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Z Matką Odkupiciela – mocni 

nadzieją” - pod tym hasłem,  

w dniach 19-20 września, odbyła 

się kolejna, trzydziesta ósma z ko-

lei, Pielgrzymka Ludzi Pracy na 

Jasną Górę. Pierwszą z nich – dla 

pracowników Huty Warszawa - zor-

ganizował Patron NSZZ Solidar-

ność, ks. Jerzy Popiełuszko, w roku 

1983. Pielgrzymka hutników szyb-

ko przekształciła się w wydarzenie, 

na które zaproszeni są wszyscy 

ludzie pracy, niezależnie od jej ro-

dzaju i miejsca jej wykonywania. 

Także i w tym roku nie mogło ich 

zabraknąć. Pomimo ograniczeń, 

wynikających ze stałego, pande-

micznego zagrożenia, u stóp świę-

tego dla Polaków sanktuarium zja-

wiła się spora grupa pielgrzymów  

z całego kraju. Uczcili oni także 40. 

rocznicę powstania Solidarności. 

Wśród przybyłych, jak co roku, 

obecna była rodzina bł. ks. Jerzego 

Popiełuszki.  

Pielgrzymka rozpoczęła się  

w sobotnie popołudnie, uroczy-

stym złożeniem wieńców pod po-

Mocni nadzieją 

mnikiem 

ks. Jerze-

go. Wie-

czorną 

Mszę św. 

w Bazylice 

Jasnogór-

skiej od-

prawił ks. 

bp. Jan 

Wątroba, 

ordynariusz diecezji rzeszow-

skiej. Pierwszy dzień pielgrzymki 

zamknął się wieczorną Drogą 

Krzyżową na wałach. Również 

Drogą Krzyżową rozpoczęła się 

niedziela, drugi dzień pielgrzymki. 

Poprowadził ją ks. prałat Zbi-

gniew Kuzia, lubelski Duszpa-

sterz Ludzi Pracy. Przed rozpo-

częciem niedzielnej Mszy, zebra-

ni wysłuchali krótkiego wykładu, 

wygłoszonego przez dr hab. Ma-

riusza Krzysztofińskiego  

z oddziału IPN w Rzeszo-

wie, a poświęconego oso-

bie śp. ks. bp. Ignacego 

Tokarczuka. Wystąpienie 

wzbogacono nagraniami 

jego homilii z lat 80., doko-

nanymi najprawdopodob-

niej przez Służbę Bezpie-

czeństwa. List Andrzeja 

Dudy skierowany do pątni-

ków, odczytała minister  

w Kancelarii Prezydenta 

RP, Anna Surówka-Pasek. 

Następnie przemawiał 

przewodniczący Komisji 

Krajowej NSZZ „Solidarność” 

Piotr Duda. Obydwoje podkreślili 

konieczność obrony praw pra-

cowniczych i codziennego dawa-

nia świadectwa wierności wierze 

chrześcijańskiej ze strony związ-

kowców. Piotr Duda przypomniał 

papieskie wezwanie „Brońcie 

krzyża!” zaznaczając, że słowa 

te nic nie straciły na swej aktual-

ności w obecnych czasach. Ho-

milię wygłosił metropolita prze-

myski, ks. abp. Adam Szal. Przy-

pomniał on okoliczności powsta-

nia NSZZ „Solidarność” i to, o co 

przed czterdziestu laty walczyli 

robotnicy.   

W pielgrzymce wzięła udział 

także reprezentacja Regionu 

Środkowo-Wschodniego NSZZ 

„Solidarność”. 

Agata Witkowska 
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10 września br. przypadała 

40. rocznica rejestracji Między-

zakładowego Komitetu Założy-

cielskiego Niezależnego Samo-

rządnego Związku Zawodowego 

Solidarność Regionu Środkowo-

Wschodniego. Z tej okazji, w Sali 

Kolumnowej Lubelskiego Urzędu 

Wojewódzkiego, odbyło się uro-

czyste posiedzenie Zarządu Re-

gionu. Przemówienia wygłosili: 

pierwszy przewodniczący lubel-

skiej „Solidarności”, Czesław 

Niezgoda, obecny przewodni-

czący Marian Król, członkowie 

MKZ Jerzy Gregorowicz, Zbi-

gniew Jędruszewski oraz woje-

woda lubelski Lech Sprawka.  

