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NSZZ SOLIDARNOŚĆ                   13 września 
Solidarność Polmoru 
spotkała się na uroczy-
stej Mszy Świętej, okazją 
była XXXV rocznica po-
wstania Niezależnego 
Samorządnego Związku 
Zawodowego SOLIDAR-
NOŚĆ . Głównym punk-
tem uroczystości było 
poświęcenie nowo ufun-
dowanego sztandaru. 
Uroczysta Msza Święta 

odbyła się w 
kościele pw. 
Św. Katarzyny 
Aleksandryj-
skiej, która jest 
także patronką 
miasta Bytowa 
a od teraz także 
patronką naszej 
organizacji 
związkowej. 
Mszę Świętą 
koncelebrowali 
dziekan ks. Ro-
man Spichalski i 
ks. Krzysztof 
Szary pro-
boszcz z parafii 
Św. Filipa Nerri, 
który także wy-
głosił okoliczno-
ściowe kazanie. 
W towarzystwie 
pocztów sztan-
darowych repre-
zentujących So-
lidarność Regio-
nu Słupskiego a 
także sztandaru 
Miasta Bytowa 

oraz reprezentanta pra-
codawców sztandaru 
Cechu Rzemiosł Róż-
nych z Bytowa, został 
wyświęcony sztandar 
Solidarności Polmoru. 
Aktu tego dokonał ks. 
Roman Spichalski. Dewi-
zą sztandaru został cytat 
ze słów Papieża Polaka 
Jana Pawła II " Nie ma 
Solidarności bez miłości" 
          Wykonawcą   i 
projektantem sztandaru 
jest lokalna hafciarka 
pani Inga Mach. W cza-
sie mszy odbyła się miła 
uroczystość wręczenia 
wyróżnienia dla ks. Sta-
nisława Roszaka honoro-
wą odznaką  XXXV lecia 
NSZZ Solidarność. W 
uzasadnieniu wyróżnie-
nia napisano między in-
nymi " Za odważne gło-
szenie prawdy w kaza-
niach, szczególnie w 
okresie stanu wojenne-
go. Przechowanie krzyży  
zdjętych przez władze  
reżimowe w stanie wo-
jennym ze szkoły w 
Gostkowie i przechowa-
nie ich jako wotum na 
ołtarzu w kościele w 
Gostkowie". 
          Po uroczysto-
ściach kościelnych go-
ście, sponsorzy, ludzie 
Solidarności spotkali na 
uroczystości w czasie 
której podziękowano dar-
czyńcom za ufundowanie 

dla naszej organizacji 
sztandaru. Wśród gości 
byli, Senator Roman Za-
borowski, Poseł Janusz 
Śniadek, Radny Woje-
wódzki Jerzy Barzowski 
Przewodniczący Regionu 
Słupskiej Solidarności 
kol. Stanisław Szukała, 
Burmistrz Bytowa pan 
Ryszard Sylka, przewod-
niczący Rady, Miasta 
Bytowa pan Jan Treder i 
przewodniczący Rady 
Powiatu Bytowskiego 
pan Andrzej Hrycyna. 
Szczególnie sobie ceni-
my obecność Jarosława 
Gawina Starszego Ce-
chu Rzemiosł Różnych, 
który był reprezentantem 
pracodawców.  
          Dziękujemy 
wszystkim za miłe życze-
nia z okazji rocznicy Soli-
darności. Proszę od nas 
przyjąć wyrazy wdzięcz-
ności, Byliśmy zaszczy-
ceni Waszą obecnością.  
          W czasie spotka-
nia wyróżniono członków 
komitetu strajkowego z 
sierpnia 80 roku a także 
uczestników tego strajku  
          Spotkanie uświet-
nił recital w wykonaniu 
Aldony Walk, która za-
śpiewała ballady towa-
rzyszące nam w latach 
80 ubiegłego wieku. 
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 Sztandar, bandera, chorągiew 
od wieków były symbolem jedno-
czenia się ludzi wokół zaszczyt-
nej idei wolności, czy innej wiel-
kiej wartości, za którą warto  
poświęcić wiele, a czasami nawet 
życie. Taki symbol zawsze służył 
dobrym i zaszczytnym celom, z 
których korzystać miało wielu, a 
o czym pamiętać mają potomni, 
komu i czemu to zawdzięczają.  
 Sztandar Niezależnego 
Związku Zawodowego Solidar-
ność Polmor Bytów na awersie 
zawiera oprócz loga Solidarności 
słowa: "Nie ma Solidarności bez 
miłości" 
 Są to słowa Ojca Świętego 
Jana Pawła II wypowiedziane   
podczas  homilii w Sopocie 5 VI 
1999. 
„Solidarność” otworzyła bramy 
wolności w krajach zniewolonych 
systemem totalitarnym, zburzyła 
Mur Berliński i przyczyniła się do 
zjednoczenia Europy rozdzielonej 
od czasów II wojny światowej na 
dwa bloki. Nie wolno nam nigdy 
tego zatrzeć w pamięci. 
           To wydarzenie należy do na-
szego dziedzictwa narodowego. 

