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Moja droga do wolności  

W czasie gorącego w wydarzenia społeczne lata, tj. lipca i sierpnia 

1980 r. pracowałem w Fabryce Łożysk Tocznych  w Kraśniku. W cza-

sie sierpniowych strajków i podpisywania porozumień w Gdańsku 1980 

r. przebywałem na urlopie, oczekując na narodzenie drugiej córki. Po 

powrocie z urlopu wpisałem się od  razu na listę członków związku. W 

okresie powstawania NSZZ „Solidarność” i jej krótkiej legalnej działal-

ności byłem zwykłym członkiem związku. Śledziłem z wielką pasją wy-

darzenia, jakie w tym czasie działy się w Polsce. Trwało to do momen-

tu wprowadzenia stanu wojennego - opowiada Józef Michalczyk w roz-

mowie z Tomaszem Kupczykiem.  

Dlaczego jest Pan w 

„Solidarności”? 

„Solidarność” powstała w ra-

mach protestu robotniczego. Miała 

swoje oparcie w etyce i Katolickiej 

Nauce Społecznej. W latach 80-

tych „Solidarność” była głosem 

sprzeciwu wobec dyktatury władzy 

komunistycznej.  Te wartości skło-

niły mnie do wstąpienia w jej sze-

regi, już na początku jej powstania 

w 1980 r. Był też element „miłości” 

do władzy komunistycznej  

i ZSRR. W myślach, z tyłu głowy, 

tkwiła nutka nadziei, że jest to ten 

moment w historii Polski, kiedy 

możemy się oderwać od wielkiego 

brata ze wschodu.  

 

Czym dla Pana były wydarze-

nia Lubelskiego Lipca? 

Władza komunistyczna została 

zaskoczona sposobem prowadze-

nia strajków w lipcu 1980 r. Po 

raz pierwszy zakłady i miejsca 

pracy stały się polem walki o pra-

wa pracownicze i polityczne. 

Trzeba dodać, że za PRL-u każ-

da krytyka, gniew czy masowe 

wystąpienie, żądanie poprawy 

bytu było aktem politycznym. To 

tylko spontaniczna skala lipcowe-

go protestu spowodowała, że 

władza komunistyczna wówczas 

się złamała i nie użyła siły. Wtedy 

to, po raz pierwszy od zakończe-

nia wojny, podjęła się negocjacji 

ze strajkującymi. To pokazało, że 

władzę komunistyczną można 

złamać. Lubelski Lipiec  traktuję 

jako podwalinę tego, co wydarzy-

ło się w sierpniu 1980 r. i powsta-

nia NSZZ „Solidarność”. Moim 

zdaniem lipcowe wydarzenia są 

jednak bardzo słabo utrwalane  

w zbiorowej pamięci Polaków. 

Można powiedzieć, że był to 

„motor napędowy” do dal-

szych wydarzeń? 

Tak, można nadać tym wyda-

rzeniom taką rangę, było to  

w jakimś sensie preludium do 

sierpniowych strajków. Ludzie 

pracy w tym uciemiężonym kraju 

dostrzegli, że są metody, by wy-

szarpać coś od władzy.  

Cały wywiad dostępny jest  

w najnowszym wydaniu Czasu 

Solidarności.  
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Nie ma wśród nauczycieli  

atmosfery do strajku 

Wieści z posiedzenia  

Komisji Krajowej 

O wzroście płacy minimalnej, pluralizmie związkowym w służ-

bach mundurowych, emeryturach stażowych oraz stanie negocja-

cji ws. tzw. piątki Solidarności w punkcie informacji z prac Prezy-

dium KK przedstawił Henryk Nakonieczny członek Prezydium KK 

NSZZ „S”, odpowiedzialny za działy eksperckie i dialog trójstron-

ny. Obrady Komisji Krajowej odbyły się 29-30 sierpnia br. w sali 

Akwen Zarządu Regionu Gdańskiego. 

- Przywrócenie pluralizmu 

związkowego w policji i innych 

służbach mundurowych to przy-

wrócenie funkcjonariuszom praw 

podstawowych – powiedział ko-

mentując nowelizację ustawy  

o Policji, Straży Granicznej oraz 

Służbie Więziennej Henryk Nako-

nieczny. 

 Nowelizacja daje możliwość 

zrzeszania się w dowolnym 

związku zawodowym, a nie jak 

do tej pory tylko jednym. 

 Omawiając nowelizację wska-

zał na zmianę, która w trakcie 

prac stanowiła źródło ogromnego 

oporu ze strony dotychczas funk-

cjonujących monopolistycznych 

związków w służbach munduro-

wych, mianowicie kwestię łącze-

nia funkcji związkowych z funk-

cjami dowódczymi i zarządczymi. 

– Zakaz łączenia stanowisk 

dowódczych i zarządczych  

z funkcją związkową był dla mnie 

tak oczywisty jak tlen. Tymcza-

sem do tej pory takie praktyki 

były powszechne. 

