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 Od kilku lat dokłada się nam 

dodatkowe obowiązki, pracujemy 

po godzinach, w piątek o 14 do-

wiadujemy się, że pracujemy  

w sobotę – skarżyli się pracowni-

Jak informowała niedawno Wie-

sława Gawior, zastępca przewod-

niczącego Krajowego Sekretariatu 

Rolnictwa NSZZ „S", pracownicy 

ARiMR (a jest ich ok. 10 tys.) od 

dużo. Pan prezes ARiMR buń-

czucznie przepowiadał, że na tę 

manifestację przyjdzie "mniej niż 

15 osób". Udowodniliście, że mar-

ny z niego wróżbita. Udowodnili-

ście, że jesteście zdecydowani 

położyć kres łamaniu praw pra-

cowniczych w firmie. Dobitnie po-

kazaliście, że nie chcecie być nie-

wolnikami! – powiedział. W podsu-

mowaniu swojego wystąpienia na-

wiązał do zbliżających się 

wyborów parlamentarnych 

i zaapelował o wzięcie  

w nich udziału "aby w Pol-

sce dokonały się pozytyw-

ne zmiany". 

Delegacja protestujących 

udała się do Ministerstwa 

Rolnictwa z nadzieją, że 

zostanie przyjęta przez 

ministra Marka Sawickiego. 

Niestety, w jego zastęp-

stwie delegację przyjął Podsekre-

tarz Stanu Tadeusz Nalewajk. 

Po wyjściu z Ministerstwa Rol-

nictwa delegacja przedstawiła prze-

bieg spotkania pikietującym. Wszy-

scy utwierdzeni zostali w przekona-

niu, że minister nie chce podjąć dia-

logu z pracownikami Agencji. Pikie-

tujący opuścili plac przed Minister-

stwem Rolnictwa z przekonaniem, 

że nie zostali wysłuchani i muszą 

podjąć dalsze kroki w celu wywal-

czenia niezbędnych dla siebie 

zmian w Agencji Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa. 

Źródło i foto: Region Mazowsze 

NSZZ „Solidarność” 

Z niewolnika nie zrobisz dobrego pracownika 

9 października br. w Warszawie pod Ministerstwem Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi protestowało ponad 1000 pracowników Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z całej Polski. Żądali 

podwyżki wynagrodzenia w kwocie 500 zł brutto na każdego pra-

cownika. 

cy. Niezadowolenie pracowników 

ARiMR rosło od dawna. Czarę 

goryczy przelało, wprowadzone 

niedawno przez prezesa Andrze-

ja Grossa, nowe zarządzenie do-

tyczące wynagrodzeń. Chodzi  

o dwa razy wyższe wynagrodze-

nie za tę samą pracę, ale nie dla 

wszystkich. Według pracowni-

ków, we wprowadzanych zmia-

nach i podwyższeniu widełek pła-

cowych nie chodzi o wyróżnianie 

szczególnie dobrze pracujących, 

ale o ochronę tych, którzy wkrót-

ce – tj. po wyborach parlamentar-

nych – mogą pożegnać się ze 

stanowiskami. 

dwóch lat apelują do posłów  

o podniesienie budżetu płac. – 

Wszystko bez efektu. Skutek jest 

taki, że osoby z wykształceniem 

wyższym, a nawet z tytułami na-

ukowymi, zarabiają poniżej 2 tys. 

zł miesięcznie. Obiecano wyrów-

nanie, ale nawet tym osobom nie 

podniesiono pensji, a jak podnie-

siono, to tylko niektórym z nich. 

Podobnie jest z premiami – są tyl-

ko dla swoich – mówiła. 

W imieniu mazowieckiej 

„Solidarności" głos zabrał Walde-

mar Dubiński, zastępca przewod-

niczącego ZRM. – Witam w War-

szawie! Cieszę się, że jest was tak 
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12 października br. znów było 

gorąco przed Ministerstwem 

Zdrowia. Ponad tysiąc związkow-

ców z „Solidarności" ratowników 

medycznych i innych pracowni-

ków ochrony zdrowia z całej Pol-

ski domagało się równego trakto-

wania, zerwania z plagą umów 

śmieciowych, zaprzestania dal-

szej komercjalizacji i prywatyzacji 

sektora oraz podwyżek płac dla 

wszystkich pracowników sektora 

ochrony zdrowia. 