W swoich wystąpieniach podkre-

ślili niezwykłą rolę, jaką w historii 

niezależnego ruchu robotnicze-

go odegrały lubelskie strajki. Zbi-

gniew Jędruszewski uwypuklił 

ponadto wagę pierwszej piel-

grzymki Jana Pawła II w 1979 

roku, która pozwoliła narodowi 

polskiemu uświadomić sobie 

tkwiącą w nim siłę. 

40-lecie powołania MKZ NSZZ „Solidarność” 

Regionu Środkowo-Wschodniego 

Zasłużonym działaczom Soli-

darności zostały wręczone odzna-

czenia. Za wybitne zasługi na 

rzecz przemian demokratycznych 

w Polsce, Krzyżem Oficerskim Or-

deru Odrodzenia Polski odznaczo-

ny został Zygmunt Olszówka. Złoty 

Krzyż Zasługi otrzymała Anna 

Osińska, były również wręczane 

srebrne i brązowe krzyże dla pra-

cowników Regionu. Jubileuszo-

wym Medalem 40-lecia Lubelskie-

go Lipca uhonorowano członków 

MKZ: Czesława Niezgodę, Juliana 

Dziurę, Jerzego Gregorowicza, 

Mieczysława Łazarza, Zbigniewa 

Jędruszewskiego oraz ks. Jana 

Zdzisława Ciżmińskiego, ks. Zbi-

gniewa Kuzię i ks. Henryka Ocha. 

Agata Witkowska  



Głos związkowca 37-38/2020 str. 3 

Lublin 

Z inicjatywy NSZZ Solidar-

ność we wrześniu 2020 r. w Sto-

krotce rozpoczęła pracę Komisja 

BHP, z równym udziałem przed-

stawicieli pracodawcy i organi-

zacji związkowych. 

Zgodnie z przepisami Ko-

deksu Pracy art. 23712, praco-

dawca zatrudniający więcej niż 

250 pracowników jest zobowią-

zany do powołania w zakładzie 

Komisji BHP, z udziałem 

przedstawicieli pracowników, 

BHP w Stokrotce 

pod nadzorem 

jako organ dorad-

czy i opiniodawczy. 

Zadaniem Komisji 

jest między innymi 

dokonywanie prze-

glądów warunków 

pracy oraz okreso-

wej oceny stanu BHP w zakła-

dzie. 

Komisja BHP w naszej firmie 

powstała po 26 latach od rozpo-

częcia działalności. Mamy do 

nadrobienia wieloletnie zaległo-

ści w zakresie przeglądów stano-

wiskowych. 

NSZZ Solidarność działa, suk-

cesywnie egzekwujemy prze-

strzeganie przepisów prawa. 

Alicja Symbor 

Stanowisko Prezydium KK nr 9/20  

ws. sytuacji przemysłu wydobywczego,  

energetycznego i energochłonnego 
 

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” niezmiennie od lat, z żelazną konsekwencją 

przeciwstawia się klimatycznym szaleństwom Unii Europejskiej, których skutkiem będzie likwidacja polskie-

go przemysłu, a wraz z nim setek tysięcy miejsc pracy. Ostrzegaliśmy przed tym nie tylko polski rząd, ale 

też Europejską Konfederację Związków Zawodowych (EKZZ), Komisję Europejską oraz bezpośrednio jej 

szefową Ursulę Von der Layen. Swoje stanowisko „Solidarność” wyraziła głosując, jako jedyna organizacja, 

przeciw zapisom w dokumencie EKZZ popierającym „Nową Politykę Przemysłową w Europie” i „Zielony 

Ład”. Zrozumienie dla takiej postawy wyraził nawet szef EKZZ Luca Visentini podczas ostatniej wideokonfe-

rencji z przewodniczącym Piotrem Dudą. 

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” jeszcze raz ostrzega i przypomina, że forsowanie przez 

polski rząd nowych celów klimatycznych Unii Europejskiej spotka się ze zdecydowanym oporem całej 

„Solidarności”. Żądamy ich odrzucenia, nawet gdyby za sprawą weta Polska została w UE osamotniona. 

Wzywamy polski rząd do rzeczowego i konstruktywnego dialogu z partnerami społecznymi dla wypracowa-

nia polskiej drogi do sprawiedliwej transformacji energetycznej, której celem nadrzędnym musi być polska 

racja stanu. 

W tym kontekście przejawem niebywałego cynizmu i hipokryzji jest stanowisko Rady Branży OPZZ 

„Górnictwo i Energetyka”, krytykujące europejską politykę klimatyczną w sytuacji, gdy dwa miesiące wcze-

śniej przedstawiciele OPZZ głosowali za przyjęciem dokumentów EKZZ popierających tę politykę. Tymcza-

sem są tam zawarte m.in. stwierdzenia zakazujące „jakiegokolwiek wsparcia na inwestycje, które zakładają 

wykorzystanie paliw kopalnych”! 

