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    10.06.2022 

W dniach 26-27 maja br. w Zako-

panem odbył się XXX Krajowy Zjazd 

Delegatów NSZZ Solidarność. Wzię-

ło w nim udział 300 delegatów z całej 

Polski oraz 200 gości. 

W inauguracji zjazdu uczestni-

czyli przedstawiciele najwyższych 

władz państwowych z prezydentem 

RP Andrzejem Dudą i premierem 

Mateuszem Morawieckim na czele. 

Pierwszą, uroczystą część zjazdu, 

rozpoczęto hymnem państwowym  

i hymnem związkowym oraz popro-

wadzoną przez metropolitę krakow-

skiego arcybiskupa Marka Jędra-

szewskiego modlitwą w intencji Oj-

czyzny. 

Przewodniczący Komisji Krajo-

wej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda 

przypomniał, że pierwszy Krajowy 

Zjazd Delegatów związku odbył się 

we wrześniu 1981 roku. – To było 

wielkie święto wolności i demokra-

cji, gdzie po raz pierwszy w sposób 

nieskrępowany delegaci mówili  

o wolności słowa, o prawach czło-

wieka, o prawach pracowniczych,  

o podmiotowości ludzkiej pracy,  

o podmiotowości człowieka. A dzia-

ło się to za żelazną kurtyną, w cen-

trum reżimu komunistycznego i to 

było wielkim fenomenem na ówcze-

sne czasy – podkreślił. 
 

Prezydent i premier 
 

O historycznej roli związku mó-

wił też prezydent RP Andrzej Du-

da, nawiązując jednocześnie do 

współczesnej aktywności związ-

ku. – „Solidarność” absolutnie 

XXX Krajowy Zjazd Delegatów  
NSZZ „Solidarność” 

przyczyniła się do odzyskania 

niepodległości w 1989 roku, ale 

dziękuje też za to, że przyczynia-

cie się do umacniania się tej nie-

podległości każdego dnia. Bo to 

jest właśnie odpowiedzialna dzia-

łalność związkowa, która prowa-

dzi do tego, że będą jak najlep-

sze warunki pracy, ale w jak naj-

lepiej prosperujących firmach – 

powiedział prezydent. 

Premier Mateusz Morawiecki 

podkreślił w wystąpieniu, że aby 

działać w zgodzie z ideałami 

„Solidarności”, państwo musi 

chronić słabszych. – Musi być 

państwem dla słabszych, zapo-

mnianych, wykluczonych. Wyro-

zumiałe dla nich, a jednocześnie 

silne dla silnych. Długo czekali-

śmy na to, aż państwo będzie 

mogło takim być. I dzisiaj z dumą 

tutaj przed państwem staję, nie 

tylko jako premier rządu RP, ale 

także jako reprezentant Prawa  

i Sprawiedliwości, które nigdy 

nie poddało się temu ukąszeniu 

neoliberalizmem. Dla którego 

ideały „Solidarności” nie są i ni-

gdy nie były eksponatami muze-

alnymi, tylko były, są i będą dro-

gowskazem – mówił szef rządu. 
 

Solidarność z Ukrainą 
 

Prezydent i premier podzię-

kowali też „Solidarności” za za-

angażowanie w pomoc niesioną 

Ukrainie, za braterskie wsparcie 

sąsiadów. W imieniu Ukraińców 

członkom związku dziękowali 

ambasador Ukrainy w Polsce 

Andrij Deszczyca i szef Konfe-

deracji Wolnych Związków Za-

wodowych Ukrainy Michał Woły-

niec. Ambasador Ukrainy wspo-

minał, że praca magisterska, 
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którą pisał pod koniec lat 80-tych 

na Wydziale Historii Uniwersytetu 

Lwowskiego była poświęcona 

powstaniu i działalności NSZZ 

„Solidarność” – „Solidarność” była 

dla nas wzorem. Chcieliśmy być 

podobni i ciągnęliśmy do tego – 

mówił Andrij Deszczyca. Wska-

zał, że „Solidarność” w latach 80-

tych stanowiła przykład dla całe-

go świata. – Teraz wasza solidar-

ność wobec Ukrainy to też jest 

wzór dla innych państw, jak mają 

się zachowywać, kiedy chcą po-

magać tym, którzy znajdują się  

w biedzie. Dziękuję wam za to  

i będę cały czas powtarzać, żeby 

inni brali z was przykład – pod-

kreślił ambasador Ukrainy. 
 

