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Wstęp
Najnowszą historię Polski trudno zrozumieć bez NSZZ „Solidarność”. Czterdzie-
ści lat istnienia, choć to czas niezbyt długi dla historii państwa, w przypadku wyda-
rzeń dwudziestowiecznych, posiada ogromne znaczenie. Wydarzenia, w których 
główny udział miała „Solidarność” nie bez powodu został nazwany „rewolucją 
Solidarności”. Upadek komunizmu zapoczątkowany w lipcu i sierpniu 1980 roku 
dotknął całą Europę środkowo — wschodnią. W roku jubileuszowym — 40-lecia 
istnienia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” war-
to, a nawet trzeba, przypomnieć fakty z tych czterech dziesięcioleci. Z pewnością 
w skali ogólnokrajowej zrobią to instytucje i organizacje ogólnopolskie: władze 
krajowe Związku, Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Dziedzictwa „Solidar-
ności”, itp. Na regionalnych strukturach ciąży powinność przypomnienia wyda-
rzeń jakie rozgrywały się na ziemi świętokrzyskiej — w Regionie Świętokrzyskim 
NSZZ „Solidarność”. Temu celowi służy niniejsze wydawnictwo — kalendarium 
40-lecia Świętokrzyskiej „Solidarności”.

Spis wydarzeń opracowany został w oparciu o prace dr. Ryszarda Kruszel-
nickiego, pracownika Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach oraz 
na podstawie informacji zamieszczanych w Tygodniku Solidarność Świętokrzy-
ska. Oprócz odnotowanych wydarzeń zawartych w tym wydawnictwie, doliczyć 
należy również wydarzenia cykliczne, organizowane przez Region Świętokrzyski 
NSZZ „Solidarność” oraz wydarzenia ogólnospołeczne, w których zawsze uczest-
niczyli ludzie „Solidarności”.

Do wydarzeń cyklicznych o charakterze związkowym należy zaliczyć:
1. Coroczne regionalne uroczystości opłatkowe (okres bożonarodzeniowy).
2. Konkurs Wiedzy o NSZZ „Solidarność” (od 2002 r., w miesiącu kwietniu,  
dla uczniów szkół średnich).
3. Uroczystości 1 Maja w  Międzynarodowym Dniu Solidarności Ludzi Pracy 
i święcie św. Józefa Robotnika (od 2005r. corocznie odbywa się Pielgrzymka Ludzi 
Pracy do kieleckiego sanktuarium św. Józefa).
4. Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków, który od 
1992r. przejeżdża przez Kielce i województwo (przełom czerwca i lipca).
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5. Uroczystości rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” — 31 sierpnia (od 2005r. 
jako Dzień Wolności i Solidarności).
6. Ogólnopolska Pielgrzymka Świata Pracy na Jasną Górę, w której corocznie 
bierze udział około 1 tys. osób z Regionu Świętokrzyskiego (corocznie, 3 niedziela 
września).
7. Pielgrzymka Zbrojeniówki do Ostrej Bramy w Skarżysku-Kamiennej, w której 
biorą udział związkowcy z tej branży z całego kraju (corocznie, od 1995r., w ostat-
nią sobotę września).
8. Pielgrzymka Hutników do Sanktuarium w Kałkowie k/Starachowic, w której 
biorą udział związkowcy z całego kraju (corocznie, od 1996r., w pierwszą sobotę 
października).
9. 19 października — corocznie, w rocznicę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, uro-
czystości religijne w kieleckiej bazylice katedralnej.
10. 13 grudnia — coroczne uroczystości upamiętniające ofiary stanu wojennego 
(w Kielcach i w niektórych powiatach).

Ponadto struktury związkowe (region, sekcje branżowe i organizacje zakła-
dowe) corocznie biorą udział w uroczystościach:
1. Upamiętniających morderstwo katyńskie i ofiary Golgoty Wschodu (corocz-
nie, w połowie kwietnia).
2. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
3. 4 lipca — upamiętnienie ofiar żydowskich i polskich komunistycznej prowo-
kacji z 1946r. (Kielce, ul. Planty 7).
4. 1 sierpnia — coroczne uroczystości związane z wybuchem Powstania War-
szawskiego.
5. 12 sierpnia — coroczne uroczystości upamiętniające wkroczenie w 1914r. ka-
drówki do Kielc (marsz kadrówki wskrzeszony w 1981r. przez Region Małopolski 
i Świętokrzyski NSZZ „Solidarność”).
6. 11 listopada — coroczne uroczystości odzyskania niepodległości w 1918r.

