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Koleżanki i Koledzy 

Członkowie i Sympatycy NSZZ „Solidarność” 
 

 

 

 

9 października przy urnach wyborczych zdecydujemy o kluczowych dla Polski i Po-

laków kwestiach – przyszłości naszej gospodarki, sposobach rozwiązania proble-

mów społecznych, kierunkach polityki zagranicznej. Członków NSZZ „Solidarność” 

przy podejmowaniu tych decyzji nie może zabraknąć. Naszym obowiązkiem jest 

korzystanie z prawa wywalczonego z takim wielkim trudem przed laty właśnie przez 

nasz Związek. Dlatego bardzo proszę o liczny udział w wyborach członków NSZZ 

„Solidarność” wraz z rodzinami. Nie uchylajmy się od odpowiedzialności za Polskę. 
 

W najbliższą niedzielę podejmiemy jeszcze jedną ważną decyzję – określimy    

przyszłość dialogu społecznego w naszym kraju. Pamiętajmy, że jako członkowie      

700-tysięcznej organizacji mamy realny wpływ na to, kto z ramienia rządu zasiądzie 

po drugiej stronie negocjacyjnego stołu. Głosy nasze i naszych rodzin naprawdę 

mają swoją wagę. Jeśli zatem chcemy, by kolejne 4 lata nie były czasem pozorowa-

nych rozmów z partnerami społecznymi, lekceważenia związków zawodowych            

i łamania umów społecznych, oddajmy głosy na tych kandydatów, którzy szacunek 

dla dialogu społecznego konsekwentnie przejawiali w swojej dotychczasowej służ-

bie  publicznej. Na tych kandydatów, dla których praw pracownicze, stałe zatrudnie-

nie oraz bezpiecznie i godnie wynagradzana praca będą priorytetami w parlamen-

tarnej pracy.  
 

 

Głosujmy 9 października. Dokonajmy mądrych wyborów. 
 

Piotr Duda 

Przewodniczący Komisji Krajowej  

NSZZ „Solidarność” 

 

Filmy m.in. Agnieszki Holland, Mariana Terleckiego i Jerze-

go Afanasjewa, dokumentujące wydarzenia z 1981-1989, 

będzie można obejrzeć na terenie historycznej Sali BHP 

oraz wystawy „Drogi do Wolności”, podczas przeglądu zor-

ganizowanego z okazji 30. rocznicy pierwszego Krajowego 

Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”. Od 10 do 15 paź-

dziernika oba te miejsca zamienią się w dyskusyjny klub 

filmowy. 
   Reportaż Mariana Terleckiego „Kandydat”, od którego roz-

pocznie się przegląd, jest pierwszym samodzielnie zrealizowa-

nym filmem przez Telewizję "S". Dokument poświęcony jest 

wyborowi Lecha Wałęsy na przewodniczącego "Solidarności".  

„Ks. Jerzy” to film, który powstał bezpośrednio po tragicznej 

śmierci kapłana, zamordowanego przez funkcjonariuszy komu-

nistycznej bezpieki. Wśród prezentowanych dokumentów bę-

dzie można zobaczyć również film Agnieszki Holland o paryskiej    

„Kulturze” i filmowy portret Stefana Kisielewskiego.  

   Wszystkie dokumenty zostały wyprodukowane przez Video 

Studio Gdańsk i pochodzą ze zbiorów Fundacji Archiwum Fil-

mowego „Drogi do Wolności”. - To pokaz adresowany do 

wszystkich, którzy chcą wiedzieć jak najwięcej o naszych dzie-

jach współczesnych, wśród których karta zwycięskiej 

"Solidarności" należy do najpiękniejszych – mówi Joanna Paca-

na, wiceprezes Video Studio Gdańsk.  

   Dyskusyjny klub filmowy wpisuje się w przypadającą w tym 

roku 30. rocznicę I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ 

„Solidarność”. Razem ze związkiem rodziły się wtedy wolne 

media. W czasie KZD, Międzynarodowa Konfederacja Wolnych 

Związków Zawodowych ofiarowała "Solidarności" profesjonalną 

kamerę telewizyjną, zestaw montażowy i sto kaset. To był po-

czątek działalności Agencji Telewizyjnej "Solidarność", nazywa-

nej najczęściej Telewizją "Solidarność".  

