
 

 

Solidarność to My 
 

- Bycie przewodniczącym to nie zaszczyty  

i apanaże, ale praca i służba. Działalność 

związkową mam we krwi i z nią pewnie umrę – 

mówi Józef Krupa, przewodniczący organizacji 

związkowej przy Centrum Onkologii Ziemi 

Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, w rozmowie  

z Tomaszem Kupczykiem.  

 

Jest Pan przewodniczącym dużej organizacji 

związkowej przy COZL. Długi ma Pan staż 

związkowca? 

- Kiedy zacząłem pracę w Centrum Onkologii, w 1981 r. od 

razu wstąpiłem do związku. Przewodniczącym komisji 

zakładowej jestem już piątą kadencję. Nasz związek liczy 

ponad 300 osób, jesteśmy aktywni i widać dobre skutki naszych działań. 

 

Skąd Pan przejął wartości, które są w Solidarności? 

- W mojej rodzinie polskość była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Powstanie 

Warszawskie, tragedia Katynia czy inne wydarzenia istotne dla naszej Ojczyzny, poznawałem 

od najmłodszych lat, mam je zachowane w pamięci. W rodzinnym domu został mi również 

wpojony ogromny szacunek do naszych bohaterów.  

Pamiętam, że już jako mały chłopiec śpiewałem: 

Pierwszy sierpień dzień krwawy  

Powstał naród Warszawy 
By stolicę uwolnić od zła… 

Solidarność sama jest wartością i prowadzi do wartości. Solidarność jest jedynym 

prawdziwym ruchem obrony praw pracowników. Solidarność będzie istnieć i nie pozwolimy, 

aby upadła.  

 

Umiejętności wokalne rozwinęły się w Panu i trwają po dzień dzisiejszy. Słyszałem, że 

wielu zachwyca Pan śpiewem. Co najbardziej lubi Pan śpiewać?   

- Lubię śpiewać, grywam też na akordeonie i syntezatorze. Muzyka jest doskonałym źródłem 

relaksu i dobrym lekarstwem w chwilach, gdy mam trudniejszy, pełen stresu dzień. Lubię 

przeboje z lat 60. i 70., ale też nowsze piosenki, jak utwory wykonywane przez Krzysztofa 

Krawczyka. Tekstami starych i nowych przebojów, również pieśni religijnych zapełniłem 

dwa 100-kartkowe zeszyty. Często je śpiewamy przy różnych okazjach, np. na spotkaniach 

rodzinnych.     

 

W Solidarności jest Pan od samego początku jej istnienia. Jaką różnicę zauważa Pan  

w działalności dziś i w pierwszych latach jej funkcjonowania? 

- Kiedyś było 10 mln członków i ruch był oddolny. Było łatwiej, bo każdy chciał być 

bohaterem. Gdy zakładaliśmy struktury Solidarności na wsiach, I sekretarz partii ostro 



 

 

krytykował zakładanie organizacji związkowych bez jego wiedzy i był bardzo przeciwny. 

Później, po 1989 r., gdy Solidarność wiodła prym, część osób nadal wstępowała do związku  

z pobudek ideowych, ale pozostali robili to dla korzyści - wstępowali do związku nawet 

działacze PZPR, dlatego że z innej strony zaczął wiać wiatr. 

Obecnie, chociaż zostały stworzone przepisy prawne, mające chronić działalność związkową  

i Solidarność na trwałe wpisała się w historię, nie jest łatwo być związkowcem. Władze, 

zarządzający, przeważnie mają dziś teoretyczną wiedzę na temat praw pracowników, chętnie 

deklarują chęć walki z dyskryminacją, ale często uważają, że komisje zakładowe nie są 

właściwie potrzebne - szczególnie takie, które zgłaszają żądania, nie zgadzają się na pełne 

poparcie dla wszystkich działań dyrekcji. Dlatego trudno być członkiem komisji zakładowej 

czy jej przewodniczącym. Na szczęście nie wszędzie tak jest, a duża część społeczeństwa  

i niektóre media są przychylne naszej działalności. 

 

Czy jest solidarność w Solidarności? 

- Oczywiście, że tak. Gdyby jej nie było, bycie związkowcem nie miałoby sensu. Zdarza się, 

że ludzie chcący zapisać się do związku pytają, czy będą coś,  z tego mieli, ale wspólne dobro 

przekłada się na dobro poszczególnych członków. To członkowie zgłaszają problemy, mówią 

o niesprawiedliwości, która ich dotyka. Solidarność w COZL to nie tylko komisja zakładowa, 

ale w naszym przypadku to organizacja zrzeszająca ponad 300 członków. Od wszystkich 

członków zależy, jakie działania będzie realizować. Jest budujące dla komisji, kiedy jej 

członkowie są aktywni, chcą i domagają się realizacji określonych postulatów. Ludzie muszą 

czuć, że to oni chcą coś osiągnąć, wtedy jest możliwość działania.  

Jeśli związkowcy nie będą walczyć o dobro pracowników, to nikt inny tego za nich nie zrobi. 

Kiedy wymaga tego sytuacja w moim zakładzie pracy jest solidarność i mobilizacja do walki 

o swoje. Można liczyć na pomoc.  

Bardzo aktywnych działaczy nie ma u nas dużo. A w działalności związkowej nie jest tak, że 

wyjdzie sobie przewodniczący lub komisja i wszyscy będą słuchać tylko jego. To nie tak. 

Solidarność to my, a nie ja.  

 

Jak układa się współpraca między komisją zakładową i Zarządem Regionu? 

