
Dla dobra Lubelszczyzny 

 

Intencja naszą jest, aby merytorycznie rozmawiać  

i skutecznie działać, w porozumieniu ze sprawującymi 

władze w parlamencie i samorządzie, dla dobra 

Lubelszczyzny – powiedział Marian Król Przewodniczący 

Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”,  

w rozmowie z Tomaszem Kupczykiem. 

 

Jak został Pan związkowcem? 

Jako młody człowiek miałem szczęście żyć w czasie 

„rewolucji Solidarności” i wówczas zapisałem się do NSZZ 

„Solidarność”. Optymizm i chęć zmiany świata, a także wewnętrzne przekonanie, dawały mi 

nadzieję, że ówczesny system totalitarny można znieść, poprzez zorganizowanie się  

i społeczny opór. To się sprawdziło. Nowy ustrój mógł przyjść przez rozlew krwi albo w 

sposób pokojowy, przez ogólnospołeczny protest i nacisk. 

 

Czym dla Pana jest „Solidarność” dziś? 

Jest przede wszystkim związkiem zawodowym, ale również ruchem społecznym. W 

pierwszej fazie transformacji ustrojowej „Solidarność” musiała wziąć odpowiedzialność za 

ojczyznę, uczestnicząc w rządzeniu. Potem nastąpiło wycofanie ze sprawowania władzy, po 

czym w 1997 r., zwycięstwem AWS, ponownie nasz związek wziął odpowiedzialność za 

państwo. Gdyby tak się nie stało, to trudno powiedzieć, gdzie byśmy teraz byli. Oczywiście 

trzeba było zapłacić dużą cenę za rządzenie, ale warto było dźwigać sztandar i dla Polski się 

poświęcać. Być może wtedy dłonie były zbyt słabe, lecz udało się wiele zrobić, dlatego dziś 

żyjemy w państwie, w którym wiele zależy od nas, a nie od podmiotów zewnętrznych. 

Ukraina i Białoruś poszły w innym kierunku, dlatego że nie było tam takiego ruchu jak u nas. 

 

Dlaczego kandydował Pan na kolejną kadencję przewodniczącego lubelskiej 

„Solidarności”?  

Chciałbym kontynuować rozpoczęte w poprzednich kadencjach działania. My, jako 

„Solidarność”, po dojściu do władzy środowisk liberalnych, byliśmy jedynym związkiem, 

który upominał się o sprawy społeczne. Po zwycięstwie PiS w 2015 r., udało się przywrócić 

wiele postulatów, które służą człowiekowi i rodzinie. Obecnie, w nowym otoczeniu, można 

nadać nową jakość działania naszemu związkowi. W Polsce niewielu jest ludzi 

zorganizowanych w związki. Najliczniejsza jest „Solidarność”, co nie oznacza, że jest to stan 

wymarzony. Od liczebności związkowców zależy czy pracodawca będzie się z nami liczył. 

 

 

 

 



Funkcja przewodniczącego Regionu to duże wyzwanie? 

To nie jest łatwe zadanie. Jest program, który należy realizować. Nasz Region wymaga 

szczególnego zaangażowania organizacyjnego i logistycznego, ponieważ nie jest tu jak na 

Śląsku, gdzie wielkie zakłady pracy są bardzo blisko siebie rozmieszczone.   

 

Wydłużono czas trwania kadencji władz związkowych do 5 lat. Jest Pan zwolennikiem 

tego rozwiązania? 

Byłbym z tego zadowolony, gdyby spełniony został drugi czynnik, aby minimum na poziomie 

ponadzakładowym została wprowadzona kadencyjność, wówczas takie rozwiązanie miałoby 

sens. Nie jest łatwo wykształcić działacza, który miałby charakter i wiedzę, a jednocześnie, 

wystarczający okres do pełnienia funkcji przewodniczącego. Z reguły rok trwa kampania, 

potem mijają dwa, trzy lata i zaczyna się kolejna kampania, więc na spokojną działalność 

zostaje niewiele czasu. 

