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Sukces „Solidarności”

Wielki sukces „Solidarności”
– minimalna płaca w 2020 roku
wzrośnie do 2600 zł!
5 września informowaliśmy
o deklaracji premiera Mateusza
Morawieckiego, który po rozmowie
z szefem „Solidarności” Piotrem
Dudą zapowiedział, że rozważy
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wyższy wzrost płacy minimalnej niż deklarowany przez rząd poziom
2450 zł. 7 września
ogłasza – pensja minimalna w 2020 wyniesie
– 2600 zł, osiągając tym
samym poziom 50 proc.
przeciętnego wynagrodzenia. - To wielki sukces „Solidarności” - powiedział portalowi Tysol.pl szef Związku.
Piotr Duda nie kryje satysfakcji. Stała presja
i partnerski dialog dwustronny „Solidarności” i Rządu
przynosi coraz lepsze efekty. Nie
tylko znaczący wzrost płacy mini-

malnej (aż o 350 zł!), ale również większe podwyżki w sferze
finansów publicznych, lepsza
ochrona przed bezprawnym
zwolnieniem, wyłączenie z płacy
minimalnej dodatków stażowych, to tylko niektóre z ostatnich efektów negocjacji z
„Solidarnością”.
Rząd zapowiada, że do 2023
roku płaca minimalna osiągnie
4000 zł.
Nadal kwestią otwartą pozostają tzw. emerytury stażowe,
a więc możliwość przejścia na
emeryturę bez względu na wiek
po przepracowaniu 40 lat przez
mężczyzn i 35 lat przez kobiety.
Źródło: Tysol.pl
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„Solidarność” to spoiwo wspólnoty

Podczas konwencji wyborczej
Prawa i Sprawiedliwości w Hali
„Globus” w Lublinie, która odbyła
się 7 września br., Jarosław Kaczyński
odniósł
się
do
„Solidarności”.
- „Wolność jest w dziejach Polski niezwykle ważna". "Można powiedzieć, że ona konstruowała
nasze dzieje, ta właśnie wolność
pozytywna. Oczywiście obok tej
drugiej. Ta wolność była kiedyś
przypisana tylko jednej grupie
społecznej, jednemu stanowi. Potem w długim skomplikowanym
procesie to się zmieniało, rozszerzało" - wskazał.
- "Nie ma czasu, by ten proces
opisać ale wydaje się, że mogę
zaryzykować twierdzenie, że finałem tego procesu, wielkim, wspaniałym
finałem
była
nasza
„Solidarność", największy ruch
społeczny w dziejach świata, wielki ruch wolnościowy, który ostatecznie ukształtował nasz naród,
który uczynił go narodem wolnym
i równym, chociaż do wolności
musieliśmy jeszcze iść" - powiedział lider PiS zaznaczając, że "tej
Głos związkowca 37/2019

wolności trzeba bronić".
- Kolejną wartością istotną jest
„Solidarność”, która łączy się
bezpośrednio
z
wolnością.
„Solidarność” to nie tylko wolność, to także gotowość służenia
innym, gotowość niesienia pomocy w potrzebie, w zagrożeniu,
to solidarność między ludźmi,
w rodzinach, między rodzinami,
między grupami społecznymi - to
jest spoiwo wspólnoty i dlatego
tak bardzo ją cenimy i dlatego, że
wpisała się ta nazwa, to słowo,
tak pięknie w naszą historię
i w historię wolności na całym
świecie, ale także dlatego, że bez
tego nie ma wspólnoty".
Kaczyński
podkreślił, że
„Solidarność”
wymaga
spełnienia
też
dwóch
warunków:
równości
i sprawiedliwości. One są
ze sobą ściśle
związane.

