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BĘDZIE PLAC „S” W BRUKSELI
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W Brukseli jeden z miejskich placów bę-
dzie nosił imię „Solidarności 1980”. Do 
udziału w uroczystościach nadania imie-
nia Związku zostali zaproszeni prezydent 
i premier oraz wszyscy byli i obecny 
przewodniczący NSZZ „Solidarność”.

Goszczący 10 sierpnia w siedzibie Komisji 
Krajowej przewodniczący Parlamentu Euro-
pejskiego Jerzy Buzek, oficjalnie zaprosił na
uroczystości 30 sierpnia do Brukseli szefa 
związku Piotra Dudę. – Zaczynamy w samo 
południe. To symboliczne, bo Europa jest też 

Przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda 
zaprosił 9 sierpnia Lecha Wałęsę do udzia-
łu w obchodach 31. rocznicy podpisania 
Porozumień Sierpniowych. Były prezydent 
i pierwszy szef związku potwierdził chęć 
współpracy z „Solidarnością”.

– W tym roku w Gdańsku rocznicę powsta-
nia „Solidarności” będziemy świętować nie tyl-
ko pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców 
i podczas uroczystej mszy świętej. 31 sierpnia 
w Sali BHP otwarta zostanie wystawa z okazji 
30. rocznicy I Krajowego Zjazdu Delegatów. 
Jest więc w czym wybierać. W „Solidarności” 
cały czas się spierajmy, ale w tym dniu bądźmy 
razem. Panie prezydencie, niech pan nie mówi 
„nie” – Piotr Duda zapraszał Lecha Wałęsę. 
– Nie mówię „nie” – odpowiedział Lech Wa-
łęsa, przyjmując zaproszenie.

Związkowcy zachęcali też pierwszego 
przewodniczącego „Solidarności” do udziału 
w zaplanowanych na 30 sierpnia uroczysto-
ściach w Brukseli. Piotr Duda prosił Lecha 
Wałęsę, by ten zabrał wtedy głos w imieniu 
całego związku.

Podczas zamkniętego spotkania członkowie 
prezydium Komisji Krajowej przybliżyli Le-

teraz w momencie „samego 
południa” – powiedział prze-
wodniczący PE. – W trudnych 
chwilach musimy wracać do 
idei i nazwy „Solidarności”. 
Dziś warto być solidarnym 
z Europą Wschodnią czy 
Afryką Północną.

– To nie jest teren Parla-
mentu Europejskiego, ale 
miasta. Organizacja wszyst-
kich zgód zajęła mi prawie 
półtora roku. Udało się i te-
raz codziennie tablicę z logo 
„Solidarności” będą widziały 

tysiące mieszkańców i gości stolicy Belgii 
– powiedział Jerzy Buzek.

Na brukselskie uroczystości zaproszony 
został m.in. były premier Holandii Wim Kok. 
– W latach 80. odpowiadał w skali Europy 
za związki zawodowe, to wielki przyjaciel 
„Solidarności” – mówił Jerzy Buzek. Na ob-
chodach gościć będzie też burmistrz Brukseli 
Charles Picque. W części artystycznej wystą-
pią Myslovitz i Zespół Pieśni i Tańca Śląsk.

Jerzy Buzek gościł w siedzibie Komisji 
Krajowej na zaproszenie Piotra Dudy. Spo-

chowi Wałęsie najważniejsze 
zadania stojące przed związ-
kiem. To m.in. zaplanowana 
na 17 września euromanifesta-
cja we Wrocławiu i działania 
zmierzające do zmiany usta-
wy o minimalnym wynagro-
dzeniu. – Na takie spotkania 
robocze zawsze jestem goto-
wy. Służę radą i współpracą 
– mówił Lech Wałęsa. – Ale 
zrozumcie, że moja rola jest 
trudna. Moim zadaniem było 
odzyskanie wolności, reszta 
należy do narodu. Wasze za-
danie nie jest łatwe, nie wiem, 
jakbym sobie dziś radził na waszym miejscu. Nie 
wszystko mi się podoba, nie o taką Polskę wal-
czyłem. „Solidarność” musi pomóc uporządko-
wać Polskę. – mówił Lech Wałęsa do członków 
prezydium Komisji Krajowej.

Podczas briefingu z dziennikarzami Lech
Wałęsa powiedział, że cieszy się z dzisiej-
szego spotkania. – Czuję się ojcem związku. 
Mam nadzieję na dobrą współpracę. Ta grupa 
działaczy chce pracować.

– Daję radę – tak Lech Wałęsa odpowie-
dział na pytanie dziennikarzy o stan zdrowia. 
- Czuję się coraz lepiej, trenuję, jeżdżę na ro-
werze, odzyskuję zdrowie.

Lech Wałęsa nie potrafił sobie przypo-
mnieć, kiedy ostatni raz gościł w siedzibie 
Komisji Krajowej. – Może to było 10 lat 
temu? Nie wiem. Sporo się tu zmieniło – mó-
wił pierwszy szef związku.