 

Ograniczenie czasu sprawowania władzy do 2 kadencji nie przeszło. To sukces czy 

porażka? 

Jestem jednym z niewielu, który był za wprowadzeniem określonej liczby kadencji. Często na 

KZD ten problem podnosiłem i wydawało się, że jesteśmy na dobrej drodze, ale nie doszło 

jednak do uchwalenia tego postulatu.  

 

Jeśli ktoś merytorycznie i skutecznie pracuje, to dlaczego miałby ustępować tylko 

dlatego, że 2 kadencje minęły?  

Wiedząc, że przewodniczącemu kończy się okres sprawowania władzy, czyni się wszystko, 

aby przygotować potencjalnego następcę. Trzeba przemodelować myślenie w organizacjach 

związkowych. Dziś uważa się, że wybraliśmy przewodniczącego, to niech nam wszystko 

załatwi. To nie jest tak, że jedna osoba wszystko zorganizuje. Wszystkie struktury muszą 

mieć poczucie współodpowiedzialności i wolę zaangażowania dla wspólnej sprawy. Istotna 

jest kwestia świadomości obywatelskiej, aby tworzyć oddolne inicjatywy i społeczną 

gospodarkę rynkową. Wtedy będzie większa konkurencja podczas wyborów i zniknie 

problem z deficytem kompetentnych kandydatów.     

 

Jakie są priorytety na tę kadencję w naszym Regionie? 

Intencją naszą jest, aby merytorycznie rozmawiać i skutecznie działać w porozumieniu ze 

sprawującymi władze parlamentarne i samorządowe, dla dobra Lubelszczyzny. Nasz Region 

jest zacofany, ze słabo rozwiniętą infrastrukturą i niskim PKB na jednego mieszkańca. 

Kierunek, który obraliśmy już w poprzedniej kadencji, polega na złożeniu postulatów do 

Prawa i Sprawiedliwości o zajęcie stanowiska ws. zrównoważonego rozwoju naszego 

województwa. Potrzebne są środki na inwestycje, aby nastąpił rozwój społeczno-

gospodarczy. Młodzież od nas wyjeżdża. Trudno będzie zmienić ten trend, ale jeszcze jest to 

możliwe. W przeciwnym razie będziemy mieć betonowe, prywatne, domowe więzienia, w 

których nie będzie miał kto zajmować się osobami starszymi, a będzie ich coraz więcej. 

 

 

 



Co uważa Pan za największe sukcesy „Solidarności” w ostatnich latach? 

Jest nim niewątpliwie przywrócenie niższego wieku emerytalnego. Każdy ma wybór i jeśli 

ktoś będzie mógł i chciał to może pracować do 67 roku życia lub dłużej. Wcześniej to był 

przymus wprowadzony przez PO. Dla wielu środowisk zawodowych o szczególnej specyfice, 

była to praca do końca życia. Kolejnym sukcesem jest regulacja handlu w niedzielę. 

„Solidarność” powstała w oparciu o Społeczną Naukę Kościoła i w naszej religii powinniśmy 

w niedziele świętować. Mam nadzieję, że docelowo wszelkie prace niekonieczne całkowicie 

zostaną zakazane.  

 

Pracodawcy mówią, że to strata dla biznesu.  

Wszystko wskazuje na to, że jest odwrotnie. Małe biznesy usługowe się rozwinęły. Najlepiej 

to widać latem, gdy się przejdzie „deptakiem” w Lublinie, wówczas widać dużo ludzi, 

otwarte lodziarnie i wiele atrakcji, których trzy lata temu jeszcze nie było.  

 

Czy jest coś, czego nie udało się osiągnąć w naszym Regionie, mimo ciężkiej pracy? 

O sprawy wyrównywania szans walczymy już długo. Do tej pory nie udało się wywalczyć 

wsparcia rządowego dla województwa lubelskiego. Sukcesem byłoby nawet częściowe 

zrealizowanie planu dla naszego regionu. Ufam, że ten problem przeniesiemy na poziom 

Rady Dialogu Społecznego.   