– Równość traktujemy jako
równość praw, brak przywilejów,
jako równość możliwości, równość szans. Nie przeczymy
oczywiście naturalnym różnicom
między ludźmi, różnicom talentów i możliwości, które wynikają
z cech indywidualnych – cenimy
te talenty, cenimy przedsiębiorczość, ale naszym dążeniem,
dążeniem w życiu społecznym,
jest właśnie dążenie do zwiększania poziomu równości i to
uzyskujemy – powiedział.
oprac. TK
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Wolność ma cenę
W czasie tamtych wydarzeń większość z nas była młoda i pełna
zapału. W Świdniku czuło się jedność i solidarność pracowniczą. Można powiedzieć, że częściowo jednoczyła nas niepewność jutra – mówi
Jan Sobiesiak uczestnik strajków w WSK Świdnik i budowniczy pomnika Świdnickiego Lipca, w rozmowie z Tomaszem Kupczykiem.
Kiedy rozpoczął Pan pracę
w WSK-Świdnik?
Pracę w WSK podjąłem
w 1952 roku. Wtedy wyposażenie
w zakładzie mieliśmy bardzo ubogie. Brakowało nam podstawowych rzeczy, nie mówiąc już
o frezarkach czy innych specjalistycznych maszynach. Mogliśmy
o nich jedynie marzyć. W Świdniku
wykonywaliśmy to, czego
w Warszawie nie potrafiono zrobić.
Pamiętam, że za dobrze wykonaną pracę otrzymywało się nagrody, które były zróżnicowane.
Ja po dwudziestu latach pracy
w WSK otrzymałem medal, który
mam do dziś.
Jak doszło do strajków Lubelskiego Lipca?
W WSK-Świdnik do strajku
przystąpiła cała załoga. Nikt się
nie wyłamał. Pracownicy po prostu odeszli od maszyn.
Do partii należało ok. 90%
pracowników naszej fabryki. Jednak, pomimo tego, oni także podjęli strajk. Tuż przed strajkiem
część z pracowników oddała legitymacje partyjne, jednak później,
po zakończeniu strajku, odebrali
je z powrotem. Na czas strajku
stali się jednak bezpartyjni.
Można powiedzieć, że była
jedność wśród strajkujących?
Tak. W tamtym momencie
wszyscy byli zjednoczeni. Nie
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znalazła się nawet jedna osoba,
która powiedziałaby nie strajkować. O sabotażu nie było
w ogóle mowy. Takie rzeczy nikomu nawet do głowy nie przyszły. W czasie tamtych wydarzeń
większość z nas była młoda i pełna zapału.
Można powiedzieć, że częściowo jednoczyła nas niepewność jutra. Nikt nie wiedział co
się wydarzy w następnym dniu
czy będziemy strajkować dalej.
W pewnym momencie ta niepewność doprowadziła do tego, że
zaczęła panować atmosfera żałoby.

seria z karabinów maszynowych,
ale nikomu nic się nie stało. Osobiście uważam, że strzelali ślepakami licząc na to, że się przestraszymy i zaniechamy protestu. Później, oglądając ściany
hali widzieliśmy ślady po kulach.
W pewnym momencie wjechał
czołg rozbijając ogrodzenie zakładu. Po czym jeden z oficerów
wszedł do biurowca, gdzie pra-

Czy podejmując strajk nie
obawiał się Pan, że milicja użyje siły?
W zakładzie panował spokój. Nikt się nie obawiał powtórki
z lat 70-tych. Chociaż raz padła

cowali nasi zwierzchnicy. Kiedy
załoga to zobaczyła, zaczęła
śpiewać pieśni patriotyczne. Jestem niemal pewien, że te strzały, jak i użycie czołgu, a także
Tysol.pl
inne zachowaniaFot.milicjantów,
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miały na celu zastraszenie nas,
ale im się to nie udało. Ja strajkowałem od początku do końca.
Czy w tamtym momencie został ktoś ranny?
Z tego, co mi wiadomo,
z załogi nikt nie ucierpiał. Jedyną
ofiarą został nadgorliwy funkcjonariusz ZOMO, który wybrał się
zbyt daleko w głąb fabryki.
Jak Pańską nieobecność
w domu odbierała rodzina?
W trakcie protestów nie było
mnie w domu dwa dni i dwie noce. Wszyscy się denerwowali, tak
samo ja, jak i moja rodzina. Chociaż przypuszczam, że żona przeżywała bardziej ode mnie. Gdyby
mi coś się stało, ona zostałaby
sama z dwiema córkami.
W jaki sposób doszło do zakończenia strajków?
Pod koniec, gdy władzę
przejęło wojsko, całej załodze zabrano przepustki. Od tego momentu, aby wejść na zakład, każdy musiał poddawać się kontroli,
po której każdy z pracowników
dostawał przepustkę. Jednak nie
trwało to długo - maksymalnie 2-3
dni.
Jak wyglądały pierwsze dni
po strajku?
Było tak jakby człowiek
pierwszy raz do pracy przyszedł.
Było zimno, pusto i głucho. Nie
wszyscy pracownicy przyszli na
czas. Ludzie stali w grupach i rozmawiali ze sobą. A żeby wydział
ruszył, załoga musiała ze sobą
współpracować. Nie mogło być
tak, że jeden pracownik stanie
przy swoim stanowisku pracy i nie
będzie go obchodziło czy inni pracują.
Ja wstawiłem się w zakładzie
pracy, jednak wcześniej chodziłem po wydziałach patrząc czy
zaszły jakieś zmiany. Następnie
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poszedłem się przebrać i udałem
się na swoje miejsce pracy. Po
zakończonej zmianie, wychodząc
do domu, zabrałem ze sobą śpiwór, w którym spałem w czasie
protestu.
Czy dzisiaj - jakby trzeba
było - podjąłby Pan taką samą
decyzję, jak wtedy? Strajkowałby Pan?
Zdecydowanie tak. Chociaż w
mniejszej skali, ponieważ zdrowie już nie to samo.
11 lipca 1980 roku podpisano pierwsze porozumienie pomiędzy władzami PRL a robotnikami. Czy pracownicy byli
zadowoleni, że udało się osiągnąć porozumienie?
Wśród całej załogi panowała euforia, gdyż można było normalnie pracować bez obaw, że
ktoś wejdzie na zakład i będą
aresztowania. Zresztą nie tylko
pracownicy, ale i zwykli mieszkańcy miasta cieszyli się z tej sytuacji. Zadowoleni byli wszyscy,
że władza komunistyczna wycofała się z miasta i można było
normalnie żyć.
Dlaczego już w 1982 roku
odszedł Pan z zakładu?
Z zakładu musiałem odejść,
gdybym tego nie zrobił, zostałbym zwolniony, nie miałbym chleba. Tym, co mogło zadecydować
o zwolnieniu, było moje przyznanie
się,
że
należę
do

