
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 

28.11.2018r. 
 

Wóz albo Tarnów 

 Koleżanki i Koledzy Związkowcy, do mnie jak i do pozostałych 

członków Komisji Międzyzakładowej dochodzą bardzo krytyczne 

oceny sytuacji naszej firmy. Myślimy dokładnie tak samo. Ocenę 

tę można zamknąć w określeniu: równia pochyła. Standardy 

zarządzania naszym zakładem pracy w niczym nie przypominają 

tego, czego oczekiwaliśmy i oczekujemy po dobrej zmianie.                     

W związku z powyższym podjęliśmy szereg działań zaradczych – 

jednym z nich jest jednoznaczne stanowisko, jakie przekazaliśmy 

do zarządu firmy, w którym domagamy się podjęcia 

natychmiastowych działań, które nie obniżając 

dotychczasowych standardów funkcjonowania, spowodują 

wypłatę w pełnej wysokości premii kwartalnych, nagrody z zysku 

oraz premii świątecznych w wysokości średniej zakładowej. 

Ponadto wysłaliśmy pismo do premiera Morawieckiego i ministra 

Brudzińskiego z informacją o katastrofalnej sytuacji w GA ZAP. 

Nasze działania koordynujemy z Zarządem Regionu 

Środkowowschodniego, gdyż podobne problemy dotyczą 

innych zakładów w naszym regionie. Obydwa pisma są dostępne 

dla członków związku w naszej siedzibie – zapraszamy do 

zapoznania się z nimi. 



Żeby nasze działania były jeszcze bardziej skuteczne, musimy czuć 

poparcie całej załogi, a już na pewno naszych związkowców. Po 

pikiecie w obronie praw pracowniczych pod dyrekcją, pojawiły się 

głosy: „chętnie bym przyszedł, ale bałem się monitoringu, boby 

mnie nagrali, a później prześladowali”. Mając na uwadze 

standardy, jakie reprezentuje obecny zarząd, nie są to obawy 

bezpodstawne. Dlatego proszę o pokazanie naszej siły, 

determinacji i poparcie działań NSZZ Solidarność 16 grudnia. Jest 

to dzień, gdy będziemy święcić pomnik Solidarności. Spotkajmy się 

16 grudnia o 12.00 w kościele św. Alberta. To, ile nas tam będzie, 

pokaże, jak bardzo jesteśmy zdeterminowani w walce o swoje 

prawa i o pozycję naszego Zakładu w Grupie Azoty. Ci, którzy nie 

przyjdą, deklarują, że jest im z tym, co się dzieje, bardzo dobrze lub 

że mają na to wszystko – jak mówi młodzież – wywalone, a fakt, że 

stajemy się zakładem konfekcjonującym wyroby dla Tarnowa, jest 

im obojętny. Przykład sukcesu, jakim było zakończenie sporu 

zbiorowego, pokazuje, że walka ma sens, ale musimy czuć 

poparcie całej załogi. W kościele nie ma monitoringu. 

Piotr Śliwa 

Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej  NSZZ Solidarność 

 OBCHODY  13  GRUDNIA 

  Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność  

przy Grupie Azoty Puławy S.A  

ZAPRASZA 

Wszystkich Członków Związku, Uczestników wydarzeń z 1981 roku a 

także Sympatyków Związku 

na obchody 37-rocznicy wprowadzenia w naszym kraju stanu 

wojennego. 

Uroczystości upamiętniające wydarzenia 13 grudnia 1981 roku, 

które były podwalinami do odzyskania przez Polskę niepodległości 

odbędą się 13 grudnia /czwartek/ 2018 roku o godzinie 9:00, 

przed tablicą upamiętniającą te wydarzenia, znajdującej się przy 

bramie nr 1 naszych Zakładów 

 



  

Wkrótce w pobliżu siedziby Grupy Azoty PUŁAWY stanie nowy krzyż 

upamiętniający walkę pracowników Spółki, którzy pod sztandarami 

NSZZ „Solidarność” domagali się swobód obywatelskich, godności 

pracowniczej i demokratyzacji życia społeczno-politycznego. 

Będzie on nawiązywał do wcześniejszych krzyży, jakie towarzyszyły 

pracownikom puławskich Zakładów przez kilka minionych dekad. 

Pierwszy krzyż zawisł na bramie głównej Zakładów 17 grudnia 1981 

r. w rocznicę grudniowej masakry na Wybrzeżu w 1970 roku. Późnym 

popołudniem kilkudziesięcioosobowa grupa pracowników, 

strajkujących przeciw wprowadzeniu 13 grudnia Stanu Wojennego 

zaniosła wykonany wcześniej własnymi siłami krzyż i przytwierdziła 

go do Bramy nr 1. Odśpiewano wówczas pieśń „Boże coś Polskę”. 

Dwa dni później strajk w puławskich Zakładach został stłumiony 

siłowo przez wojsko i milicję. Krzyż wisiał na bramie prawie dwa 

tygodnie. Pracownicy składali pod nim kwiaty, palili znicze i modlili 

się. 30 grudnia został zdjęty pod naciskiem ówczesnych władz. 

Grupa pracowników Amoniaku I przeniosła krzyż do kościoła p.w. 

Wniebowzięcia NMP w Puławach. W następnych latach krzyż ten 

był noszony przez członków „Solidarności” podczas uroczystości 

kościelnych. Wykonano do niego specjalne nosidło i tabliczkę 

informacja o jego pochodzeniu. Wiosną 1990 roku, już w całkiem 

nowych czasach, w ówczesnych Zakładzie Mechanicznym 

Zakładów wykonano nowy, stalowy krzyż i ustawiono go na 

rozjeździe dróg prowadzących do bramy nr 1 i bramy nr 2. Krzyż ten 

był wyrazem dziękczynienia za zwycięstwo „Solidarności”                                  

i jednocześnie pomnikiem ofiary historycznego czynu pracowników 

poniesionej w okresie solidarnościowego zrywu z początku lat 80. 

Inicjatorem wzniesienia tego krzyża był wiceprzewodniczący 

Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego – Jerzy Saniewski. 

Współautorami i promotorami przedsięwzięcia byli: Stanisław 

Bajew, Henryk Sztaba, Stefan Śliwczyński i ówczesny 

przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Leszek 

Sulima. Krzyż został poświęcony 2 czerwca 1990 roku przez biskupa 

lubelskiego Bolesława Pylaka.  

 

Uroczystości 16 grudnia 



 

Komisja Międzyzakładowa zaprasza swoich członków na BAL 

KARNAWAŁOWY przy dobrej muzyce i w miłej atmosferze.  

Bal odbędzie się w  piątek 18.01.2018 roku w Restauracji Cienista 

od godziny 18:00. 

 

Koszt uczestnictwa 40 złotych od osoby (alkohol we własnym 

zakresie). W przypadku wolnych miejsc sympatyk związku 100 

złotych od osoby. 

 

Informacje i zapisy pod nr tel. 29-55, 29-54. Ilość miejsc 

ograniczona. 

 

ZAPRASZAMY 
 

BAL  KARNAWAŁOWY 