Posłanie do pracowników  

Europy Wschodniej 
 

Na zakończenie dwaj delegaci, 

weterani związku Waldemar Bar-

tosz i Tomasz Wójcik, którzy byli 

uczestnikami wszystkich trzydzie-

stu KZD począwszy od września 

1981 roku odczytali Posłanie do 

pracowników Europy Wschodniej. 

To odezwa wzorowana na słyn-

nym Posłaniu NSZZ Solidar-

ność do ludzi pracy Europy 

Wschodniej, odezwie uchwalonej 

przez I KZD, w której wezwano 

wszystkich robotników krajów 

tzw. bloku wschodniego do 

wspólnej walki o swoje prawo do 

swobody zrzeszania się. 

Pełny tekst odezwy Posłanie 

do pracowników Europy Wschod-

niej odczytanej podczas XXX 

KZD: 

Nie zabijajcie i nie pozwalaj-

cie zabijać! I Krajowy Zjazd De-

legatów NSZZ „Solidarność”, 41 

lat temu, przesłał walczącym  

o godność człowieka pracy, 

zwłaszcza w krajach obozu ko-

munistycznego, wyrazy poparcia 

i nadziei. Dzisiaj istota tego po-

słania jest szczególnie aktualna. 

W imię totalitaryzmu, wyrosłego 

na komunistycznej tradycji, zabi-

to tysiące ludzi w Ukrainie i na-

dal zagrożone jest życie kolej-

nych tysięcy. Miliony ludzi straci-

ły swoje domostwa i dorobek 

życia. Ukraińcom odmawia się 

prawa do własnej ojczyzny, do 

samostanowienia, do wolności. 

Podobna groźba kierowana jest 

do innych narodów. Dlatego my, 

delegaci zebrani na XXX Krajo-

wym Zjeździe Delegatów NSZZ 

„Solidarność”, wołamy z całą 

mocą do Rosjan: „Nie zabijajcie!” 

Z taką samą mocą wołamy do 

wszystkich pełniących jakąkol-

wiek władzę w świecie, jak i ma-

jących wpływ na te władze: „Nie 

pozwalajcie zabijać!” 

Żadne argumenty nigdy nie 

usprawiedliwiają nawet najmniej-

szego wsparcia dla agresora, 

którym wobec Ukrainy dziś jest 

Rosja. Tak, jak wtedy, w 1981 

roku, przesyłamy robotnikom  

i wszystkim ludziom żyjącym na 

Ukrainie, wolnym Białorusinom, 

odważnym Gruzinom oraz innym 

narodom byłego Związku Sowiec-

kiego pozdrowienia i wyrazy po-

parcia. Głęboko czujemy wspól-

notę naszych losów. Jesteśmy  

z Wami. I do tego zjednoczenia 

wzywamy wszystkich pracowni-

ków Europy, zarówno tej części, 

która zrzuciła pęta komunizmu, 

jak i tej, którą ominęło nieszczę-

ście życia w komunistycznym to-

talitaryzmie. Wzywamy więc 

wszystkich związkowców i pra-

cowników w Europie do takiej so-

lidarności, której ceny nie sposób 

wyrazić w euro. Ukraińcom prze-

syłamy wyrazy wsparcia, otuchy i 

niewzruszonej nadziei na spra-

wiedliwy pokój. 
 

Roboczy dzień KZD 
 

27 maja, podczas drugiego, 

roboczego dnia KZD odbyły się 

m.in. głosowania dotyczące pro-

jektów zmian w statucie NSZZ 

„Solidarność”. Większość delega-

tów odrzuciła wprowadzenie do 

statutu związku instytucji sądów 

koleżeńskich. 

KZD przez aklamację przyjął 

apel w sprawie uwolnienia liderów  

i członków Białoruskiego Kongresu 

Demokratycznych Związków Za-

wodowych (BKDP). Chodzi m.in.  

o przewodniczącego tej centrali 

związkowej Aleksandra Jaraszuka  

i jego zastępcę Siergieja Antusie-

wicza, którzy zostali zatrzymani 19 

kwietnia 2022 roku. 