Trzeba postawić pytanie: jak OPZZ może wzywać do „natychmiastowego odrzucenia nowych celów kli-

matycznych UE” a jednocześnie na forum EKZZ wzywać Unię Europejską do ich przyjęcia!? Jak można  

w Unii Europejskiej być za, a w Polsce być przeciw? To zwykłe oszustwo i z tego oszustwa liderzy OPZZ 

muszą wytłumaczyć się protestującym dzisiaj górnikom, energetykom, hutnikom i wszystkim pracownikom 

przemysłów energochłonnych. Podobnie powinno postąpić Forum ZZ, które głosowało dokładnie tak samo 

jak OPZZ. 

Za Prezydium KK NSZZ „Solidarność”  

Ewa Zydorek 
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40. rocznica Lubelskiego Lipca 1980  

i powstania NSZZ „Solidarność” 

Działacze nagrodzeni medalem  

Lubelskiego Lipca 1980 

Odznaczenia przyznane  

podczas uroczystości w Zamościu 
 

Odznaczenia państwowe: 

1. Zbigniew Tracichleb - Krzyż Kawalerski Orderu 

Odrodzenia Polski 

2. Piotr Dołba - Złoty Krzyż Zasługi 

3. Stanisław Nawrocki - Srebrny Krzyż Zasługi 

4. Jolanta Panas - Srebrny Krzyż Zasługi 

5. Jolanta Puźniak-Głąb - Srebrny Krzyż Zasługi 

6. Jan Sitarz - Srebrny Krzyż Zasługi 

7. Tomasz Kawałko - Medal Stulecia Odzyskanej 

Niepodległości 

8. Andrzej Olborski - Medal Stulecia Odzyskanej 

Niepodległości 

Odznaczenia związkowe: 

Medal "BENE MERITUS": 

1. Andrzej Budzyński 

2. Mieczysław Kawala 

3. Agnieszka Zumska 

4. Adam Żuk 

5. Bernadeta Borek 

6. Tomasz Zygmunt 

 

Medal 40-lecia  

Lubelskiego Lipca: 

1. Jerzy Blicharz  

2. Hanna Maziarczyk 

3. Piotr Kobylarz  

4. Sylwester Kopański 

5. Alina Malinowska 

6. Jan Kozyra  

7. Piotr Kurzępa 

8. Andrzej Magdziak 

9. Marek Splewiński 

10. Ryszard Wichrowski 

11. Władysław Kardasz 

12. ks. kan. Jacek Rak 

13. Anna Chadam  
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40. rocznica Lubelskiego Lipca 1980  

i powstania NSZZ „Solidarność” 

Działacze nagrodzeni medalem  

Lubelskiego Lipca 1980 

Odznaczeni medalem  

Lubelskiego Lipca 1980  

z Radzynia Podlaskiego: 

 
1. Radosław Sałata  

2. Jerzy Bednarczyk  

3. Bogdan Fijałek  

4. ks. Andrzej Kieliszek  

5. Jerzy Rębek 

6. Szczepan Niebrzegowski 

7. Elżbieta Pietraszek 

8. Wiesław Mazurek 

9. Krzysztof Sikora 

10. Adam Adamski 

11. Krzysztof Romanowski 

12. Jerzy Wysokiński 

Odznaczenia przyznane  

podczas uroczystości w Łęcznej 
 

1. Jan Andrzejkiewicz  

2. Alfred Bondyra  

3. Czesław Brzyski  

4. Henryk Cybula  

5. Stanisław Deptuła  

6. Jan Drozdowski  

7. Jerzy Głowacki  

8. Stanisław Jagaczewski  

9. Andrzej Kociuba 

10. ks. Janusz Rzeźnik   

11. Marzena Olędzka 

12. Józef Matysiak  

13. Ryszard Ornatowski  

14. Anna Płoszaj  

15. Adam Pieróg 

16. Waldemar Proć  

17. Ryszard Saczawa 

18. Henryk Stec  

19. Maria Stec 
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40 lat - ocalić od zapomnienia 

Bohaterowie sprzed 40-lat są ważni w odkrywaniu prawdy. Historie części znanych nam liderów zostały już 

udokumentowane. Wiemy, że współcześni historycy bazują na dokumentacji stworzonej przez służby bezpie-

czeństwa i aktyw partyjny PRL-u. Wg naszej wiedzy w archiwach nie zachowały się żadne fotografie i nagra-

nia. Przypadek czy komunistyczna metoda, aby zatrzeć pamięć? Ta sytuacja determinuje nas do działania.  