      

tkał się z całym prezydium Komisji Krajowej. 
Rozmawiano m.in. o jakości dialogu społecz-
nego w Polsce, zbliżającej się euromanifesta-
cji we Wrocławiu i proteście, który 30 czerw-
ca „Solidarność” zorganizowała w Warszawie. 
– Ta akcja była dobrze odebrana. Mówiliście 
o obecnych problemach – ubóstwie, rozpię-
tości płac, a równocześnie nie było w tym 
agresji – powiedział Jerzy Buzek.

Piotr Duda oficjalnie zaprosił Jerzego
Buzka do udziału w obchodach 31. rocznicy 
powstania „Solidarności”. – Z powodu obo-
wiązków w Parlamencie Europejskim mogę 
nie pojawić się w Gdańsku 31 sierpnia. Na-
tomiast na pewno 3 września będę na Śląsku 
na obchodach rocznicy podpisania Porozu-
mienia Jastrzębskiego – zapowiedział szef 
Parlamentu Europejskiego. – „Solidarność” 
to nasz znak firmowy. Nie powinien być po-
wodem do podziałów. Wierzę, że tak będzie 
i w Brukseli, i w Polsce.

– W ostatnich latach różnie do bywało. 
Niech te obchody będą okazją do przypo-
mnienia, że nie ma drugiej czy trzeciej So-
lidarności”, ale że jest jedna „Solidarność” 
– dodał Piotr Duda.                   

                           

ZAPROSZENIE DLA PIERWSZEGO SZEFA „S”
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MARATON 
SOLIDARNOŚCI

Pracownicy Impela otrzymają od praco-
dawcy wsparcie finansowe na zakup wy-
prawki szkolnej dla dzieci. To efekt współ-
pracy między NSZZ „S” a pracodawcą. 

100 tys. zł dodatkowych środków finan-
sowych przeznaczy Impel dla pracowników, 
którzy mają dzieci w wieku szkolnym i są 
w trudnej sytuacji materialnej. – To bardzo 
dobra informacja dla pracowników - mówi 
Michał Kulczycki, przewodniczący Organi-
zacji Międzyzakładowej NSZZ „S” Pracowni-
ków Firm Ochrony, Cateringu i Sprzątania.

 Dodatkowe środki udało się wynegocjo-
wać dzięki współpracy między pracodawcą 
i NSZZ „S”. – Mamy takie porozumienie, że 
co trzy miesiące spotykamy się z pracodawcą 
i rozmawiamy o sytuacji firmy. Dzięki temu

Obywatelski projekt ustawy o minimal-
nym wynagrodzeniu za pracę zostanie 
skierowany do pierwszego czytania 
w Sejmie. 8 sierpnia Marszałek Sejmu 
Grzegorz Schetyna poinformował o tym 
pełnomocnika Komitetu Obywatelskiej 
Inicjatywy Ustawodawczej Piotra Dudę.

– To dobra wiadomość. Nasz projekt jest 
spełnieniem składanych od lat przez poli-
tyków obietnic. Wiele rządów obiecywało 
przygotować harmonogram podwyższenia 
płacy minimalnej do 50 proc. średniego wy-
nagrodzenia. Nikomu jakoś się to nie udało, 
stąd nasza inicjatywa – mówi Piotr Duda, 

15 sierpnia główną arterią komunikacyj-
ną Trójmiasta przebiegną uczestnicy 17 
Maratonu Solidarności. 

To jedna z najstarszych i największych 
imprez sportowych odbywających się pod 
patronatem NSZZ „S”. W tym roku impreza 
została wpisana w Prezydencję Polski w Ra-
dzie Unii Europejskiej. 

W tegorocznym Maratonie weźmie udział 
ponad 700 uczestników. Termin zgłoszeń upły-
wa 12 sierpnia. Warunkiem uczestnictwa jest 
ukończone 18 lat oraz brak przeciwwskazań le-
karskich do biegu. Bieg rozpocznie się w Gdyni 
- start honorowy spod Pomnika Ofiar Grudnia-
’70 (ok. godz. 9.45), a właściwy o godz.10.00 
sprzed Urzędu Miasta Gdyni. Po 42 km i 195 m 
zawodnicy zakończą bieg na gdańskiej Starów-
ce. Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie 
Maratonu Solidarności w Gdańsku.               

przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ 
„S”. –Wystarczy przypomnieć zapowiedzi 
premiera Tuska, który obiecywał przy okazji 
negocjacji pakietu antykryzysowego, że do 
końca 2009 roku powstanie harmonogram 
dojścia płacy minimalnej do 50 proc. prze-
ciętnego wynagrodzenia.

18 lipca Komitet Inicjatywy Ustawodawczej 
w sprawie podwyższenia płacy minimalnej prze-
kazał Marszałkowi Sejmu Grzegorzowi Schety-
nie 300 tys. podpisów, jakie NSZZ „S” zebrał 
pod obywatelskim projektem. Szef „Solidarno-
ści” spotkał się w tej sprawie z przewodniczący-
mi wszystkich klubów parlamentarnych.      

