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Gdańsk
Centralne obchody 35 rocznicy powstania „Soli-
darności” rozpoczęły się na Placu Solidarności po-
kojową manifestacją tysięcy związkowców,
kibiców Lechii i harcerzy. Złożono kwiaty przed
Pomnikiem Poległych Stoczniowców i histo-
ryczną bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej, na  której
została odsłonięta tablica Znak Dziedzictwa Kul-
turowego. 

Po części oficjalnej przyszedł czas wspólnej za-
bawy na festynie rodzinnym „Solidarność poko-
leń”. Prawdziwe oblężenie przeżywał park zabaw
dla dzieci. Ogromnym zainteresowaniem zwie-
dzających cieszył się także sprzęt wojskowy.
Dzieci mogły wchodzić do czołgów i wozów bojo-
wych.

Wieczorem rozpoczął się koncert „My Naród”
pomyślany jako radosna i pozytywna demonstra-
cja patriotyzmu naszych czasów. Najpierw jednak
przewodniczący KK zaprosił na scenę pierwszego
obywatela Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja
Dudę, który podkreślając, że wśród publiczności
jest wielu młodych ludzi, przypomniał, iż muzyki
tworzyła prawdziwy azyl wolności przez lata 80. 

Gwiazdą rocznicowej imprezy był Chris de
Burgh. Artysta nawiązał świetny kontakt z pub-
licznością. Swój występ rozpoczął od rozwinięcia
flagi Solidarności. Koncert i cały festyn rodzinny
zakończył wspaniały pokaz ogni sztucznych i la-
serowych efektów świetlnych.

WIELKOPOLSKA

Poznań
W niedzielę 30 sierpnia rozegrany został 4 Turniej
Piłki Nożnej z okazji Dnia Solidarności i Wolno-
ści. Po ponad 6-godzinnej rywalizacji wygrał ze-
spół TVP Poznań, który w finale pokonał AF
Team. Trzecie miejsce zajął ubiegłoroczny zwy-
cięzca - Pro-Met Koźmin Wielkopolski. Najlep-
szym strzelcem został Tomasz Dutkiewicz (TV
Poznań), a najlepszym bramkarzem Paweł Pater-
ski (AF TEAM).

Turniej zorganizowali Projekt Kibice Razem-
Lech Poznań i wielkopolska „Solidarność”, patro-
nat nad rozgrywkami objęło Wielkopolskie
Muzeum Niepodległości. Mecze odbyły się na bo-
isku MDK nr 1 przy ul. Droga Dębińska. 

Tego samego dnia w Klubie Raszyn odbył się
Turniej Szachowy „Solidarności” w grze błyska-
wicznej.  Tradycyjnie otworzył go Dariusz Lipiń-
ski, a gościem honorowym był przewodniczący

wielkopolskiej Solidarności Jarosław Lange. Spoś-
ród 34 zawodników najlepsi byli Marcin Szeląg i
Klaudiusz Urban z Akademii Szachowej w Gliwi-
cach oraz poznański szachista Tomasz Stróżyk.

31 sierpnia Mszą św. w kościele oo. Dominika-
nów i złożeniem kwiatów przed pomnikiem Poz-
nańskiego Czerwca 1956 r. wielkopolscy
związkowcy uczcili 35 rocznicę narodzin Solidar-
ności. W uroczystości wzięli również udział
przedstawiciele administracji rządowej, władz lo-
kalnych i samorządowych, parlamentarzyści.

- Święto Solidarności i Wolności nie jest zare-
zerwowane wyłącznie dla związku zawodowego
– oświadczył J. Lange. - To święto wszystkich Po-
laków, każdego z nas. 

Zwieńczeniem obchodów jubileuszu „Solidar-
ności” była 8 parada motocyklowa, która w sobotę
5 września przejechała ulicami Poznania. Wzięło
w niej udział ponad 400 motocyklistów. Na starcie
– przed pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956
r. – można było zobaczyć zarówno motory zabyt-
kowe, jak i najnowocześniejsze. 