„Solidarności”. Gdybym się nie
przyznał, to normalnie pracowałbym w zakładzie spokojnie, do
emerytury.
Jeśli chodzi o ewentualne
odejścia z pracy, to jeżeli dobrze
pamiętam, oprócz mnie odszedł
jeszcze jeden kolega. Tylko, że
on, z racji wieku, dostał emeryturę.
Była to swoista forma represji
wobec tych, którzy należeli do
„Solidarności” i się do tego przyznali.
Czy po 1989 roku miał Pan
możliwość powrotu do pracy?
Powrót do pracy wówczas
mnie już nie interesował, ponieważ byłem na rencie od paru lat.
Zresztą, w tamtym czasie, zaczęły powstawać prywatne firmy,
które zajmowały się podobnymi
pracami i każdy, kto zakładał
firmę i mnie znał, to od razu proponował mi zatrudnienie w jego
zakładzie.
Z perspektywy czasu, jak
Pan ocenia wydarzenia Lubelskiego Lipca 1980 ?
Scenariusz był przygoto-

Fot. Tysol.pl
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wany w Gdańsku. Jednak my zaczęliśmy wcześniej od nich - nie
było na co czekać. I to mają nam
za złe wszyscy, którzy brali udział
w wydarzeniach Sierpnia 80.
Jeszcze raz powtórzę, nie było na
co czekać. Pojawiła się okazja,
więc
rozpoczęliśmy
strajk.
W Świdniku czuć było jedność
i solidarność pracowniczą. Nawet
osoby będące w partii rzuciły
swoje legitymacje i również,
w sposób czynny, brały udział
w strajku. Ale żeby była ścisłość,
jak już wszystko się zakończyło,
ponownie odebrali swoje legitymacje, powracając w ten sposób
w szeregi partii.

go ich nie ma, według Pana, co
mogło się z nimi stać?
Uważam, że ktoś je ma.
Jest mało prawdopodobne, aby
one zostały zniszczone. Dokumenty mają zbyt dużą wagę, aby
je niszczyć.
Od kogo wyszła inicjatywa,
aby wybudować pomnik Świdnickiego Lipca?
Decyzję, aby wybudować
pomnik, podjęła rada zakładowa.
Ponieważ tylko oni mogli podjąć
decyzję o rozdysponowaniu pie-

zieniu zdjęliśmy go dźwigiem
z samochodu i postawiliśmy we
wskazanym miejscu. Później
powierzono mi również skontrolowanie jakości wykonania napisu pod pomnik a także dopilnowanie aby zamontowano go we
właściwym miejscu.
Swój wolny czas poświęcałem na pomoc przy budowie pomnika. Nikt mi jednak za to nie
podziękował. Wyróżnieniem za
poniesiony trud była moja obecność przy oficjelach, gdy odsłaniano pomnik. Pamiętam, że by-