   Po 13 grudnia kamera „S” zeszła do podziemia. Dokumento-

wała uliczne protesty czy tajne spotkania władz podziemnej 

"Solidarności". Przygotowywane w Polsce relacje przesyłano do 

zachodnich stacji telewizyjnych, potwierdzając istnienie i działa-

nie w Polsce opozycji.  

   W 1988 kamera towarzyszyła strajkującym w Stoczni Gdań-

skiej robotnikom. Rok później filmowała w Warszawie obrady 

Okrągłego Stołu.  

   Po 1989 r. powołano Fundację Filmów i Programów Katolic-

kich Video Studio Gdańsk, która w znacznym stopniu - progra-

mowo jak i personalnie - stała się kontynuacją Telewizji 

"Solidarność". 

 

    



                Serwis Informacyjny nr 40(247) 5 października 

 

 

    

Pracownicy drukarni BDN koncernu Bauer w Wykrotach 

stracili pracę za samo spotkanie z organizatorem z 

"Solidarności", który miał im pomóc w założeniu w zakła-

dzie związku. 

   We wrześniu trzej pracownicy drukarni spotkali się z przedsta-

wicielem Solidarności za bramą drukarni, po godzinach pracy. -

Mówiłem im, jakie mają prawa - opowiada Bogusław Wojtas z 

Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Jastrzębiej Górze - I co 

należy zrobić,  żeby założyć związek zawodowy w zakładzie. 

          Pięć dni później w śrdoku zmiany wręczono im wypowiedze-
nia. Zwolnieni pracownicy zgodnie twierdzą, ze firma wykorzy-
stuje ludzi. Z tego powodu chcieli założyć w niej związek. 
   Zarząd Regionu NSZZ "S" Jelenia Góra podjął starania, aby 

pomóc wyrzuconym z pracy pracownikom. Związkowa kancela-

ria prawna skierowała pozwy przeciwko pracodawcy do Sądu 

Pracy, a od 26 września codzienne przed drukarnią dyżurują 

organizatorzy związkowi, którzy kontaktują się z pracownikami. 

Jednocześnie jest przygotowywane zawiadomienie do MOP 

przedstawiające zarzuty wobec pracodawcy z BDN. 

    Bardzo wymowne jest zachowanie straży zakładowej 29 

września, kiedy to straż drukarni eskortowała pracowników od 

autobusów do bramy zakładu, chcąc w ten sposób zapobiec 

kontaktom pracowników z organizatorami związkowym.  

   - Napisałem pismo do prezesa firmy w Warszawie przypomi-

nając mu, ze pracownicy w Polsce mają prawo do organizowa-

nia się - mówi Franciszek Kopeć, szef jeleniogórskiej Solidarno-

ści"- Będziemy walczyć o tych ludzi. Podejmiemy akcje związ-

kowe, a jeśli to nie pomoże, poprosimy o pomoc kolegów z Nie-

miec.  

       To nie jest pierwszy przypadek szykanowania pracowników za 

próbę założenia związku lub za działalność zwiazkową. W Byd-

goszczy firma ochroniarska śledziła przewodniczącą Komisji 

Zakładowej miejskich wodociągów. Dzięki interwencji przewod-

niczącego KK Piotra Dudy patronat nad śledztwem prokuratury 

w tej sprawie objął Prokurator Generalny Andrzej Seremet. 

        Na Dolnym Śląsku „Solidarność” wygrała sprawy o przywróce-

nie do pracy działaczy związkowych. Pierwsza z nich dotyczyła 

szefa Solidarności z PZ Cussons Polska S.A. We Wrocławiu 

mieści się zakład produkcyjny firmy. PZ Cussons to m.in. marki 

E, Morning Fresh czy Luksja. Wacław Pastuszko zwolniony 

został w 2007 r. Proces trwał dwa lata. Został przywrócony do 

pracy.  