Po ponad godzinnym rajdzie ulicami Poznania
motocykliści zjechali na ul. Metalową, gdzie wraz
ze związkowcami bawili się przy grillu i dobrej

muzyce w wykonaniu zespołu Sama River Band.
Szczególnym akcentem imprezy było wręcze-

nie szefowi wielkopolskiej „Solidarności” podzię-
kowania za wieloletnią współpracę. Prezes
Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileń-
skiej w Poznaniu, Ryszard Liminowicz, przekazał
Jarosławowi Lange  dyplom wykonany specjalnie
na tę okazję przez Władysława Saletisa artystę
rodem z Wilna zamieszkałego w Poznaniu.

Piła
31 sierpnia w samo południe członkowie „Soli-
darności” złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową
na Rondzie Solidarności w Pile. Po uroczystości
uczestnicy spotkali się w siedzibie Oddziału na
skromnym poczęstunku. Wieczorem w kościele
pw. Świętej Rodziny, w asyście pocztów sztanda-
rowych, została odprawiona Msza św. w intencji
Ojczyzny i Ludzi Pracy.

W sobotę 5 września Oddział Piła wspólnie z
KM PHILIPS, Stowarzyszeniem Solidarni Niepo-
korni oraz Porozumieniem Samorządowym zor-
ganizował piknik w pstrągarni w Krępsku

połączony ze spływem kajakowym rzeką Rurzycą.
Serwowano piwko, flaczki, bigos i kiełbaski, a gos-
podarze pstrągarni przygotowali dla uczestników
wędzone pstrągi z ekologicznej hodowli. Piękna
przyroda, dobra zabawa i wspaniała rodzinna at-
mosfera towarzyszyły uczestnikom do późnych
godzin.

W niedzielę   6 września wystartował w Pile
półmaraton PHILIPSA. Na starcie stanęło 5 tys.
Zawodników, w tym przedstawiciele Oddziało-
wego Klubu Biegacza. 

leszno
W piątek 28 sierpnia członkowie leszczyńskiej
„Solidarności” złożyli kwiaty pod obeliskiem upa-
miętniającym Sierpień 1980 r. Następnie, podczas
biesiady związkowej wręczono emerytom: Danu-
cie Duszyńskiej, Tadeuszowi Nowickiemu, Wła-
dysławowi Trawińskiemu i Romanowi Stępniowi
statuetki Robotnika Zwycięzcy oraz dyplomy z
podziękowaniem za pracę na rzecz Związku.
Spotkanie trwało do późnych godzin wieczor-
nych.

Świętowaliśmy jubileusz 



Na przeprowadzenie nieco-
dziennej akcji protestacyjnej
zdecydowali się związkowcy z
wielkopolskich instytucji kul-
tury. Zorganizowali „Bieg po
pomoc do Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Mi-
nisterstwa Finansów i Prezy-
denta RP”. Główną siłą
napędową przedsięwzięcia był
Romuald Piechocki członek
„Solidarności” w Teatrze Wiel-
kim w Poznaniu. W ciągu 9 dni
pokonał dystans z Poznania do
Warszawy o długości blisko 300
km. 10 września br. pod Minis-
terstwem Kultury i Dziedzictwa
Narodowego powitali go związ-
kowcy z Sekcji Regionalnych  z
Wielkopolski, Małopolski i Ma-
zowsza. Akcja miała na celu
zwrócenie uwagi rządzących na
bardzo złą sytuację pracowni-
ków instytucji kultury. 

- Mam nadzieję, że przez wy-
lany przez 300 km pot uda się
wspomóc naszą kulturę, wspo-
móc przede wszystkim nas.
Mamy pięknie wybudowane
teatry, pięknie odnowione
muzea, na zewnątrz wszystko
wygląda pięknie, ale w środku
pracują ludzie, którzy są chro-
nicznie niedoinwestowani i bez
przerwy spychani na dalszy
plan. Bez przerwy karzą nam
czekać, dla nas nigdy nie ma
pieniędzy – powiedział Ro-
muald Piechocki po przybyciu

na miejsce.  - Czekaliśmy cier-
pliwie 8 lat. Myślę, że bieg był
wystarczająco spektakularny, by
pani minister spojrzała na nas
łaskawszym okiem i zobaczyła,
że złotym pociągiem jesteśmy
my – obywatele, o których nikt
nie dba – dodał.

