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Komisja Krajowa NSZZ 

„Solidarność” z niepokojem 

obserwuje wydarzenia ostat-

nich tygodni rozgrywające się 

w Sejmie RP oraz w stolicy  

i innych miastach kraju. 

Narracja opozycji, która 

sama nazywa siebie opozy-

cją totalną, ma na celu stwo-

rzenie wrażenia totalnego 

chaosu w kraju. Metoda ta 

obliczona jest na wywołanie 

konfrontacji społecznej, para-

liżu państwa, a w konse-

kwencji na przejęcie władzy. 

Ten sposób działania niema-

jący nic wspólnego z demo-

kracją i niszczący kulturę po-

lityczną, niezbędną do funk-

cjonowania demokratycznych 

instytucji, nie może być ak-

ceptowany.   

Niezależny Samorządny 

Związek Zawodowy Solidar-

ność, zbudowany na zasa-

dach demokratycznych,  

w oparciu o szeroko rozu-

miane wartości zawarte w 

katolickiej nauce społecznej, 

wśród statutowych celów 

wskazuje między innymi 

„szerzenie zasad demokracji 

i występowanie w obronie 

Stanowisko KK nr 1/17 

ws.  sytuacji w kraju 

uniwersalnych wartości” oraz 

„kształtowanie aktywnej po-

stawy działania dla dobra Oj-

czyzny”. 

Kierując się powyższymi 

zasadami, Związek nie może 

być bierny w tej sytuacji. Nie 

chodzi nam o obronę tej czy 

innej partii politycznej, ale  

o obronę podstawowych za-

sad społeczeństwa i państwa 

demokratycznego. 

Ponadto każdy obywatel 

powinien mieć w pamięci anty-

pracownicze i antyspołeczne 

decyzje poprzedniej władzy  

a dzisiejszej opozycji. Wydłu-

żenie wieku emerytalnego, 

zlekceważenie dwóch milio-

nów podpisów pod wnioskiem 

o referendum w tej sprawie, 

zamrożenie podstawy docho-

du wolnego od podatku, za-

mrożenie wskaźnika nalicze-

nia odpisu na zakładowy fun-

dusz świadczeń socjalnych, 

wielokrotną liberalizację Ko-

deksu pracy itp., nie mogą być 

przez nas zapomniane.     

Zrealizowanie przez obecną 

ekipę rządzącą wielu z postu-

latów związkowych i społecz-

nych stanowi nadzieję na dal-

sze kontynuowanie prospo-

łecznej polityki państwa. 

Dążenie twórców polityki 

antyspołecznej do władzy, sta-

nowi zagrożenie powrotem do 

tamtych, antypracowniczych 

rozwiązań. 

NSZZ „Solidarność”, biorąc 

pod uwagę informację o możli-

wym porozumieniu sił parla-

mentarnych, zmierzającym do 

zakończenia kryzysu sejmo-

wego, uważa, że należy po-

wstrzymać się od czynnych 

działań i dać szansę na po-

wrót do normalności.  

NSZZ „Solidarność” apeluje 

o uszanowanie zasad demo-

kracji konstytucyjnej i zaprze-

stanie totalnej opozycji wobec 

decyzji polskiego społeczeń-

stwa wyrażonej przy urnach 

wyborczych. Niezależnie od 

powyższego każde naruszenie 

tych zasad, zmierzające do 

paraliżu funkcjonowania pań-

stwa, spotka się ze zdecydo-

waną reakcją Związku. 

 

Komisja Krajowa 

NSZZ „Solidarność” 

 

Gdańsk, 9 stycznia 2017 r.  
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Komisja Certyfikacyjna doko-

nała oceny wniosków nadesła-

nych na konkurs "Pracodawca 

Przyjazny Pracownikom", bio-

rąc pod uwagę, m.in. przestrze-

ganie prawa pracy, zawieranie 

układów zbiorowych pracy, za-

trudnianie pracowników na czas 

nieokreślony, uzwiązkowienie 

oraz funkcjonowanie rady pra-

cowników. 

Komisja wyłoniła 22 laurea-

tów IX edycji. Wszystkie te fir-

my otrzymają certyfikat w kon-

kursie "Pracodawca Przyjazny 

Pracownikom", organizowanym 

przez NSZZ "Solidarność" pod 

patronatem Andrzeja Dudy, 

Prezydenta RP. 

 

Są to: 

1. Przedsiębiorstwo Wodocią-

gów i Kanalizacji Spółka z o.o.  

w Gdyni 

2. Grupa Azoty Zakłady Che-

miczne "Police" S.A. 