Pracownicy służby zdrowia pro-

testują, ponieważ do podpisanego 

przez rząd porozumienia z pielę-

gniarkami została dołączona klau-

zula gwarantująca, że przekazane 

środki zostaną przeznaczone wy-

łącznie na wzrost wynagrodzeń 

pielęgniarek. Inni pracownicy służ-

by zdrowia uważają, że ten zapis 

jest formą dyskryminacji ich zawo-

dów i ograniczeniem możliwości 

ubiegania się o lepsze warunki 

płacowe. – Minister Zembala 

przedstawił propozycję podwyżek 

tylko dla jednej grupy zawodowej, 

jakby zapomniał, że służba zdro-

wia to nie tylko lekarze i pielęgniar-

ki, ale to ponad sto tysięcy innych 

pracowników – wyjaśnia Mariola 

Ochman, szefowa Sekretariatu 

O c h r on y  Zd r o w i a  NSZZ 

„Solidarność”. 

 Przecież wszyscy jesteśmy 

ogniwami tego samego łańcucha, 

niezbędnymi 

dla prawidło-

wego funkcjo-

nowaniu na-

szej branży. 

Całą służbę 

zdrowia moż-

na porównać 

do jednego 

wielkiego or-

ganizmu. Le-

karz jest mó-

zgiem, pielę-

gniarka ser-

cem, a pozostali pracownicy są 

krwioobiegiem. Jeśli ten krwioobieg 

zostanie przerwany, to automatycz-

nie stanie serce i mózg. Zgoda mini-

stra na wzrost płac dla tylko jednej 

Ogniwa tego samego łańcucha.  

Protest „Solidarności” ochrony zdrowia  

grupy zawodowej poważnie zakłóci-

ła jego pracę  dodaje Joanna Lu-

kosek, wiceprzewodnicząca Regio-

nalnego Sekretariatu Ochrony Zdro-

wia w Katowicach  

Manifestację zorganizował 

Krajowy Sekretariat Ochrony 

Zdrowia  i Sekcja Krajowa Pogo-

towia Ratunkowego i Ratownic-

t wa  M e d y c z n e g o  N S Z Z 

„Solidarność".  

źródło: www.solidarnosc.org.pl 

foto: Region Mazowsze NSZZ 

„Solidarność”  Facebook 

Rozwój związku już od wielu 

lat jest jednym z priorytetów na-

szego Regionu. Zespół lubel-

skich organizatorów ciągle po-

szukuje nowych metod pracy, 

jest otwarty na wszelkie sugestie 

i przede wszystkim zaw-

sze gotowy spotkać się  

i pomóc pracownikom  

w potrzebie. 

Nic więc dziwnego, że  

w ostatnim czasie w na-

szym regionie zarejestrowa-

no pięć nowych organizacji 

związkowych – w Polifolii 

Poniatowa, Elparze – Fa-

bryka Kabli Parczew, Ho-

spicjum Dobrego Samaryta-

nina w Lublinie, Ośrodku Sportu  

i Rekreacji w Zamościu oraz Ca-

storamie (Komisja Oddziałowa). 

Jak mówił Marek Wątorski, 

wiceprzewodniczący ZR, odpo-

wiedzialny za rozwój w naszym 

regionie, kluczowym elementem 

jest bezpośredni kontakt z każ-

dym pracownikiem i zaangażo-

wanie działaczy związkowych. 

Oczywiście nie istnieje jedna me-

toda, skuteczna w każdym środo-

wisku, niezbędne jest podejście 

indywidualne – podkreśla Marek 

Wątorski. 

Organizatorzy związkowi nie odpuszczają 
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Organizatorzy związkowi nie 

zapominają także o istniejących 

już komisjach i wspierają związ-

kowców, by mogli być bardziej 

skuteczni w swoich działaniach. 

Ważnym elementem, wspiera-

jącym działalność związkową, są 

szkolenia. Dlatego w Regionie 

Środkowo-Wschodnim NSZZ 

„Solidarność”, z początkiem paź-

dziernika, ruszyła nowa inicjatywa. 

Polega ona na 

s p o t k an i a c h 

szkoleniowo-

integracyjnych 

związkowców  

z nowo powsta-

łych organizacji. Uczestnicy szko-

lenia zapoznają się z podstawowy-

mi informacjami, dotyczącymi funk-

cjonowania organizacji związko-

wej, a także, co szczególnie waż-

ne, uczą się jak samemu rozwijać 

związek. 

