
wie: „Niech zstąpi Duch Twój 
i odnowi oblicze ziemi – tej 
ziemi!”. To spotkanie z Ojcem 
Świętym Janem Pawłem II 
sprawiło, że Naród „nabrał 
powietrza”, dostrzegł siłę 
swojej wiary i narodowych 
doświadczeń. 

Należę do Pokolenia „Soli-
darności”.  Jakież to było prag-
nienie prawdy, społecznej 
sprawiedliwości, wolności, 
odkrywania ludzkiej godno-
ści. Jak wielkie było pragnie-
nie naprawy zepsutego pań-
stwa, odnowy życia społecz-
nego opartego na zdrowych 
zasadach moralnych przeka-
zanych przez Dziesięć Słów 
Dekalogu. Pierwsi działacze 
„Solidarności” w formułowa-
niu strajkowych postulatów 
sięgali do katolickiej nauki 
społecznej. Powierzał siebie 
Matce Bożej, Królowej Polski. 
Na strajkowej bramie Stoczni 
Gdańskiej pojawił się Jej Wi-
zerunek. Było także zdjęcie 
Papieża-Polaka. Wszystko po 
to, by przywołać pomocy 
z nieba i z ziemi. 

Naród czerpał siłę z Ewan-
gelii. Czerpał też z głębokich, 
religijnych, humanistycznych 
treści papieskiego nauczania. 
Bez tych papieskich słów „So-
lidarność” nigdy nie stałaby 

się tym światłem dla naro-
dów Europy. Wizerunek pa-
pieża w strajkujących zakła-
dach pracy, emblematyczny 
portret papieża na bramie 
Stoczni Gdańskiej, papież na 
długopisie, którym zostało 
podpisane porozumienie 
z władzą, stały się symbolami 
więzi z Janem Pawłem II 
w dniach kształtowania się 
nowego doświadczenia du-
chowego, społecznego, poli-
tycznego i związkowego, któ-
re streściło się w pojęciu „Soli-
darność”. 

Kiedy 13 grudnia 1981 r. 
usiłowano zniszczyć dzieło 
„Solidarności” wprowadzając 
stan wojenny, upominał się 
o to dzieło Papież „syn pol-
skiego Narodu: „mówię 
o Was, a także w pewnym 
sensie za Was!”. Dwa lata 
później w 1983 r. przyjechał 
do Polski by najpełniej odsło-
nić niezwykłość tego sierpnio-
wego doświadczenia. Mówił 
wtedy: „Robotnik polski upo-
mniał się o siebie 
z Ewangelią w ręku 
i modlitwą na ustach. 
Obrazy, jakie w 1980 
roku obiegały świat, chwytały 
za serce i dotykały su-
mienia. Stało się tak 
dlatego, że podsta-
wowym pytaniem 
było nie skądinąd 
ważne pytanie <ile?>, 
lecz u podstaw znalazło się 
pytanie <w imię czego?>, py-
tanie o sens ludzkiej pracy, 
o samą jej istotę. W odpowie-
dzi na tak postawione pytanie 
n i e  m o ż e 
b r a k n ą ć 
tych pod-
stawowych 
zasad, które 
są tak głębo-
kie jak sam 
człowiek, a któ-
re swój początek 
mają w Bogu. Nie 
może w tej odpo-
wiedzi zabrak-
nąć Chrystusa” 
(Jan Paweł II, 
Moc świade-
ctwa. Prze-
mówienie do 
pielgrzymów 
z diecezji szczecińsko-ka-
mieńskiej, Częstochowa  18 
czerwca 1983 r.). 

Lekcja człowieczeństwa
Znaczenie „Solidarności” 

to nie tylko więc obalenie ko-
munizmu jako jednego z sy-
stemów totalitarnych, ale 
o wiele bardziej uniwersalna 
„lekcja człowieczeństwa”. Ko-
nieczne zatem okazały się sta-
wiane potem wielokrotnie 
pytania o człowieka, o jego 
godność i powołanie. Jan Pa-
weł te właśnie pytania uznał 
za tak głębokie jak sam czło-
wiek; człowiek, który „nie 
może siebie do końca zrozu-
mieć bez Chrystusa”. 

Na jedno z pytań postawio-
nych niegdyś Janowi Pawło-
wi II: „kto obalił komunizm?” 
Ojciec Święty odpowiedział: 
„komunizm upadł ponieważ 

wpisany był weń błąd antro-
pologiczny”. Co oznacza po-
jęcie: błąd antropologiczny? 
To wywodząca się z ducha 
oświecenia wykładnia huma-
nizmu zakładająca, że czło-
wiek sam sobie wystarczy; to 
zasada postulująca taki styl 
życia, w którym nie ma miej-
sca dla Pana Boga. W ten spo-
sób ateizm został uznany za 
konieczny czynnik promocji 
człowieka. 

Dlatego nie można się dzi-
wić, że po upadku komuni-
zmu spór o demokrację stał 
się w rzeczywistości sporem 
o wartości. Przestrzegał przed 
tym Jan Paweł II, który mó-
wił: „Historia uczy, że demo-
kracja bez wartości łatwo się 
przemienia w jawny lub za-
kamuflowany totalitaryzm”.