3. Szkoła Podstawowa nr 30 

im. Rtm. Witolda Pileckiego  

w Łodzi 

4.  Miejskie Wodociągi i Ka-

nalizacja Sp. z o.o. w Koszali-

nie 

5. PEC "EMPEC" Sp. z o.o.  

w Ustce 

Laureaci  

IX konkursu  

"Pracodawca  

Przyjazny  

Pracownikom" 

6. Cofely EC Słupsk Sp. z o.o. 

7. LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. 

w Czechowicach-Dziedzicach 

8. Samodzielny Publiczny Za-

kład Opieki Zdrowotnej Woje-

wódzka Stacja Pogotowia Ratun-

kowego w Białymstoku 

9. Przedszkole Samorządowe 

nr 22 w Białymstoku 

10. Szkoła Podstawowa nr 11 

z Oddziałami Integracyjnymi im. 

Kornela Makuszyńskiego w Bia-

łymstoku 

11. Przedszkole Samorządo-

we nr 58 Integracyjne im. Jana 

Wilkowskiego w Białymstoku 

12. Publiczne Gimnazjum nr 

6 z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Seweryna Nowakowskiego  

w Białymstoku 

13. Szkoła Podstawowa nr 21 

im. Marszałka Józefa Piłsudskie-

go w Białymstoku 

14. General Motors Manufac-

turing Poland Sp. z o.o. Oddział I 

Tychy 

15. Przedsiębiorstwo Komuni-

kacji Miejskiej Sp. z o.o. w So-

snowcu 

16. Przedsiębiorstwo Energe-

tyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu 

17. Powszechna Spółdzielnia 

Spożywców "Społem" w Katowi-

cach 

18. Konsorcjum Przedsię-

biorstw Robót Górniczych i Bu-

dowy Szybów S.A. w Mysłowi-

cach 

19. Poznańska Spółdzielnia 

Mieszkaniowa Winogrady w Po-

znaniu 

20. Kopalnia Wapienia 

"Morawica" S.A. 

21. Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej w Łu-

kowie 

22. Volkswagen Motor Polska 

Sp. z o.o. w Polkowicach 

Celem konkursu jest promo-

wanie pracodawców, którzy wy-

różniają się w stosowaniu do-

brych praktyk w zakresie prze-

strzegania przepisów prawa 

pracy, w szczególności poprzez 

stabilność zatrudnienia, prze-

strzeganie zasad bezpieczeń-

stwa i higieny pracy oraz prawa 

do zrzeszania się w związki za-

wodowe.  

Kandydatów zgłaszają pod-

stawowe jednostki organizacyj-

ne „Solidarności”. Wyróżnione 

firmy szanują prawa pracowni-

ków oraz prowadzą u siebie 

dialog społeczny. Certyfikatem 

można się posługiwać przez 

okres trzech lat. 

www.tysol.pl 
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ZAPROSZENIE 
 

Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek  

i  

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie płk dypl. Piotr Chudzik  

mają zaszczyt zaprosić  

na  

piknik wojskowy pn. „Bezpieczna Polska”,  

z okazji inauguracji stacjonowania wojsk sojuszniczych Stanów Zjednoczonych w naszym kraju.  

Wydarzenie odbędzie się w dniu 14 stycznia 2017 roku (sobota), w godz. 12.00-17.00,  

na terenie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (ul. Spokojna 4). 

W programie:  

- pokaz nowoczesnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego  

- koncert orkiestry wojskowej  

- konkursy z nagrodami przygotowane przez kluby garnizonowe  

- transmisja powitania wojsk amerykańskich w Polsce  

- zbiórka pieniędzy na rzecz poszkodowanych rodzin chrześcijańskich w Syrii  

- pokaz umundurowania, uzbrojenia i pojazdów historycznych  

- stanowiska promocyjne wojska i organizacji proobronnych  

- grochówka wojskowa 

Przewodniczący Uczelnianego 

Komitetu Założycielskiego NSZZ 

„Solidarność” UMCS - wrzesień - 

grudzień 1980 rok. 

Przewodniczący Komisji Zakła-

dowej NSZZ „Solidarność” UMCS  

26 maja 1981 (od 13 grudnia 1981 

roku do 26 maja 1989 roku jako 

podziemnej KZ „S” UMCS). 

W stanie wojennym pisał re-

gularnie do „Miesięcznika” cza-

sopisma podziemia Regionu 

Środkowo-Wschodniego NSZZ 

Solidarność. 

Kierowana przez Niego pod-

ziemna KZ  NSZZ „Solidarność” 

UMCS (pKZ) odegrała niezwykle  

ważną rolę w kontynuowaniu  

i podtrzymywaniu działalności 

NSZZ „Solidarność” w UMCS  

w Regionie, a także na arenie kra-

jowej i zagranicznej, szczególnie  

w zakresie socjalnym i wydawni-

czym. 