Jak podkreślają regionalni or-

ganizatorzy związkowi, najważ-

niejsze, by ludzie zrozumieli, że 

to oni jako pracownicy stanowią 

największą siłę i wartość w firmie. 

Chcemy odejść od wizerunku 

„związku usługowego”, który kon-

centruje się jedynie na zapewnie-

niu świadczeń dla swoich człon-

ków, a pokazać „związek 

organizujący”, który kon-

centruje się na kampanii 

wraz ze swoimi członka-

mi. 

Wszystkich, którzy chcieli-

by założyć związek zawo-

dowy w swojej firmie lub 

wesprzeć rozwój istniejącej już 

organizacji zapraszamy do kontak-

tu z organizatorami w naszym re-

gionie. 

Agnieszka Kosierb 

Szanowni Państwo! 

W nadchodzących wyborach o fotel posła lub sena-

tora ubiega się ponad 8 tysięcy kandydatów. Wśród 

nich aż 450 dotychczasowych parlamentarzystów.  

O większości z tych 8 tysięcy niewiele wiemy, ale  

o tych 450 wiemy bardzo dużo. Wiemy przede wszystkim, jakie podejmowali decyzje w czasie swojej aktyw-

ności w ławach poselskich i senatorskich. Decyzje, które miały istotny wpływ na nasze życie. 

„Sprawdzam polityka” to wiedza! Wiedza o tym, jak posłowie i senatorowie głosowali w takich sprawach 

jak czas pracy osób niepełnosprawnych, wiek emerytalny, kodeks pracy, obowiązek szkolny sześciolatków, 

obniżanie podatków dla najuboższych. Przy każdym polityku w sposób zrozumiały i czytelny zarejestrowane 

są konkretne głosowania. 

„Sprawdzam polityka” to – przygotowane przez NSZZ „Solidarność” – narzędzie, które szybko i prosto odświeża 

pamięć o głosowaniach nawet sprzed kilku lat. Warto skonfrontować to, co mówią dzisiaj w kampanii wyborczej,  

z tym co robili przez ostatnie dwie kadencje. Wystarczy wejść na profil konkretnego posła czy senatora. 

Dobrym przykładem jest tu Ewa Kopacz, która jako premier chce obniżać podatki i podnosić wynagro-

dzenia Polaków, ale jako poseł głosowała za wydłużeniem czasu pracy osobom niepełnosprawnym, co  

w istocie zmniejszyło ich dochody. Głosowała również za nowelizacją kodeksu pracy, która wprowadzając 

roczny okres rozliczeniowy, zmieniając definicję doby pracowniczej oraz wprowadzając elastyczne formy 

czasu pracy pozbawiła wielu pracowników płatnych nadgodzin. To też znacząco obniżyło ich dochody. 

Ale pani premier to tylko przykład. Strona obejmuje wszystkie opcje polityczne. Z jej poziomu mamy dostęp 

do konkretnego nazwiska, klubu parlamentarnego czy okręgu wyborczego. Wystarczy ze strony głównej kliknąć 

Sejm lub Senat i wybrać listę alfabetyczną lub listę okręgów. Można również skorzystać z okna wyszukiwarki 

(oznaczonej lupą) w górnym prawym rogu. Dodatkowo przygotowaliśmy zakładkę wybory 2015, gdzie zebrali-

śmy wyłącznie osoby startujące w tych wyborach oraz zakładkę z liderami poszczególnych partii. 

Drogi wyborco! My dajemy Ci wiedzę, a Ty zanim zagłosujesz – sprawdź! Decyzja i tak należy do Ciebie. 