Oddając do rąk Państwa kalendarium wydarzeń w formie kolejnego Zeszy-
tu Związkowego, liczymy na przychylną lekturę, ale także na zwrotne informacje, 
uzupełnienia. Wszystkie te uwagi będą cenne i być może przyczynią się do uzu-
pełnienia w kolejnych publikacjach.   

Waldemar Bartosz
Przewodniczący

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”



Przedmowa
Na początku lipca 1980r. na skutek podwyżek cen rozpoczęły się strajki w za-

kładach pracy na południu i wschodzie kraju, przede wszystkim na Lubelszczyźnie.  
14 sierpnia w Stoczni Gdańskiej wybuchł strajk w obronie zwolnionej z pracy Anny 
Walentynowicz. Po kilku dniach fala strajkowa zaczęła rozprzestrzeniać się na ca-
łym Wybrzeżu. W Gdańsku powołano Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, który 
sformułował 21 postulatów, wśród nich żądanie utworzenia wolnych i niezależnych 
związków zawodowych. 

W lipcu 1980r. w woj. kieleckim zastrajkowały grupy pracowników (w sumie 
170 osób) w trzech zakładach pracy. W sierpniu protesty z udziałem nielicznych 
grup odnotowano w Końskich i Ostrowcu Świętokrzyskim. W trzeciej dekadzie 
sierpnia w Skarżysku–Kamiennej i Starachowicach strajkowało już kilkaset osób. 
Przełomowe znaczenie dla rozwoju wydarzeń miały dwa strajki w Fabryce Łożysk 
Tocznych „Iska” w Kielcach: 29–30 sierpnia oraz 11–18 września 1980r. We wrze-
śniu 1980r. w Kielcach strajkowało kilkanaście zakładów pracy. W połowie miesiąca 
przedstawiciele kieleckich zakładów utworzyli Międzyzakładowy Komitet Założy-
cielski Kieleckich Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych. Powstał 
najsilniejszy w województwie ośrodek organizacyjny nowego ruchu związkowego. 

Protesty objęły także Końskie i Starachowice. Do mniejszych akcji strajkowych 
doszło ponadto w Busku Zdroju, Dyminach i Białogonie, Jędrzejowie, Skarżysku
-Kamiennej, Ostrowcu Świętokrzyskim i Włoszczowie. Od lipca do września 1980r. 
w woj. kieleckim zastrajkowało ok. 30 tys. osób. Udział tysięcy ludzi w strajkach 
i protestach przełamywał barierę strachu, nieodłącznego elementu ówczesnego ży-
cia codziennego. Hasła sprawiedliwości, godności i podmiotowości społeczeństwa 
znacząco wpłynęły na skalę mobilizacji społecznej i zasięg protestów.

W październiku 1980r. w Kielcach utworzono Zespół Redakcyjny Wydaw-
nictw Związkowych. Od 19 października wydawano pismo „Solidarność Świę-
tokrzyska”. W  regionie w  okresie „karnawału Solidarności” ukazało się ponad  
30 czasopism. Najwięcej w Kielcach oraz w Ostrowcu Świętokrzyskim, Skarżysku-Ka-
miennej i Starachowicach. W społeczeństwie gwałtownie wzrosła potrzeba poznania 
prawdy o historii Polski XX w. Ujawniano kompromitującą komunistów przeszłość. 
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10 listopada 1980 r. w 250 zakładach i instytucjach regionu świętokrzyskiego 
było 145 tys. członków „Solidarności”. Pod koniec lutego 1981 r. związek istniał 
w 670 zakładach pracy, należało do niego ponad 190 tys. osób. W 250 zakładach 
na terenie Kielc było 85 tys. członków „Solidarności”, w 50 ostrowieckich 26 tys., 
a w 39 skarżyskich 18 tys. osób. Początkowo Zarządem Oddziału Świętokrzyskiego 
NSZZ „Solidarność” kierował Tadeusz Janaszek a od 3 listopada 1980r. Mirosław 
Domińczyk. W połowie 1981 r. na przewodniczącego Zarządu Regionu Święto-
krzyskiego „Solidarności” został wybrany Marian Jaworski. 