Krajowy Zjazd Delegatów jest 

najwyższą władzą stanowiącą  

w NSZZ „Solidarność”. Tworzą go 

delegaci wybrani przez walne ze-

brania delegatów regionów. Licz-

ba miejsc mandatowych przypa-

dających poszczególnym regio-

nom jest proporcjonalna do liczby 

członków związku zrzeszonych  

w danym regionie. Ponadto  

w skład KZD wchodzą przewodni-

czący zarządów regionów i rad 

krajowych sekretariatów branżo-

wych oraz przewodniczący Rady 

Krajowego Sekretariatu Emery-

tów i Rencistów. 

solidarnosc.org.pl 
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Rywalizację rozpoczęli biega-

cze na ulicach Lublina. To tutaj 

po raz pierwszy wystartował Lu-

belski Bieg Rodziców i Nauczy-

cieli, który cieszył się tak dużą 

popularnością, że w trakcie zapi-

sów organizatorzy zwiększyli li-

mit zawodników. Wraz z nimi na 

trasę wyruszyli studenci i ucznio-

wie szkół ponadpodstawowych, 

wśród których dominowali wy-

chowankowie Zespołu Szkół 

Energetycznych w Lublinie. 

Tuż za nimi do rywalizacji 

przystąpiła młodzież ze szkół 

podstawowych, klas 5-8. Zawod-

nicy w tym biegu pokonali dy-

stans ponad 2 km, by na mecie 

odebrać pamiątkowe medale  

i koszulki. Oczywiście zwycięscy 

poszczególnych kategorii, stojąc 

na podium, zostali dodatkowo 

obdarowani wyjątkowymi nagro-

dami. 

Chwilę później, razem ze star-

tującymi w Świdniku półmaratoń-

Zabawa, emocje, rywalizacja!  
– czyli Bieg Solidarności na mecie 

czykami, zmagania na bieżni 

stadionu rozpoczęli młodzicy  

i przedszkolaki. I choć pokony-

wali krótsze dystanse (od 150m 

do 300 m), to emocje towarzy-

szące tym biegom można po-

równać do zawodów klasy mi-

strzostw świata. Także w tej ry-

walizacji wszyscy młodzi biega-

cze otrzymywali medale i koszul-

ki, a ci najlepsi cenne nagrody.  

Zwieńczeniem sobotniej rywa-

lizacji był 9. Półmaraton Solidar-

ności, który ukończyły 593 oso-

by. Wygrał Kamil Jastrzębski  

z SKB Kraśnik. Triumfator przez 

cały dystans biegł równym tem-

pem i przewodził stawce zawod-

ników. Trasę 21 km pokonał  

w czasie 1:05.44. O ponad dwie 

minuty wyprzedził na mecie Pa-

tryka Pawłowskiego z Optimy 

Radom, a o niespełna trzy minuty 

Abderrahima Elasriego. 

Pierwszą z kobiet, która przy-

biegła na metę była Ukrainka Li-

lia Fisikovic. Trasę półmaratonu 

przebiegła w czasie 1:27.08. Kil-

ka sekund później bieg ukończy-

ła jej rodaczka, Natalija Seme-

novych, a trzecią z kobiet była 

Joanna Szmit. W sumie 9. Pół-

maraton Solidarności ukończyło 

91 kobiet. 

Uczestnicy głównego biegu 

tradycyjnie rozpoczęli rywalizację 

spod bramy WSK PZL Świdnik. - 

Bieg symbolicznie zaczyna się  

w Świdniku, w miejscu gdzie roz-

poczęły się strajki. To one dały 

początek fali, która wstrząsnęła 

całą Lubelszczyzną – podkreślał 

Waldemar Jakson, burmistrz 

Świdnika. 

Część z nich biegła z przypię-

tą do koszulki kartką „Biegnę dla 

Mnóstwo emocji, walka, współzawodnictwo, zwycięstwa  

i drobne porażki, a przede wszystkim fantastyczna zabawa – 

tak w skrócie można podsumować 29. Bieg Solidarności 

„Lubelski Lipiec 1980” i 9. PKO Półmaraton Solidarności, któ-

re w sobotę, 4 czerwca br., odbyły się w Lublinie i Świdniku. 
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Jasia”. W ramach tej akcji spon-

sor biegu, PKO Bank Polski, 

przekaże pieniądze na leczenie 

chorego chłopca. 

W ramach 9. PKO Półmarato-

nu Solidarności odbyły się nieofi-

cjalne Mistrzostwa Polski Koleja-

rzy i nieoficjalne Mistrzostwa 

Członków NSZZ „Solidarność” na 

dystansie półmaratońskim. 

W sumie w całej imprezie wzię-

ło udział blisko 2 tys. zawodników 

w kilkunastu kategoriach.  

Organizacja tak dużej impre-

zy nie byłaby możliwa bez 

sponsorów i partnerów, którym 

organizatorzy składają serdecz-

ne podziękowania. Sponsorem 

tytularnym 9. PKO Półmaratonu 

Solidarności jest Bank PKO 

BP. Partnerem wydarzenia jest 

Województwo Lubelskie w ra-

mach programu „Warto być Po-

lakiem”. Patronat honorowy: 

Minister Sportu, Marszałek Wo-

jewództwa Lubelskiego, Woje-

woda Lubelski, Lubelski Kura-

tor Oświaty, Prezydent Miasta 

Lublin, Przewodniczący Komisji 

Krajowej NSZZ Solidarność. 

