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39. urodziny
Solidarności

Od uroczystego posiedzenia
Zarządu
Regionu
ŚrodkowoWschodniego NSZZ „Solidarność”
rozpoczęły się obchody Dnia Solidarności i Wolności w Lublinie.
Podczas spotkania związkowcy
przyjęli okolicznościowe stanowisko.
Pod Krzyżem Wdzięczności
przy Drodze Męczenników Majdanka uczestnicy obchodów oddali hołd bohaterom biorącym
udział w strajkach na Lubelszczyźnie 39. lat temu. Wśród zebranych gości byli m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele władz
wojewódzkich i samorządowych,
związkowcy, a przede wszystkim
uczestnicy wydarzeń z lipca
i sierpnia 1980.
Przewodniczący lubelskiej Solidarności powiedział, że Lubelski
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Lipiec 1980 bez
wątpliwości był
ewenementem
w skali kraju.
- W sposób jednoznaczny przyczyniliśmy się do
tego, że dziś możemy cieszyć się
wolnością. Człowiek zdejmujący
kajdany to symbol i wyraz wolności. 1980 rok
był szczególny, Polacy upomnieli
się o wolność i niepodległość.
Chcieli się organizować, aby postawić zdecydowany odpór władzy komunistycznej. W ten sposób władza bolszewicka została
skruszona i już nic nie było
w stanie powstrzymać powiewu
wolności i potrzeby życia w wolnej Ojczyźnie.
Składam hołd
wszystkim którzy w tamtym
czasie wystąpili
przeciw władzy
komunistycznej.
To na Lubelszczyźnie więcej
ludzi
wzięło
udział w strajkach niż na Wy-

brzeżu - podkreślił Marian Król.
- Jako Solidarność ciągle musimy walczyć o wolność i prawa
człowieka.
Dzięki
naszemu
Związkowi, w ostatnich czterech
latach udało się zrealizować bardzo dużo w sprawach praw pracowniczych. (…) Zadaniem Solidarności jest upominanie się
o nasze województwo, abyśmy
nie odstawali od dobrze rozwijającej się Polski. Nasz udział
w PKB jest na niskim poziomie –
zaznaczył Król.
Regionalny Duszpasterz Ludzi Pracy ks. prał. Zbigniew Kuzia wskazał zasługi św. Jana
Pawła II dla naszej Ojczyzny.
- Pamiętajmy, że inspiratorem
i przywódcą duchowym narodu
był Jan Paweł II. 40 lat minęło
w czerwcu, kiedy padły słowa:
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Wojewoda
Lubelski Przemysław Czarnek, Marszałek
Województwa Lubelskiego Jarosław
Stawiarski i Prezydent Miasta
Lublin Krzysztof Żuk.

Dzień Solidarności i Wolności
to święto państwowe, ustanowione ustawą Sejmu RP z 27 lipca
2005 r., upamiętniające historyczny zryw Polaków do wolności w lipcu i sierpniu 1980 r. W
przyszłym roku będziemy obchodzić jubileusz 40. urodzin NSZZ
Solidarność.
Tomasz Kupczyk

Nich zstąpi Duch Twój i odmieni
oblicze ziemi. Tej ziemi! Czekaliśmy rok i Duch św. odmienił oblicze naszej polskiej ziemi.
Po wygłoszeniu przemówień
delegacje złożyły kwiaty przed
pomnikiem. W Archikatedrze Lubelskiej została odprawiona Msza
św. w intencji zmarłych oraz żyjących działaczy Solidarności. Eucharystii przewodniczył i homilię
wygłosił ks. bp senior Archidiecezji Lubelskiej Ryszard Karpiński.
Wieczorem uczestnicy zgromadzili się przed pomnikiem Kapelana Solidarności bł. ks. Jerzego Popiełuszki, aby pomodlić się
i złożyć kwiaty. Zwieńczeniem
uroczystości był multimedialny
pokaz fontann na placu Litewskim
pt. Inspiruje nas wolność.
Organizatorami lubelskich obchodów Dnia Solidarności i Wolności byli: Przewodniczący Regionu
Środkowo-Wschodniego
NSZZ Solidarność Marian Król,