Zapraszam do korzystania 

Piotr Duda 
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Na październikowe posiedze-

nie Zarządu Regionu zaproszono 

dyrektora Lubelskiego Oddziału 

IPN – Jacka Weltera oraz Marci-

na Krzysztofika – naczelnika Wy-

działu Udostępniania i Archiwiza-

cji Dokumentów IPN. Przybliżyli 

oni związkowcom treść ustawy, 

która weszła w życia 31 sierpnia 

br. o działaczach opozycji anty-

komunistycznej oraz osobach 

represjonowanych z powodów 

politycznych. Pa-

nowie wyjaśnili 

podstawowe poję-

cia zawarte w ak-

cie prawnym oraz 

p r z e d s t a w i l i ,  

w przystępny spo-

sób, zapisy usta-

wy. Poinformowali 

także zebranych, 

że po otrzymaniu 

statusu działacza 

opozycyjnego lub 

osoby represjono-

wanej, oprócz od-

znaki honorowej, można ubiegać 

się o przyznanie pomocy mate-

rialnej. Zadeklarowali również 

pomoc przy wypełnianiu odpo-

wiednich dokumentów oraz wyra-

zili gotowość do uczestnictwa  

w spotkaniach informacyjnych 

zorganizowanych w terenie. 

Na posiedzeniu Komisji Krajo-

wej NSZZ „S” zdecydowano o kon-

tynuowaniu akcji „Sprawdzam poli-

tyka”. Ze strony internetowej pod 

takim właśnie tytułem lub za po-

średnictwem strony Komisji Krajo-

wej można dowiedzieć się jak gło-

sowali – w sprawach fundamental-

nych dla społeczeństwa – politycy 

z każdej opcji. 

Obecną sytuację w kraju dosko-

nale zilustrowała liczba przygoto-

wanych, w pierwszej połowie paź-

dziernika, manifestacji i pikiet róż-

nych branż. Poczynając od 9 paź-

dziernika – protest pracowników 

Agencji Restrukturyzacji i Moderni-

zacji Rolnictwa, poprzez 12 – pikie-

tę zorganizowaną przez Krajową 

Sekcję Pogotowia Ratunkowego  

i Ratownictwa Medycznego oraz 14 

października – ogólnopolski protest 

nauczycieli i pracowników oświaty. 

Wszystkie akcje zaplanowano 

oczywiście w Warszawie, przed 

odpowiednimi ministerstwami. 

Przy omawianiu rozwoju związ-

ku wspomniano o szkoleniach 

podstawowych dla działaczy 

związkowych. Podkreślono waż-

ność wzięcia udziału w takim szko-

leniu członków nowo powstałych 

organizacji. Po raz kolejny przypo-

mniano o obowiązku nadsyłania, 

dwa razy w roku, ankiety informa-

cyjnej. Jak zakomunikował wice-

przewodniczący Marek Wątorski, 

różnego rodzaju świadczenia na 

rzecz organizacji, np. przyznanie 

dofinansowania, będą możliwe 

dopiero po potwierdzeniu regular-

nego wpłacania składek i przysyła-

nia ankiety informacyjnej. 

Wiele informacji z Regionu 

przekazywanych jest związkow-

com za pośrednictwem adresów 

e-mailowych, dlatego zdecydo-

wano o wydawaniu tygodnika 

„Głos związkowca”, rozsyłanego 

za pośrednictwem poczty elektro-

nicznej. Redaktor Agnieszka Ko-

sierb wyjaśniła, że taka forma 

biuletynu pozwoli na szybsze do-

cieranie z informacją do czytelni-

ka. Jednocześnie zaapelowała  

o nadsyłanie materiałów do wy-

korzystania oraz uwag co do tre-

ści i formy nowego biuletynu, 

gdyż – „to ma być głos związkow-

ca, a nie głos redakcji”. 

Przewodniczący Regionu, Ma-

rian Król, podsumował wrześniową 

XXXIII Pielgrzymkę Ludzi Pracy na 

Jasną Górę. Przypomniał, że Re-

g i o n  Ś r o d k o w o -

W s c h o d n i  N S Z Z 

„Solidarność” był jej or-

ganizatorem. W opinii 

wielu osób była to piel-

grzymka wyjątkowa, 

solidnie przygotowana. 

Przewodniczący podzię-

kował pracownikom ZR, 

wolontariuszom oraz 

członkom ZR za zaan-

gażowanie w obsługę 

wydarzenia od strony 

duchowo-modlitewnej  

i jednocześnie zaprosił 

na mszę św. dziękczynną – 19 

października o godz. 18.00 w ko-

ściele pw. MB Królowej Polski przy 

ul. Gospodarczej 7 w Lublinie. 

Na zakończenie posiedzenia 

powołano przedstawiciela do mię-

dzyregionalnego zespołu koordyna-

cyjnego NSZZ „Solidarność”  

w WRDS – został nim Marian Król. 