Przestrzegał przed tym 
i wołał także Prymas Tysiącle-
cia – Kardynał Stefan Wy-
szyński, o którym mówiono 
„Ojciec Ojczyzny”. W przy-
szłym roku, w przyszłym ro-

ku przypada 30 
rocznica jego śmierci. Mo-
że warto już dzisiaj przywołać 
tę szczególną w dziejach pol-
skiego Narodu Postać. Jego 
umiłowanie Ojczyzny i naro-
du, wielką mądrość i wrażli-
wość, z jaką odnosił się do 
spraw ojczystych – to wszyst-
ko służyło dobru wspólnemu 
Narodu, któremu służył bez 
względu na sytuacje i okolicz-
ności. Często powtarzał: „Lu-
dzie mówią: czas to pieniądz, 
a ja wam mówię: czas to mi-
łość”, „Słudzy nieużyteczni 
jesteśmy, co mieliśmy wyko-
nać, wykonaliśmy” (Łk 
17,10)”. 

Nie łatwo jest nauczyć się 
takiej służby i takiej wiary. 
Nie można jednak, znając ży-
we i mocne świadectwo tego 
człowieka, „nie zarazić się” 
tym ideałem i nie uczynić zeń 
pewnego programu własne-
go życia. Dlatego przychodzi-
li go słuchać – i uczeni i prości. 

Dlatego przychodzili go też 
„podsłuchiwać” i nagrywać – 
jego wrogowie. Bali się jego si-
ły oddziaływania. W latach 
poniewierania człowiekiem 
upomniał się o jego prawdzi-
wą godność. Uważał, że ra-
tunkiem dla ludzkości na dziś 
jest uwierzyć w boskie pocho-
dzenie człowieka. W przeciw-
nym wypadku życie potoczy 
się w kierunku eksperymentu 
na człowieku, w imię jego 
tzw. dobra w kierunku kon-
sumpcji tego, co człowiek wy-
tworzył. 

Prymas powtarzał, że fun-
damentem życia narodu jest 
rehabilitacja prawa Bożego. 
Zasadniczą przyczynę kata-
strofy społecznej i ekonomicz-
nej widział w prowadzonej 
ateizacji i laicyzacji życia spo-
łecznego. Przypominał, że 
podważenie zasad religijnych 
i moralnych prowadzi do re-
latywizmu wobec życia i war-
tości. Aby człowiek mógł się 
podźwignąć z głębokiego 
trzęsawiska kłamstwa, nie-
uczciwości, z lęku i pospolite-
go wyrachowania konieczna 
jest odnowa życia moralnego 
całego społeczeństwa.

Nie możemy handlować 
naszą Ojczyzną

Mocno wbijały się w świa-
domość i niejako elektryzo-
wały nas te pełne mądrości 
i profetycznego przepowia-
dania narodowe rachunki su-

mienia. Jakże wydają się dziś 
– po 30 latach – znów potrzeb-
ne! Niejako w przeddzień po-
wstania „Solidarności” Pry-
mas Tysiąclecia wołał: „Nie 
możemy handlować naszą 
Ojczyzną i nie możemy też li-
czyć, że ktoś nas zbawi. Zba-
wi nas tylko Pan nasz Jezus 
Chrystus, jeśli zaufamy Jego 
Ewangelii i rozpoczniemy 
rzetelną odnowę duchową od 
siebie, nie oglądając się wokół 
na innych, tylko zaglądając 
we własne sumienie. Pamię-
tajmy, że ludzie ze starymi na-

łogami nie odnowią Ojczy-
zny”. 

Także w obronie polskiej 
kultury Prymas Polski wysy-
łał memoriały i listy do władz 
państwowych. Protestował 
przeciwko programom wy-
chowania młodzieży, prze-
ciwko zniekształconej historii 
i literaturze: „Szkoła musi być 
narodowa! Musi dać dzie-
ciom i młodzieży miłość do 
Ojczyzny, do kultury domo-
wej, rodzinnej i narodowej. 
I musi wychowywać je w tym 
duchu (...). Wyrasta z potrze-
by narodu, z jego ducha. I mu-
si liczyć się z narodem, z jego 
wymaganiami, z jego kulturą 
i obyczajowością” (15 lipca 
1977 r.).

Na kanwie tamtych po-
uczeń powstała „Solidar-
ność”. Jakże aktualne pozo-
stają dla nas dzisiaj te słowa? 
Kościół nigdy nie przestanie 

podejmować tematów doty-
czących człowieka, jego god-
ności i niezbywalnych praw. 
Wielu polskich kapłanów po-
święciło swoje życie dla gło-
szonej prawdy. Jednym z nich 
był ks. Jerzy Popiełuszko.

Wyrazem uznania wobec 
wszystkich, którzy zabiegali 
o poszanowanie podstawo-
wych praw człowieka była je-
go beatyfikacja w czerwcu te-
go roku. To także hołd 
wdzięczności wobec tych, 
którzy zabiegali o wierność 
Chrystusowej Ewangelii we 

wszystkich sferach życia, któ-
rzy zabiegali o to, aby „Polska 
była Polską”. 