Fot. Tysol.pl
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Rola Solidarności dziś
„Solidarność" dziś jest taka jak na początku - stoi
po stronie prawdy i słabszych. Zmieniają się tylko
narzędzia do realizacji celów i zmieniają się przeciwnicy. Kiedyś głównymi narzędziami pracy lidera
związkowego były strajk i taczka, dziś to negocjacje i laptop. Dawniej przeciwnikiem był twardogłowy towarzysz, a dziś mamy cwaniaka po MBA
w białym kołnierzyku. Pewno w 80-tym roku ludzie
marzyli o takich czasach jak nasze, a my czasem
Sławomir Kamiński
marzymy o tym, żeby jakiegoś cwancykatora wsadzić na „jednokołowiec”. Najważniejsze, że nasze działania dziś - tak
jak 40 lat temu - determinuje nasza nazwa: jesteśmy niezależni, samorządni i solidarni.
Ocena znaczenia „Solidarności" w dzisiejszych
czasach z bardzo osobistej perspektywy zależy
od wieku pytanych. Dla osób w przedziale wiekowym 45-60 lat na pewno powstanie
„Solidarności” było wydarzeniem przełomowym
dla Polski, a nawet świata.
Jeśli chodzi o ocenę „Solidarności" to można
Marek Walewander
powiedzieć, że podziały z przeszłości w dużym
stopniu uległy zatarciu - większość tych, którzy przed 1989 rokiem
należeli do PZPR jest przekonana, że „Solidarność" dobrze przysłużyła się Polsce.
Pomimo czasem niekorzystnych opinii społecznych o obecnej
działalności „Solidarności" jej historyczne zasługi są niekwestionowane i nie budzą większych kontrowersji i nie powinny być przedmiotem
sporu. NSZZ „Solidarność" pomimo napotykanych trudności moim
zdaniem zabiega o godne życie, płace, pracę nie tylko dla swoich
członków Związku. Pod kątem rozwoju efekty pracy Związku dotyczą
całego społeczeństwa jak i kraju.
Rolą „Solidarności” jest wspieranie opcji propolskich. Obecnie nasz związek nie musi walczyć o przysłowiowy chleb, ponieważ nie ma
go ten, kto nie chce pracować. Uważam, że
współczesną rolą „Solidarności” jest utrwalanie
ducha patriotyzmu w narodzie. Twierdzę tak,
ponieważ w dzisiejszych czasach łatwo jest
zatracić ducha narodu. W związku z tym można śmiało powiedzieć, że NSZZ „Solidarność”
Ryszard Blajerski
wciąż ma bardzo dużą rolę do spełnienia.
Musi również cały czas patrzeć władzy na ręce, aby nie dopuścić do
wynaturzeń wśród rządzących.

W dzisiejszych czasach NSZZ
„Solidarność”
oprócz działalności podstawowej,
Stanisław
czyli w zaSzczygielski
kładach pracy
oraz wpływanie na tworzenie
lepszego prawa pracy, zajmuje
się wieloma bardzo ważnymi
tematami życia społecznego.
Rodzina,
jej
wsparcie
i ochrona, to bardzo ważny
i szeroki teren do działań
Związku.
Rolą Solidarności jest również pamięć o historii, jakże
bolesnej dla Polski, pamięć
bez której nie istnielibyśmy jako naród, również pamięć
o naszej związkowej historii,
o zrywach robotniczych.
Jeśli mówimy o rodzinie
i historii to również Bóg i katolicka nauka społeczna, wartości zapisane w preambule statutu NSZZ „Solidarność”. Te
wartości „Solidarność” powinna nadal propagować, pielęgnować i stać na straży by nikt
nigdy nie próbował ich podważać lub zniszczyć.

wnuczka Pola
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21 Postulatów Międzyzakładowego
Komitetu Strajkowego
21 postulatów ogłoszonych

botniczych protestów. Postula-

władzy bardzo trudne do ak-

przez Międzyzakładowy Komitet

ty zawierały zarówno żądania

ceptacji, demaskując jej brak

Strajkowy zostało spisanych na

socjalne, jak i polityczne, takie

legitymacji do reprezentowa-

sklejce i ogłoszonych 17 sierp-

jak powstanie samorządnych

nia Polaków, a nawet klasy

nia

Ostateczny

związków, czy wolności słowa,

robotniczej, którą niosła na

kształt nadali im przywódcy ro-

które były dla komunistycznej

sztandarach.