Konieczne jest doprecyzowanie 

zasad nowej formuły dialogu spo-

łecznego. Dotychczasową Komisję 

Trójstronną zastąpi Rada Dialogu 

Społecznego, z jej odpowiednikami 

na niższych szczeblach. Przewod-

nictwo Rady będzie rotacyjnie prze-

chodziło na wszystkie strony dialo-

gu. Koordynatorem dialogu na 

szczeblu wojewódzkim będzie mar-

szałek.  

Renata Lesicka 

fot. Agnieszka Kosierb 

Wieści z Regionu... 
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Z końcem sierpnia weszła  

w życie ustawa o działaczach 

opozycji antykomunistycznej oraz 

osobach represjonowanych z po-

wodów politycznych.  Daje ona 

możliwość ubiegania się o pomoc 

materialną w postaci czasowego 

świadczenia lub jednorazowej 

zapomogi. W związku z tym na 

ostatnim posiedzeniu ZR gościli-

śmy dyrektora lubelskiego od-

działu IPN Jacka Weltera oraz 

naczelnika Wydziału UiAD IPN 

Marcina Krzysztofika. Panowie 

przybliżyli zebranym procedury, 

jakie należy wypełnić, by móc 

ubiegać się o pomoc.   

Na samym początku należy 

uzyskać status działacza opozycji 

antykomunistycznej lub osoby re-

presjonowanej z powodów poli-

tycznych, który można uzyskać  

w Urzędzie ds. Kombatantów  

i Osób Represjonowanych. Należy 

tam złożyć stosowny wniosek, do 

którego osoba zainteresowana 

powinna dołączyć: 

1. decyzję Prezesa IPN infor-

mującą, że dana osoba nie 

była funkcjonariuszem orga-

nów bezpieczeństwa pań-

stwa oraz że w archiwum 

IPN nie ma dokumentów wy-

tworzonych przy udziela tej 

osoby w trakcie ewentualnej 

współpracy z tymi organami 

2. dowody potwierdzające dzia-

łalność opozycyjną lub też 

doznane represje w związku 

z działalnością. 

Wyjątek stanowią osoby, które 

otrzymały Krzyż Wolności i Soli-

darności – one do wniosku dołą-

czają tylko kopię legitymacji  

o nadaniu Krzyża. 

Ustawa bardzo dokładnie defi-

niuje, kto może się o pomoc ubie-

gać. I tak: 

 działaczem opozycji antyko-

munistycznej jest osoba, któ-

ra w okresie od 1 stycznia 

1956 r. do 4 czerwca 1989 r., 

łącznie przez co najmniej 12 

miesięcy prowadziła działal-

ność zagrożoną odpowiedzial-

nością karną na rzecz odzy-

skania przez Polskę niepodle-

głości i suwerenności lub re-

spektowania politycznych 

praw człowieka w Polsce. Do 

wskazanego okresu nie wlicza 

się działalności od 31 sierpnia 

1980 r do 12 grudnia 1981 r. 

Pomoc materialna dla działaczy opozycji  

antykomunistycznej 

 osobą represjonowaną z po-

wodów politycznych jest 

osoba, która w okresie od  

1 stycznia 1956 r. do 4 czerw-

ca 1989 r. przebywała w: 

 więzieniu lub innym miejscu 

odosobnienia na terytorium 

Polski na mocy wyroku wy-

danego w latach 1956-1989 

albo bez wyroku jednorazo-

wo przez okres dłuższy niż 

48 godzin lub wielokrotnie 

przez łączny okres dłuższy 

niż 30 dni w związku ze 

swoją działalnością 

 ośrodku odosobnienia na 

podstawie art. 42 dekretu  

z dnia 12 grudnia 1981 r.  

o stanie wojennym 

Ponadto status osoby repre-

sjonowanej może uzyskać osoba, 

która: 

 w związku ze swoją działalno-

ścią pełniła zasadniczą służbę 

wojskową lub czynną służbę 

wojskową w ramach ćwiczeń 

wojskowych powyżej 30 dni 

 brała czynny udział w wystąpie-

niu wolnościowym na rzecz 

odzyskania przez Polskę nie-

podległości i suwerenności  

i w związku z tym poniosła 

śmierć lub doznała uszczerbku 

ciała, została zwolniona z pracy 

lub relegowana z wyższej 

uczelni lub szkoły 

 w związku ze swoją działalno-

ścią była poszukiwana listem 

gończym, oskarżona lub ska-

zana za popełnienie przestęp-

stwa lub wielokrotnie skazywa-

na za popełnienie wykroczenia. 

