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Uchwała Nr 1 

O godność, o solidarność, o Polskę 

 

30 lat temu polski świat pracy zorganizował się w Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 

„Solidarność”, dając nadzieję na godne życie w wolnej Ojczyźnie. Ta nadzieja pozwoliła przetrwać 

noc stanu wojennego. Wspierani przez Ojca Świętego Jana Pawła II i duchowieństwo polskie, a także 

przez przyjaciół z niezależnych organizacji związkowych z całego świata pokonaliśmy zbrodniczy   

system, odzyskaliśmy wolność i suwerenność. Zwyciężyliśmy! Wielu ludzi zapłaciło za to często      

najwyższą cenę – cenę życia. W 30-tą rocznicę narodzin naszego Związku składamy im wszystkim 

hołd wdzięczności – bez tej ofiary nie byłoby dziś wolnej i niepodległej Ojczyzny. 
 

O godność 
 

NSZZ „Solidarność” zrodził się z potrzeby godności i poczucia wspólnoty. 30 lat temu pracownicy 

upomnieli się o swoje podstawowe prawa – prawo do bezpiecznej i godziwie wynagradzanej pracy, prawo 

do zrzeszania się w niezależne związki zawodowe, prawo do wolności słowa, do obecności Krzyża w życiu 

publicznym. Powołaliśmy „Solidarność”, aby wspólnie o te prawa zabiegać. Dzięki temu, że zawsze na 

pierwszym miejscu stawialiśmy godność człowieka, a swoją działalność opieraliśmy na etyce               

chrześcijańskiej – mogliśmy bez przemocy zwyciężyć.  

W wolnej i niepodległej Polsce, dumni  z naszych dokonań, musimy działać na rzecz zmniejszenia 

przepaści, która dzieli biednych i bogatych, upominając się o prawo do godnej i twórczej pracy, która jest 

podstawą godnego życia i stanowi fundament realnej gospodarki. Zagrożeniem dla godności człowieka   

pozostaje bezrobocie i traktowanie pracy wyłącznie jako towaru na sprzedaż. Dlatego pełne zatrudnienie     

i podmiotowe traktowanie człowieka powinny być celem polityki gospodarczej i społecznej. Tego          

oczekujemy, tego będziemy żądać od polityków i pracodawców. 
 

O solidarność 
 

Zwyciężyliśmy komunizm, bo stanęliśmy razem – solidarni. Nie daliśmy się podzielić, ani       

zniszczyć! Tylko solidarni możemy właściwie zagospodarować wywalczoną wolność i zwyciężyć           

zagrożenia, które niesie współczesny globalny świat. Zorganizowani możemy skutecznie budować Polskę 

naszych marzeń! Nie bądźmy bierni! Korzystajmy z wywalczonych praw – prawa do zrzeszania się,          

do wolnych wyborów, do godnej pracy. Ale solidarność, to także zobowiązania. Jan Paweł II mówił          

do nas – solidarność to jeden i drugi; nigdy jeden przeciwko drugiemu. Solidarność to brzemię niesione   

razem. Pamiętajmy te słowa i stosujmy je w praktyce. 
 

 

O Polskę 
 

Patriotyzm to nie tylko postawa czasu próby i walki o wolność, to nie tylko kultywowanie tradycji, 

oddawanie czci bohaterom narodowym i pamięć o nich. To także działalność na rzecz społeczeństwa; 

uczestnictwo w wyborach, świadoma postawa obywatelska. To stawianie dobra kraju ponad interes         

polityczny i osobisty. Patriotyzm pozwala więc na mądre zagospodarowanie czasu pokoju, budowę silnego 

państwa oraz dobrobytu jego obywateli. 

 



O solidarną Europę 
 

Nie ma zjednoczonej Europy bez niepodległej Polski – głosił transparent w stanie wojennym.        

Od kilku lat wspólnie budujemy naszą przyszłość w rodzinie narodów europejskich. W 20-tą rocznicę          

powstania NSZZ „Solidarność” podkreślaliśmy konieczność przeciwstawienia się dążeniom globalnego 

kapitału do maksymalizacji zysku poprzez redukcję zatrudnienia, lekceważenie norm bezpieczeństwa            

i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Dziś, w czasie kryzysu, te słowa nabierają szczególnego           

znaczenia. Dlatego wymagane są solidarne działania europejskiego i światowego ruchu związkowego        

w obronie standardów pracy i płacy. 

W trzydzieści lat po Sierpniu 1980 roku apelujemy do rządów i instytucji  europejskich, organizacji 

pracodawców i związków zawodowych o wspólne działanie na rzecz globalizacji praw pracowniczych         

i związkowych. Globalizacja tak rozumianej solidarności pomoże walczyć z biedą i wyzyskiem, ograniczy 

patologiczną konkurencję i umożliwi zrównoważony rozwój. 
 

 

NSZZ „Solidarność” zrodził się z podniesionych głów, a nie z zaciśniętych pięści. Dziś, w tak 

trudnych miesiącach dla naszej Ojczyzny, warto o tym pamiętać. Trzydzieści lat temu rozpoczęliśmy 

– zakończony sukcesem – marsz ku wolnej Polsce. Wyzwaniem pozostaje Polska sprawiedliwa             

i solidarna, Polska dialogu, szacunku dla drugiego człowieka i troski o rodzinę, równych praw             

i  równych szans. To nasze najważniejsze zadania na najbliższe lata.  

Uchwała Nr 2 

o ustanowienie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki 

patronem NSZZ „Solidarność” 
 

Opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej, w XXX 

rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”, wyrażamy wdzięczność Bogu za odzyskaną wolność, a także     

wyniesienie do chwały ołtarzy błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki – męczennika za wiarę,       

kapelana „Solidarności”. 

Wyrażamy wdzięczność papieżowi Benedyktowi XVI za decyzję, na mocy której dniem          

wspomnienia błogosławionego Jerzego Popiełuszki będzie 19 października – dzień jego porwania                

i męczeńskiej śmierci. 

Wsłuchując się w słowa Ojca Świętego Benedykta XVI, który stwierdził, że ofiarna posługa             

i męczeństwo księdza Jerzego Popiełuszki są szczególnym znakiem zwycięstwa dobra nad złem, pragniemy 

w swoim codziennym działaniu na rzecz dobra wspólnego kierować się tą zasadą. Dlatego zwracamy się za 

pośrednictwem Episkopatu Polski do Stolicy Apostolskiej o oficjalne ustanowienie błogosławionego     

księdza Jerzego Popiełuszki Patronem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. 

Gdynia, 30 sierpnia 2010 r.  XXIV Krajowy Zjazd Delegatów  

          NSZZ „Solidarność”   

Od chwili powstania troska o Polskę to fundament naszego działania. 30 lat po podpisaniu           

porozumień w Gdańsku, Szczecinie i Jastrzębiu Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 

„Solidarność” jest potrzebny pracownikom i Polsce. Zachowujemy w naszych sercach słowa Jana Pawła II 

skierowane do nas w 2003 roku: „Władza przechodzi z rąk do rąk, a robotnicy, rolnicy, nauczyciele, służba 

zdrowia i wszyscy inni pracownicy, bez względu na to, kto sprawuje władzę w kraju, oczekują pomocy        

w obronie ich słusznych praw. Tu nie może zabraknąć „Solidarności”! I nie zabraknie! 


