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          Mija kolejna roczni-

ca wprowadzenia stanu 

wojennego. Główny ani-

mator stanu wojennego 

jego twórca i wykonawca 

generał Wojciech Jaruzel-

ski uniknął sprawiedliwo-

ści. Oczywiście tej ziem-

skiej. Drugi w kolejności z 

twórców wojny polsko pol-

skiej generał Kiszczak też 

ucieka w stan choroby, 

która nazywa się ucieczką 

przed odpowiedzialnością.  

Mit o grożącej nam sowiec-

kiej interwencji można 

włożyć między bajki. So-

wieci nie chcieli czy też nie 

byli wstanie tego dokonać. 

Jaruzelski wraz ze swoją 

juntom miał do wyboru 

dogadać się z Solidarno-

ścią albo zdławić ruch soli-

darności. Sowieci nie 

chcieli, to generałowie wy-

słali swoje własne wojsko i 

złamali kark Solidarności. 

Mit o wyborze mniejszego 

zła, którym było wprowa-

dzenie stanu wojennego 

czy też gorszego zła jakim 

miała być okupacja so-

wiecka został przez histo-

ryków obalony. Zostało 

tylko cyniczne dążenie do 

utrzymania za wszelką 

cenę władzy. Wyprowadzo-

ne wojsko na ulicę na krót-

ko uciszyły Solidarność, 

ale równocześnie było 

iskrą, która spowodowała 

zapalenie lontu, który po-

czątkowo wolno z biegiem 

czasu coraz szybciej dopro-

wadził do wysadzenia sys-

temu komunistycznego w 

roku 89. 

Dziedzictwem stanu wo-

jennego był kryzys pań-

stwa, załamanie gospodar-

cze, masowa emigracja, 

ogrom ludzkiego nieszczę-

ścia i podziały w społe-

czeństwie trwające do dnia 

dzisiejszego. Solidarność 

choć sponiewierana nie 

dała się pokonać. Coraz 

głośniej coraz śmielej do-

magała się prawdy. Kosz-

towało to wiele ofiar z bł. 

ks. Jerzym Popiełuszko na 

czele. 

Jaruzelski chowany z cere-

monią wojskową, ofiary 

kopalni "Wujek" chowane 

po nocach w asyście esbe-

ków to też jeden z para-

doksów. Dzisiaj wmawia 

się nam że to historia i 

czas zapomnieć nie wracać 

do tamtych wydarzeń. Po-

prawność polityczna każe 

patrzyć nam w świetlaną 

przyszłość. 

Paradoksem jest, że po 33 

latach od wprowadzenia 

stanu wojennego blisko 

połowa ankietowanych nie 

widzi nic  złego w wypro-

wadzeniu wojska przeciw-

ko swojemu narodowi. 

Próbuje twórców stanu 

wojennego usprawiedliwić, 

że działali w stanie wyż-

szej konieczności. Otóż nie 

stan wojenny  wprowadza-

li ludzie którzy mieli na 

rękach krew z czasów sta-

linizmu, który ledwie 28 

lat wcześniej skończył się 

ze śmiercią Stalina. Czy 

jednak metody stalinow-

skie sie skończyły? 

Nie wolno nam zapomnieć 

o ofiarach grudnia i stanu 

wojennego. Ci ludzie to 

ofiary zbrodni popełnionej 

przez ówczesny system, 

przez konkretnych ludzi. 

Solidarność nie może o 

tym zapomnieć. Solidar-

ność pamięta!   
Marian Rudnik          

Na wesoło 

 

Przychodzi pra-

cownik do dyrekto-

ra: 
- Jestem zmuszony 

prosić pana o pod-

wyżkę, ponieważ 

interesują się mną 

trzy firmy. 

- A mogę wiedzieć 

jakie to firmy? - py-

ta dyrektor. 

- Elektrownia, ga-

zownia i wodociągi 

miejskie.  
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Bronek ponad 40 lat pracy - uczeń - 

ślusarz - monter. 

Wszyscy należeli do Niezależnego 

Samorządnego Związku Zawodowego 

SOLIDARNOŚĆ  od momentu po-

wstania to jest od września 1980 ro-

ku. Czesław był delegatem z naszej 

organizacji na pierwszy Zjazd Dele-

gatów Regionu Słupskiego w czasie 

gorącego okresu powstawanie i two-

rzenia Solidarności w początku lat 80 

- tych. Awans na stanowiska kierow-

nicze nie przeszkadzał im być człon-

kami naszego związku. Można - moż-

na. Patriotyzm,   przywiązanie do 

tradycji, chęć wprowadzenia zmian 

zgodnie z ideałami sierpnia roku 80 - 

tego, nigdy w nich nie zagasła. Bro-

nek co pewnie dla wielu będzie za-

skoczeniem przejawiał talenty po-

etyckie, krasomówcze. Jednak 

skromny nigdy sie nimi nie chwalił. 

Szkoda, może teraz Bronku znaj-

dziesz na to więcej czasu. 

