
Sukces jest możliwy 

- Chciałybyśmy zachęcić kobiety do realizacji 

swoich zawodowych ambicji, wyznaczania celów, a 

przede wszystkim do znalezienia w sobie odwagi, 

aby stać się liderką. Ważne jest to, aby kobiety 

mające doświadczenie zawodowe, potrafiły się nim 

chwalić – mówi Przewodnicząca Regionalnej Sekcji 

Kobiet Irena Nowak, w rozmowie z Tomaszem 

Kupczykiem. 

Dlaczego jest Pani w Solidarności? 

Moja przygoda z „Solidarnością” zaczęła się 24 lata temu, od rozpoczęcia pracy w Regionie 

Środkowo-Wschodnim NSZZ „Solidarność”. Praca, którą wykonuję przynosi mi niezmierną 

przyjemność, ponieważ robię to, co naprawdę lubię. Pracuję na rzecz ludzi którym, podobnie 

jak mi, są bliskie ideały „Solidarności”, szczególnie poszanowanie praw pracowniczych, 

dialog społeczny czy też równość szans.  

Czym jest dla Pani funkcja przewodniczącej Regionalnej Sekcji Kobiet NSZZ 

„Solidarność”? 

Od początku członkostwa w „Solidarności” myślałam o tym, w jaki sposób zachęcić kobiety 

do zrzeszania się w szeregach związku zawodowego. Pewnego razu otrzymałam zaproszenie 

od koleżanki Katarzyny Grochman, wówczas przewodniczącej Krajowej Sekcji Kobiet, na 

krajowe posiedzenie kobiet i szkolenie w Muszynie w 1998 r. Tam miałam okazję poznać 

wspaniałe kobiety z całej Polski, ich olbrzymie doświadczenie jako działaczek 

„Solidarności”. To spowodowało, że 11 marca 1999 roku, zorganizowałam pierwsze wybory 

do Regionalnej Sekcji Kobiet, w wyniku których zostałam przewodniczącą. W kolejnych 

kadencjach również byłam wybierana na przewodniczącą i tak pozostało nieprzerwanie do 

dziś. Czasami żartobliwie mówię, że Regionalna Sekcja Kobiet jest moim trzecim dzieckiem.  

Czym zajmuje się Sekcja Kobiet? 

Sekcja Kobiet skupia się na tematach ochrony praw kobiety - pracownika. Podejmuje 

wszelkie działania zapobiegające bezrobociu kobiet. Uczestniczy w szkoleniach i seminariach 

dotyczących problemów pań. Współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz kobiet i 

ich rodzin. Mamy przykłady, że wspólne działanie przynosi pozytywne efekty. Zdarzało się, 

że kobiety były zwalniane z pracy, wtedy murem za nimi stawała Krajowa Sekcja Kobiet i 

udało się przywrócić je do pracy.   

Nasza Regionalna Sekcja Kobiet organizowała m.in spotkania z psychologiem ws. uzależnień 

i ich zapobiegania. Były także wyjazdy na manifestacje, np. grupa kilkudziesięciu kobiet, 

przedstawicielek organizacji zakładowych z całego Regionu, uczestniczyła w pikiecie w 

Warszawie przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego. Odbyło się również spotkanie z 

radcą prawnym ws. mobbingu i dyskryminacji. Na terenie powiatu lubartowskiego kilka razy 

przeprowadziłyśmy akcję Pomóż dzieciom przetrwać zimę, którą koordynowała koleżanka 

wiceprzewodnicząca Mariola Gąsior. Panie z Lubartowa włączyły się również w wydarzenie 



Stowarzyszenia Wiosna Szlachetna Paczka. Dzięki temu zaangażowaniu 34 rodziny 

otrzymały dary. Warto podkreślić, że kobiety brały również udział w warsztatach z zakresu 

negocjacji i prawa pracy. To dlatego kobiety powinny się zrzeszać, aby móc korzystać z 

ciekawej oferty dla siebie i pomagać zarazem potrzebującym. 

Za aktywną działalność członkowie oraz osoby wspierające Regionalną Sekcją Kobiet zostały 

wyróżnione Medalem 25-lecia Krajowej Sekcji Kobiet.    

Spotkania integracyjne też są? 

Oczywiście, że tak. Robiłyśmy spotkania dla pań na aerobiku i warsztaty decoupage. To 

łączyło przyjemne z pożytecznym. Można było się czegoś fajnego nauczyć, a zarazem 

zrelaksować się i zintegrować.  

