
Razem jesteśmy silniejsi 

- Nasz Związek zawodowy kieruje się najlepszymi 

wartościami. Człowieka stawia ponad pracę, która ma 

mu służyć, a nigdy odwrotnie. Te wartości przyciągają 

ludzi, a poparte działaniami budzą zaufanie – mówi 

Dorota Marzec członek Zarządu Regionu Środkowo-

Wschodniego NSZZ „Solidarność”, w rozmowie   

z Tomaszem Kupczykiem.   

Jest Pani pierwszą kadencję w Zarządzie Regionu. 

Jakie są wrażenia po pierwszych miesiącach  zebrań? 

„Solidarność” jest oparta na sprawdzonych strukturach. Region jest instytucją, która nas 

organizuje i wspiera, m.in. poprzez szkolenia, porady prawne. Mnie osobiście zachęca do 

wyjścia poza mury uczelni i uczestnictwa w przestrzeni publicznej lokalnej ojczyzny. To  

w tym Regionie miałam możliwość po raz pierwszy usłyszeć o rzeczywistych i konkretnych 

problemach branżowych i różnych podmiotów, np. w puławskich Azotach, Centrum 

Onkologii Ziemi Lubelskiej czy w oświacie. Potrafimy o trudnościach rozmawiać, słuchać się 

nawzajem i wypracowywać optymalne rozwiązania. To jest wielka wartość. Podejmujemy 

świadomie wspólne decyzje i działamy. Dzielimy się doświadczeniami, jesteśmy sobie 

potrzebni nawzajem. Jestem krótko w Zarządzie Regionu i mam niewielkie doświadczenie, 

ale widzę wiele możliwości i potrzebę zaangażowania.  

Czy coś zmieniłaby Pani w funkcjonowaniu Regionu? 

Struktury Regionu są motywujące i mobilizujące dla mnie. Podobają mi się inicjatywy i akcje, 

z którymi Region wychodzi do ludzi. Komisje zakładowe są wspierane poprzez szkolenia, 

porady prawne, jest zapewniona pomoc w negocjacjach z pracodawcami. Nasza komisja 

zakładowa ma dobry kontakt z władzami Regionu, który nas reprezentuje w wyższych 

strukturach Solidarności. W skali kraju nasz Region funkcjonuje wzorowo. Z obserwacji 

moich wynika, że dobrze byłoby zorganizować komórkę pomocową dla związkowców, 

związaną nie tylko z problemami pracowniczymi. Przychodzą do nas ludzie w sprawach 

bardzo różnych, często dotyczących spraw rodzinnych, wychowawczych i kryzysowych. 

Przede wszystkim wysłuchujemy te osoby i kierujemy do odpowiednich instytucji, ale dobrze 

byłoby, abyśmy i my w Regionie mogli im pomóc.  

Jak się ma „Solidarność” na uniwersytecie? 

Solidarność na KUL-u ma już 38 lat, więc ma długą tradycję, a w tym roku uniwersytet 

obchodzi 100-lecie jego założenia. Zadania naszej organizacji związkowej są na pewno inne, 

niż w pozostałych zakładach pracy. Solidarność kształtowała się na katolickich wartościach  

i czerpie z Katolickiej Nauki Społecznej, podobnie jak KUL. Solidarność na KUL-u wyróżnia 

się na tle całego kraju. Tu pracował Karol Wojtyła, późniejszy papież, którego nauczanie 

dotyczyło wielu aspektów problematyki solidarności. Papież starał się, aby wartości 

Solidarności przenikały wszystkie dziedziny życia. Z kolei bł. Ks. Jerzy Popiełuszko był 



naszym studentem, a teraz jest patronem naszego związku. We wrześniu miałam okazję 

pełnić dyżur przy grobie ks. Jerzego w Warszawie. Solidarność odwołuje się do tych postaci. 

Na Uniwersytecie „Solidarność” skupia pracowników naukowych, administracyjnych, 

fizycznych oraz emerytów. Jest środowiskiem integrującym i aktywnym. 

Jak układają się relacje z pracodawcą? 

Relacje z pracodawcą są konsekwencją realizacji działań związkowych wynikających  

z przepisów prawnych, które dotyczą sfery pracowniczej. W tych miejscach Związek 

podejmuje działania o charakterze opiniotwórczym, uzgadniającym, negocjacyjnym. 