1980

roku.

Fot. Tomasz Gutry - Tygodnik Solidarność

1. Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych, wynikająca z ratyfikowanej przez PRL Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej wolności związkowych.
2. Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa strajkującym i osobom wspomagającym.
3. Przestrzegać zagwarantowaną w Konstytucji PRL wolność słowa, druku, publikacji, a tym samym nie
represjonować niezależnych wydawnictw oraz udostępnić środki masowego przekazu dla przedstawicieli
wszystkich wyznań.
4. a) przywrócić do poprzednich praw: – ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w 1970 i 1976, – studentów
Fot. Tysol.pl
wydalonych z uczelni za przekonania,
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b) zwolnić wszystkich więźniów politycznych (w tym Edmunda Zadrożyńskiego, Jana Kozłowskiego, Marka Kozłowskiego),
c) znieść represje za przekonania.
5. Podać w środkach masowego przekazu informację o utworzeniu Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego oraz publikować jego żądania.
6. Podjąć realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej poprzez:
a) podawanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej,
b) umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenie w dyskusji nad programem reform.
7. Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział w strajku wynagrodzenie za okres strajku jak za
urlop wypoczynkowy z funduszu CRZZ.
8. Podnieść wynagrodzenie zasadnicze każdego pracownika o 2000 zł na miesiąc jako rekompensatę dotychczasowego wzrostu cen.
9. Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do wzrostu cen i spadku wartości pieniądza.
10. Realizować pełne zaopatrzenie rynku wewnętrznego w artykuły żywnościowe, a eksportować tylko i
wyłącznie nadwyżki.
11. Wprowadzić na mięso i przetwory kartki – bony żywnościowe (do czasu opanowania sytuacji na rynku).
12. Znieść ceny komercyjne i sprzedaż za dewizy w tzw. eksporcie wewnętrznym.
13. Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej, oraz znieść przywileje MO, SB i aparatu partyjnego poprzez: zrównanie zasiłków rodzinnych, zlikwidowanie specjalnej sprzedaży itp.
14. Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 50 lat, a dla mężczyzn do lat 55 lub [zaliczyć] przepracowanie
w PRL 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn bez względu na wiek.
15. Zrównać renty i emerytury starego portfela do poziomu aktualnie wypłacanych.
16. Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni pełną opiekę medyczną osobom pracującym.
17. Zapewnić odpowiednią liczbę miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci kobiet pracujących.
18. Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres trzech lat na wychowanie dziecka.
19. Skrócić czas oczekiwania na mieszkanie.
20. Podnieść diety z 40 zł do 100 zł i dodatek za rozłąkę.

21. Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy. Pracownikom w ruchu ciągłym i systemie 4brygadowym brak wolnych sobót zrekompensować zwiększonym wymiarem urlopu wypoczynkowego lub
innymi płatnymi dniami wolnymi od pracy.
Fot. Tysol.pl
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Stanowisko Komisji Krajowej
ws. 39. rocznicy
podpisania Porozumień Sierpniowych

Komisja Krajowa Niezależnego
Samorządnego
Związku
„Solidarność” w 39. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych, składa hołd i wyrazy
wdzięczności wszystkim, szczególnie bezimiennym i zapomnianym bohaterom naszej wolności,
których w 1980 roku połączył
sztandar
„Solidarności”.
Ten
sztandar nieprzerwanie prowadzi
nas w duchu sierpniowych ideałów, spisanych w 21. postulatach,
których realizacja jest naszym najważniejszym obowiązkiem.
W tym roku przypada 40. rocz-

