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Nieuczciwi 
pracodawcy 
zapłacą odsetki

SIERPNIOWE POSTULATY NADAL AKTUALNE

21 postulatów Sierpnia 1980 roku zyska 
prawdziwą wartość dopiero wówczas, 
gdy będzie w pełni realizowane – mó-
wił przewodniczący „Solidarności” Piotr 
Duda podczas obchodów 31. rocznicy 
podpisania Porozumień Sierpniowych.

W uroczystościach w Gdańsku wzięli 
udział sygnatariusze porozumień, władze 
„Solidarności, członkowie związku, poczty 
sztandarowe, parlamentarzyści i samorzą-
dowcy, mieszkańcy Trójmiasta. Na części 
obchodów obecny był były prezydent i hi-
storyczny przywódca „Solidarności” Lech 
Wałęsa. 

W swoim wystąpieniu pod Pomnikiem 
Poległych Stoczniowców Piotr Duda odda-
wał honor uczestnikom wydarzeń sprzed 31 
lat. – Ci, którzy postanowili postawić Stocz-
nie Gdańską w strajk, i ci którzy te strajki 
prowadzili, są wspaniałymi bohaterami. Bo 
przecież mieli w głowie to, co stało się w 
1970 r w Gdańsku i Gdyni i 1976 roku w 
Radomiu i Ursusie. Tak władza tłumiła strajki 
robotników, ale oni się nie zawahali i dzięki 
swej determinacji doprowadzili do podpisania 
21 postulatów.

Przewodniczący „Solidarności” zaznaczył, 
że wciąż żyjemy w kraju, w którym milio-
ny Polaków żyje w ubóstwie i bezrobociu. 
– Tamte 21 postulatów jasno wskazywało, 

w jakim kierunku ma iść Polska. Jednym z 
głównych postulatów był postulat wolnych 
związków zawodowych, niezależnych od 
partii i pracodawców. Po 31 latach skarżymy 
się do międzynarodowych organizacji na to, 
że biernie przygląda się temu jak wyrzuca 
się ludzi za to, że zakłada się wolne związki 
zawodowe. 21 postulatów – dziedzictwo na-
rodowe, będące na liście UNESCO, zyskają 
prawdziwą wartość dopiero wtedy, kiedy 
będą w pełni realizowane – podkreślił Piotr 
Duda. 

Obchody rozpoczęły się mszą w koście-
le pw. św. Brygidy. W homilii metropolita 
gdański Sławoj Leszek Głódź powiedział, że 
wspólnota ludzka, która przez lata zbierała 
się pod sztandarami „Solidarności”, prze-
trwała. – Niektórzy, którzy przed laty two-
rzyli tę wspólnotę wybrali inną drogę, ktoś 
z nich przepraszał za „S”, ktoś przekonywał, 
że „S” to już zapisana karta, ktoś inny mówił, 
że to związek kombatantów a inni mówili, 
że nadchodzi zmierzch czasów związków 
zawodowych, a jeszcze inni, że stanowią 
hamulec gospodarki i nie pojmują zasad i fi-
lozofii wolnego rynku, bez ich pośrednictwa
można ułożyć relację pomiędzy pracodawcą a 
pracownikami a wy ludzie „S” naszego czasu 
mówicie co innego. Mówicie o waszych zada-
niach i obowiązkach, których nie umniejszyło 

to, że wasze działanie ma miejsce w wolnej 
Polsce – mówił arcybiskup. 

– Polska nie jest własnością zwycięskich 
ugrupowań politycznych – przypominał ka-
płan. – Jest domem całej wspólnoty narodu. 
Wobec niego służebną rolę powinna sprawo-
wać polityczna władza. Polityka jest kwestą 
moralności, jest przestrzenią wielkiej od-
powiedzialności za dobro wspólne – mówił 
metropolita.

List do uczestników obchodów wystoso-
wał prezydent Bronisław Komorowski. 
Przed mszą odczytał go szef Kancelarii 
Prezydenta RP Jacek Michałowski. – Tak 
jak każda klęska jest sierotą, tak każde 
zwycięstwo ma wielu ojców. Dlatego 
w rocznicę tego historycznego triumfu 
trzeba myśleć z wdzięcznością o jego 
bezpośrednich autorach, bo przecież nie 
zawsze były ich miliony, czasem były to 
jednostki, czasem dziesiątki ludzi, którzy 
pierwsi podnieśli głowy. Wspominamy z 
wdzięczności ich odwagę, którą dowiedli 
przeciwstawiając się systemowi komuni-
stycznemu, wspominamy ich mądrość, 
dzięki której dla realizacji marzeń o 
Polsce sprawiedliwej, wolnej i demokra-
tycznej wybrali drogę dialogu i porozu-
mienia – napisał prezydent.
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http:/www.solidarnosc.org.pl/rozwoj
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Parlament wolnej Polski w zniewolonym kraju

SKŁADALI KWIATY PRZY POMNIKU  
ANIOŁA WOLNOŚCI
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30 sierpnia, dzień przed trójmiejskimi uro-
czystościami przed pomnikiem Anioł Wol-
ności odbyły się uroczystości 31 rocznicy 
podpisania porozumień w Szczecinie. 