Stefan Symotiuk inicjował, 

jednoczył i koordynował działal-

Stefan Symotiuk 1943-2016 

ność podziemnej KZ NSZZ Soli-

darność UMCS podczas różnego 

rodzaju spotkań, wyjazdów, reko-

lekcji, itd. Były to m.in.: pomoc 

represjonowanym i ich dzieciom 

(Wakacje z Bogiem), udział 

członków Solidarności UMCS  

w Towarzystwie Kursów Nauko-

wych, podziemnych władzach 

regionalnych NSZZ Solidarność. 

To dzięki Niemu powstała Komi-

sja ds. Relegalizacji NSZZ 

„Solidarność” UMCS, która do-

prowadziła do relegalizacji NSZZ 

„Solidarność” UMCS w maju 

1989 roku. 

Był przewodniczącym filozo-

ficzno-przyrodniczego Lubelskie-

go Oddziału PAN, prezesem To-

warzystwa Witkacjańskiego,  

a także wiceprezesem Lubelskie-

go Oddziału Towarzystwa Filozo-

ficznego. 

Był prodziekanem Wydziału Fi-

lozofii i Socjologii UMCS  

w latach 1990-1993 i 1996-1999. 

Jego wkład do filozofii koncen-

trował się wokół antropologii 

„człowieka niespokojnego” (homo 

inquietus) ciągle rozwijanej. 

Do końca żywo związany  

z NSZZ „Solidarność”. Uczestni-

czył w zebraniach, spotkaniach, 

także rocznicowych, które dzięki 

Niemu przekształcały się  

w „wieczorki gadające” o proble-

mach Solidarności, Ludzi Solidar-

ności. 

Będzie nam brakowało Jego 

filozoficznych przemyśleń i porad. 

NSZZ „Solidarność” UMCS 
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Wprowadzony w nocy z 12 

na 13 grudnia 1981 roku stan 

wojenny to jedno z najtragicz-

niejszych wydarzeń w XX- 

wiecznej historii Polski. Junta 

wojskowa wyprowadziła prze-

ciwko narodowi dziesiątki tysię-

cy żołnierzy, ZOMO, funkcjona-

riuszy milicji i służb specjal-

nych. W trakcie pacyfikacji Ko-

palni Wujek oddziały szturmo-

we milicji użyły broni. Ponad 

120 strajkujących odniosło ra-

ny – dziewięciu śmiertelne. Te-

goroczne wspomnienie tej tra-

gedii odbyło się  16 grudnia 

2016 r. 

W samo południe młodzież  

i nauczyciele katowickich 

szkół, w tym ze Szkoły Podsta-

wowej nr 5 im. Dziewięciu z 

Wujka, zakończyli bieg przy 

krzyżu-pomniku. Ubrani byli w 

koszulki z podobiznami boha-

terskich górników oraz nieśli 

krzyże z ich fotografiami. Było 

w tym biegu wiele symboliki: 

obecny trud i pamięć o tych, 

którzy oddali życie, abyśmy 

mogli cieszyć się wolnością.  

Następnie została odprawio-

na Msza św. pod przewodnic-

35. rocznica pacyfikacji kopalni Wujek 

twem arcybi-

skupa Wiktora 

 

w intencji Oj-

czyzny i pole-

głych w Wujku 

górników. Po 

mszy uczest-

nicy przema-

szerowali pod 

pomnik – 

Krzyż posta-

wiony w miej-

scu tragedii sprzed 35 lat. Roz-

poczynając tę część uroczysto-

ści Krzysztof Pluszczyk, prze-

wodniczący obchodów, powie-

dział: 

"Szczęść Boże. Witam rodzi-

ny górników zastrzelonych. Gór-

ników rannych. Internowanych. 

Tu była barykada. Tu wjechały 

czołgi. Tu helikoptery, które 

zrzucały trujące gazy. Tu nie by-

ło zamieszek. Tu była walka." 

Tragizm masakry górników  

w swoich wystąpieniach oddawali 

również: Andrzej Duda – Prezy-

dent RP, Piotr Duda – Przewodni-

czący KK NSZZ „Solidarność” oraz 

inni mówcy.  Uroczystości zakoń-

czył apel poległych, salwa honoro-

wa oraz złożenie kwiatów.  

W szczególny sposób w trakcie 

uroczystości honorowano rodziny 

zabitych górników.  

Rodzinę Krzysztofa Gizy re-

prezentowali jego siostra oraz 

trzej bracia. Na zaproszenie ro-

dziny Gizów w uroczystości wziął 

udział Tadeusz Ferens, działacz 

„Solidarności” z Biłgoraja, organi-

zator obchodów tej rocznicy  

w Tarnogrodzie. 

Region Środkowo-Wschodni 

reprezentowały delegacje OM 

LW Bogdanka z przewodniczą-

cym Antonim Pasiecznym, OM 

WSK PZL Świdnik z zastępcą 

przewodniczącego Tomaszem 

Kasperskim oraz Zarządu Regio-

nu z zastępcą przewodniczącego 

Krzysztofem Choiną. 

K. Ch. 