W przygotowanej petycji
związkowcy zwracają uwagę, że
zamrożenie wynagrodzeń (od
2008 r.), redukcje etatów, ode-
brania przywilejów emerytal-
nych bez żadnej rekompensaty
zagrażają stabilności pracy in-
stytucji, a także budzą niepokój
o przyszłość zawodową i oso-
bistą zatrudnionych.

„Pracownicy instytucji kul-
tury apelują o poważną i możli-

wie jak najszerszą analizę swo-
ich uwag. Niskie, często upoka-
rzające płace pracowników
kultury, jej wieloletnie niedoin-
westowanie, nie pozostają bez
wpływu na deprecjację jej samej
i związanych z nią profesji w
oczach społeczeństwa. Trwanie
takiego stanu zagraża rozwo-
jowi Kultury i naszemu Dzie-
dzictwu Narodowemu” –
czytamy w dokumencie.

Romuald Piechocki złoży pe-
tycję na ręce przedstawicieli
MKiDN, którzy przyjęli delega-
cję związkowców. Został rów-
nież  zaproszony na rozmowę z
przedstawicielem kancelarii
Prezydenta RP do Pałacu Prezy-
denckiego.

Złotym pociągiem jesteśmy
my - obywatele
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Służby specjalne posprzątają
Według ustaleń Gazety Polskiej i
Telewizji Republika służby spe-
cjalne planują zrobić „porządki”
w swoich archiwach.

Z archiwum służb specjal-
nych mogą niedługo zniknąć
ważne dokumenty dotyczące
m.in. operacji zagranicznych
Agencji Wywiadu, raporty z wi-
zyty śp. prezydenta Lecha Ka-

czyńskiego w Katyniu oraz te
powstałe po katastrofie Smoleń-
skiej. Najważniejsze kwestie,
których ślady będzie chciała za-
trzeć Agencja Wywiadu, doty-
czyć mogą udziału osób
związanych z Agencją Wywiadu
w przygotowaniach wizyty śp.
Lecha Kaczyńskiego w Katyniu
w kwietniu 2010 roku – infor-

muje portal niezależna.pl.
Wszystko ma się odbyć zgodnie
z prawem na mocy ustawy
uchwalonej głosami PO i PSL, a
którą pospiesznie podpisał Bro-
nisław Komorowski. Ustawa ta
ułatwia niszczenie dokumen-
tów w instytucjach państwo-
wych. Zmiany wejdą w życie już
od listopada.

PROFIT CLUB  

NASI PARTNERZY O SOBIE Przegłosowali wrzutkę
Posłowie przegłosowali po-
prawkę do Ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu
przestrzennym umożliwiającą
budowanie obiektów handlo-
wych o powierzchni powyżej
400 mkw. Do tej pory wymagało
to zgody gminy. Teraz sklepy
takie będą mogły powstawać
bez ograniczeń. 

Na tę niebezpieczną zmianę
zwrócili uwagę właściciele ma-
łych sklepów. Alarmują, że  do-
prowadzi ona do
nieograniczonego rozwoju
hiper- i supermarketów, likwi-
dacji mikro-, małych i średnich
firm rodzinnych, wzrostu bezro-
bocia – alarmuje przedstawiciel
drobnych kupców na stronie in-
ternetowej gazety.

Poprawkę, której nie było w
pierwotnym projekcie ustawy,

wprowadzono podczas prac w
sejmowych komisjach. 

W wywiadzie opublikowa-
nym 4 września na portalu
wPolityce.pl Jarosław Gowin na-
zwał tę sytuację zwielokrotnioną
Aferą Rywina: - W Aferze Ry-
wina chodziło o niecałe 20 mln
dolarów. W tym przypadku cho-
dzi o korzyści, bądź straty, rzędu
setek milionów złotych! Takie
korzyści mogą mieć hipermar-
kety, w większości zagraniczne,
straty będą miały małe sklepy, w
stu procentach polskie. W spo-
sób niezauważony przez Sejm i
Senat, poprzez poprawkę skut-
kującą zmianami w ustawie o za-
gospodarowaniu przestrzennym
jesteśmy bliscy sytuacji, w której
hipermarkety mogą powstawać
całkiem poza kontrolą samorzą-
dów i bez ograniczeń. Jest jesz-

cze pora, by naprawić ten błąd.
Trzeba zaprzestać procedowa-
nia nad tą ustawą, należy ją zdjąć
z porządku dziennego Sejmu. A
jeśli koalicja rządowa nie przy-
chyli się to tego wniosku, Klub
Zjednoczonej Prawicy zaapeluje
do prezydenta Dudy o zaweto-
wanie tej ustawy.   