Szkoda, że nie udało się 
ustrzec tego wybitnie polskie-
go ruchu jakim jest „Solidar-
ność” przed tymi, którzy – jak 
się później okazało – mieli in-
ne, niepolskie założenia.

Jesteśmy Ojczyzną „Soli-
darności”. Również tu, w Lu-
binie, rodziła się „Solidar-
ność”. Także i tu, na tej Ziemi 
uświęconej męczeńską krwią 
ofiar, nie brakowało ludzi 
upominających się o człowie-
ka i jego podstawowe prawa. 
Dzisiaj, upominając się o tam-
te ideały „Solidarności” win-
niśmy na nowo, może po raz 
kolejny, podjąć tę samą walkę 
o życie „bardziej ludzkie”, 
o człowieka i jego prawa, 
o obecność religijnych symbo-
li w codziennym życiu czło-
wieka. 

Czyż aż takim są one dla 
świata zagrożeniem? Że ktoś, 
poprzez obecność krzyża 
w przestrzeni publicznej chce 
być lepszym dla innych; że 
chce być bardziej ofiarnym, 
otwartym, gotowym nieść po-
moc – czy to źle? Św. Franci-
szek Salezy uczył, że „nie 
można odrywać religii od ży-
cia”. 

Upominanie się o tamte 
ideały to nie jest walka prze-
ciw człowiekowi, ale walka 
o człowieka i jego niezbywal-
ne prawa, o dojrzalszy kształt 

ludzkiego życia. 
Solidarność to bycie razem
Wielu związkowców dzi-

siaj, po 30 latach od tamtych 
sierpniowych dni, wypowia-
da wiele ostrych słów. Mó-
wią, że nie taka Polska się im 
wtedy śniła. Rozgrabiony ma-
jątek narodowy, emigracja 
z kraju wielu młodych, zdol-
nych i przedsiębiorczych lu-
dzi. Wielu z tych co pozostali 
w kraju żyją na skraju ubó-
stwa. A ci, którym się wcześ-
niej nieźle wiodło, dalej żyją 
sobie wygodnie otrzymując 
wysokie emerytury. 

„Solidarność to bycie ra-
zem, to jeden dla drugiego 
a nie przeciwko drugiemu” – 
uczył Jan Paweł II. Taką kon-
cepcję solidarności Kościół 
popiera. Koncepcję solidarno-
ści zapisanej w Ewangelii: 
„Jedni drugich brzemiona no-
ście” – na dobre i na złe. Nie-

którzy zrzucili brzemiona na 
ramiona drugich. Zagubili 
ideały, dla których kiedyś na-
rażali swoje życie. Popędzili 
za dobrą posadą, za władzą 
i pieniądzem. Ustawili się 
w życiu! Dzisiaj „Solidarność” 
jest im już niepotrzebna. 

Sięgnijmy jeszcze do Słowa 
Życia. Co nam mówi dzisiaj 
Pan Bóg w odczytanych 
przed chwilą tekstach biblij-
nych? Są one odczytywane 
w kościołach na całym świe-
cie. Spróbujmy je odnieść do 
siebie. 

Czytanie z Księgi Syracy-
desa: „Synu, z łagodnością 
wykonuj swe sprawy, a każ-
dy, kto jest prawy, będzie cię 
miłował. O ile wielki jesteś, 
o tyle się uniżaj, a znajdziesz 
łaskę u Pana. Wielka jest bo-
wiem potęga Pana i przez po-
kornych bywa chwalony. Na 
chorobę pyszałka nie ma le-
karstwa, albowiem nasienie 
zła w nim zapuściło korzenie. 
Serce rozumnego rozważa 
przypowieści, a ucho słucha-
cza jest pragnieniem mędrca.

Z Ewangelii św. Łukasza: 
„gdy będziesz zaproszony, idź 
i usiądź na ostatnim miejscu. 
Wtedy przyjdzie gospodarz 
i powie ci: «Przyjacielu prze-
siądź się wyżej»; i spotka cię 
zaszczyt wobec wszystkich 
współbiesiadników. Każdy 
bowiem, kto się wywyższa, 
będzie poniżony, a kto się po-
niża, będzie wywyższony”.

Z pewnością ważne jest to, 
by mieć otwartą drogę ku lu-
dziom. Ale słowo, jakie dzisiaj 
nam daje Bóg jest także drogą 
ku Światłu; pokora, o której 
dzisiaj słyszymy – otwiera tę 
drogę. O ile wielki jesteś, o ty-
le się uniżaj, a znajdziesz łaskę 
u Pana – mówi Pismo. 

Przed kim otworzy się dro-
ga do miasta Boga żyjącego,... 
do niezliczonej liczby anio-
łów,... do Boga, który sądzi 
wszystkich? (Hbr 12, 18-19. 
22-24a)

Czy nie przed tymi, którzy 

w prawdzie oceniając samych 
siebie, mogą szczerym sercem 
ofiarować Bogu dobro swoich 
czynów dla Boga i dla Ojczy-
zny, przepraszając jednocześ-
nie za swoje grzechy i korząc 
się przed Tym, który sądzi 
wszystkich. Sam Jezus był ci-
chy i pokorny sercem (Mt 
11,29). To pokorni są do Nie-
go podobni i dlatego zyskują 
uznanie w oczach Ojca niebie-
skiego.