   Kolejne dwa przypadki dotyczyły pracowników Poczty Pol-

skiej. W połowie 2008 r. za strajk i blokowanie sortowni zwolnio-

no Jerzego Raciborskiego. Solidarność wygrała sprawę w są-

dzie pierwszej instancji, a poczta się nie odwoływała. W drugim 

przypadku – zwolnionego z wrocławskiej poczty – doszło do 

podpisania ugody. Pracownik został przywrócony do pracy. 

– „Solidarność” to wołanie wielkim głosem o poszanowanie 

ludzkiej godności, to jednocześnie dostrzeganie drugiego 

człowieka i jego problemów – mówił w 1983 r. bł. ks. Jerzy 

Popiełuszko. 
   19 października mija 27 lat od męczeńskiej śmierci kapelana 

"Solidarności". Sanktuarium błogosławionego ks. Jerzego Po-

piełuszki przy kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie za-

prasza tego dnia na uroczystości związane z rocznicą. Ich głów-

nym punktem będzie wieczorna uroczysta msza św. pod prze-

wodnictwem kardynała Kazmierza Nycza, metropolity warszaw-

skiego. Po mszy nastąpi poświęcenie ośrodka dokumentacji 

życia i kultu błogosławionego Jerzego Popiełuszki. 

   Natomiast 18 października we Włocławku na tamie, w miejscu 

gdzie mordercy wyrzucili do Wisły ciało zamordowanego ks. 

Jerzego odbędą się uroczystości upamiętniające męczeńską 

śmierć kapelana "S". 

   Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 roku 

we wsi Okopy koło Suchowoli na Podlasiu. Naukę w Wyższym 

Seminarium Duchownym w Warszawie rozpoczął po maturze w 

1965 roku. 28 maja 1972 r. bł. ks. Jerzy przyjął święcenia z rąk 

Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na przełomie lat 

1979 i 1980 pracował w Duszpasterstwie Akademickim Św. 

Anny. Prowadził konwersatorium dla studentów medycyny. Jako 

duszpasterz średniego personelu medycznego stworzył wspól-

notę formacyjną łączącą bardzo wielu ludzi, szczególnie pielę-

gniarki. To oni między innymi organizowali - w 1979 r. - ochotni-

czą służbę medyczną w czasie I Pielgrzymki Ojca Świętego do 

Ojczyzny. Ostatnim miejscem pracy ks. Jerzego, od 20 maja 

1980 r., była parafia p.w. Św. Stanisława Kostki, gdzie prowa-

dził duszpasterstwo średniego personelu medycznego, a od 

sierpnia 1980 r. zaangażował się w powstające Duszpasterstwo 

Ludzi Pracy. 31 sierpnia delegacja strajkujących hutników po-

prosiła ks. Kardynała Wyszyńskiego o przybycie księdza do 

huty. Wtedy zgłosił się ks. Popiełuszko. W ten sposób rozpoczę-

ła się duchowa przyjaźń hutników z ks. Jerzym. Odprawiał dla 

nich msze św., prowadził katechezy i organizował wykłady. We 

wrześniu 1983 roku ks. Jerzy zorganizował pielgrzymkę robotni-

ków Huty „Warszawa” na Jasną Górę. Za rok do Częstochowy 

będą pielgrzymować już robotnicy z różnych części Polski. Idea 

ks. Jerzego przerodziła się w coroczną ogólnopolską Pielgrzym-

kę Ludzi Pracy na Jasną Górę. 

   Od lutego 1982 r. ks. Jerzy celebruje msze św. za ojczyznę 

(było ich razem 26). Władza urządza nagonkę na księdza. Od 

stycznia do czerwca 1984 roku był przesłuchiwany 13 razy. 

Szczególnie brutalne ataki były związane z oszczerczą kampa-

nią prowadzoną przez ówczesnego rzecznika prasowego rządu 

Jerzego Urbana (pod pseudonimem Jana Rema). Jak wiemy na 

podstawie zeznań oskarżonych w procesie toruńskim, upozoro-

wany wypadek samochodowy 13 października w drodze z 

Gdańska do Warszawy był pierwszym zamachem na życie Ks. 

Popiełuszki. Drugi zaplanowano na 19 października. Ciało ks. 

Jerzego odnaleziono 30 października. 

Program uroczystości na www.solidarnosc.org.pl 