 

Szeroka oferta, z którą Region wychodzi do związkowców to dobra inwestycja, ale 

kosztowna. Jak wygląda kwestia składek członkowskich w naszym Regionie? 

Staramy się, aby struktury „Solidarności” w naszym Regionie funkcjonowały sprawnie. 

Mamy problem, bowiem w naszym województwie są niskie płace, a utrzymujemy się ze 

składek członkowskich, które są uzależnione od wysokości wynagrodzenia. Dlatego istotne 

jest aby, w sferze budżetowej w naszym regionie za tę samą pracę, co w zachodniej Polsce, 

były jednakowe płace.   

 

Niektórzy twierdzą, że lubelska „Solidarność” za dużo angażuje się w uroczystości 

patriotyczne i przedsięwzięcia sportowe, a zbyt mało interesuje się problemami Ludzi 

Pracy. Czy mają rację? 

Zależy od indywidualnej oceny. Mamy swoją historię i wydarzenia, o których musimy 

pamiętać. Każdy, kto o niej zapomina, traci swoją tożsamość. Wartości  

i wiedzę o najnowszej historii Polski, w tym roli „Solidarności”, musimy przekazywać 

kolejnym pokoleniom. Jeszcze do niedawna w szkole o tym się nie uczyło.    

 

Nadanie we wrześniu br. Szkole Podstawowej nr 40 w Lublinie imienia Lubelskiego 

Lipca 1980 to przykład takich działań? 

To efekt tego, że rokrocznie intensywnie przypominamy społeczeństwu o doniosłości 

wydarzeń Lubelskiego Lipca 1980, nie tylko poprzez uroczystości patriotyczne, kościelne i 

manifestacje uliczne, ale też za pośrednictwem wydarzeń sportowych, w tym biegu 

Lubelskiego Lipca 1980, który jest jednym z najstarszych biegów w niepodległej Polsce.   

 



Na tle Regionów w całej Polsce, nasz wyróżnia się wysokim uzwiązkowieniem. W czym 

można upatrywać tendencję wzrostową? 

Myślę, że prowadzimy dosyć mocną kampanię zorientowaną na wzajemną pomoc i 

zorganizowanie się w związek zawodowy, aby było łatwiej. Wszędzie tam, gdzie działa 

organizacja związkowa, nie tylko „Solidarność”, jest większe przestrzeganie prawa, 

zagwarantowany fundusz socjalny i szacunek do człowieka. 

 

Wraz z Nowym Rokiem weszła w życie znowelizowana ustawa o związkach 

zawodowych. Czy w ten sposób „Solidarność” zabiega o zwiększenie liczby członków 

Związku?   

To nie tylko zabieganie o związkowców, ale również walka o prawa ludzi, którzy mogą być 

reprezentowani przed pracodawcą. Obecnie jest tak, że pracodawca ma większą siłę, a 

pracownik może indywidualnie dochodzić swoich roszczeń w sądzie, ale wiąże się to z 

dużymi kosztami. Jeśli jednak zleceniobiorca będzie członkiem związku, to będzie miał 

zapewnione podstawowe prawa, a przede wszystkim reprezentację w sądzie.  

 

Za nami wybory samorządowe, czy „Solidarności” będzie po drodze z nowymi władzami 

w realizacji projektów i postulatów związkowych? 

Myślę, że za wcześnie na ten temat mówić. Nowe władze samorządowe deklarują współpracę, 

ale trzeba dać im szansę praktycznego wykazania się. Najbliższe miesiące powinny 

rozstrzygnąć, jaka będzie rzeczywistość. Wiadomo, że gdyby nie „Solidarność”, PiS nie 

miałby tak dobrego wyniku wyborczego. Ufamy, że pamięci nie straci i będą realizowane 

nurty prospołeczne oraz patriotyczne, a nie partykularne interesy. 

 

Co będzie z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej?  

