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W dniach 8-9 lipca 1990 roku 

w 10 rocznicę strajku świdnickie-

go, koledzy z Komisji Zakładowej 

Solidarności WSK-PZL Świdnik 

zorganizowali uroczystość po-

święconą tamtym, historycznym 

wydarzeniom. Świdniczanie za-

prosili przedstawicieli Związku  

z kilku fabryk lotniczych w kraju. 

Wtedy to po raz pierwszy mówio-

no o potrzebie zorganizowania 

struktury branżowej reprezentują-

cej Polskie Zakłady Lotnicze. 

7 grudnia 1990 roku w WSK-

PZL Rzeszów, z inicjatywy Prezy-

dium KZ Solidarności doszło do 

spotkania przedstawicieli Związku 

z zakładów lotniczych. Uczestni-

czyli w nim Marian Krzaklewski 

oraz posłowie Adam Matuszczak  

i Stanisław Padykuła. Wtedy to 

zapadła decyzja o utworzeniu 

Krajowej Sekcji Przemysłu Lotni-

czego NSZZ Solidarność. 

23 stycznia 1991 roku w Mielcu 

odbyło się spotkanie przedstawicieli 

Komisji Zakładowych Solidarności 7 

przedsiębiorstw, które potwierdziły 

akces swoich Komisji do KSPL. Ta 

data uznana jest za datę powstania 

Krajowej Sekcji Przemysłu Lotnicze-

go NSZZ Solidarność. W spotkaniu 

tym uczestniczyli też przedstawiciele 

4 Komisji w charakterze obserwato-

rów. 

Wybrano Komisję Organizacyjną  

w składzie: Marian Król, Stanisław 

Mikuła, Władysław Ortyl, Władysław 

Prygoń, Michał Skrzycki. Do I Walne-

go Zebrania Delegatów KSPL doszło 

Krajowa Sekcja Przemysłu Lotniczego  
skończyła 30 lat 

15 kwietnia 1991 r. w WSK PZL 

Rzeszów. W tym WZD uczestniczyli 

już przedstawiciele 12 zakładów. 

Maksymalną liczebność - 17 

organizacji i ponad 21 tysięcy 

członków Związku uzyskała Sek-

cja w 1992 roku. Powodem decy-

dującym o powstaniu KSPL była 

bardzo trudna sytuacja w sekto-

rze lotniczym, a przede wszyst-

kim załamanie się rynków 

wschodnich. 15 lutego 1991 roku 

Sekcja spotkała się po raz pierw-

szy na rozmowach z Rządem. 

Potem takie robocze spotkania  

i rozmowy reprezentacji Sekcji  

z przedstawicielami Rządu i Par-

lamentu odbywały się wiele ra-

zy. 17 lutego 1992 roku, KSPL 

jako pierwsza w kraju zorganizo-

wała manifestacje w Warszawie. 

Uczestniczyło w niej 1500 przed-

stawicieli 17 zakładów lotniczych 

z całej Polski, domagając 

się ratowania tego sektora potem 

jeszcze wiele razy można było 

widzieć przedstawicieli Sekcji na 

ulicach Warszawy, gdzie pikieto-

wali i demonstrowali, broniąc in-

teresów branży lotniczej. 

W 1992 roku KSPL podjęła 

też decyzję o przystąpieniu do 

Sekretariatu Metalowców 

NSZZ Solidarność, który afiliowa-

ny jest w strukturach europej-

skich i światowych. Otworzyło 

to możliwość współpracy między-

narodowej i szansę skorzystania 

z doświadczeń innych. Sekreta-

riat Metalowców był prekursorem 

przygotowania działaczy do sa-

modzielnego napisania i wynego-

cjowania układu zbiorowego pra-

cy. Działacze reprezentujący na-
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szą Sekcje w szkoleniach do-

brze wykorzystali zdoby-

tą wiedzę w praktyce pisząc 

wspólnie z Sekcją Przemysłu 

Zbrojeniowego ponadzakładowy 

układ zbiorowy pracy dla pra-

cowników przemysłu obronnego 

i lotniczego. 