Przewodniczący zachodniopomorskiej Soli-
darności Mieczysław Jurek powiedział podczas 
uroczystości, że także w Szczecinie tworzyła się 
wielka idea Solidarności. W szczecińskich uro-
czystościach wzięli udział przedstawiciele władz 
samorządowych, wojewódzkich, Senatu, zachod-
niopomorscy posłowie. Prezydium Komisji Kra-
jowej reprezentował zastępca przewodniczącego 
Bogdan Biś. W południe uroczystości przeniosły 
się pod główną bramę Stoczni Szczecińskiej, a  
zakończyła je msza św. w intencji ludzi pracy od-
prawiona w katedrze pw św. Jakuba.                 

Gdańskie obchody zakończyło otwarcie 
wystawy upamiętniającej 30. rocznicę I Kra-
jowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidar-
ność”. Obecny na otwarciu ekspozycji prezes 
Instytutu Pamięci Narodowej Łukasz Kamiń-
ski powiedział, że ten Zjazd był „parlamen-
tem wolnej Polski w zniewolonym kraju”.  
– W zniewolonym kraju było miejsce, w któ-
rym kilkuset delegatów reprezentujących nie 
tylko 10 milionów członków „Solidarności”, 
ale tak naprawdę większość społeczeństwa, 
obradowało nad przyszłością Polski. 

Na trzydziestu panelach wystawy (jej 
pełna nazwa brzmi „I Krajowy Zjazd Dele-
gatów NSZZ «Solidarność». Zjazd Nadziei 
na Samorządną Rzeczpospolitą”) zaprezen-
towano pochodzące ze zbiorów Archiwum 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz 
archiwum IPN w Warszawie dokumenty, 
plakaty i ilustracje, zdjęcia autorstwa fo-
tografów dokumentujących dzieje NSZZ 
„Solidarność” oraz rysunki zaczerpnięte z 
komiksu „Solidarność – pierwsze 500 dni”. 
Tłem do wystawy są oryginalne nagrania 
dźwiękowe ze Zjazdu, transmitowane przez 
Radio „Solidarność” (rozgłośnia Regionu 
Mazowsze, Dolny Śląsk oraz BIPS przy 

Przed południem 31 sierpnia na Pla-
cu Solidarności kwiaty złożyli: Prezydent 
Lech Wałęsa, pracownicy Stoczni Gdań-
skiej razem z dyrekcją oraz Prezydent RP 
Bronisław Komorowski razem z przedsta-
wicielami sygnatariuszy Porozumień Sierp-

Rano, 31 sierpnia w Gdyni  przewodniczący 
KK Piotr Duda i jego zastępcy Bogdan Biś i Tade-
usz Majchrowicz złożyli kwiaty pod Pomnikiem 
OfiarGrudnia70wGdyni.Nakładceprowadzącej
nad przystankiem szybkiej kolei miejskiej Gdynia 
Stocznia, gdzie 17 grudnia 1970 roku padły strzały 
skierowane do idących na wezwanie władz do pra-
cy robotników, odsłonięto wystawy prezentujące 
udział miasta Gdynia na drodze do niepodległości: 
„Grudzień 1970 w Gdyni” oraz „Solidarna Gdy-
nia 1980”. Organizatorem wystawy jest Fundacja 
Pomorska Inicjatywa Historyczna. Prezesowi 
fundacji Andrzejowi Kołodziejowi zależy, aby 
fotografie przypomniały mieszkańcom jak waż-
ną rolę odegrała historia w życiu ich i miasta, ale 
także jak wielką rolę mieszkańcy Gdyni odegrali 
w historii.                                                            

współpracy SAR w Gdańsku) oraz bezpo-
średnie nagrania z sali obrad.

Wystawa do 7 października (od wtorku do 
niedzieli, w godz. 10.00-18.00) prezentowana 

będzie w słynnej Sali BHP na terenie Stoczni 
Gdańskiej. Po Gdańsku trafi do innych miast.
Wstęp na wystawę jest bezpłatny.



niowych. Prezydentowi przed pomnikiem 
Poległych Stoczniowców i bramą Stocz-
ni Gdańskiej towarzyszyli członkowie 
prezydium Komisji Krajowej NSZZ „S”  
z przewodniczącym Piotrem Dudą.         
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