- Od Zarządu Regionu dostajemy wsparcie i pomoc zawsze, gdy jest taka potrzeba. 

Współpraca dobrze się układa. Otrzymujemy olbrzymie wsparcie prawne szczególnie 

ostatnio, kiedy jest prowadzonych kilkaset spraw sądowych przeciwko pracodawcy  

o nieuzasadnione obniżenia poborów. Widać ze strony Zarządu chęci, zaangażowanie, ale też 

poczucie obowiązku. Jeśli tak, jak u nas, będzie wszędzie, to Solidarność będzie trwać. 

To jest jedyny międzynarodowy związek, który ma takie zaplecze i tak ogromną siłę. Dzięki 

różnym formom współdziałania na wszystkich szczeblach związek będzie żył.  

Staramy się jako komisja zakładowa uczestniczyć w działaniach Zarządu Regionu Środkowo-

Wschodniego i wspierać je. Uczestniczyliśmy i uczestniczymy w manifestacjach i protestach 

o zasięgu regionalnym i krajowym. Bierzemy udział w uroczystościach o charakterze 

patriotycznym, ostatnio byliśmy obecni na obchodach Lubelskiego Lipca 1980, nasi 

wolontariusze pracują przy obsłudze Biegów Solidarności. Jesteśmy i jedziemy. 

 

Fakt, że jest Pan przewodniczącym komisji zakładowej, przekłada się na jakieś profity? 

- Bycie przewodniczącym to nie zaszczyty i apanaże, ale praca i służba. Działalność 

związkowa jest u mnie we krwi i z nią pewnie umrę. Ale są korzyści - mam wielką radość  

i satysfakcję zawsze wtedy, kiedy uda się komuś dopomóc, coś wyprostować, naprawić jakąś 

niesprawiedliwość. 

 



 

 

Czy z dyrekcją w COZL trudno osiągnąć porozumienie w kwestiach postulatów 

związkowych?  

- Niestety nie jest łatwo, gdyby było inaczej, nie bylibyśmy w sporze zbiorowym  

z pracodawcą. To nie jest tak, że ze wszystkimi zarządzającymi trzeba walczyć. Gdyby 

można było się z nimi dogadać, to byśmy się porozumieli. Jednak jeśli się nie da, to trzeba 

użyć innych instrumentów. Dużo się dzieje, a ma dziać się więcej. My się nie poddamy  

i wygramy. 

 

Co uznałby Pan za sukces w ostatnich miesiącach działalności? 

- Naszym sukcesem jest to, że przetrwaliśmy. Była olbrzymia nagonka, w którą 

zaangażowana była dyrekcja naszego Centrum. Jeśli dyrektor bezpośrednio ingerował  

i namawiał do wypisywania się z Solidarności, to sukcesem jest to, że mu się nie udało. Choć 

część działaczy zrezygnowała z członkostwa, to wiele też wstąpiło do związku, więc ogólna 

tendencja jest wzrostowa. Poza tym w naszej organizacji jest więcej członków, niż w ośmiu 

pozostałych związkach działających przy COZL razem wziętych. Uważamy to za sukces. 

Chciałbym, aby pod koniec kadencji, w moim zakładzie pracy wzrosła znacząco liczba 

związkowców. 

  

Jakieś ciekawe wspomnienie ma Pan z działalności związkowej? 

-Takie wspomnienia mam z każdej manifestacji, w której brałem udział. Każda była inna, 

dzięki nim poznałem bardzo wielu wartościowych ludzi, z którymi utrzymuję kontakty do 

dziś. Ale najbardziej zapadła mi w pamięć głodówka Służby Zdrowa i Edukacji w 1997 r. Tak 

się złożyło, że brałem w niej udział sam z naszego Regionu Środkowo-Wschodniego, jako 

jego przedstawiciel. Wówczas wygraliśmy - dzięki tej głodówce została uchwalona ustawa 

203 o podwyżkach w sferze budżetowej. 

 

Jak zachęcić i zmobilizować ludzi do aktywności społecznej? 

- Do działalności w Solidarności zachęciłbym poprzez działanie, zgodnie z Pismem św., że po 

czynach ich poznacie. Z samej gadki nic nie wynika, przykład, a nie deklaracje daje 

największy efekt. Trzeba też otworzyć się na młodych, o innym sposobie myślenia. U nas -  

w Radzie Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia - większość członków stanowią osoby młode. 

Młodych związkowców trzeba zachęcać, stwarzać im warunki do rozwijania swoich talentów 

i wdrażania dobrych pomysłów.  

 

Czy przewodniczący Komisji Krajowej jest dobrym gospodarzem i jak ocenia Pan 

pomysł wprowadzenia kadencyjności w działalności związkowej?  

- Do Piotra Dudy nie mam zastrzeżeń, jest dobrym i konkretnym szefem Solidarności, 

chociaż miałem wiele sympatii i uznania dla Janusza Śniadka.   

Kadencyjność nie jest raczej najlepszym pomysłem, ponieważ nie ma większego sensu 

zmuszanie do działalności związkowej kogoś, kto nie przejawia aktywności. Z niewolnika nie 

będzie pracownika. Trzeba najpierw przygotować zaplecze złożone z młodych, energicznych 

ludzi, którzy będą chcieli z zapałem poprowadzić sprawy związkowe. Do kadencyjności 

trzeba się przygotować, jeszcze nie jesteśmy na nią gotowi.  

 

Dziękuję za rozmowę. 

 

 

 

 