Pana zdaniem, jak wielkie
znaczenie dla wydarzeń Lubelskiego Lipca, miała pielgrzymka Jana Pawła II do kraju?
Pielgrzymka miała znaczenie fundamentalne. W domu posiadam nagrane na kasecie przemówienia papieża, które wygłaszał w Warszawie. Pielgrzymka
dała Polakom dodatkowe siły do
walki z komunizmem.
Według Pana czy o wydarzeniach Lubelskiego Lipca 1980
mówi się wystarczająco?
O Świdniku mówi się stanowczo za mało. W skali kraju,
o Świdniku i Lubelszczyźnie nie
mówi się praktycznie wcale. Cały
splendor spada na Wybrzeże,
chociaż to u nas wszystko się zaczęło. Według jednej narracji na
Wybrzeżu było wszystko już zaplanowane, ale my się wyrwaliśmy przed szereg. Jednak prawda jest taka, że na Wybrzeżu zaczęli wtedy, gdy u nas porozumienie było od dłuższego czasu podpisane.
Ponad 150 zakładów strajkowało na Lubelszczyźnie. Podpisywano porozumienia. DlaczeGłos związkowca 37/2019

Fot. www.historia.swidnik.net
W rocznicę lipcowych strajków dokonano poświęcenia i odsłonięcie pomnika,
znajdującego się przed biurowcem WSK. Na zdjęciu druga z lewej Zofia Bartkiewicz
- przywódczyni strajków.
Przed pomnikiem Stanisław Kucharuk - naczelnik miasta. Z prawej strony
Jan Sobiesiak.

niędzy, a mówimy tutaj o dużej
kwocie, gdyż koszt wybudowania
pomnika wyniósł ok. 80 tys. zł.
Proszę powiedzieć jak budowano pomnik?
Początkowo we czterech
dokonaliśmy wyboru kamienia,
z którego wykonany był pomnik.
Do moich obowiązków należała
kontrola postępu w budowie pomnika. Po odbiór pomnika pojechałem ja i kierowca. Po przywie-

ło wtedy dużo ludzi. Pogoda
również dopisała.
Jak według Pana powinny
wyglądać uroczystości rocznicowe Lubelskiego Lipca 1980?
Moim zdaniem w odpowiedni sposób świętuje się tamte
wydarzenia. Jednak powinno się
również zapraszać wszystkich,
którzy brali czynny udział w wydarzeniach w Świdniku. Musimy
o nich pamiętać, póki jeszcze są
Fot. Tysol.pl
wśród nas.
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Jakie są Pana doświadczenia z okresu stanu wojennego?
W czasie stanu wojennego
nie byłem aresztowany w ogóle.
Na moje szczęście nie zostałem
członkiem
komisji
rewizyjnej
„Solidarności”, bowiem wtedy na
pewno nie uniknąłbym więzienia.
Jak Pan wspomina codzienne życie w czasie stanu wojennego?
Tak, jak w całej Polsce, obowiązywała godzina policyjna.
Abym nie miał kłopotów w przypadku spotkania funkcjonariuszy
MO, idąc brałem pustą butelkę,
a w razie kontroli mówiłem, że idę
po mleko. W trakcie spacerów nie
było możliwości rozmowy na tematy polityczne, ponieważ w radiowozach milicjanci musieli mieć
zamontowany jakiś sprzęt podsłuchujący, wszystko słyszeli. Jeżeli
ktoś narzekał na władzę wówczas
z mijającego radiowozu słychać
było słowa, aby nie rozmawiać na
dany temat. Jednak mogę powiedzieć, że u nas było spokojniej
niż np. na Śląsku.

Gdy usłyszeliście o wydarzeniach w kopalni „Wujek” nie
baliście się, że u tu może być
podobnie?
W momencie wydarzeń
w kopalni u nas był już spokój,
więc nikt nie miał powodu, aby
atakować nas przy użyciu siły.
Wszelkie ewentualne działania
miały zasięg jedynie wewnętrzny
i kończyły się na bramie zakładu
- dalej nie wychodziliśmy. Nie
dawaliśmy nikomu pretekstu do