Aktywnie w proces budowania społeczeństwa obywatelskiego włączyła się 
rolnicza „Solidarność”. Pod koniec lutego 1981r. posiadała ona struktury w kilku-
dziesięciu gminach i kilka tysięcy członków. Najlepiej zorganizowane były gmi-
ny: Waśniów (pow. opatowski, gdzie we wsi Garbacz we wrześniu 1980 r. powstał 
pierwszy ośrodek niezależnego ruchu związkowego), Złota (pow. pińczowski) 
i Bieliny (pow. kielecki). W grupie inspiratorów i organizatorów niezależnych 
związków rolniczych na wsi świętokrzyskiej byli m.in. Władysław Bujnowski,  
Tadeusz Kowalczyk, Wanda Pomianowska, Wacław Rembosz. 

Kilkanaście miesięcy funkcjonowania „Solidarności” w latach 1980–1981 
to nieustanne zmagania o poszerzanie obszarów wolności i łamanie monopolu 
władzy komunistycznej w różnych sferach życia społecznego. Stawiane w debacie 
publicznej postulaty wolności, demokracji i suwerenności, walka o podmiotowe 
traktowanie pracowników, dynamiczny rozwój różnych inicjatyw społecznych, 
sprzyjały kształtowaniu się społeczeństwa obywatelskiego. Następował proces od-
budowywania więzi międzyludzkich, uczono się odwagi a zarazem odpowiedzial-
ności za słowa i czyny.

Pierwsze Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ  
„Solidarność”, które odbyło się pod koniec czerwca i na początku lipca 1981r. po-
przedzone zostało wyborami 499 delegatów. Tysiące osób, które brały udział w tych 
wyborach, po raz pierwszy w historii PRL przeżywały prawdziwą lekcję demokra-
cji. Demokratyczne zasady działania i sposoby organizacji odbudowywały kulturę 
polityczną polskiego społeczeństwa. Atmosferę tamtych dni dobrze oddaje Dekla-
racja Programowa I Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu 
Świętokrzyskiego. Oto jej fragment:

„Zrodził nas sierpniowy bunt Robotników Wybrzeża. Świadomy zdeter-
minowany opór przeciwko kłamstwu, poniżeniu robotników i całego Narodu.  
To Oni – Robotnicy Sierpnia ’80 wykazali najwyższy stopień odwagi, i zarazem 
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ufności w zwycięstwo rozumu i sprawiedliwości. (…) Jesteśmy dziećmi pokoleń 
Polaków, od tysiąca lat wiernych etycznemu przesłaniu chrześcijaństwa, w którym 
żyła i żyje cała podzielona Europa. Żyjąc w jej środku stanowimy Naród otwarty 
na świat, naród o wielkich tradycjach tolerancji nie żywiący i obecnie do żadnego 
innego Narodu uczuć nienawiści. Nauczyliśmy się bronić swej Ojczyzny. Potrafimy 
przetrwać największą przemoc i największe upokorzenie. (…) Jako »Solidarność« 
nie mamy w historii takich punktów odniesienia, które moglibyśmy obecnie kon-
tynuować bez konieczności podejmowania działań, wykraczających w przeszłości 
poza zwykłą domenę związków zawodowych. Jesteśmy przekonani, że wiele z tego 
co robimy obecnie przejmą w przyszłości inne instytucje i ruchy społeczne. (…) 
Tworzymy związek zawodowy ale jesteśmy świadomi swej politycznej siły. Nie 
chcemy walczyć z władzą, chcemy by wyłoniło ją społeczeństwo i dbało o jej siłę. 
Siłę władzy z mandatu społecznego”. 

Władze komunistyczne wprowadzając 13 grudnia 1981r. stan wojenny, 
w sposób brutalny zahamowały wolnościowe dążenia społeczeństwa polskiego. 
Ale władzy komunistycznej nie udało się rozbić niezależnych sił społecznych.  
Zmiany w świadomości, dążeniach i postawach Polaków były nieodwracalne.  
Postępował rozkład ustroju i rządów komunistycznej dyktatury. Rozpoczął się długi 
marsz ku wolności i niepodległości.

Ryszard Śmietanka–Kruszelnicki





KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia
w historii Regionu Świętokrzyskiego
Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego „Solidarność” 

1980-2020
 
1980 rok

Sierpień — Krótkotrwałe akcje strajkowe w Kielcach — Fabryka Samochodów 
Specjalizowanych „Polmo-SHL”, Fabryka Łożysk Tocznych „Iskra”; w Skarżysku
-Kamiennej — Zakłady Metalowe „Predom-Mesko”; w Starachowicach — Fabry-
ka Samochodów Ciężarowych.

29-30 sierpnia — Strajk w Fabryce Łożysk Tocznych „Iskra”; powstanie Zakłado-
wego Komitetu Strajkowego, sformułowanie 32 postulatów.