Słyszałem wtedy w Gdańsku od 
was: „nie ma wolności bez solidar-
ności”. Dzisiaj wypada powiedzieć: 
„nie ma solidarności bez miłości”. 
Więcej, nie ma przyszłości człowie-
ka i narodu bez miłości, bez tej mi-
łości, która przebacza, choć nie za-
pomina, która jest wrażliwa na nie-
dolę innych, która nie szuka swego, 
ale pragnie dobra dla drugich; tej 
miłości, która służy, zapomina o 
sobie i gotowa jest do wspaniało-
myślnego dawania. Jesteśmy we-
zwani, drodzy bracia i siostry, do 
budowania przyszłości opartej na 
miłości Boga i bliźniego.  
 Na rewersie w głównej 
części jest umieszczony wizeru-
nek Św. Katarzyny Aleksandryj-
skiej w kolorze purpury oznacza-
jącym męczeństwo, mądrość, du-
mę, dobroć. Patronki Miasta By-
towa.  
 Św. Katarzyna Aleksandryj-
ska  poniosła śmierć męczeńską 
przez ścięcie głowy w wieku 18 lat. 
Symbol męczeńskiej śmierci 
umieszczony na sztandarze pośred-
nio odnosi się do Bł. ks. Jerzego Po-
piełuszki, ks. Stefana Niedzielaka, 
ks. Sylwestra Zycha, ks. Stanisława 

Suchowolca, ofiar kopalni Wujek, 
ofiar stanu wojennego i wielu in-
nych, którzy ponieśli śmierć w nie 
wyjaśnionych okolicznościach, a 
dzięki którym nasz związek może 
dzisiaj funkcjonować. 
 Słowa Jana Pawła II prze-
brzmiały, ideały Solidarności 
zostały rozmienione na drobne. 
Aby te słowa i ideały nie poszły w 
zapomnienie sztandar z wypisa-
nym logo Solidarności prezentu-
jącym jednoczących się ludzi w 
pięknym ruchu dla wolności i 
sprawiedliwości dla każdego 
człowieka ma nam zawsze przy-
pominać to, co przyświecało 
tamtym ludziom, w tamtym trud-
nym czasie. Ruch ludzi dla czło-
wieka pracy pozwolił bez broni 
pokonać to, co wydawało się być 
nie do pokonania. Tą najskutecz-
niejszą bronią jaką mogli wtedy 
władać, była miłość, wiara i na-
dzieja, z której nikt nie mógł ich 
rozbroić. Więc nie byłoby Soli-
darności, bez miłości i tym sztan-
darem nie pozwólmy o tym nig-
dy, przenigdy zapomnieć, a po-
tomnym dać symbol, który bę-
dzie te ideały ciągle wskrzeszać. 
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SOLIDARNOŚĆ do sejmu RP 
Prezentowani kandydaci do sejmu RP są członkami NSZZ  Solidarność 

Janusz Śniadek — Były przewodniczący Komisji Krajowej 

Jerzy Barzowski — Członek NSZZ Solidarność przy POLMOR w Bytowie 





czeństwa. 

Jan Rudnik - Uczestnik strajku sierpień 80. 
Pierwszy zatrzymany i osadzony na 
"górce" za działalność w Solidarności. 
Przez kilka kadencji członek Komisji Zakła-
dowej. W 89 roku uczestnik komitetu re-
aktywującego  Solidarność. 

Jędrzej Sobol - Uczestnik strajku sierpień 
80. Za wybitne i ponadprzeciętne zaanga-
żowanie się w sprawy związkowe, mimo, 
że nie jest członkiem oficjalnych władz 
związkowych. Organizator i aktywny 
uczestnik wielu manifestacji organizowa-
nych przez Nasz związek. 

          Ponadto na wniosek Zarządu Regio-
nu Honorowe Odznaki otrzymali Jerzy 
Barzowski i Marian Rudnik. 