Wspominając dzisiaj to 
wielkie dzieło jakim jest SOLI-
DARNOŚĆ prośmy dobrego 
Boga, aby za przyczyną Ma-
ryi, naszej Matki i Królowej 
Polski i świętych Patronów 
naszego narodu, Duch Święty 
przyzywany przez Jana Pa-
wła II, odnowił oblicze tej na-
szej polskiej ziemi. By ideały 
Solidarności znalazły swój 
wyraz w codziennym życiu 
Polaków. 

Niech nie braknie też na-
szych odważnych starań, aby 
trud wielu naszych rodaków 
walczących o Polskę prawo-
rządną i sprawiedliwą nie po-
szedł na marne. Módlmy się 
słowami dzisiejszej Kolekty 
mszalnej:

Boże wszechświata, od Cie-
bie pochodzi wszelka dosko-
nałość, † zaszczep w naszych 
sercach miłość ku Tobie i daj 
nam wzrost pobożności, * 
umocnij w nas wszystko, co 
dobre, i troskliwie strzeż tego, 
co przez te 30 lat umocniłeś”. 
Amen. 

Po mszy kilkuset uczestni-
ków nabożeństwa przeszło 
przy dźwiękach orkiestry pod 
Pomnik Pamięci Ofiar Lubina 
‘82 i złożyło kwiaty. 

Okolicznościowe przemó-
wienie wygłosił przewodni-
czący Zarządu Regionu Za-
głębie Miedziowe NSZZ „Soli-
darność” Bogdan Orłowski.

Ekscelencjo najdostojniej-
szy Księże Biskupie, 

najczcigodniejsi 
księża, szanowni 
parlamentarzyści, przedsta-
wiciele władz samorządo-
wych dostojni goście według 
stopni i godności, koleżanki 
i koledzy członkowie NSZZ 
„Solidarność”. 

 Podczas pierwszej piel-
grzymki do swojej ojczyzny 
Papież Jan Paweł II w swojej 
Homilii prosi, modli się aby 
Duch Święty zstąpił na ziemię 
i odnowił oblicze ziemi, tej 
ziemi.

Polacy silni wiarą Ojców 
uwierzyli,  w sercach naszych 
rozkwita nadzieja na odnowę 
tej ziemi - ukochanej Rzeczy-
pospolitej. 

Poprzez  protesty w formie 
strajków - najpierw w Lubli-
nie, następnie na polskim wy-
brzeżu, by w końcu w całym 
kraju -  w tym  na terenie na-
szego Regionu. pracownicy 
upomnieli się o swoje podsta-
wowe prawa – prawo do bez-

piecznej i godziwie wynagra-
dzanej pracy, prawo do zrze-
szania się w niezależne związ-
ki zawodowe, prawo do wol-
ności słowa prawo do swo-
bód religijnych.

W konsekwencji podpisane 
porozumienia w Szczecinie, 
Gdańsku, Jastrzębiu i Ustrzy-
kach

 W miłości do Boga, Ojczy-
zny, do bliźniego powstaje 
trzydzieści lat temu Niezależ-
ny Samorządny Związek Za-
wodowy „Solidarność”.

Lecz ówczesna władza ko-
munistyczna podpisanych 
zobowiązań tak naprawdę 
nie zamierza  realizować i po 
kilkunastu miesiącach dykta-
torzy z pod znaku Wojskowej 
Rady Ocalenia Narodowego 
nie wahają się użyć czołgów,  
uzbrojonych funkcjonariuszy 
milicji  i ZOMO,  aby w nocy 
z 12 na trzynastego grudnia 
1981 roku do tysięcy polskich 
domów  zapukać kolbami ka-

rabinów żeby  tysiące ko-
biet i mężczyzn, matek 
i ojców internować. 

 Pacyfikują kopalnię 
„Wujek” na Śląsku za-
bijając 9 górników,   
w Lubinie  w tym miej-
scy  28 lat temu  „wła-
dza ludowa”  dopusz-
cza się  zbrodni i apa-
ratczycy wydają rozkaz 
strzelania do  uczestni-
ków pokojowej manife-
stacji gdzie od kul kara-
binów giną trzej nasi 
koledzy: Michał Ada-
mowicz, Mieczysław 

Poźniak i Andrzej 
Trajkowski a kilka-
naście osób zostaje 
rannych.  
Trwają represje, 

zamykania w więzie-
niach, pozbawianie 
prawa do pracy, zmu-

szanie do opuszczenia ojczy-
zny,  a nawet zabójstwa 
w tym morderstwo Księdza 
Jerzego Popiełuszki – Błogo-
sławionego  męczennika za 
wiarę i wielu innych kapła-
nów gdzie do dziś nie wy-
jaśniono ich tajemniczych 
śmierci.  