ZWIĄZEK WYNEGOCJOWAŁ POMOC
wiemy co się dzieje w przedsiębiorstwie – tłu-
maczy Kulczycki. – W tym roku zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych był mniejszy 
niż w latach poprzednich. Mniej pracowników 
mogło otrzymać pomoc. W wyniku rozmów 
udało się nakłonić prezesa, żeby znalazły się 
środki, które nie pójdą na inne cele tylko na 
pomoc dla pracowników – dodaje Kulczycki. 
Związek będzie uczestniczył w podziale tych 
środków. 

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ 
„S” Pracowników Firm Ochrony, Cateringu 
i Sprzątania to jedna z młodych organizacji, 
zrzeszająca 4400 członków. Z firmy Impel
do „S” należy ponad 1 tys. pracowników. 
W ubiegłym roku „S” podpisała porozumienie 
o współpracy z pracodawcą.                       

W związku z szeregiem nieścisłych wiadomości ukazujących się 
w mediach w ostatnich dniach, dotyczących listy osób zaproszonych 
do udziału w gdańskich obchodach podpisania Porozumień Sierpnio-
wych chcę przedstawić precyzyjne informacje na ten temat.

Organizatorem obchodów w dniu 31 sierpnia jest nie tylko Komi-
sja Krajowa NSZZ „Solidarność”. Na równych prawach organizacją 
uroczystości zajmują się również Region Gdański NSZZ „Solidar-
ność”, Marszałek Województwa Pomorskiego, Wojewoda Pomorski, 
Prezydent Miasta Gdańsk i Europejskie Centrum Solidarności. Re-
prezentanci wszystkich tych instytucji odbyli w ostatnich tygodniach 
szereg spotkań służących przygotowaniu obchodów. Na spotkaniach 
wypracowano model współpracy, podzielono zadania. Zdecydowano 
również o kluczu wysyłania imiennych zaproszeń na obchody.

Zgodnie z podjętymi decyzjami Komisja Krajowa NSZZ „Soli-
darność” zaprosiła na obchody osoby pełniące najwyższe funkcje 
w państwie: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady 
Ministrów, Marszałka Sejmu oraz Marszałka Senatu, a także Prze-
wodniczącego Parlamentu Europejskiego. Zaprosiliśmy również 
Metropolitę Gdańskiego oraz wszystkich poprzednich przewodni-
czących Związku. Analogiczny klucz wysyłania zaproszeń imien-
nych zastosowano w 2010 roku przed organizacją jubileuszowego 
Krajowego Zjazdu Delegatów w Gdyni. Dodatkowo Komisja Kra-
jowa wystosowała zaproszenia do klubów parlamentarnych PiS, PO, 
PJN i PSL.

Region Gdański NSZZ „Solidarność” odpowiedzialny był za 
zaproszenie parlamentarzystów z woj. pomorskiego. Własne listy 
zaproszonych gości miały również czterej pozostali organizatorzy 
rocznicy.

Komunikat przewodniczącego Komisji Krajowej  
w sprawie uroczystości 31 rocznicy NSZZ „Solidarność” 

Taki klucz wysyłania zaproszeń nie przewidywał imiennego 
zapraszania parlamentarzystów spoza woj. pomorskiego. Decyzja 
ta wynikała m.in. z faktu, iż uroczystości rocznicowe odbywać się 
będą w środku kampanii wyborczej. Nie chcieliśmy, aby bieżąca 
walka polityczna przesłoniła przesłanie święta NSZZ „Solidarność”. 
Jak się w ostatnich dniach okazało, nie udało się tego uniknąć, nad 
czym osobiście bardzo boleję.

Smutne jest też to, że swoje prywatne interesy próbują przy tej 
okazji załatwić niektórzy działacze NSZZ „Solidarność”. W ten spo-
sób działa np. wiceprzewodniczący NSZZ „Solidarność” Stoczni 
Gdańskiej. Kolega Karol Guzikiewicz nie jest organizatorem ob-
chodów, nie ma pojęcia o uzgodnieniach podjętych podczas spotkań 
organizacyjnych, nie wie, kto został, a kto nie został zaproszony,  
a  mimo to ze szkodą dla Związku eskaluje zamieszanie. Oczywiście, 
jako prawdopodobny kandydat do Sejmu z listy Prawa i Sprawie-
dliwości jest w tym momencie jak najbardziej zainteresowany wy-
promowaniem swojego nazwiska i zyskaniem uznania u partyjnych 
kolegów. Szkoda że uderza przy tym w NSZZ „Solidarność”.

Apeluję o zakończenie kłótni i zamieszania związanego z przy-
gotowaniami do obchodów. Wszystkich – i członków NSZZ „So-
lidarność”, i sympatyków naszego Związku – zapraszam 31 sierp-
nia pod Pomnik Poległych Stoczniowców, a także 30 sierpnia do 
Szczecina i 3 września do Jastrzębia Zdroju. Bądźmy razem w tych 
ważnych dla polskiej historii dniach.

Piotr Duda
Przewodniczący Komisji Krajowej

NSZZ „Solidarność”
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