Współorganizatorzy: IPN Od-

dział Lublin i Lubelskie Kurato-

rium Oświaty. 

Sponsor wydarzenia: LW 

Bogdanka, Grupa Azoty Puławy. 

Partnerzy: Herbapol Lublin, WSK 

PZL Świdnik Grupa Leonardo, 

Rynek Elizówka, Pszczółka, PEC 

Świdnik, Pegimek Świdnik, MPK 

Lublin, LPEC, LOTTO, MPWiK, 

Browary „Perła”, First Aid. 

Szczególne podziękowania, 

w imieniu organizatorów, kieru-

jemy także do całej rzeszy wo-

lontariuszy i osób wspierają-

cych bieg - funkcjonariuszy po-

licji, straży leśnej i straży miej-

skiej, a także strażaków-

ochotników – bez was nie było-

by naszej imprezy. 

Organizatorem Biegu jest Re-

gion Środkowo-Wschodni NSZZ 

„Solidarność” i Fundacja „Ruchu 

Solidarności Rodzin”.  

A. Kosierb 
Więcej zdjęć z Biegu Solidarności na naszych stronach interne-

towych i profilach na Facebooku. 
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Kochani! 
Dziękuję Cichym Współor-

ganizatorom 29. Biegu Soli-

darności „Lubelski Lipiec 

1980”, którzy przyczynili się 

do sprawnej, a przede wszyst-

kim bezpiecznej organizacji 

biegu, zwłaszcza: 

Nauczycielom, Wolontariu-

szom, uczniom klasy mundu-

rowej, strażakom ochotnikom, 

członkom Wspólnoty Świdnic-

kiej, Paniom ze Świdnickiej 

Rady Kobiet, Funkcjonariuszom i Członkom Związku, Pracownikom ZR i tym 

bezimiennym Koleżankom i Kolegom, którzy dbali o bezpieczeństwo uczestni-

ków podczas biegu. 

Dziękuję za Wasz czas wolny, który poświęciliście. 

Wszystkim uczestnikom za obecność, uśmiech i sportową atmosferę, obsłu-

dze prasowej biegu za wspaniałe zdjęcia i materiały filmowe. 

Mam nadzieję, że spotkamy się za rok… na jubileuszowym biegu. 

Marian Król 

Przewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego 

NSZZ Solidarność 

Składamy serdeczne podziękowania Panu Józefowi Godlewskiemu, Prezesowi Sto-

warzyszenia Osób Represjonowanych w Specjalnych Obozach Wojskowych za prze-

kazane materiały archiwalne. 
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godz. 8.00 – msza św. w intencji Ojczyzny i Członków NSZZ „Solidarność”  

w Kościele Akademickim KUL. Po mszy złożenie wiązanki kwiatów pod po-

mnikiem św. Jana Pawła II i bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

 

godz. 8.45 – rejestracja delegatów    

 

godz. 9.30  

 

1. Uroczyste otwarcie XXXII WZDR.  

2. Przyjęcie porządku zebrania. 

3. Prezentacja książki „Zobowiązujące dziedzictwo Lubelskiego Lipca      

1980”. 

4. Wystąpienia zaproszonych gości. 

5. Informacja Regionalnej Komisji Wyborczej. 

6. Stwierdzenie prawomocności zebrania. 

7. Sprawozdanie Zarządu Regionu za okres  2018-2022. 

8. Sprawozdanie Regionalnej Komisji Rewizyjnej za okres 2018-2022. 

9. Dyskusja nad sprawozdaniami ZR i RKR. 

10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium. 

11. Wybory uzupełniające członków Zarządu Regionu i Regionalnej Komi-

sji Rewizyjnej: 

a) zgłaszanie kandydatów, 

b) zamknięcie listy, 

c) prezentacja kandydatów, 

d) głosowanie  

12. Dyskusja programowa i wolne wnioski. 

13. Przyjęcie uchwał i stanowisk. 

14. Zakończenie obrad.  
 

godz. 13.00  przerwa na obiad   
 

kolacja po zakończeniu obrad 

XXXII Walne Zebranie Delegatów  
Regionu Środkowo-Wschodniego  

NSZZ „Solidarność” 
21 czerwca 2022 r. 

 

Projekt porządku obrad 
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