Z inspiracji Sekcji i w wyniku 

wieloletniego lobbowania jej dzia-

łaczy doszło do przegłosowania  

w Sejmie ustawy offsetowej, która 

miała odegrać ważną rolę w prze-

targach na zakup i moderniza-

cję uzbrojenia dla Sił Zbrojnych 

RP, w tym wyboru samolotu wie-

lozadaniowego.  

I-22 Iryda szkolno-bojowy od-

rzutowiec miał być powtórzeniem 

sukcesu, którym była Iskra, opra-

cowany w Polsce, bardzo udany 

samolot szkolny. Pierwsze dwie 

seryjne Irydy przekazano szkole 

lotniczej w Dęblinie w 1992 roku, 

a rozwój konstrukcji ciągle trwał. 

W 1996 roku wydarzył się jednak 

tragiczny, drugi w historii tej kon-

strukcji wypadek, w którym zginęli 

członkowie załogi. Przyczyn kata-

strofy nie udało się jednoznacznie 

wyjaśnić, jednak produk-

cję samolotu kontynuowano.  

W 1999 roku minister obrony na-

rodowej ogłosił informację o rezy-

gnacji polskiego lotnictwa z Irydy. 

Do tego czasu powstało 12 samo-

lotów seryjnych. Po kilku latach 

politycznych targów i próbach ra-

towania programu Iryda z udzia-

łem przedstawicieli KSPL, w 2003 

roku zapadła ostateczna decyzja 

o rezygnacji z budowy samolotu  

i wycofaniu użytkowanych przez 

wojsko egzemplarzy. 

W 2002 roku branża stanęła  

w obliczu prywatyzacji. Wielu uwa-

ża, że jednym z największych błę-

dów gospodarczych Polski było 

oddanie polskich zakładów lotni-

czych w ręce międzynarodowych 

koncernów. W ten sposób pozbyto 

się i stracono kontrolę nad produk-

cją w Wytwórni Sprzętu Komuni-

kacyjnego „PZL-Rzeszów” w Rze-

szowie, Wytwórni Sprzętu Komu-

nikacyjnego „PZL-Mielec” S.A.  

w Mielcu i Wytwórni Sprzętu Ko-

munikacyjnego PZL-Świdnik S.A. 

w Świdniku.  

Batalię przedstawiciele branży 

lotniczej stoczyli również w 2015 

roku. Wówczas kierownictwo 

MON  wybrało dla polskiej armii 

ofertę złożoną przez Airbus Heli-

copters na zakup śmigłowca Ca-

racal. Do zawarcia kontraktu jed-

nak nie doszło, bo w 2016 r. Mini-

sterstwo Rozwoju zakończyło ne-

gocjacje umowy offsetowej, której 

podpisanie było warunkiem za-

warcia kontraktu. Przedstawiciele 

KSPL podkreślali, że gdyby doszło 

do podpisania umowy z Francuza-

mi, to zakłady w Mielcu i Świdniku 

zostałyby zamknięte. Po tej decy-

zji MON uruchomiło kolejne postę-

powania na zakup śmigłowców, 

które rozstrzygnięto z korzy-

ścią dla zakładów produkujących 

w Polsce. 

W 30 letniej aktywności KSPL 

można odnaleźć pewne niepowo-

dzenia, ale zdecydowanie przewa-

żają osiągnięcia. Najważniejszym 

z nich jest fakt, że zakłady prze-

mysłu lotniczego wciąż w Polsce 

produkują, stwarzając tysiące 

miejsc pracy i zapewniając rozwój 

gospodarczy.  

Rola NSZZ „Solidarność” wcale 

nie maleje, wręcz przeciwnie 

KSPL staje w obliczu nowych  

i nie mniej wymagających za-

dań aniżeli w okresie minionych 

lat. W związku z trwają-

cą pandemią Covid-19 i obostrze-

niami sanitarnymi nie mogliśmy 

odpowiednio uczcić wyda-

rzeń przypominających o trzech 

dekadach działalności KSPL.  