nica
pierwszej
pielgrzymki Papieża Polaka do
Ojczyzny. To On
„Obudził w nas
„Solidarność”.
Dlatego w sposób szczególny
przypominamy
o
wielkiej roli
polskiego
Kościoła w tym
zwycięstwie. Bez wsparcia odważnych duszpasterzy, kapelanów, za co wielu zapłaciło zdrowiem, a nawet życiem, trudno
wyobrazić sobie aby to zwycięstwo było możliwe. Niezmiennie
dziękujemy Bogu za ich posługę
i wsparcie, na które „Solidarność”
zawsze mogła i może liczyć.
Dzisiaj NSZZ „Solidarność”
jest największą, najsilniejszą
i najlepiej zorganizowaną grupą
społeczną w Polsce, mającą
istotny wpływ na polską rzeczywistość. Dzięki temu pracownicy
mogą cieszyć się przywróconym

wiekiem emerytalnym, dynamicznie rosnącą płacą minimalną i minimalną stawką godzinową, ograniczeniem handlu w niedzielę czy coraz skuteczniejszą
polityką społeczną państwa. Do
tej listy należy dopisać również
najnowsze osiągnięcia takie, jak
podwyżki w sferze finansów publicznych, przywrócenie pluralizmu związkowego w służbach
mundurowych, lepszą ochronę
przed bezprawnym zwolnieniem.
To praktyczna realizacja zapisów
21. postulatów sierpniowych
i najlepsze podziękowanie dla
Bohaterów „Solidarności”, których zasługi i odwagę dzisiaj
przywołujemy.
Obecnie największym wyzwaniem jest stworzenie warunków
do realnego dialogu pomiędzy
pracodawcami i pracownikami,
których celem musi być znacząca poprawa standardów pracy,
dialog dwustronny i zawierane
w jego ramach układy zbiorowe.
Gdańsk 30 sierpnia 2019 r.

Powstał Instytut Dziedzictwa
Solidarności
Podczas uroczystych obchodów 39. rocznicy
podpisania Porozumień Sierpniowych w historycznej Sali BHP w Gdańsku ogłoszono powstanie Instytutu Dziedzictwa Solidarności.
Umowę w tej sprawie podpisali przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność" Piotr
Duda i wiceminister kultury Jarosław Sellin.
Fot. Tysol.pl
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Logo na 40-lecie
Solidarności
31 sierpnia w Sali BHP podczas uroczystości obchodów 39.
rocznicy zawarcia Porozumień
Sierpniowych i powstania NSZZ
„Solidarność”, młodzież, która otrzymała stypendia „Solidarności” uroczyście odsłoniła logo na 40lecie
powstania
NSZZ
„Solidarność”.
Autorem logo jest plastyk
Wojciech Korkuć, nominowany
w tym roku do Nagrody Mediów

Publicznych w kategorii Obraz
za - jak wyjaśniono - „twórczy
wkład w najlepsze tradycje polskiej szkoły plakatu, wybitny rozwój plakatu zaangażowanego
patriotycznie, znakomity warsztat ilustratorski i graficzny, doceniany przez światowe gremia
krytyków oraz kuratorów międzynarodowych wystaw”.

była niedziela. Ks. Jerzy Po-

Źródło: Tygodnik Solidarność

piełuszko odprawił Mszę św.

31 sierpnia 1980 roku

to

dla strajkujących robotników
w Hucie Warszawa.

- Bóg nigdy nie zrezygnuje

Wystawa poświęcona
Annie Walentynowicz

ze swoich dzieci, nawet z takich, które soją do Niego plecami. I dlatego każdy ma
szansę. Choćbyś po ludzku
przegrał całkowicie, choćbyś

Obchodom 39.
rocznicy powstania
NSZZ Solidarność
na Placu Solidarności w Gdańsku
towarzyszy wystawa „Anna Walentynowicz. Legenda
Solidarności 19292010" (od 13 sierpnia do 9 września
2019 r.)
Głos związkowca 36/2019

zatracił swoją godność i całkiem się zaprzedał, jeszcze
masz czas. Zbierz się, ogarnij,
dźwignij. Zacznij od nowa.
Spróbuj budować na tym, co