Henryk Nakonieczny przeka-

zał również informacje o stano-

wisku związku w sprawie wzro-

stu minimalnego wynagrodzenia, 

odmrożenia wskaźnika nalicza-

nia zakładowego funduszu so-

cjalnego. Omówił stan negocjacji 

w sprawie tzw. emerytur stażo-

wych, a więc możliwości prze-

chodzenia na emeryturę po prze-

pracowaniu określonego okresu 

składkowego bez względu na 

wiek (mężczyźni 40 lat, kobiety 

30 lat). 

Przypomniał również noweli-

zację kodeksu postępowania 

cywilnego dającą lepszą ochronę 

przed bezprawnym zwolnieniem. 
 

Źródło: Tygodnik Solidarność 

- Większość punktów porozu-

mienia z „Solidarnością” jest reali-

zowana, w tym podwyżki dla nau-

czycieli. Nie ma wśród nauczycieli 

atmosfery do strajku, a wypowie-

dzi Broniarza są realizacją zamó-

wienia politycznego. Przypomi-

nam, że to członek założyciel 

SLD – powiedział podczas posie-

dzenia Komisji Krajowej szef 

oświatowej „Solidarności” Ry-

szard Proksa. 

 Nie ma takiej formuły jak za-

wieszenie strajku okupacyjnego. 

To co ogłasza Sławomir Broniarz 

[szef ZNP; przyp red.] to jakieś 

kuriozum. W mojej ocenie we 

wrześniu i październiku do żad-

nego strajku nie dojdzie nawet  

z przyczyn technicznych – powie-

dział Proksa. 

Ryszard Proksa zwrócił się do 

członków KK o systematyczne 

czytanie komunikatów Krajowej 

Sekcji Oświaty i Wychowania 

NSZZ „Solidarność”. 
 

Źródło: Tygodnik Solidarność 
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Lubelskie obchody 80. rocznicy 

wybuchu II wojny światowej 
Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiar-

ski, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Prezydent 

Miasta Lublin Krzysztof Żuk, Dyrektor Oddziału Instytutu Pa-

mięci Narodowej w Lublinie Marcin Krzysztofik, Związek 

Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych wraz  

z weteranami II Wojny Światowej zapraszają na uroczysto-

ści lubelskich obchodów 80. rocznicy agresji Niemiec hitle-

rowskich na Polskę oraz Dnia Weterana Walk o Niepodle-

głość Rzeczypospolitej Polskiej, które odbędą się 1 września 

2019 roku w Lublinie. 

Zakaz handlu w niedziele. Sklepy  

jednak nie straciły. Zyski w górę 

Duży handel detaliczny bije 

właśnie rekordy zysków. A i mały, 

zamiast się kurczyć, zaczął ro-

snąć. Co zaskakujące, wszystko 

to przy zaostrzającym się z roku 

na rok zakazie handlu w niedziele. 

W ubiegłym roku, gdy wpro-

wadzono zakaz handlu w dwie 

niedziele w miesiącu, zysk netto 

dużych przedsiębiorstw handlu 

detalicznego (zatrudniających 

powyżej 50 osób) wzrósł aż o 28 

proc. w porównaniu do roku 

2017. 

W tym roku zakaz jeszcze 

zaostrzono i handlowa jest tylko 

jedna niedziela w miesiącu. We-

dług danych GUS duże firmy  

w pierwszym półroczu miały 

zysk netto większy o 27 proc. 

(czyli 727 mln zł), a przychody  

o 7 proc. niż rok wcześniej. 

Zakaz handlu oczywiście od-

bił się negatywnie na wynikach 

części sklepów. Na przykład 

jeszcze w kwietniu właściciel sie-

ci Biedronka jako jedną z głów-

nych przyczyn spadku przycho-

dów i zysków w pierwszym kwar-

tale podawał właśnie radykalnie 

mniejszą liczbę dni handlowych. 

W tamtym czasie z danych RE-

GON wynikało też, że zamykały 

się wtedy małe sklepy. 

 

Źródło: money.pl 
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Program uroczystości:  
 

godz. 11:30 - Msza św. za poległych podczas wojny obronnej w 1939 r. w Klasztorze Braci Mniejszych  

Kapucynów przy ul. Krakowskie Przedmieście 42  

godz. 12:40 - Uroczystości pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza na Placu Litewskim 

(zabezpieczenie części wojskowej uroczystości zgodnie z ceremoniałem Sił Zbrojnych RP) 

 

- hymn Rzeczypospolitej Polskiej 

- powitanie uczestników uroczystości 

- wystąpienia okolicznościowe 

- apel pamięci 

- salwa honorowa 

- złożenie wieńców i wiązanek oraz zapalenie zniczy pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza 

- odegranie melodii „Cisza” 

WOLNOŚĆ 

wartość upragniona,  

wartość trudna 
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Autor zapala znicze przed tablicą z nazwiskami członków załogi Halifaxa 

 

 

 

 

Okolicznościowa słowacka kartka  

wydana w 65. rocznicę śmierci  

polskich lotników. 
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Budionny znów pokonany 

W miniony weekend miały 

miejsce obchody 99. rocznicy 

„Bitwy pod Komarowem”. Na 

wzgórzu 255 kolejny raz spotkały 

się siły Siemona Budionnego  

z oddziałami kawalerii polskiej. 