Roman Jakim 

Przewodniczący KSPL 

Przedstawiciele Prezydium 

KSOiW NSZZ „Solidarność” oraz 

zaproszeni eksperci spotkali się 26 

stycznia 2021 r. z Marzeną Macha-

łek - Sekretarzem Stanu, Pełno-

mocnikiem Rządu do spraw wspie-

rania wychowawczej funkcji szkoły 

i placówki, edukacji włączającej 

oraz kształcenia zawodowego. Te-

matem rozmów był unijny projekt 

realizowany przez Ministerstwo 

Edukacji i Nauki o nazwie 

„Wspieranie podnoszenia jakości 

edukacji włączającej w Polsce”. 

Minister Marzena Machałek 

przedstawiła koncepcję komplek-

sowego działania resortu edukacji, 

zdrowia i rodziny w celu objęcia 

opieką wszystkich dzieci z niepeł-

nosprawnością lub zagrożonych 

niepełnosprawnością od ich uro-

dzenia do końca edukacji. „Nie 

otrzymaliśmy odpowiedzi na 

szczegółowe pytania dotyczące 

statusu zawodowego pracowni-

ków mających powstać centrów 

pomocy dziecku i rodzinie, kwestia 

ta jest nadal dyskutowana i nie 

została przesądzona.  

Ministerstwo pracuje nad zało-

żeniami do ustawy dotyczącej 

edukacji włączającej, a jej wdroże-

nie, poprzedzone działaniem pilo-

tażowym, zapowiada na wrzesień 

2022 roku. Niewiadomą na ten 

moment jest również wprowadze-

nie zmian w orzecznictwie, co 

miałoby wpływ na pracę poradni 

psychologiczno-pedagogicznych” 

– czytamy w komunikacie prezy-

dium KSOiW, które to stoi na sta-

nowisku zachowania statusu za-

wodowego specjalistów pracują-

cych w szkołach ogólnodostęp-

nych, specjalnych i poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych 

jako nauczycieli. 

tysol.pl 

Oświata u ministra 



Głos związkowca 3-4/2021 str. 3 

Był chirurgiem, związanym  

z Akademią Medyczną od 1953 

roku. W latach 1980-1981 współ-

tworzył struktury „Solidarności”  

w Akademii Medycznej i w pla-

cówkach służby zdrowia na Lu-

belszczyźnie. Okres internowa-

nia w stanie wojennym (Włodawa 

i Lublin) opisał w wydanych dru-

kiem wspomnieniach. Jako czło-

nek Międzyzakładowego Komite-

tu Założycielskiego NSZZ „S”,  

a potem Zarządu Regionu Środ-

kowo-Wschodniego oraz delegat 

na I Krajowy Zjazd Delegatów był 

naocznym świadkiem kształtowa-

nia się oblicza „Solidarności”. 

Rodzinnym miastem Andrzeja 

Jóźwiakowskiego było położone 

na Roztoczu miasteczko Szcze-

brzeszyn, gdzie urodził się  

w 1932 r. Spędzone tam dzieciń-

stwo wspominał jako najpiękniej-

szy okres swojego życia. Trady-

cje zawodowe odziedziczył po 

ojcu, który był lekarzem w przed-

wojennej Ordynacji Zamojskiej. 

Zapamiętał z tego okresu życie 

wśród pięknych łąk doliny Wie-

prza i konie, w których rozmiło-

wany był jego ojciec, objeżdżają-

cy rozległy teren swojej pracy.  

W czasie wojny Andrzej Jóźwia-

kowski był świadkiem dramatycz-

nego losu Żydów, stanowiących 

połowę ludności miasteczka. 

Dzieciństwo przeszło mu pod 

znakiem mocnego zaangażowa-

nia w harcerstwie (wzorem swo-

ich rodziców).  