Pocztowa „Solidarność”
na Westerplatte
W tym roku, jako Pocztowa
„Solidarność”, uczciliśmy 80.
rocznicę wybuchu II wojny światowej na Westerplatte oraz w Gdańsku. Przybyliśmy na Westerplatte,
by 1 września br. o godz. 04:45
oddać hołd broniącym naszej Ojczyzny podczas niemieckiej napaści.
POZ NSZZ „Solidarność” Pracowników WER Lublin wystawił
poczet sztandarowy w składzie:
Krzysztof Czarnacki, Waldemar
Dziwulski, Grzegorz Obara, RoGłos związkowca 37/2019

muald Talarek. Poczta Polska w
Gdańsku zaatakowana została 1
września 1939 roku, o godzinie
4.45, równo z Westerplatte. Po
wielogodzinnej walce, w której
przeciwko garstce urzędników
pocztowych stanęły niemieckie
oddziały, poległo sześciu obrońców Poczty Polskiej. Sześciu
pocztowców zmarło w niewoli. 38
osób uwięziono i potem zastrzelono. Tylko czterech obrońców
doczekało
końca
wojny.
Również 1 września br., o godzi-

użycia siły. Zakład pracował, ale
wolniej.
Czym Pan obecnie się zajmuje? Co lubi Pan robić na co
dzień?
Lubię spotkania z kolegami,
dużo czytam, układam puzzle
oraz gotuję. Na co dzień wykonuję wszelkie prace domowe.
Dziękuję za rozmowę.

nie 11.00, odprawiono Mszę
świętą pod Pomnikiem Obrońców Poczty Polskiej z udziałem
Pocztów Sztandarowych oraz
Pocztowców. W modlitwie polecaliśmy Bohaterów, którzy przeciwstawili się bandyckiemu napadowi Niemców na Gdańską
Placówkę Pocztową. W uroczystościach wzięli udział kombatanci, pracownicy Poczty Polskiej, służby mundurowe, harcerze, politycy oraz mieszkańcy.
Złożono wieńce, oddając w ten
sposób hołd pomordowanym
pocztowcom.
Romuald Talarek
Przewodniczący
Komisji Podzakładowej NSZZ
Fot. Tysol.pl
„Solidarność" Pracowników
WER Lublin
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14 września w Suchowoli odbyły się obchody związane z 72.
rocznicą urodzin błogosławionego
ks.
Jerzego
Popiełuszki.
To parafia i miejsce nauki, urodzonego w pobliskiej wsi Okopy
duchownego, który w 1984 roku
został zamordowany przez SB.
Głos związkowca 37/2019

„Cierpienia narodu przynoszą owoce. Na bratniej krwi i bólu
wyrasta nowych ludzi plemię, ludzi mądrzejszych o doświadczenia minionych lat.”
(Ks. Jerzy Popiełuszko)
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Święto Plonów
Uroczysta Msza Święta, barwny korowód, prezentacja wieńców
dożynkowych, ceremoniał przekazania i dzielenia chleba, występy
artystyczne oraz zabawa taneczna pod gwiazdami - tak w skrócie
wyglądały tegoroczne Dożynki
Powiatu Lubartowskiego, które
odbyły się 8 września w Ostrowie
Lubelskim.
Na święcie plonów lubelską
Solidarność reprezentował Zastępca Przewodniczącego Marek
Wątorski wraz z pocztem sztandarowym.

8 września na lotnisku w Radawcu odbyły się Dożynki Wojewódzkie. Święto Polonów rozpoczęło się od Korowodu. Po uroczystej Mszy św. nastąpiło dzielenie się chlebem.
W części oficjalnej były również
m.in. występy zespołów ludowych
oraz rozstrzygnięcie konkursów.
Na Dożynkach w Radawcu
uczestniczył Przewodniczący Regionu
Środkowo-Wschodniego
NSZZ Solidarność Marian Król.

Ostrów Lubelski

Radawiec

Fot. Tysol.pl
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Funkcjonariusze CBA i CBŚP
zatrzymali siedem osób zamieszanych w proceder wyłudzania
podatku VAT przy obrocie paliwami. Szacowana kwota strat
Skarbu Państwa wynosi ponad
33 mln zł.
Do zatrzymań doszło na terenie Poznania i okolic. Wśród zatrzymanych jest kierownik grupy
przestępczej oraz jej członkowie. W trakcie prowadzonych
czynności funkcjonariusze przeszukali miejsca zamieszkania
i prowadzenia rzekomej działalności gospodarczej celem zabezpieczenia materiału dowodowego.
Śledztwo w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze wrocławskiego Zarządu CBŚP we
współpracy z funkcjonariuszami
poznańskiej delegatury CBA
pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. Śledztwo ma charakter rozwojowy.
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