           Na wniosek Komisji Zakładowej 
NSZZ Solidarność przy POLMOR w Bytowie 
Zarząd Regionu Słupskiego przyznał Hono-
rową odznakę  XXXV-lecia NSZZ Solidar-
ność 

Ks. Stanisław Roszak. Za odważne głosze-
nie prawdy w kazaniach, szczególnie w 
okresie stanu wojennego. Przechowanie 
krzyży  zdjętych przez władze  reżimowe w 
stanie wojennym ze szkoły w Gostkowie i 
przechowanie ich jako wotum na ołtarzu 
w kościele w Gostkowie. 

Grzegorowski Marian. - Uczestnik strajku 
sierpień 80. Jako pierwszy zatrzymał urzą-
dzenia malarni, co było znakiem do rozpo-
częcia strajku. 

Kurc Zbigniew - Uczestnik strajku sierpień 
80. Dobry duch tamtych dni. Podtrzymy-
wał ludzi i zachęcał do trwania w strajku. 
Nękany i zastraszany przez Służbę Bezpie-

Honorowa odznaka 35-lecia Solidarności 
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Donatorzy sztandaru 
NSZZ Solidarność Zarząd 
Regionu Słupskiego 
NSZZ Solidarność Nadle-
śnictwo Osusznica 
NSZZ Solidarność Nadle-
śnictwo Człuchów 
NSZZ Solidarność RAD-
POL Człuchów 
NSZZ Solidarność Oświa-
ta Słupsk 
NSZZ Solidarność Oświa-
ta Czarna Dąbrówka 
NSZZ Solidarność Oświa-
ta Bytów 
NSZZ Solidarność  
Międzyzakładowa przy 
Regionie Słupsk 
NSZZ Solidarność MZK 

Słupsk 
NSZZ Solidarność Gaz 
Słupsk 
Urząd Miasta i Gminy By-
tów 
Konsmet SC - Marek Bela 
Biuro Terenowe PIS  
Bytów 
Klub Gazety Polskiej w 
Bytowie 
Restauracja Kaszubianka 
Jacek Kożykowski 
Janusz Śniadek - Poseł RP 
Jędrzej Sobol 
Maria Nowak 
Roman Wojciechowski 
Grzegorz Żołądkowicz 
Danuta Michnowicz 

Jaromir Śpiołek 
Janusz Wiczkowski 
Roman Zaborowski -  
Senator RP 
Tadeusz Kaczmarzyk 
Jerzy Barzowski - Radny 
Sejmiku Województwa 
Pomorskiego. 
Marta i Krzysztof Lenio 
Prof. Stanisław Łach 
Andrzej Mazuruk 
Tadeusz Pietkun 
Wiesław Gospodarek 
Kamil Omernik 
Tomasz Król 
Andrzej Sobczak 
Marian Rudnik 



Komisja Zakładowa  

SOLIDARNOŚĆ 

77-100 Bytów 

ul. Lęborska 24 

Tel.: 59 822 30 84 

Jan Waldach 

 

          Czy to wszyscy 

uczestnicy Komitetu 

Strajkowego? Tego nie 

wiemy. Lista powstała na 

podstawie materiałów 

zgromadzonych w IPN i 

wspomnień uczestników 

strajku. Już po opubliko-

waniu historii strajków w 

Kurierze Bytowskim zgło-

siła się osoba dzięki któ-

rej udało się dopisać ko-

lejne osoby do komitetu 

strajkowego. Ciągle liczy-

my na informacje, które 

pozwolą nam poszerzyć 

wiedzę na temat pamięt-

nych dni sprzed 35 laty. 

          W 35 rocznicę po-

wstania NSZZ Solidarność 

zostali uhonorowani 

uczestnicy komitetu straj-

kowego z sierpnia 80 ro-

ku. 

Mirosław Berent, 

Andrzej Jankowski, 

Mieczysław Kościelski, 

Michał Nowicki, 

Ola Solochewicz-Kiewisz, 

Jerzy Tokarczyk, 

Mieczysław Wnuk Lipiń-

ski, 

          Ponadto uczestnika-

mi Komitetu Strajkowego 

byli nieżyjący już  

Marek Daszkwicz, 

Czesław Dyks,  

Tadeusz Królikowski 

Zenon Pacyno       

E-mail: 

solidarnoscpolmor@op.pl 

Komitet Strajkowy sierpień 80 ELMOR Bytów 
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