Pytany przez portal o to, kiedy
pojawiły się takie niekorzystne
zmiany w projekcie ustawy, J.
Gowin wyjaśnił, że  z rządu pro-
jekt wyszedł w wersji niezawie-
rającej szkodliwej propozycji.
Sprawdzamy obecnie, na jakim
etapie i kto konkretnie zgłosił
kontrowersyjną poprawkę. Nie
mamy jeszcze pewności, ale
wszystko wskazuje na to, że zos-
tała ona przedstawiona na posie-
dzeniu podkomisji przez jednego
z posłów koalicji rządowej.

Senatorowie PO nie zawiedli… swoich 
Senat odrzucił wniosek prezy-
denta Andrzeja Dudy o przepro-
wadzenie dodatkowego
referendum w październiku.
Prezydent proponował, żeby
Polacy w dniu wyborów parla-
mentarnych wypowiedzieli się
w sprawie obniżenia wieku
emerytalnego, zniesienia obo-
wiązku szkolnego dla sześcio-
latków oraz ochrony Lasów
Państwowych.

Za przyjęciem wniosku było
35 senatorów, przeciw 53, a 2
wstrzymało się od głosu. Kilka
tysięcy związkowców pikietują-
cych przed parlamentem przy-
jęło ten wynik z oburzeniem.

- Pokazali, że mają nas w
nosie - mówił po ogłoszeniu wy-
niku głosowania Piotr Duda,
szef „Solidarności”. - Ekipa rzą-
dząca, a w szczególności Plat-

forma Obywatelska traktuje
państwo jak własny folwark. Po-
kazuje, jak dba o obywateli, jak
dba o tych 6 milionów Polaków,
którzy złożyli swoje podpisy
pod wnioskami o referenda. Tak

nie może być! Mam nadzieję, że
szybko zmienimy tę władzę i
przyjdzie kolejna, która będzie
służyć społeczeństwu. Wiemy,
co zrobimy 25 października - za-
powiada lider Związku. hd

Od ponad trzydziestu lat, w
trzecią niedzielę września, lu-
dzie „Solidarności” w skupieniu
i modlitwie pielgrzymują do
tronu Królowej Polski na Jasnej
Górze. Zwyczaj ten zapoczątko-

wał bł. ks. Jerzy Popiełuszko,
patron NSZZ „Solidarność”. 

Pielgrzymując do Jasnogór-
skiej Pani w dniach 19-20
września,  będziemy dziękować
za opiekę nad naszym Związ-

kiem. Będziemy prosić o jej
wsparcie dla pracowników, ich
rodzin oraz dla tych, którzy
pracy nie mają, abyśmy w naszej
Ojczyźnie mogli godnie praco-
wać i żyć.

Program pielgrzymki:    

a 19 września – sobota
godz. 19.00 – Msza św. na
Szczycie, przewodniczy ks.
bp Artur Miziński, Sekretarz
Generalny Konferencji Epi-
skopatu Polski, godz. 21.00
– apel Jasnogórski w Kaplicy
Cudownego Obrazu MB –
ks. bp Artur Miziński, godz.
21.45 – Droga Krzyżowa na
Wałach Jasnogórskich.

a 20 września – niedziela
godz. 00.00 – koncelebro-
wana Msza św. w Bazylice,
godz. 1.00-4.30 – czuwanie
modlitewne w Kaplicy Cu-
downego Obrazu,  godz.
7.00 – Droga Krzyżowa na Wałach, godz. 9.00 – modlitwa różańcowa ze szczytu Jasnej
Góry, godz. 10.00 – koncert w wykonaniu muzyków Filharmonii Lubelskiej,  godz. 10.40 –
wystąpienie Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy, godz.
11.00 – uroczysta Suma pod przewodnictwem ks. Abp. Stanisława Budzika, Metropolity
Lubelskiego.

Pielgrzymka do tronu Królowej


