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Pełnienie Straży przy grobie Błogosła-

wionego Męczennika Ks. Jerzego     

Popiełuszkę to wyróżnienie dla każde-

go członka NSZZ „Solidarność”. Skład 

Straży jest właśnie kompletowany. 

– Zorganizowanie takiej służby to na-

sza powinność wobec ks. Jerzego, kapela-

na NSZZ „Solidarność”, kapłana który 

oddał życie za nasz związek – wyjaśnia 

Ewa Zydorek, sekretarz KK. – Nie chodzi 

tylko o zwykłą obecność przedstawicieli 

NSZZ „Solidarność” przy grobie. Nasza 

warta to również świadectwo, jak wyjąt-

kowym człowiekiem był ks. Jerzy i jak 

jego postać jest ważna dla naszego  

związku. 

Ks. Jerzy Popiełuszko został 19 paź-

dziernika 1984 r. bestialsko zamordowany 

przez oprawców z SB. Od dnia pogrzebu 

jego grobu w Warszawie strzeże straż 

porządkowa. Trwa przez cały czas, bez 

względu na porę roku i dnia.  
 
 

Krajowy Zjazd Delegatów podczas 

obrad we Wrocławiu zdecydował o więk-

szym zaangażowaniu naszego związku w 

organizację Straży. Powołano Krajowego 

Koordynatora Straży przy grobie Błogo-

sławionego Męczennika ks. Jerzego Po-

piełuszki, którym został Aleksander Pi-

woński z Warszawy. Jego zadaniem bę-

dzie przygotowanie rocznego harmono-

gramu służby i nadzór na wartami. 
 
 

 

 

 

 
 

 

Właśnie teraz, w porozumieniu z regio-

nami i branżami, kompletowany jest skład 

wart. Do Sekretariatu Prezydium Komisji 

Krajowej napływają już zgłoszenia związ-

kowców z regionów i branż zainteresowa-

nych pełnieniem Straży. Lista nie jest 

jednak zamknięta. 
 

- Czekamy na kolejne zgłoszenia.   

Powinny zawierać imię i nazwisko kandy-

data jego nr  tel. i adres mailowy - mówi 

Ewa Zydorek. 
 

Firmowane przez regiony i struktury bran-

żowe związku zgłoszenia należy przesłać  

na adres sekprez@solidarnosc.org.pl lub 

faksem pod nr 58 308 42 19.  

 
 
 

Termin zgłaszania kandydatur upływa 

z końcem marca. 

18 kwietnia w Warszawie odbędzie 

się nadzwyczajne posiedzenie     

Komisji Krajowej. Głównym tema-

tem obrad będą przygotowania 

wiosennych akcji protestacyjnych. 
 

Przypomnijmy: na obradach Komisji 

Krajowej w Łodzi w zeszłym tygodniu 

NSZZ „Solidarność” ogłosiła gotowość 

do rozpoczęcia akcji protestacyjnych, 

związanych m.in. z lawinowo rosnącymi 

cenami żywności i pogarszającą się sytu-

acją mieszkańców. - Galopująca drożyzna       

dotyka całe społeczeństwo, ale przede 

wszystkim ludzi  najuboższych. Rząd  nie 

może tego nie   zauważyć – mówi Piotr 

Duda, przewodniczący Komisji Krajowej. 
 

O pogarszającej się sytuacji osób naj-

uboższych mówi też przyjęta w Łodzi 

uchwała Komisji Krajowej. Członkowie 

KK wezwali w niej rząd do czasowego 

obniżenia podatku akcyzowego na pali-

wo, skierowania dodatkowych środków 

na walkę z bezrobociem i podwyższenia 

kryteriów dochodowych upoważniają-

cych do świadczeń z pomocy społecznej 

oraz ich wzrostu. 
 

Szczegóły protestu zostaną opracowa-

ne właśnie podczas kwietniowego posie-

dzenia Komisji krajowej w Warszawie. 

Prawdopodobnie protest będzie polegał 

na zorganizowaniu w tym samym czasie 

16 manifestacji w dużych miastach przed 

urzędami wojewódzkimi.  

 

Być może odbędzie się ogólnopolski 

protest w stolicy. Możliwe jest też,         

że objęciu  przez Polskę unijnej prezy-

dencji będą towarzyszyły kolejne akcje     

związkowe. 
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Kanał wideo TV Solidarność rozwija 

się dynamicznie. To początek tworzenia 

przez związek własnej telewizji interne-

towej. 

Na stronie www.youtube.com/

TVSolidarnosc znajduje się już ponad 50 

filmów. Klipy pokazują najważniejsze 

wydarzenia z życia „Solidarności” z ostat-

nich miesięcy, m.in. Krajowy Zjazd Dele-

gatów we Wrocławiu, posiedzenie Komi-

sji Krajowej w Łodzi czy 

spotkania Piotra Dudy z 

Lechem Wałęsą. Są też 

relacje z regionów, jak 

choćby manifestacja górni-

ków w Katowicach czy 

protest przed  Mateksem w 

Poznaniu. 

Teraz do tego zestawu 

dołączyły wywiady z prze-

wodniczącymi krajowych 

sekretariatów branżowych. 