Rozpoczęcie studiów medycz-

nych w Lublinie nie było łatwe, 

bo w czasach stalinowskich syn 

lekarza był zupełnie niewłaści-

wym kandydatem do tego zawo-

du. Przez rok musiał uczęszczać 

do szkoły mechaniczno-

samochodowej. Na Akademię 

Medyczną dostał się dopiero za 

drugim razem, w 1951 r. W 1957 

roku rozpoczął pracę w I Klinice 

Chirurgii Ogólnej Akademii Me-

dycznej, najpierw przy ul. Bier-

nackiego, potem – w PSK-4. Po 

obronie doktoratu w 1969 r. osią-

gnął stanowisko adiunkta. W la-

tach 1963-1964 przebywał w An-

glii na praktyce zawodowej.  

W międzyczasie, na fali odwilży 

po 1956 r., zaangażował się  

w reaktywację harcerstwa. Po 

trzech latach, w 1959 r., zrezy-

gnował, gdyż niezbędnym wa-

runkiem dalszej działalności in-

struktorskiej było członkostwo  

w PZPR. 

Urlop 1980 r. spędzał z rodzi-

ną w Grecji. Wracając w lipcu 

przez Czechosłowację usłyszał 

w radio o strajkach robotniczych 

w Lublinie. Gdy wrócił, fala straj-

ków na Lubelszczyźnie już się 

zakończyła. Ale w sierpniu za-

częło się na Wybrzeżu. 

– Nie pamiętam dokładnie, 

czy samorzutnie zorganizowano 

zebranie pracowników Akademii 

Medycznej i PSK-4, czy też ze-

branie dawnego związku zawo-

dowego służby zdrowia przero-

dziło się w założycielskie zebra-

nie solidarnościowe. W każdym 

razie, zostałem spontanicznie 

okrzyknięty tym, który ma się za-

jąć organizacją „Solidarności”  

w PSK-4 i AM – wspominał An-

drzej Jóźwiakowski. 24 września 

1980 r. 170-osobowe zebranie 

pracowników wybrało 21-

osobowy Tymczasowy Komitet 

Założycielski NSZZ „Solidarność”. 

– Byli to bardzo aktywni ludzie, 

bardzo chętni do pracy, bardzo 

zapaleni i odpowiedzialni. Tacy,  

z którymi pracowało się w sposób 

bezkonfliktowy. Miałem szczę-

ście, że trafiłem na ludzi prawych 

i patriotycznie nastawionych, sko-

rych do walki o prawa człowieka  

i demokratyzację uczelni. Mówiło 

się wówczas, że poczuliśmy wiatr 

historii – opowiadał Andrzej Jóź-

wiakowski, który wkrótce wybrany 

został przedstawicielem służby 

zdrowia w Międzyzakładowym 

Komitecie Założycielskim. 

– Moją rolą w MKZ było 

„rozruszać” solidarnościowe 

struktury służby zdrowia. Wydaje 

mi się, że spełniłem to zadanie 

skrupulatnie. Wszystkie sprawy 

dotyczące strajków, protestów, 

które wybuchały na terenie całego 

dużego województwa lubelskiego, 

a dotyczyły szpitali, przychodni, 

domów opieki, pogotowia itd., by-

ły kierowane do mnie. Niezależnie 

od wszystkiego, w MKZ zorgani-

zowano biuro obsługi zebrań za-

łożycielskich. To biuro prowadziła 

pani Halina Krasowska. We 

współpracy z nią założyliśmy 37 

komisji zakładowych – wspominał 

Andrzej Jóźwiakowski. W ten spo-

sób powstały liczne struktury 

związkowe w placówkach opieki 

zdrowotnej i aptekach w Lublinie, 

Kraśniku, Bełżycach, Bychawie, 

Chełmie, Łukowie, Zamościu, 

Hrubieszowie, Opolu Lubelskim, 

Krasnymstawie, Parczewie, Lu-

bartowie, a nawet w Kozienicach.  