11 września — Początek drugiego strajku w „Iskrze”.

13 września — Powstanie Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego  
Kieleckich Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych; pierwszym prze-
wodniczącym Tadeusz Janaszek.

24 września — Podpisanie w Warszawie przez Mirosława Domińczyka deklaracji 
przystąpienia Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego do Krajowej Komi-
sji Porozumiewawczej „Solidarność”.

19 października — Ukazuje się pierwszy numer pisma „Solidarność Świętokrzyska” 
— od trzeciego numeru: „Biuletyn NSZZ »Solidarność« Regionu Świętokrzyskiego”.

3 listopada — Zmiany personalne; przewodniczącym Zarządu zostaje wybrany 
Mirosław Domińczyk, jego zastępcami Henryk Kuliński i Ryszard Iwańczyk.
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1981 rok

Styczeń — 90% zakładów zrzeszonych w regionalnej strukturze „Solidarności” 
bierze udział w dwugodzinnym ogólnopolskim strajku ostrzegawczym.

23 lutego — Powołanie Prezydium Założycielskiego Komitetu Obrony Więzio-
nych i Prześladowanych za Przekonania.

27 marca — Udział w ogólnopolskim strajku ostrzegawczym — w związku z tak 
zwaną prowokacją bydgoską — wszystkich struktur związkowych zrzeszonych 
w „Solidarności”.

20, 22, 26 czerwca i 4–5 lipca — Walny Zjazd Delegatów Regionu Świętokrzyskie-
go „Solidarność”; wybór nowego Zarządu Regionu; przewodniczącym Zarządu 
zostaje Marian Jaworski, jego zastępcami Michał Chałoński i Jerzy Stępień.

Sierpień–październik — Napięcie społeczne i groźba masowych strajków w Stara-
chowicach, Jędrzejowie, Busku-Zdroju i Ostrowcu Świętokrzyskim spowodowane 
złym stanem zaopatrzenia ludności w podstawowe artykuły żywnościowe.

10 listopada — Kielce, niezależne obchody rocznicy odzyskania przez Polskę nie-
podległości; w przyjętej rezolucji domagano się „aby dzień 11 listopada stał się 
oficjalnym świętem państwowym” a  „Godłu Polskiemu” została „przywrócona 
korona” — „jako symbol Odzyskania Niepodległości”.

13–15 grudnia — Strajk okupacyjny w  Hucie imienia Marcelego Nowotki 
w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Do końca grudnia 1981 roku — Internowanie 312 osób z ówczesnego wojewódz-
twa kieleckiego.

Grudzień — Początek akcji niesienia pomocy internowanym i  ich rodzinom 
przez Kościół — w 1982 roku formalnie ogłoszono powstanie Biskupiego Komi-
tetu Pomocy Potrzebującym.

1982 rok

13–22 czerwca — Zbiorowa głodówka w ośrodku odosobnienia w Kielcach.

Koniec sierpnia — Pierwsze aresztowania członków Komitetu Oporu Społeczne-
go w Kielcach.
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31 sierpnia — Demonstracje uliczne w Kielcach i Starachowicach z udzia-
łem kilku tysięcy osób; w Kielcach dochodzi do brutalnej interwencji funkcjo-
nariuszy ZOMO; 7 listopada umiera, pobity podczas demonstracji w Kielcach,  
Stanisław Rak.

1983 rok

Luty — Pobyt Lecha Wałęsy w Suchedniowie, Skarżysku-Kamiennej i Wąchocku.

l maja — Próba — zablokowana przez Milicję Obywatelską — przeprowadzenia 
niezależnej manifestacji w Kielcach.

1984 rok

Kwiecień–czerwiec — Akcje ulotkowe podziemia na dużą skalę nawołujące do 
zbojkotowania wyborów do rad narodowych w dniu 17 czerwca 1984 roku.

3–16 grudnia — Protest młodzieży Zespołu Szkół Zawodowych we Włoszczowie 
w obronie usuniętych krzyży.

1985 rok

1 maja — Kielce, wpadka drukarni Kieleckiego Komitetu Oporu Społecznego.

1986 rok

12 października — Powstanie jawnej Tymczasowej Rady Solidarności Regionu 
Świętokrzyskiego — w składzie: Marian Jaworski, Kazimierz Koruba, Bogdan Ryś, 
Jerzy Stępień przekształconej później w Regionalną Komisję Wykonawczą.