Ile członkiń jest w Regionalnej Sekcji Kobiet?  

Akces do Regionalnej Sekcji kobiet zgłosiło 17 organizacji zakładowych, które skupiają 

około 400 kobiet. Mamy Radę Regionalnej Sekcji Kobiet. Są w niej stałe osoby, które 

włączają się aktywnie w działalność. Są to m.in. koleżanki ze Stock Polska, Muzeum Wsi 

Lubelskiej i Lubartowa. Rada spotyka się w zależności od potrzeb. Mamy swoje symbole. 

Został ufundowany transparent Sekcji, mamy także chorągiewki, które nas identyfikują.    

Co Panią inspiruje do działania w Sekcji Kobiet? 

Przede wszystkim to, że mogę służyć i pomagać kobietom. Przychodzą panie, które nie 

bardzo wiedzą gdzie udać się, aby rozwiązać trudne sprawy. Jest bardzo dużo takich 

przypadków. Współczesne kobiety borykają się z ogromem trudności w różnych dziedzinach 

życia, i nie zawsze wiedzą dokąd udać się po pomoc, a moja rola polega na kierowaniu ich do 

odpowiednich instytucji, aby uzyskały tam wsparcie. To miłe i wzruszające, gdy kobiety 

przychodzą i mówią, że ich sprawy zostały pomyślnie rozwiązane.  Cieszą się i dziękują za 

pomoc.  Ich sukcesy tym bardziej motywują mnie do działania.  

Czy kobiety w „Solidarności” są dobrze zorganizowane? 

Na początku działalności Regionalnej Sekcji Kobiet było zdecydowanie mniej członkiń, 

pomimo że zakładów pracy było więcej. Teraz, paradoksalnie, jest mniej podmiotów 

gospodarczych, ale więcej kobiet zrzeszonych w Sekcji. Widać, że one chcą się organizować, 

po części wynika to ze świadomości, że razem można więcej osiągnąć.  

Jak wspomina Pani II Ogólnopolskie Forum Kobiet, które odbyło się w Łodzi? 

Forum Kobiet to impreza cykliczna, która jest organizowana co 2 lata. Po raz pierwszy Forum 

odbyło się w Szczecinie (Police), następnie w Łodzi, a w czerwcu będzie w Lublinie.  

II Ogólnopolskie Forum Kobiet zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Przypadło ono na 25-

lecie powstania Krajowej Sekcji Kobiet. Było przygotowane na wysokim poziomie zarówno 

merytorycznie jak i technicznie. W spotkaniu uczestniczyło 120 działaczek z całej Polski, a 

także licznie zgromadzeni goście, którzy w swoich wystąpieniach pięknie podkreślali rolę 

kobiet w życiu rodzinnym i zawodowym. Zwracali uwagę na ich cechy charakteru, 

aktywność, umiejętności, odwagę, a przede wszystkim siłę i wielkie serce. 

Wiceprzewodniczący Komisji Krajowej pan Tadeusz Majchrowicz zaznaczył konieczność 

przypominania, że kobiety w Polsce mają głos. Z kolei przewodniczący łódzkiej 

„Solidarności” pan Waldemar Krenc podkreślił, że nie bez powodu właśnie tam się odbyło 



Forum, ponieważ to środowisko kobiet z Łodzi odegrało ważną rolę w historii. Słabe 

zaopatrzenie sklepów wraz z zmniejszonym przydziałem kartkowym spowodowało, że pod 

koniec lipca 1981 roku, w całym kraju, zostały zorganizowane marsze głodowe, a największy 

był właśnie w Łodzi. Wtedy ul. Piotrkowską przeszło kilka tys. kobiet z dziećmi.  

Na Forum były również ciekawe referaty nt. równego traktowania i potencjału kobiecości. Z 

racji 25- lecia Krajowej Sekcji Kobiet wręczone zostały medale za wspieranie Sekcji Kobiet. 

Jeden z nich otrzymał przewodniczący lubelskiej „Solidarności” Marian Król.  

 

Jaki powinien być wzorzec kobiety „Solidarności”? 