Warto podkreślić, że wydane 

do tej pory zaświadczenia, przy 

okazji wglądu w dokumenty znaj-

dujące się w IPN – odnoszące 

się do statusu działacza opozycji 

czy represjonowanego – nie bę-

dą honorowane. 

Wszelkich dodatkowych infor-

macji udzielają pracownicy lubel-

skiego oddziału IPN. Na ich stro-

nie internetowej można znaleźć 

także stosowne druki wniosków. 

Ponadto Marcin Krzysztofik 

podkreślał, że w razie potrzeby 

jest gotowy wziąć udział w spo-

tkaniu w terenie i pomóc w wyja-

śnianiu kwestii formalnych. 

Pomoc materialna przysługiwać 

będzie najbardziej potrzebującym  

i może to być zasiłek pieniężny 

przyznany na miesiąc, 3 miesiące 

lub bezterminowo, a także pomoc 

w formie pokrycia kosztów rehabili-

tacji, dostosowania mieszkania, 

pomocy pielęgnacyjnej, itp. 

Więcej informacji na stronie 

www.ipn.gov.pl 

oprac. Agnieszka Kosierb 
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Szanowni Państwo 

Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Oświaty 

 

Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej, w imieniu Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 

„Solidarność”, składam Państwu wyrazy uznania, szacunku i podziękowania za codzienną pracę z uczniem  

i dla ucznia.   

Dziękuję za to, że w trudnej rzeczywistości polskiej oświaty, ciągłych zmian prawnych, w atmosferze nie-

obiektywnej krytyki, swoje najistotniejsze zadanie  kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży  wykonuje-

cie z dużym zaangażowaniem i poświęceniem.  

Niestety, nie mamy powodów do radosnego obchodzenia tego dnia. Postulaty sformułowane przez  

KSOiW NSZZ „Solidarność”, w imieniu środowiska oświatowego, są ignorowane i lekceważone przez Rząd, 

który nie zauważa, że  czas pracy nauczycieli przekracza 46 godzin tygodniowo, a zakres zadań i obowiąz-

ków wszystkich pracowników ulega ciągłemu zwiększaniu. W ślad za tym nie następuje wzrost naszych 

pensji. W planach budżetowych na 2016 rok nie jest uwzględniony wzrost wynagrodzeń.  

Z tego powodu KSOiW NSZZ „Solidarność” oraz ZNP postanowiły w Dniu Edukacji Narodowej zorgani-

zować w Warszawie OGÓLNOPOLSKI PROTEST NAUCZYCIELI I PRA-

COWNIKÓW OŚWIATY. Wspólnie walczymy o wzrost nakładów na oświa-

tę i podwyżkę wynagrodzeń oraz przeciw prywatyzacji szkół i łamaniu 

prawa. Zapraszam do udziału w manifestacji. Tylko w solidarnej po-

stawie całego środowiska możemy osiągnąć wyznaczone cele! 

Niech świadomość, że swoją postawą dajecie przykład i inspiruje-

cie młodego człowieka do bycia świadomym obywatelem, będzie 

źródłem siły, wytrwałości i determinacji w walce o obronę statusu 

zawodowego i godność polskiego nauczyciela.  

Serdecznie życzę zdrowia, pogody ducha, zawodowych sukce-

sów i osobistego szczęścia.  

 Z wyrazami szacunku i sympatii 

Teresa Misiuk   

Lublin, październik 2015 r. 

Rok 1978 był wyjątkowy dla 

Kościoła Katolickiego. Po 33 

dniach pontyfikatu nagle zmarł 

papież Jan Paweł I. 14 paździer-

nika kardynałowie ponownie ze-

brali się w Watykanie, celem wy-

boru nowego Ojca Świętego. Na-

stępnego dnia, w specjalnie przy-

gotowanej Kaplicy Sykstyńskiej, 

111 elektorów przystąpiło do gło-

sowania. Faworytami na najwyż-

szy urząd w Kościele katolickim 

byli kardynałowie Giuseppe Siri 

(konserwatywny biskup Genui) 

o r a z  G i o v a n n i  B e n n e l i 

(reformatorski arcybiskup Floren-

cji). W żadnym z głosowań kardy-

nałowie Siri i Benneli nie przekro-

czyli wymaganych 75 % głosów, 

stąd purpuraci rozpoczęli poszu-

kiwania nowych kandydatów.  