1988 rok

10–12 czerwca — Uroczystości pogrzebowe majora Jana Piwnika „Ponurego” 
między innymi w Janowicach, Wąchocku i na Wykusie w Górach Świętokrzyskich 
z udziałem tysięcy ludzi otwarcie manifestujących swoje przekonania polityczne.

Czerwiec 1988–styczeń 1989 — Powstawanie jawnych komisji zakładowych  
„Solidarności” w najważniejszych zakładach pracy województwa kieleckiego.

1989 rok

7 kwietnia — Powołanie Komitetu Obywatelskiego Niezależnego Samo-
rządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego  
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— 7 września 1989 roku nastąpiło przekształcenie w  Świętokrzyski Komitet 
Obywa telski z Jerzym Stępniem jako przewodniczącym.

4 maja — Przekształcenie Regionalnej Komisji Wykonawczej Regionu Świę-
tokrzyskiego w  Tymczasowy Zarząd Regionu Świętokrzyskiego „Solidarność” 
z Marianem Jaworskim na czele.

4 czerwca — W  wyborach do Sejmu i  Senatu wszyscy kandydaci Komitetu 
Obywatelskiego zdobyli mandaty poselskie — Juliusz Braun, Edward Rzepka,  
Michał Chałoński, Adam Mitura, Tadeusz Kowalczyk, Maria Stolzman i senatorskie  
— Jerzy Stępień, Stanisław Żak.

Grudzień — Drugi Walny Zjazd Delegatów Regionu Świętokrzyskiego „Solidar-
ność”; przewodniczącym Zarządu Regionu został wybrany Waldemar Bartosz.

1990 rok

7 stycznia — Otwarcie i  poświęcenie przez biskupa Mieczysława Jaworskiego 
w asyście ks. Edwarda Panka apteki z lekami pochodzącymi z darów. Inicjatorem 
uruchomienia przy Zarządzie Regionu apteki jest grupa farmaceutów związanych 
z NSZZ „Solidarność”. Kierownikiem apteki przez cały czas jej funkcjonowania 
(do 2005r.) jest Maria Kurowska.

1991 rok

8 sierpnia–11 września — Strajk w  ZS „Star” w  Starachowicach. Powodem 
34-dniowego protestu jest widmo upadłości zakładu a wywalczonym skutkiem 
program specjalny dla Starachowic przyjęty przez Ministerstwo Pracy i Polityki 
Socjalnej.

31 sierpnia — Obrady Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w ZS „Star” w Stara-
chowicach. Posiedzenie to odbywa się dla poparcia żądań strajkującej załogi „Stara”.

1992 rok

17 października — Odsłonięcie i poświęcenie pomnika ks. Jerzego Popiełuszki 
w paryskiej dzielnicy Issy les Moulineaux. W uroczystości bierze udział delegacja 
Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” — współfundator pomnika.

listopad — Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” powołuje 
Klub Społecznej Inspekcji Pracy. Klub działa nieprzerwanie do chwili obecnej.
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1993 rok

10 września — Ukazuje się pierwszy numer „Tygodnika Solidarność Świętokrzy-
ska”. Tygodnik jest pismem Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” uka-
zującym się, jako wkładka do „Tygodnika Solidarność”.

wrzesień — Region Świętokrzyski NSZZ „Solidarność” wystawia swoich kan-
dydatów na posłów do Sejmu RP. Na liście związkowej znajdują się: Waldemar 
Bartosz, Adam Kogut, Marek Kwiatkowski, Edmund Zając, Michał Markowski, 
Helena Obara, Dariusz Różański, Janina Piastowska, Czesław Gamrat, Krzysztof 
Lipiec, Józef Włodarczyk.

25 października — Podpisanie porozumienia kończącego dziewięciomiesięczny 
spór zbiorowy pomiędzy Zarządem Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidar-
ność” a wojewodą kieleckim ws. groźby upadku zakładów pracy.

1994 rok

7 lutego — Klub Myśli Społecznej powołany przez Zarząd Regionu Świętokrzy-
skiego inauguruje swą działalność. Celem Klubu jest dyskusja nad problemami 
społecznymi, ekonomicznymi i politycznymi.

27 maja — Kilka tysięcy związkowców z Regionu Świętokrzyskiego uczestniczy 
w ogólnopolskiej manifestacji NSZZ „Solidarność” w Warszawie przeciwko poli-
tyce rządu SLD-PSL.