Wybitnym wzorcem kobiety „Solidarności” była niewątpliwie śp. Anna Walentynowicz. 2019 

rok jest rokiem Anny Walentynowicz. Jej historia była ściśle zespolona z losami Polaków w 

XX wieku. Jest to portret zbiorowy robotników wstających z kolan, by zbuntować się 

przeciwko komunizmowi. Zawsze skromna, swoje życie traktowała jako służbę – wspomina 

cytowany w uchwale historyk Sławomir Cenckiewicz, nazywając bohaterkę Anną 

Solidarność. Już w 1970 roku Anna Walentynowicz brała udział w antykomunistycznych 

protestach robotniczych w Trójmieście i w strajku w Stoczni Gdańskiej. Od 1978 roku 

działała w Wolnych Związkach Zawodowych Wybrzeża,  udostępniała swoje mieszkanie jako 

punkt kontaktowy. Redagowała i kolportowała niezależne pismo Robotnik Wybrzeża. 

Współorganizowała obchody rocznic Grudnia ’70 i kultywowała pamięć komunistycznego 

mordu na robotnikach. W sierpniu 1980 roku została zwolniona z pracy, co było przyczyną 

wybuchu strajku w Stoczni. Po wprowadzeniu stanu wojennego Anna Walentynowicz była 

internowana i więziona. W kolejnych latach kontynuowała działalność na rzecz 

niepodległości Polski. Sprzeciwiała się ustaleniom okrągłego stołu. Konsekwentnie domagała 

się powrotu do idei postulatów „Solidarności”. W wolnej Polsce przez wiele lat pozostawała 

niedoceniona, dopiero Prezydent RP prof. Lech Kaczyński w 2006 roku odznaczył ją 

Orderem Orła Białego. Anna Walentynowicz zginęła w katastrofie smoleńskiej.   

Dlaczego w Lublinie odbędzie się tegoroczne Ogólnopolskie Forum Kobiet NSZZ 

„Solidarność”? 

Wiedziałyśmy już kilka lat wcześniej, że będzie w Lublinie. Harmonogram z góry jest 

ustalany, w tym roku gospodarzem jest właśnie nasze miasto, za dwa lata będzie 

Częstochowa.  

Czy łatwo jest zorganizować Forum Kobiet na poziomie ogólnopolskim, pojawiały się 

jakieś trudności? 

Mogę powiedzieć, że organizacja nie sprawia na wiele trudności, biorąc pod uwagę, że mamy 

wsparcie merytoryczne i finansowe od naszego Regionu . Mamy również pewne  

doświadczenie w tej kwestii, ponieważ niejednokrotnie przygotowywałyśmy już różnego 

rodzaju spotkania, choć oczywiście w mniejszym gronie.  

Jaka jest oferta spotkania na Forum Kobiet w Lublinie? 

Każdy Region ma swoje pomysły. My chcemy pokazać kobietę silną i odnoszącą sukcesy, 

która jeśli sobie coś zaplanuje, to jest w stanie to osiągnąć. Przedstawimy historie 

zasłużonych kobiet „Solidarności” z naszego Regionu przedstawi Pani mgr Ewa Michońska. 



Ponadto ze swoimi referatami wystąpią min. dyrektor COZL pani prof. dr hab. n. med. 

Elżbieta Starosławska i Pani wiceprezydent Lublina Monika Lipińska. Oprócz ciekawych 

wykładów chciałybyśmy pokazać koleżankom piękno naszego miasta.  

Czy zdarzają się trudności w działalności Sekcji Kobiet? 

Nierzadko tak, w różnych sytuacjach trzeba mieć dużo cierpliwości i wytrwałości. Osobiście 

lubię swoją pracę, cieszę się, że swoją pomocą mogę służyć ludziom. To mi przynosi 

olbrzymią radość i satysfakcję. Dlatego choć czasami nie jest łatwo, to daję radę.  

Czy jest wsparcie mężczyzn w działalności Sekcji Kobiet? 

Mamy olbrzymie wsparcie od władz naszego Regionu. Nigdy nie zostałyśmy potraktowane 

gorzej. Pan Przewodniczący nie dzieli związkowców na różne kategorie. Każda sprawa, z 

którą się zwracałyśmy o pomoc, nie została bez pozytywnej odpowiedzi.  

Co lubi Pani robić w wolnym czasie?  

W wolnym czasie najbardziej lubię bawić się z moim wnukiem. Rozpoczęłam także naukę 

pływania. Bardzo lubię te zajęcia i polecam innym, ponieważ to jest świetna zabawa i relaks. 

Dziękuję za rozmowę.  

 