Obchody rocznicowe rozpoczęły 

się w sobotę uroczystym wmuro-

waniem kamienia węgielnego pod 

budowę pomnika „Chwały Kawa-

lerii i Artylerii Polskiej”. Wieczo-

rem odprawiono Eucharystię  

w intencji poległych kawalerzy-

stów, po której zebrani wspólnie 

śpiewali pieśni patriotyczne. 

W niedzielę odbyły się central-

ne obchody, które składały się  

z dwóch części. Pierwsza miała 

charakter religijno-państwowy  

w trakcie, której zebrani uczestni-

czyli w Mszy polowej z udziałem 

oficjeli i licznych pocztów sztanda-

rowych. Oficjalne uroczystości 

rozpoczęły się od hymnu RP  

i wciągnięcia flagi państwowej na 

maszt. Zebrani wysłuchali prze-

mówień okolicznościowych w tym 

przemówienia wicepremiera Jac-

ka Sasina, odczytany został rów-

nież apel poległych i oddano sal-

wę honorową. Na zakończenie 

delegacje złożyły wieńce przy po-

mniku upamiętniającym poległych 

kawalerzystów. 

W drugiej części nastąpiła pre-

zentacja grup rekonstrukcyjnych, 

które przyjechały do Komarowa  

z całego kraju. Szwadron Kawa-

lerii Wojska Polskiego zaprezen-

tował musztrę paradną oraz 

umiejętności we władaniu szablą 

i lancą. 

Następnie rozpoczęto rekon-

strukcję, w której udział wzięło 

250 kawalerzystów i ok. 80 osób, 

które wcieliły się w oddziały pie-

sze, załogę szpitala polowego   

i w chłopów pracujących na polu. 

Dużo wrażeń z walki kawaleryj-

skiej między oddziałami polskimi 

a bolszewickimi dostarczyły 

efekty pirotechniczne ukazujące 

uderzenie kul armatnich.  

Po zakończeniu bitwy odbył 

się pokaz wyszkolenia żołnierzy 

2. Hrubieszowskiego Pułku Roz-

poznawczego i drugiej lubelskiej 

brygady obrony terytorialnej. 

Formacje te zaprezentowały od-

bicie jeńca z konwoju przy uży-

ciu śmigłowców, pojazdów koło-

wych i piechoty. 

Bitwa pod Komarowem była 

największym starciem oddziałów 

kawaleryjskich w wojnie polsko-

bolszewickiej. Stoczono ją 31 

sierpnia 1920 r. Stanowiła mo-

ment zwrotny na południowym 

froncie. Porównywana jest ze 

stoczoną wcześniej Bitwą War-

szawską. Była to także ostatnia 

wielka bitwa kawaleryjska na 

kontynencie europejskim. 
 

Dariusz Jóźwiak 



Głos związkowca 35/2019 str. 8 



Głos związkowca 35/2019 str. 9 



Głos związkowca 35/2019 str. 10 



Funkcjonariusze gdańskiej 

delegatury Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego prowadzą 

pod nadzorem Prokuratury Re-

gionalnej w Lublinie postępo-

wanie dotyczące podejrzenia 

poświadczenia nieprawdy w 

wystawianych fakturach za 

usługi doradcze na rzecz trzech 

spółek z Warszawy, Staracho-

wic i Sokołowa. Do tej sprawy 

agenci CBA zatrzymali sześć 

osób, w tym byłego Zastępcę 

Szefa ABW w latach 2008-

2013, trzy osoby z jego najbliż-

szego otoczenia, udziałowca 

spółki i Prezesa Zarządu spółki. 

Wszystko wskazuje na to, że 

jedna z zatrzymanych osób, 

właścicielka warszawskiej firmy 

consultingowej, działając w celu 

osiągnięcia korzyści majątko-

wej i współpracując z pozosta-

łymi wystawiała faktury na fik-

cyjne usługi doradcze opiewa-

jące na niemal 300 tys. zł. Jak 

ustalili śledczy CBA proceder 

trwał od lipca do grudnia 2018 r. 

28.08.2019 r. 
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Przełożona wizyta 

Prezydent Donald Trump 

przekłada podróż do Polski  

z powodu nadciągającego nad 

Florydę huraganu. Trump miał 

przylecieć do Polski 31 sierpnia, 

by wziąć udział w uroczysto-

ściach w 80. rocznicę wybuchu 

II wojny światowej. 

572,9 

tys. osób 

ma mobilną Kartę Dużej 

Rodziny 
 

Źródło: MRPiPS 