Wychodzimy z propozycjami, chcemy być blisko ludzi pracy. Pracodawca uważa, że 

jesteśmy bardzo dobrymi negocjatorami. Pewnie tak jest, i jest to zasługa tych, którzy działali 

w związku w przeszłości i obecnie. 

Co najbardziej podoba się Pani w działalności związkowej i co motywuje do 

angażowania się w strukturach  „Solidarności”? 

Nasz związek zawodowy kieruje się najlepszymi wartościami. Człowieka stawia ponad pracę, 

która ma mu służyć, a nigdy odwrotnie. Te wartości przyciągają ludzi, a poparte działaniami 

budzą zaufanie. Aktywność wynikająca z idei „Solidarności”, przynosi efekty. Potrafimy 

jednoczyć ludzi wokół wspólnej sprawy. Zaradzamy różnym problemom. To daje satysfakcję 

i motywacje. Uważam, że efekty pracy są najlepszymi czynnikami mobilizującymi do dalszej 

aktywności. Nie jesteśmy sami. Działalność w najmniejszej komórce, poparta jest przez 

wyższe struktury władzy.   

Czy zdarzają się trudności w działalności związkowej, które ciężko pokonać?  

Gdy zaczynałam pracę w „Solidarności” i ktoś przychodził zapisać się do związku to pytał  

w czym może pomóc i w co może się zaangażować. Staramy się tworzyć pola możliwości 

zaangażowania dla wszystkich członków, także dla pracowników emerytowanych. My 

pokazujemy, że przede wszystkim łącząc siły wspólnie jesteśmy w stanie coś osiągnąć. 

Najlepsze efekty pokonywania trudnością wówczas, kiedy zaangażowanie wykazuje Komisja 

zakładowa i pracownicy – członkowie związku. 

W jaki sposób zachęcić młodych do wstępowania w szeregi „Solidarności”? 

Trzeba wracać do podstawowych zasad, którymi „Solidarność” się kieruje, do źródeł, które 

sięgają wartości chrześcijańskich i oparte są na Katolickiej Nauce Społecznej. One są 

ponadczasowe i nigdy nie tracą na wartości, bez względu na zmieniającą się sytuację 

społeczno-polityczną – to one przyciągają młode pokolenie. Jeżeli człowiek w tych 

wartościach odnajduje siebie i żyje nimi, to naturalnie lgnie do Solidarności. Zachętą jest też 

to, że związek odczytuje znaki czasu, dostosowując swoje działania do potrzeb ludzi pracy, 

korzysta też z nowoczesnych form komunikacji i przekazywania informacji. 

 

 



Przed nami 11 listopada. Jak zamierza Pani świętować ten dzień? 

Mam dylemat jak świętować, ponieważ chciałabym być  w Warszawie na uroczystościach  

i w Lublinie, ale nie da się tego pogodzić. Myślę, że kompromis wypracujemy w rodzinie. 

Na rondzie im. Romana Dmowskiego będzie stał 35-metrowy maszt  z wielką flagą 

narodową.  Jak Pani ocenia ten pomysł Fundacji „Ruchu Solidarności Rodzin”, 

założonej przez lubelską Solidarność? 

To genialny pomysł i świetna lokalizacja. Takich symboli nam potrzeba. U mnie przed 

domem też powiewa flaga Polski. To jest inicjatywa, która powinna łączyć i mam nadzieję, że 

nie dzieli, chociaż  w prasie można przeczytać różne opinie. W 100-lecie odzyskania 

niepodległości, maszt jest trafionym pomysłem. Trzeba podkreślić, że Solidarność mocno 

wpłynęła na zrzucenie jarzma komunistycznego i zdobycie wolności dla naszej Ojczyzny. 

Maszt Niepodległości będzie trwałym symbolem oddziaływania na pamięć narodową  

i historyczną.  

8. Jakie ma Pani pasje? 

Chętnie sięgam po dobrą książkę. Lubię czytać powieści i biografie. Kocham góry i tą 

miłością zaraziłam męża i dzieci. Często jesteśmy w Bieszczadach czy słowackich Tatrach. 

Dziękuję za rozmowę. 

 

  