Mam nadzieję, że Zarząd Sejmiku Województwa Lubelskiego cofnie dyscyplinarne 

zwolnienie i przywróci prof. Starosławską na stanowisko dyrektora COZL. Jeśli chodzi o 

dokończenie budowy, to wiadomo, że jest ciągłość władzy i za błędy poprzedników będziemy 

musieli zapłacić jako podatnicy. Marnotrawstwo wielu milionów złotych jest skutkiem 

błędnych decyzji poprzedniego Zarządu, dużo  urządzeń uległo zniszczeniu wskutek braku 

ich zabezpieczenia.   

 

Niektórzy działacze związkowi otrzymali mandat samorządowca. Czy startowanie z list 

partyjnych ludzi „Solidarności” to dobry pomysł? 

Niektórzy związkowcy przejawiają aktywność i zrzeszają się w organizacjach partyjnych i 

kandydują na różne stanowiska, co jest całkowicie zrozumiałe.  Demokracja polega na 

aktywności, a angażujący się uczestniczą w podziale mandatów do władz. Jeśli nasi 

członkowie nie będą startować w wyborach, to nie będziemy reprezentowani.  

 

Zdarza się, że niektórzy dzięki „Solidarności” otrzymują mandaty do władz lokalnych i 

parlamentarnych, ale zapominają skąd wyszli. Myśli Pan, że brakuje nam działaczy z 

krwi i kości?  

Oszukiwanie wyborców było w latach 90. Mamy to już za sobą. Idący do władzy mają 

świadomość jakie są wobec nich oczekiwania. Zwycięzcy w większości zachowują się 



godnie. Oczywiście nadal zdarzają się tacy, którzy twierdzą, że są w „Solidarności”, a tak nie 

jest. Bycie w „Solidarności” 30 lat temu i pójście do władzy z hasłem, że jest się w Związku 

nadal stanowi sugestię lub socjotechniczną manipulację jakoby się było wciąż związkowcem. 

Mamy wielu takich reprezentantów władz, którzy na fali poparcia „Solidarności”, otrzymali 

mandaty, ponieważ zostali przez ludzi zapamiętani z dawnych lat i choć obecnie odwołują się 

do ideałów „Solidarności”, to nie należą do niej.  

 

Z różnych środowisk padają zarzuty, że NSZZ „Solidarność” z PiS jest za pan brat. Czy 

związkowi grozi utrata niezależność? 

Nie jesteśmy żadną przybudówką, Związek jest niezależny i samorządny. W zasadzie jest 

jedynym, który nigdy nie był od żadnej partii zależny. Faktycznie najbardziej nam po drodze 

z programem społeczno-gospodarczym Prawa i Sprawiedliwości. W sprawach, które są 

korzystne dla społeczeństwa, będziemy wspierać obóz rządzący. „Solidarność” nie popierała 

nigdy PiS. Nie należy tego mylić z poparciem kandydatury Andrzeja Dudy, bo w najbliższych 

wyborach prezydenckich związek również poprze którąś kandydaturę, ponieważ głowa 

państwa jest jedna.   

 

Jak ustosunkuje się Pan do osoby Lecha Wałęsy?  

Lech Wałęsa dzisiaj chyba całkowicie rozum stracił. Gdyby przyznał się do współpracy z SB 

u progu lat 90., gdy został wybrany na prezydenta RP, to ludzie by mu wybaczyli. Jednak 

ciągle idzie w zaparte. Smutne jest to, że były prezydent naszą ojczyznę deprecjonuje, choćby 

strojem i zachowaniem. Człowiek, który był prezydentem, powinien godnie reprezentować 

swój kraj, niezależnie od tego czy zgadza się z bieżącą polityką. Jego zachowanie skreśla go 

jako działacza i bohatera, a na męża stanu się nie nadaje.  

 

Czy Pan w przyszłości chciałby pełnić funkcje publiczne? 

Nigdy nie było to moim marzeniem i priorytetem. Nie ubiegałem się o mandat radnego czy 

posła. Niczego natomiast nie wykluczam, bo w życiu wszystko jest możliwe.   