Przytoczyłem trochę histo-
rii, naszej Polskiej drogi do 
wolności, jak trudna i drama-
tyczna może być, a taka była  
ta droga, aby dziś móc się cie-
szyć zdobyczami wolnej i de-
mokratycznej Ojczyzny.  
Również ku pewnej przestro-
dze, gdzie rządzącym nie po 
drodze z  wartościami chrześ-
cijańskimi, dekalogiem, gdzie 
człowiek nie jest traktowany 
podmiotowo, a płaca i warun-
ki pracy daleko odbiegają od 
oczekiwań. Aby w naszej i na-
stępnych pokoleniach pamię-
ci te fakty nie znikneły. Z sza-
cunku do ludzi którzy two-
rzyli i tworzą najnowszą hi-
storię za ich miłość do Ojczy-
zny.

 Nie sposób  rozdzielić 
w Regionie Zagłębie Miedzio-
we radości od smutku, bo na-
sza mała ojczyzna w drodze 
do wolności została namasz-

czona tragedią  którą nazywa-
my „Zbrodnią Lubińską”.

Zjednoczeni ideałami, war-
tościami, nadzieją, pokonuje-
my w sposób pokojowy, ok-
rutny i nieludzki system- ko-
munistyczny reżim,

Wiara, nadzieja i miłość.
Te trzy cnoty pozwalają 

abyśmy dzisiaj mogli cieszyć 
się z tej pięknej rocznicy- trzy-
dziestej rocznicy powstania 
NSZZ ”Solidarność”.

Szanowni Państwo kole-
żanki i koledzy. 

Proszę pozwolić, że w imie-
niu kilkunastu tysięcy  człon-
ków NSZZ „Solidarność” Re-
gionu Zagłębie Miedziowe.  
Podziękuję  przede wszyst-
kim Panu Bogu za wszystkie 
łaski a w sposób szczególny 
za Papieża Jana Pawła II , bez 
którego nie byłoby ani wolno-
ści a tym bardziej „Solidarno-
ści” i zjednoczonej Europy , za 
Błogosławionego Księdza Je-
rzego Popiełuszkę , który był 
blisko każdego człowieka 
wzywając do przebaczenia, 
jedności i pokoju, który był 
szczególnym znakiem zwy-
cięstwa dobra nad złem. Za 
wszystkich kapłanów i osoby 
duchowne za wsparcie i na-
ukę, za duchowa opiekę 
w szczególności w okresie sta-
nu wojennego.

Kłaniam się i zapewniam 
o pamięci modlitewnej za 
wszystkich którzy oddali ży-
cie lub zdrowie za ukochaną 
Ojczyznę.

Dziękuję Wam koleżanki 
i koledzy,  którzy współtwo-
rzyliście trzydzieści lat temu 
NSZZ „Solidarność” tworząc 
podwaliny demokratycznej 
Rzeczypospolitej tak przede 
wszystkim ówczesnym lide-
rom jak i pozostałym człon-
kom Związku. 

W końcu serdecznie dzię-
kuję obecnym działaczom 
związkowym i wszystkim 
członkom  a sposób szczegól-
ny a takich jest bardzo wielu, 
którzy nieprzerwanie od trzy-
dziestu lat są aktywnymi 
członkami NSZZ „Solidar-
ność”.

Pomimo, że i za komuny 
i jakże często w dzisiejszych 
czasach deprecjonuje się pra-
ce związkową  w myśl poli-
tycznych czy partykularnych 
interesów różnych tzw. grup 
biznesu zapewniam, że dopó-
ki w naszej Ojczyźnie  choć 
jednej osobie może lub dzieje 
się krzywda dopóty NSZZ 
„Solidarność” będzie potrzeb-
na i będzie stać na straży god-
ności i podmiotowości czło-
wieka.

Dziękując za Pracę, nie-
skromnie proszę wszystkich 
ludzi dobrej woli, aby przesła-
nie Ojca Świętego Jana Pawła 
II „solidarność to jeden i dru-
gi; nigdy jeden przeciwko 
drugiemu. Solidarność to 
brzemię niesione razem” za-
wsze było w naszych sercach 
i było realizowane w codzien-
nej pracy bez względu na zaj-
mowane stanowisko czy też 
pozycję społeczną.

Rocznice Solidarności
W tym roku w Regionie obie rocznice, ze względu na uroczystości XXX-lecia powstania  NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, zostały 
uczczone 29 sierpnia. O godzinie 13:00 w Lubinie w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej została odprawiona msza święta 
koncelebrowana pod przewodnictwem księdza biskupa Marka Mendyka. Na początku mszy ksiądz biskup Marek Mendyk poświęcił 
sztandar Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność w Zakładzie Hydrotechnicznym Oddziale KGHM Polska Miedź SA w Rudnej. 



WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA6 WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL 7Wydaje: Zarz¹d Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ „Solidarnoœæ”, 59-220 Legnica, ul. Fryderyka Skarbka 9, tel. (076) 72-10-878, 72-10-888, 72-10-898, 
e-mail: legnica@solidarnosc.org.pl, Redaguje zespó³. Zdjêcia: Wojciech Obremski, 

W obradach brało udział ok.1 
500 osób- delegatów i zapro-
szonych gości. Wśród nich 

delegaci i goście z Regionu Zagłębie 
Miedziowe: Ksiądz Marian kopko, Bog-
dan Orłowski, Jerzy Czyczerski, 
Dariusz Dąbrowski,  Jerzy Morawski, 
Wojciech Obremski, Zbigniew Kuźniar, 
Wojciech Lica, Jacek Swakoń. W uro-
czystościach uczestniczyły również 
poczty sztandarowe: Regionu Zagłębie 
Miedziowe, Zanam-Legmet, Oświaty 
Chojnów, PKP Legnica, ZG Rudna, 
Huty Miedzi Głogów.

Modlitwę otwierającą poprowadził  
abp Sławoj Leszek Głódź. Przewodni-
czący Zjazdu Stanisław Szwed zaprosił 
na scenę przewodniczących zjazdów 
z lat poprzednich: Bożenę Borys- Szo-
pę, Tadeusza Syryjczyka, Jerzego Buz-
ka, Janusza Orkisza i Janusza Śniadka. 

Zaproszeni goście kolejno zabierali 
głos: prezydent RP Bronisław Komo-
rowski, przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego Jerzy Buzek, ambasador 
USA w Polsce Lee Feinstein, premier 
Donald Tusk, prezes PiS Jarosław Ka-
czyński, prezydent Gdyni Wojciech 
Szczurek, zastępca sekretarza general-
nego MKZZ Jaap Wienen, sekretarz ge-
neralny EKZZ Emilio Gabalio oraz Ja-
nusz Śniadek. Największe emocje wy-
wołały wystąpienia Donalda Tuska 
oraz Jarosława Kaczyńskiego. Prezy-
dent, przyjęty życzliwie przez delega-
tów przypominał, że głównym przesła-
niem roku 1980  jest dobro wspólne, 

w imię którego warto i należy działać 
razem, a nie przeciw sobie. Jerzy Buzek 
wspomniał I zjazd Solidarności, który 
prowadził. Zwrócił uwagę, że choć 
wolna Polska nie spełniła wszystkich 
pokładanych w niej nadziei, to jednak 
wszystkie drogi i do postępu i na ma-
nowce stoją otworem. –Tak jak przed 
30 laty powinniśmy marzyć i wykorzy-
stać szanse dzięki partnerstwu i dialo-
gowi- podsumował.

Premier Donald Tusk został chłodno 
przyjęty przez związkowców. W swo-
im wystąpieniu wspomniał Sierpień 80. 
– Fenomen „Solidarności” polegał na 
tym, że nikt nie dziwił się swego od-
miennego poglądu, na tym polegały 
godność i szacunek każdego do każde-
go - przypomniał Tusk. Szczególnie 
prowokacyjnie zabrzmiały słowa pre-
miera, który mówił, o „tamtej”, „praw-
dziwej” i kilkumilionowej Solidarności. 
Na koniec przypomniał słowa piosenki 
Jacka Kaczmarskiego – „Ale zbaw mnie 
od nienawiści, ocal mnie od pogardy 
Panie”.

Ambasador Lee Feinstein odczytał 
list od prezydenta Baracka Obamy, 
w którym prezydent USA zwracał uwa-
gę, że odwaga małej grupy robotników 
pokazały, ze można przeciwstawić się 
reżimowi totalitarnemu. Prezes PiS zo-
stał przyjęty owacjami na stojąco. 
W bardzo emocjonalnym wystąpieniu 
Jarosław Kaczyński wspomniał swego 
zmarłego brata Lecha Kaczyńskiego. - 
Pamiętajcie o nim, bo jego misja wska-

zuje na to, że idea Solidarności trwa, 
jest nieśmiertelna. Podkreślał, że Soli-
darność to wielkie zwycięstwo, ale wie-
le spraw o które walczyła nie zostało 
zrealizowanych.

Na scenę niespodziewanie wtargnęła 
Henryka Krzywonos- Strycharska, syg-
natariuszka Porozumień Sierpniowych, 
tramwajarka, która w sierpniu w 1980 
roku zatrzymała komunikację w Gdań-
sku. Zarzuciła prezesowi PiS, że buntu-
je ludzi przeciwko sobie. - Kompletnie 
mnie pani nie zrozumiała- odpowie-
dział prezes.

Hasłem „Jest jedna Solidarność” Ja-
nusz Śniadek porwał salę. Wszyscy 
skandując, wstali z miejsc. Śnia-
dek przypomniał zmarłych bohaterów 
„S”: Annę Walentynowicz, ks. Henry-
ka Jankowskiego, Macieja Płażyńskie-
go, Lecha Kaczyńskiego, Janusza Kur-
tykę. w swoim przemówieniu zwracał 
uwagę na pogarszające się warunki ży-
cia polskich rodzin. - Dlaczego jednak 
nie ma w nas tak wielkiej radości, satys-
fakcji i dumy, jakiej można by oczeki-
wać? Czy możemy  z ręką na sercu po-
wiedzieć,  że zrobiliśmy co tylko możli-
we,  aby Polska była dla wszystkich, 
a nie tylko dla tych, którym się powiod-
ło? - pytał przewodniczący „S”. Śnia-
dek zwrócił uwagę na rosnące różnice 
społeczne oraz problemy niektórych 
branż. - Niesprawiedliwie dzielimy się 
owocami wzrostu panie prezydencie, 
martwe dźwigi nie staną się polską sta-
tuą wolności- powiedział- Panie pre-

mierze, miał pan racją, gospodarka to 
portfele zwykłych ludzi, proszę o tym 
pamiętać.