Odszedł Andrzej Jóźwiakowski  
- zasłużony działacz „Solidarności” 
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Serdeczne wyrazy żalu i współczucia  
 

Rodzinie 
 

śp. ANDRZEJA JÓŹWIAKOWSKIEGO 
zasłużonego działacza i członka  

NSZZ „Solidarność”  
 

składają  
 

Przewodniczący Marian Król  

i związkowcy z Regionu Środkowo-Wschodniego 

NSZZ „Solidarność” 

Andrzej Jóźwiakowski koordy-

nował działalność środowiska 

służby zdrowia. 15 stycznia 1981 

roku został wybrany przewodni-

czącym Komisji Zakładowej Aka-

demii Medycznej. Rozpoczęto 

wydawanie Biuletynu Informacyj-

nego Akademii Medycznej. Co 

tydzień, we wtorki po południu, 

organizowano spotkania informa-

cyjne dla przedstawicieli z całego 

regionu. Przychodziło na nie 100

-150 osób, nie tylko ze środowi-

ska ściśle medycznego, lecz tak-

że z zakładów i środowisk współ-

pracujących ze służbą zdrowia.  

W czasie regionalnego I Wal-

nego Zebrania Delegatów  

w Świdniku dr Jóźwiakowski był 

jednym z prowadzących obrady. 

Został wówczas wybrany do 

pierwszego Zarządu Regionu. 

Włączony w skład Prezydium 

nadal zajmował się koordynowa-

niem działań służby zdrowia. 

W ramach swojej komisji, 

wspólnie z organizacjami innych 

uczelni medycznych, zaangażo-

wał się, z sukcesem, w zreformo-

wanie kształtu ówczesnych władz 

kolegialnych i rektorskich Akade-

mii Medycznej. Opracowano nowy 

statut i wywalczono wówczas sa-

modzielność wewnętrzną uczelni. 

Zapewniała ona udział wszystkich 

grup pracowniczych w wolnych 

wyborach rektora i senatu. W se-

nacie przeważali zdecydowanie 

członkowie „Solidarności”. Znalazł 

się tam również Andrzej Jóźwia-

kowski. Podczas I WZD został 

wybrany też delegatem na I Krajo-

wy Zjazd Delegatów w Gdańsku. 

Stan wojenny zastał dr Jóź-

wiakowskiego w ferworze pracy. 

Musiał dzielić czas między co-

dzienną pracę chirurga, adiunk-

ta, nauczyciela akademickiego, 

członka senatu i związkowego 

działacza. 

Z internowania Andrzej Jóźwia-

kowski powrócił w kwietniu 1982 r. 

W pracy uniknął represji dzięki po-

stawie swojego szefa, prof. Mieczy-

sława Jesipowicza, który nie uległ 

naciskom sekretarza partii, aby 

związkowca odsunąć od kontaktu 

ze studentami. Ten nadal czuł się 

przewodniczącym uczelnianej 

„Solidarności”. Przed 1989 r. ludzie 

zaczęli się jawnie dopominać  

o przywrócenie swojej organizacji. 

Andrzej Jóźwiakowski kontynuował 

pracę w ponownie zalegalizowanej 

Komisji Zakładowej. Doprowadził 

do ponownych wyborów, które wy-

łoniły nowego przewodniczącego – 

prof. Jacka Wojciechowskiego.  

W 1997 r. dr Jóźwiakowski prze-

szedł na emeryturę. Nie wypisał się 

z „Solidarności”, choć swoją aktyw-

ność przeniósł do samorządu lekar-

skiego, w którym przez 12 lat był 

przewodniczącym komisji etyki. 

Odznaczony został Krzyżem 

Kawalerskim Orderu Odrodzenia 

Polski (1980), Krzyżem ZHP – 

Harcerz Orli (1996), medalem 

Lubelskiej Izby Lekarskiej (2000) 

oraz Krzyżem Oficerskim Orderu 

Odrodzenia Polski (2014) za wy-

bitną działalność na rzecz prze-

mian demokratycznych w Pol-

sce. 

Zmarł w styczniu 2021 r. 

Red. 

OGŁOSZENIE!!! 
CZAS SOLIDARNOŚCI 

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy z redakcją naszego miesięcznika!  

Macie ciekawy temat? Chcecie podzielić się swoimi zainteresowaniami? 

Zapraszamy do kontaktu! 

E-mail: czassolidarnosci@gmail.com 

biuletynzr@gmail.com 

lub pod nr tel.: 81 532 08 11 wew. 34 
 

 Czekamy właśnie na Twoją historię!!! 
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