 

Często podkreśla Pan istotę rozwoju gospodarczego Lubelszczyzny i konieczność 

powstrzymania drenażu bogactwa do silniejszych regionów. Jak to zrobić? 

To państwo kontroluje strategiczne podmioty gospodarcze  

w naszym regionie. Rząd postanowił, aby ośrodek decyzyjny przenieść z puławskich Azotów 

do Tarnowa, gdzie trafiają również zyski z Lubelszczyzny.  

Z bieżących informacji wynika, że w ostatnich miesiącach puławskie Azoty osiągały mniejsze 

zyski. To świadczy o błędach w zarządzaniu. Podobnie jest z LW Bogdanka, co do której 

strategiczne decyzje zapadają w drugiej części Polski. Tak być nie powinno. Nie da się w 

takiej sytuacji stworzyć zrównoważonego rozwój województwa lubelskiego.   

 

Jakie możliwości obrony interesów Polski Wschodniej ma Wojewódzka Rada Dialogu 

Społecznego, której Pan jest uczestnikiem?   

Myślę, że może odegrać znaczącą rolę, ale trzeba ją mądrze ukierunkować. Nie wszystko jest 

łatwe i oczywiste. Każdy ma swoje poglądy. WRDS pod pewnymi względami działa 

sprawnie i intensywnie. Miała nawet opinię wyróżniającej się na tle innych w kraju. Gdy w 



2009 r. chciano nam skreślić z budżetu państwa budowę S17 i obwodnicy Puław, to 

zaangażowanie WRDS sprawiło, że budowa została podjęta. W styczniu br. WRDS będzie 

zajmować stanowisko ws. puławskich Azotów, aby rząd zmienił swoją politykę i podejście do 

Polski Wschodniej.  

 

W Uchwale Programowej NSZZ „Solidarność” jest zapis, aby WRDS były wyposażone 

w kompetencje decyzyjne. Czy łatwo będzie przeforsować taki postulat? 

To dobry pomysł, jednak od najwyższych władz państwowych zależy czy będzie 

implementowany. Optymalna sytuacja jest na Zachodzie. Tam, jeśli strona społeczna 

porozumie się z pracodawcą, to rząd podpisuje się pod tym. U nas dochodzi do wielu 

uzgodnień, w kwestiach społeczno-gospodarczych, ale rząd zazwyczaj to lekceważy.  

 

Za nami kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Jak Pan wspomina tamte 

czasy, jako uczestnik strajku? 

Byłem wówczas młodym człowiekiem. Miałem inną perspektywę patrzenia na przyszłość. 

Był entuzjazm i wola do działania, aby zmieniać rzeczywistość. Faktem jest, że stan wojenny 

mocno cofnął rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Wiele gałęzi polskiego przemysłu 

zostało sprzedanych. Wiele fabryk zlikwidowano, aby nie było konkurencji. Utraciliśmy 

możliwość samodzielnego funkcjonowania.  

 

Jaką „Solidarność” chciałby Pan widzieć w przyszłości?  

Chciałbym, aby  była organizacją, która mądrze będzie oddziaływać na kształt naszej 

Ojczyzny. Aby dzięki niej w społeczeństwie wzrastała świadomość narodowa. Nasze 

położenie geopolityczne, między wschodem i zachodem, wymaga, żeby Polska była wielka. 

Ważne jest, abyśmy byli zorganizowanym społeczeństwem, jeśli nie w „Solidarności”, to  

w innych organizacjach, które mają idee patriotyczne  

i poszanowanie życia drugiego człowieka.  

 

Czym lubi Pan się zajmować w wolnym czasie, jeśli taki w ogóle jest? 

Dużo czasu wolnego nie mam, ale jeśli już jest, to lubię go poświęcać głównie na czytanie, a 

przy pięknej pogodzie siadam na rower.    

 

Czego chciałby Pan życzyć związkowcom w Nowym Roku? 

Życzę wewnętrznej odwagi i hartu ducha. Wiedzę zawsze można posiąść, a charakter trzeba 

wypracować. 

 

Dziękuję za rozmowę. 

 