Przewodniczący „S” zwrócił uwagę 
na brak rzeczywistego dialogu. - Dys-
kutujemy  o ratowaniu finansów pub-
licznych, a jednocześnie trwonimy inny 
bezcenny kapitał,  Kapitał społeczny. 
Bez odbudowania poczucia wspólnoty,  
bez wzajemnego zaufania, bez zaufa-
nia obywateli do instytucji publicz-
nych,  bez szacunku dla partnerów 
i dialogu  nie zbudujemy silniejszego 
i bezpiecznego państwa. Trzeba 
wzmacniać,  a nie niszczyć związki za-
wodowe - mówił przewodniczący „S”. 
Janusz Śniadek odniósł się również do 
zarzutów o upolitycznienie Związku. - 
Takie oskarżenia padają zawsze,  gdy 
podnosimy trudne problemy. Każda 
władza  chce w ten sposób usprawied-
liwić brak woli dialogu i porozumienia. 

Zapewniam, że oskarżeniami o mie-
szanie się do polityki  nie da-

my sobie zamknąć ust! - 
powiedział Śnia-

dek.

KZD 

Krajowy Zjazd Delegatów
Film wspominający Sierpień 1980 i prowadzący do współczesności związku, wyprodukowany przez Video Studio Gdańsk 
rozpoczął obrady XXIV Krajowego Zjazdu Delegatów w Gdyni. 

Przemówienie Janusza 
Śniadka, przewodniczącego 
KK NSZZ „Solidarność” 

Lech Kaczyński, Anna Walentynowicz, ks. Henryk Jan-
kowski, Maciej Płażyński, Arkadiusz Rybicki, Janusz Kur-
tyka – jakże wielu ludzi „Solidarności” już dziś nie ma 
wśród nas. To długa lista – nie tylko spod nieszczęsnego,  
zamglonego, smoleńskiego lasu. To lista górników z Wuj-
ka, bohaterskich kapłanów  z błogosławionym księdzem Je-
rzym Popiełuszko, uczestników sierpniowych strajków 
i twórców „Solidarności” z Alinką Pieńkowską. Spotkali-
śmy się tutaj także po to, aby oddać Im hołd. Przyrzekam, 
że pozostaniecie w naszej  pamięci i sercach. „Solidarność” 
nigdy o Was nie zapomni!

Urodziny „Solidarności” to czas, kiedy powinniśmy po-
chylić głowy    przed zwykłymi ludźmi. Bo  w  Sierpniu 
1980 roku   – ku zaskoczeniu tzw. ludowej władzy – pod-
miotem stał się stoczniowiec, górnik,  motorniczy! Chcieli-
śmy, żeby to było nas ze Państwo,  chcieliśmy odzyskać  
Polskę! To święto wszystkich, którzy w imię wspólnych 
ideałów zrzeszyli się w „Solidarności”. Święto tych,  

którzy znosili zniewolenie i terror stanu wojennego, 
a później – w niepodległej Ojczyźnie – ponosili konse-
kwencje wychodzenia z komunizmu. Szczególnie pochyl-
my czoła przed tymi, którzy pozostali wierni „Solidarno-
ści” do dzisiaj.

Jest jedna „Solidarność”! Jeden Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy  „Solidarność”, który zmienia się tak,  
jak Polska i Polacy.

Spełniły się nasze najpiękniejsze sny o wolności, za któ-
rą pokolenia przelewały krew. Żyjemy w  wolnej Polsce 
należącej do NATO  i Unii Europejskiej. Do wielkiej ro-
dziny wolnych  demokratycznych narodów. Tylko od nas 
zależy, jaki użytek robimy z tej wolności. Dzięki pracy mi-
lionów ludzi dzięki ich wyrzeczeniom 

Polska gospodarka staje się coraz silniejsza, przepaść 
dzieląca nas od krajów rozwiniętych maleje.

Dlaczego jednak nie ma w nas tak wielkiej radości, sa-
tysfakcji i dumy, jakiej można by oczekiwać? Czy możemy  
z ręką na sercu powiedzieć,  że zrobiliśmy co tylko możli-
we,  aby Polska była dla wszystkich, a nie tylko dla tych, 
którym się powiodło? Nie sprawiedliwość i Solidarność 
lecz kłótnie i podziały – to nasza rzeczywistość.  Filozofia 
radź sobie sam,  złudna idea taniego państwa, język szy-
derstwa i kpiny obecny w debatach politycznych  -  zbiera-
ją swoje żniwo. 

Polacy nie cenią swojego Państwa, nie ufają żadnej wła-
dzy, nie chcą brać aktywnego udziału  w życiu publicz-
nym. 