16 października, przed piątą ko-

lejką głosowań, do zgromadzo-

nych najwyższych dostojników 

Kościoła przemówił arcybiskup 

Wiednia kard. Franz König. 

Wybór Papieża Jana Pawła II 

Dzień 16 października 1978 r. zapisał się na stałe w pamięci Po-

laków oraz w historii Polski. W godzinach wieczornych nad Kapli-

cą Sykstyńską pojawił się biały dym – znak, że został wybrany 

następca św. Piotra. Po pewnym czasie, z balkonu Bazyliki św. 

Piotra, kard. Pericle Felici wypowiedział pamiętne słowa: 

„Habemus Papam!”. Zgromadzone tłumy wiernych poinformowa-

no, że Kolegium Kardynalskie, podczas Konklawe, wybrało na Pa-

pieża kard. Karola Wojtyłę, który przyjął imię Jana Pawła II. 
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Wskazał on, że w obecnej sytuacji idealnym kandy-

datem na następcę św. Piotra będzie kardynał  

z Krakowa, Karol Wojtyła. Podczas ósmego głoso-

wania arcybiskup Krakowa otrzymał 99 głosów. Za-

akceptował on wybór na tron papieski, jednocześnie 

oznajmiając, że przyjmuje imię Jan Paweł II.  

O godz. 18.18 zgromadzone na Placu św. Piotra 

tłumy wiernych zobaczyły biały dym, symbolizujący 

wybór nowego papieża. O godz. 18.44 kard. Pericle 

Felici oznajmił wiernym: Zwiastuję wam radość wiel-

ką – Mamy Papieża, Najczcigodniejszego i Najprze-

wielebniejszego – Karola, Kardynała Świętego 

Rzymskiego Kościoła Wojtyłę, który przyjął imię Jan 

Paweł Drugi.  

Wybór papieża z Polski, kraju rządzonego przez 

reżim komunistyczny, był niezwykłym wydarzeniem 

w dziejach świata. W polskim społeczeństwie zapa-

nowała prawdziwa euforia. Dzwony biły w wielu ko-

ściołach, a na ulicach miast pojawiły się flagi naro-

dowe. Znamienne słowa wypowiedziane przez Jana 

Pawła II: Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi 

Chrystusowi, otwórzcie drzwi jego zbawczej władzy 

(Rzym, 22.10.1978 r.) oraz Niech zstąpi Duch Twój  

i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi! (Warszawa, 

2.06.1979 r.) zapadły głęboko w pamięć Polaków. 

Przyczyniły się do odnowy społeczeństwa, które 

latem 1980 roku podjęło zorganizowaną walkę  

z władzą komunistyczną w strukturach Niezależne-

go Samorządnego Związku Zawodowego 

„Solidarność”. 

oprac. Marcin Paluch 

Serdeczne wyrazy współczucia  

Sławomirowi Kamińskiemu  

z powodu śmierci  

OJCA 

składają Koleżanki i Koledzy  

z NSZZ „Solidarność” Oddział Puławy  

Wyrazy żalu i współczucia  

Sławomirowi Kamińskiemu  

z powodu śmierci  

OJCA 

składa Przewodniczący i Zarząd  

Regionu Środkowo-Wschodniego  

NSZZ „Solidarność” 

Wyrazy współczucia i solidarności  

w trudnych chwilach  

Rodzinie  

śp. LESZKA WALENCIKA,  

Wiceprzewodniczącego  

Komisji Międzyzakładowej przy FŁT Kraśnik, 

składa Przewodniczący i Zarząd  

Regionu Środkowo-Wschodniego  

NSZZ „Solidarność” 

Rodzinie  

śp. LESZKA WALENCIKA,  

Wiceprzewodniczącego  

Komisji Międzyzakładowej przy FŁT Kraśnik,  

serdeczne wyrazy żalu i współczucia  

składają Związkowcy  

z NSZZ „Solidarność” Oddział Kraśnik 