w tobie jest z Boga. Spróbuje,
bo życie jest tylko jedno.
(źr. kazanie 137, zdj. ECS)
Fot. Tysol.pl
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Zmarł Marian Sołtys
Marian Sołtys urodził się 22 VI 1948 w Biłgoraju. Pracował m.in.
jako monter silników okrętowych w Zakładach Przemysłu Metalowego im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Był mechanikiem, lakiernikiem i monterem w Biłgorajskich Zakładach Naprawy Samochodów.
Pracował w Zakładach Naprawy Taboru Kolejowego w Biłgoraju.
Od X 1980 w „Solidarności”. Był aktywnym i zaangażowanym działaczem biłgorajskiej „Solidarności”. W 1981 r. był delegatem na I WZD
Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”.
W latach 80. zajmował się kolportażem książek. Dostarczał podziemne wydawnictwa otrzymywane z Lublina, Warszawy, Gdańska,
Wrocławia i Zamościa. Był organizatorem akcji ulotkowych i plakatowych.
Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany i osadzony
w Ośrodku Odosobnienia w Krasnymstawie, Włodawie i Kwidzynie.
Podczas transformacji ustrojowej był członkiem KO „Solidarność”
Ziemi Biłgorajskiej. Od 1991 r. należał do Stowarzyszenia Internowanych Zamojszczyzny.
W 2010 r. został uhonorowany statuetką Lubelskiego Lipca. W tym
samym roku był odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia
Polski.
Pogrzeb śp. Mariana Sołtysa odbędzie się 7 września 2019 r.
(sobota), w Sanktuarium św. Marii Magdaleny w Biłgoraju. Różaniec rozpocznie się o godz. 12.30, natomiast o 13.00 sprawowana
będzie Msza św. żałobna. Ciało zmarłego zostanie odprowadzone
na pobliski cmentarz.

Serdeczne wyrazy żalu
i współczucia

Rodzinie
z powodu śmierci

Mariana Sołtysa
składają
Przewodniczący
oraz Związkowcy z Regionu
Środkowo-Wschodniego NSZZ
„Solidarność”.

Pamiętamy!
W Lublinie, tegoroczne obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny
światowej rozpoczęły się Mszą
św. za poległych podczas wojny
obronnej w 1939 r. Eucharystia
sprawowana była w Klasztorze
Braci Mniejszych Kapucynów.
W obchodach uczestniczyli
m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, służby mundurowe
i poczty sztandarowe, w tym Regionu
Środkowo-Wschodniego
NSZZ Solidarność.
Głos związkowca 36/2019

- To nie jest tylko data, która
symbolizuje napad Niemiec na
Polskę. To jest data, która symbolizuje początek wielkiej wojny
światowej, która kosztowała życie
milionów, dziesiątek milionów
ludzi na całym świecie. To jest
również data, która musi nam
przypominać do czego prowadzi
fałszywa wizja człowieka, błąd
antropologiczny, który jest podstawą wszystkich nieszczęść
ludzkich – powiedział wojewoda
lubelski Przemysław Czarnek.

Po Mszy św. uroczystości
przeniosły się pod Pomnik Nieznanego Żołnierza na placu Litewskim. Tradycyjnie odśpiewano hymn Rzeczypospolitej Polskiej, był apel pamięci i salwa
honorowa.
W hołdzie poległym delegacje
złożyły wieńce i wiązanki oraz
zapaliły znicze pod Pomnikiem
Nieznanego Żołnierza, po czym
odegrano melodię „Cisza”.
TK
Fot. Tysol.pl
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29 sierpnia 2019 r. NBP wprowadził do obiegu srebrną monetę
o nominale 20 zł – Polskie Termopile – Wizna

Funkcjonariusze gdańskiej
Delegatury Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
prowadzą
wielowątkowe śledztwo dotyczące między innymi podejrzenia korupcjogennych powiązań
łączących byłego prezesa zarządu Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A. z agencjami
eventowymi świadczącymi na
rzecz Koncernu usługi organizacji imprez masowych oraz
kampanii reklamowych. Postępowanie prowadzone jest pod
nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi.
Do tej sprawy agenci CBA
zatrzymali 6 osób, w tym prezesa zarządu Orlen S.A. w latach
2008-2015 oraz właścicieli
i członków zarządów agencji
eventowych. Agenci Biura przeszukali także miejsca zamieszkania zatrzymanych oraz miejsce przechowywania dokumentacji firmowej.
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