Tanie Państwo okazało się bardzo drogim państwem, 
które nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa swoim 
obywatelom, więcej,  swoim elitom z prezydentem na cze-
le,   powodzianom. 

Symbolicznie  – to robotnicy wraz z kierownictwem za-
kładu heroiczną walką  ocalili miejsca pracy w sandomier-
skiej hucie szkła.

Sierpniowy zryw,  tak jak Poznań 56,  Grudzień 70,  czy 
Radom 76, to kolejne wielkie wołanie o wolność  i o godność. 
Prawda o sierpniu, o „Solidarności”  ma trzy filary: wol-
ność,   sprawiedliwość społeczną   i wiarę w Boga. Uosobie-
niem tych wartości był błogosławiony  ksiądz  Jerzy Popie-
łuszko.   Nasz przewodnik i nauczyciel. Uczył,  że zło do-
brem zwyciężać,  to znaczy stać po stronie prawdy. Jako je-

go uczniowie  musimy patrzeć na świat oczyma potrzebują-
cych pomocy,  potrzebujących „Solidarności”. Z perspekty-
wy bezrobotnych,  cierpiących biedę,  ofiar powodzi.

Dlatego tak mocno przypominamy o sierpniowych po-
stulatach:

- godziwej   zapewniającej byt naszym rodzinom  płacy 
za pracę,

- niezbywalnym prawie do wypoczynku,
- zapewnieniu dzieciom miejsc w żłobkach  i przedszko-

lach,
- o zasiłkach rodzinnych,
- o dostępnej dla wszystkich  ochronie zdrowia.
Brak realizacji tych postulatów  przez lata tłumaczyli-

śmy sobie - Polska jest biednym krajem,  na wiele rzeczy 
nas jeszcze nie stać. Ale 20 lat po odzyskaniu niepodległo-
ści,  musimy zadbać o wszystkich, a nie tylko o wybra-
nych. Kraj,  w którym Niezależny Związek Zawodowy 
„Solidarność”  wywalczył wolność  – który dziś szybko się 
rozwija, jest europejskim rekordzistą  w rozwarstwieniu 
płacowym, bije w Unii haniebne rekordy  ubóstwa ludzi 
pracujących i  rodzin wielodzietnych, w niedożywieniu 
dzieci.

Niesprawiedliwie dzielimy się owocami wzrostu. Nie 
zbliżamy się,  lecz oddalamy od wielu europejskich stan-
dardów socjalnych.

Panie Prezydencie – martwe dźwigi nie staną się  polską 
statuą wolności. Zróbmy razem wszystko,  żeby polską 
statuą wolności były dźwigi pracujące!

Nie będzie wzrostu gospodarczego, rozwoju realnej go-
spodarki bez dobrych miejsc pracy,   bez stałego zatrudnie-
nia. Chodzi nie tylko o bezpieczeństwo pracownika,  ale 
również o bezpieczeństwo gospodarki i kraju. Panie pre-
mierze,  miał Pan rację –  gospodarka to portfele zwykłych 
ludzi! Jesteśmy dumni z odzyskanej wolności,  ale Polska 
sprawiedliwa i solidarna,  Polska dialogu,  szacunku dla 
ludzi pracy  i troski o rodzinę,  to ciągle nasze marzenie.

Polska dialogu! Demokracja to sztuka dialogu!! Dyskutu-
jemy  o ratowaniu finansów publicznych, a jednocześnie 
trwonimy inny bezcenny kapitał,  Kapitał społeczny. Bez 
odbudowania poczucia wspólnoty,  bez wzajemnego zaufa-
nia, bez zaufania obywateli do instytucji publicznych,  bez 
szacunku dla partnerów i dialogu  nie zbudujemy silniejsze-
go i bezpiecznego państwa. Trzeba wzmacniać,  a nie nisz-
czyć związki zawodowe. Tymczasem „Solidarność”  przy-
pominająca o przesłaniach sierpnia, podnosząca trudne 
problemy   i wskazująca na rosnącą niesprawiedliwość,  sta-
ła się bardzo niewygodna. Dlatego część politycznych i go-
spodarczych elit  od lat prowadzi antyzwiązkową krucjatę.

Powtarza się zarzut  o upolitycznienie związku. Takie 
oskarżenia padają zawsze,  gdy podnosimy trudne proble-
my. Każda władza  chce w ten sposób usprawiedliwić  brak 
woli dialogu i porozumienia. Zapewniam,  że oskarżeniami 
o mieszanie się do polityki  nie damy sobie zamknąć ust!

Polscy pracownicy! Tylko zorganizowani,  liczni i silni 
wartościami,  które nas łączą, możemy stawić czoła pię-
trzącym się zagrożeniom. Dlatego pod hasłem: „Zorgani-
zowani mają lepiej” budujemy związek. Jesteśmy dumni 
z historii, ale Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 
„Solidarność” nie da się odesłać do muzeum.  Trzymamy 
mocno swoje sztandary. „Solidarność” zawsze będzie tam,  
gdzie pracownicy potrzebują pomocy w obronie swojej 
godności.

Dziękuję Wam za „Solidarność”! Proszę Was o „Solidarność”!
Gdynia, 30 sierpnia 2010 r. 
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