Członkowie Solidarności, ale także 

też tej solidarności  pisanej z małej 

litery. Zawsze pomocni, otwarci chęt-

ni udzielić dobrej rady popartej głę-

bokim doświadczeniem. Tej solidar-

ności miedzy ludzkiej szczególnie im 

życzę. Podobno na emeryturze bra-

kuje czasu liczę jednak, że znajdzie-

cie chwilę i nas odwiedzicie i opowie-

cie jak to jest być e..... 

W grudniu pożegnaliśmy naszych 

kolegów odchodzących na zasłużoną 

emeryturę.  Góry, plaże, sielanka to 

perspektywa, która czeka naszych 

emerytów. Trochę im zazdroszczę, 

ale przecież na to sobie zasłużyli. 

Zazdrość złe określenie, cieszyć się 

należy radością naszych jubilatów. 

Wszyscy związani z nasza firmą 

przepracowali w niej wiele lat nieza-

leżnie od zmian własnościowych od 

podjęcia pracy czy też nauki w PO-

STĘP do przejścia na emeryturę w 

POLMOR. 

Czesław ponad 50 lat pracy - uczeń - 

ślusarz -kierownik zespołu. 

Stanisław blisko 50 lat pracy - ślu-

sarz - brygadzista - mistrz. 

Nasi emeryci  
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Gratulujemy 
              Z ogromną satysfakcją infor-

mujemy, że członkowie naszego 

Związku Zawodowego SOLIDAR-

NOŚĆ  Stanisław Makurat i Czesław 

Warsiński  zostali na wniosek Woje-

wody Pomorskiego , za wzorowe, wy-

jątkowo sumienne wykonywanie obo-

wiązków wynikających z pracy zawo-

dowej, zostali odznaczeni postano-

wieniem  Prezydenta Rzeczpospolitej 

Polskiej z dnia 06.11.2014  

MEDALEM ZŁOTYM  ZA  DŁU-

GOLETNIĄ SŁUZBĘ.  

Serdecznie gratulujemy. 
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wych brzmiał "Przestrzegać zagwa-

rantowanej w Konstytucji PRL 

wolności słowa, druku, publikacji, 

a tym samym nie represjonować 

niezależnych wydawnictw oraz 

udostępnić środki masowego prze-

kazu dla przedstawicieli wszyst-

kich wyznań." 

          Kluczowym wydaje się 

"przestrzegać konstytucji". jak sie 

to ma do dzisiejszego zabraniania 

uczestniczenia członków naszego 

związku w demokratycznym proce-

sie. jakim prawem poucza się  nas i 

zabrania się nam członkom związ-

ku brać udział, zgłaszać wreszcie 

popierać członków naszego związ-

ku startujących z różnych ugrupo-

wań w minionych wyborach samo-

rządowych. Chciałbym usłyszeć 

odpowiedź szczególnie od tych osób 

które w naszej firmie zarzucały 

Solidarności zaangażowanie się  w 

promowanie pracowników naszej 

16 listopada udaliśmy sie do urn 

wyborczych. Nie można powiedzieć, 

że frekwencja była zadawalająca 

ale nasze uczestnictwo i zaangażo-

wanie w wybory to także przejaw 

demokracji. Solidarność zawsze 

walczyła o prawo do demokratycz-

nego wyrażania swojej woli. Nic 

więc dziwnego, że członkowie na-

szego związku w tych wyborach 

uczestniczyli także po stronie tych, 

których mięliśmy wybrać.  Jednak 

nie wszystkim się to podobało. Gło-

sy oburzenia, ze Solidarność zaj-

muje sie polityką dało sie słyszeć 

także w środowisku naszej firmy. 

Starsi pamiętają a młodszym przy-

pomnę przed rokiem 80-tym  też 

mięliśmy wybory też nazywały się 

demokratyczne. Mało, brało w nich 

udział 99,99% społeczeństwa 

(przynajmniej tak pisali, czy było 

napisane w ówczesnej prasie) Po-

stulat trzeci porozumień sierpnio-

firmy biorących udział w wyborach 

a będących jednocześnie członkami 

naszego związku. Chętnie opinie 

tych osób wydrukujemy na łamach 

POLMORowca zapraszam do dys-

kusji. 

          Z czterech członków naszej 

organizacji którzy startowali w 

tych wyborach dwóch J Barzowski 

i T Zielonka zostało radnymi pozo-

stali mimo ,że przegrali tez uzy-

skali dobre wyniki. dziękujemy im 

za to a nowo wybranym gratuluje-

my. W Regionie Słupskim NSZZ 

Solidarność radnymi spod znaku 

zostało około 10 osób czy mało to 

czy dużo nie ma znaczenia. W tych 

wyborach nie bali sie powie-

dzieć ,że należą do Solidarności  

wbrew mainstreamowym mediom, 

które pouczają nas co jest dobre a 

co złe. Solidarność i PIS są według 

nich zawsze be, nie dziwi ,że wielu 

ulega tej propagandzie.  
Marian Rudnik 

E-mail: 

solidarnoscpolmor@op.pl 

Samorządowcy z Solidarności 
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