Na naszej stronie są już 

rozmowy z kierującą Se-

kratariatem Ochrony Zdro-

wia Marią Ochman i szefem Sekretariatu 

Górnictwa i Energetyki Kazimierzem 

Grajcarkiem. Wkrótce pojawią się kolejne 

wywiady. – W ten sposób dajemy szefom 

struktur branżowych możliwość pełniej-

szego wypowiedzenia się o problemach 

ich branż. Docelowo w naszej telewizji 

internetowej takie komentarze będą stano-

wiły ważną część – mówi Wojciech Gu-

mułka, rzecznik przewodniczącego Komi-

sji Krajowej. W planach Działu Informa-

cji Komisji Krajowej jest również integra-

cja dokonań struktur terytorialnych w 

sferze wideo.  

– Sondowaliśmy podejście regionów do 

produkcji własnych filmów, czy mają 

odpowiedni sprzęt, czy chcą współpraco-

wać – mówi Piotr Machnica z Działu In-

formacji KK, odpowiedzialny za stronę 

www Komisji Krajowej i umieszczanie 

tam filmów wideo. – W kilkunastu regio-

nach kamery już są, niektóre, tak jak np. 

Region Bydgoski czy Śląsko-Dąbrowski, 

mają na swoich stronach internetowych 

całkiem sporą kolekcję klipów filmo-

wych. Inne dopiero zaczynają się tym 

zajmować. Są też regiony, które nie są w 

ogóle zainteresowane. Szkoda, bo dziś już 

nie można mówić o profesjonalnym    

serwisie internetowym bez klipów wideo 

– podkreśla Piotr Machnica. 
 
 

Obejrzyj klipy wideo na kanale           

TV Solidarność.  

www.youtube.com/TVSolidarnosc 

Cięcia wydatków publicznych i wyna-

grodzeń oraz dalsza deregulacja rynku 

pracy zwiększają rozwarstwienie spo-

łeczne – ostrzegają europejskie związki 

zawodowe.   

 

9 kwietnia w Budapeszcie związkow-

cy powiedzą głośne „NIE” postępującej 

degradacji europejskiego modelu spo-

łecznego. W eurodemonstracji weźmie 

udział około 200 przedstawicieli NSZZ 

„Solidarność”. 

 

Do stolicy Węgier przyjadą przedsta-

wiciele organizacji związkowych, afilio-

wanych w Europejskiej Konfederacji 

Związków Zawodowych, by zaprotesto-

wać przeciwko polityce obciążania za 

kryzys pracowników. To nie my wywoła-

liśmy kryzys – to jedno z haseł kwietnio-

wej manifestacji. Tego samego dnia o 

sposobach walki z kryzysem będą dysku-

tować ministrowie finansów krajów UE.  

 

Kryzys finansowy, który uderzył w 

realną ekonomię wpędził Europę w  po-

ważne kłopoty. Ponad 23 miliony bezro-

botnych, wysokie bezrobocie wśród mło-

dych ludzi, brak stabilizacji i niepewność 

jutra – to wszystko powoduje coraz więk-

sze napięcie społeczne. Tymczasem poli-

tyka, którą europejskie instytucje i rządy 

krajów unijnych wdrażają po kryzysie 

finansowym, skupia się na cięciach wy-

datków publicznych. – To pogłębia roz-

warstwienie społeczne i narusza spójność 

społeczną, co było podstawą europejskie-

go modelu społecznego – ostrzegają 

związkowcy.  

 

W Budapeszcie związkowcy zaprote-

stują przeciwko cięciom publicznych 

wydatków, ograniczaniu dostępu do 

usług publicznych, niekorzystnej dla pra-

cowników  ingerencji w układy zbiorowe 

pracy czy postępującej deregulacji rynku 

pracy.  

 

EKZZ domaga się polityki przemysło-

wej, która tworzy wysokiej jakości i sta-

bilne miejsca pracy. Związkowcy upo-

mną się również o ochronę siły nabyw-

czej wynagrodzeń, dostępnych dla 

wszystkich usług publicznych oraz wpro-

wadzenia podatku od transakcji finanso-

wych. 

 

Na Węgry pojadą również przedstawi-

ciele „Solidarności”, która od 1995 r.   

jest członkiem Europejskiej Konfederacji 

Związków Zawodowych. EKZZ powstała 

w 1973 r. Obecnie zrzesza 83 organizacje 

związkowe z 36 krajów oraz 12 organiza-

cji branżowych. EKZZ reprezentuje 60 

mln pracowników na forum Unii Euro-

pejskiej.  

Dominik Kolorz został wybrany nowym 

przewodniczącym Regionu Śląsko-

Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”.  

Kolorz zastąpił na tym stanowisku Pio-

tra Dudę. Podczas obrad WZD w Katowi-

cach na szefa górniczej Solidarności za-

głosowało 157 z 169 delegatów. 

- Dziękuję za zaufanie i dziękuję także 

tym delegatom, którzy na mnie nie głoso-

wali. To zmobilizuje mnie do jeszcze 

cięższej pracy - powiedział Kolorz po 

ogłoszeniu wyników głosowania. 

Dominik Kolorz ma 45 lat. Jest żonaty, 

ma troje dzieci. Interesuje się sportem i 

muzyką rockową. W latach 80. był regu-

larnym uczestnikiem Festiwali Muzyki 

Rockowej w Jarocinie. Do NSZZ 

„Solidarność” wstąpił w 1988 r. w kopalni 

Rymer. Od 2003 r. przewodniczy Sekcji 

Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego. 
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