W tym roku opracowaliśmy portal: www.lubelskilipiec1980.pl. Tutaj zbieramy i publikujemy informacje. Kieruje-

my apel do członków Związku o włączenie się w akcję pozyskiwania kontaktów do uczestników strajków, foto-

grafii i dokumentów. Każda informacja jest na wagę złota. Najmniejsze wspomnienie, notatka, kilka zdań napi-

sanych po latach, odszukana kartka z niezgrabnie napisanymi postulatami z lipca 1980 roku mają ogromną 

wartość. Fotografie zakładów z tamtego okresu są praktycznie niedostępne. Tych materiałów najbardziej nam 

brakuje, dlatego prosimy o pomoc w utrwaleniu pamięci o bohaterach Lubelskiego Lipca 1980.  

Marek Wątorski 

Region - pomoc i współpraca  

W ramach statutowej działalności naszego Związku, Region prowadzi kompleksową pomoc prawną i eksperc-

ką dla działaczy poziomu zakładowego. Ma ona na celu wzmocnienie pozycji związku we współpracy i negocja-

cjach z pracodawcami. Jesteśmy otwarci na propozycje i pomysły, które wzmocnią udział NSZZ „Solidarność”  

w tworzeniu dobrego prawa wewnątrzzakładowego lub jego zmiany. Duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo  

i higienę pracy oraz profilaktykę zdrowotną. Podkreślamy, że ustawowym narzędziem w rękach działaczy związ-

kowych w zakresie kontroli i poprawy warunków pracy jest powoływana w zakładach pracy społeczna inspekcja 

pracy. Zachęcamy do korzystania z tego rozwiązania. 

 40. rocznica - współczesność i historia 

Społeczeństwo - gospodarka 

Region prowadzi działalność statutową w zakresie szerzenia zasad demokracji i występowania w obronie 

uniwersalnych wartości humanitarnych, a także kształtowania postaw patriotycznych oraz działania dla dobra 

Ojczyzny. Naszym celem jest umacnianie rodziny oraz ochrona życia rodzinnego, respektowanie praw człowie-

ka, a także promocja polskiej kultury oraz szeroko pojęta edukacja patriotyczna. Ta wielopłaszczyznowa dzia-

łalność regionu jest ściśle związana z poczuciem odpowiedzialności za byt i wszechstronny rozwój członków 

NSZZ „Solidarność”, w duchu katolickiej nauki społecznej. Jesteśmy zaangażowani w rozwój gospodarczy na-

szego regionu, utrzymanie stabilności firm, tworzenie dobrych miejsc pracy.  

Informacja - nowoczesność 

Duży nacisk kładziemy na szkolenia działaczy i informację związkową. W dobie XXI wieku szybko przeka-

zujemy wiadomości poprzez stronę internetową, Facebooka, pocztę e-mailową i smsy. Zamieszczamy także 

kompleksowe zestawy orzeczeń sądowych  na stronie www.lubelskasolidarnosc.pl, do której dostęp posiadają 

przewodniczący. Tam znajduje się również szereg ważnych informacji i wzorów pism, niezbędnych w działal-

ności związkowej. Jesteśmy obecni w tradycyjnej przestrzeni wydawniczej, redagując miesięcznik „Czas Soli-

darności” i elektronicznej w e-biuletynie, który otrzymujecie na skrzynki e-mailowe. 

Nasze korzenie - zobowiązanie 

Jak każda organizacja mamy swoją historię, której początek jest ściśle związany ze strajkami  

i postulatami robotników  Lubelskiego Lipca 1980 roku. Późniejsze wydarzenia na wybrzeżu w sierpniu 80, 

rejestracja NSZZ „Solidarność” i utrzymywana przez lata „zmowa” fałszywej narracji historycznej o strajkach na 

Lubelszczyźnie wymaga od nas, współczesnych, działania. Mamy tak niewielką wiedzę o przebiegu strajków  

w lipcu 1980 roku. Część została spisana w kilku publikacjach książkowych. Nasze kompletne dziedzictwo hi-

storyczne musimy przekazać kolejnym pokoleniom. Twardym znakiem pamięci jest kilka pomników wzniesio-

nych w przestrzeni publicznej, w  tym Pomnik Wdzięczności przy Dr. M. Majdanka w Lublinie, Szkoła Podsta-

wowa nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980 w Lublinie, nazwy rond i ulic w miastach naszego regionu. 