6-11 czerwca — W Regionie gości przewodniczący Wolnych Związków Zawodo-
wych Białorusi — Gienadij Bykow.

lipiec — Rozpoczyna się zbiórka podpisów pod Obywatelskim projektem Kon-
stytucji RP opracowanym z inicjatywy NSZZ „Solidarność”. 15 lipca w Kielcach, 
Skarżysku-Kamiennej i Końskich przebywa Marian Krzaklewski w ramach kam-
panii promocyjnej. W Regionie zebrano 17 tys. podpisów popierających Obywa-
telski projekt Konstytucji.

1995 rok

7-8 kwietnia — Obrady VI Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” 
Regionu Świętokrzyskiego w Trzuskawicy k/Kielc.

29 maja — Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” włącza się 
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w ogólnopolską akcję protestacyjną Związku przeciw polityce rządu SLD-PSL. Tego 
dnia organizowana jest pikieta przed siedzibą władz wojewódzkich w Kielcach.

29 grudnia — Rozpoczyna się kampania referendalna w sprawie powszechnego 
uwłaszczenia (projekt NSZZ „Solidarność”).

1996 rok

4 stycznia — Zostaje powołany Świętokrzyski Ruch Uwłaszczeniowy podczas 
spotkania z prof. Adamem Bielą (KUL) w auli Wyższego Seminarium Duchow-
nego w Kielcach. Członkowie Ruchu przyjmują deklarację programową.

18 lutego — Ogólnokrajowe Referendum Uwłaszczeniowe. Ze względu na fre-
kwencję (ok. 9 mln głosujących) wyniki referendum nie są wiążące.

26–28 czerwca — W Poznaniu obraduje VIII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ 
„Solidarność”, który powołuje Akcję Wyborczą Solidarność. KZD nadaje hono-
rowe członkostwo NSZZ „Solidarność” ks. Czesławowi Wali. Wniosek składają 
Zarządy Regionów NSZZ „Solidarność”: Świętokrzyskiego i Ziemia Radomska.

31 sierpnia — W Warszawie w ramach Ogólnopolskiego Dnia Solidarności de-
monstruje ok. 80 tys. związkowców NSZZ „Solidarność”, w tym ok. 3 tys. z Regio-
nu Świętokrzyskiego.

6 września — W  ZM „Zamtal” w  Końskich rozpoczyna się strajk okupacyjny 
w związku z zapowiedzią zwolnienia wszystkich pracowników.

19 października — W  Warszawie na Żoliborzu, nieopodal grobu ks. Jerzego  
Popiełuszki Prymas Józef Glemp święci pomnik ks. Jerzego, męczennika i patro-
na „Solidarności”. Monument jest ufundowany przez Region Świętokrzyski NSZZ 
„Solidarność”.

11 listopada — Pielgrzymi NSZZ „Solidarność” z  Regionu Świętokrzyskie-
go uczestniczą w  uroczystościach na Watykanie. Mszy św. przewodniczy abp  
Tadeusz Gocłowski. Następnego dnia pielgrzymi składają hołd poległym żołnie-
rzom na Monte Cassino.

1997 rok

maj — Otwarcie w  Warszawie Centrum Partnerstwa Społecznego DIALOG, 
w  którym pracuje Komisja Trójstronna ds. Społeczno-Gospodarczych. Jednym 
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z przedstawicieli „Solidarności” w Komisji jest Waldemar Bartosz — przewodni-
czący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”.

maj — Przedstawiciele KZ NSZZ „Solidarność” w CHEMAR SA Kielce odbierają 
w Gdańsku nagrodę za zajęcie I miejsca w ogólnopolskim konkursie Komisji Kra-
jowej NSZZ „Solidarność” na Najaktywniejszą Organizację Związkową w ramach 
Ochrony Środowiska Pracy.

lipiec — Region Świętokrzyski NSZZ „Solidarność” powołuje Sztab Akcji  
„Pomoc dla Powodzian”, którego celem jest koordynacja i niesienie pomocy dla 
ofiar powodzi.

21 września — AWS w  województwie kieleckim uzyskuje w  wyborach parla-
mentarnych 5 mandatów poselskich i  jeden senatorski. Oprócz związkowców: 
Waldemara Bartosza, Stanisława Głowackiego i  Jana Orańca posłami zostają  
Mariusz Olszewski i Grzegorz Walendzik. Senatorem zostaje związkowiec Krzysztof  
Lipiec. AWS uzyskuje 33,9% głosów do Sejmu. Frekwencja wynosi 59%.

16 października — Poświęcenie sztandaru Komisji Zakładowej NSZZ „Solidar-
ność” w Telekomunikacji Polskiej SA w Kielcach. Głównym celebransem mszy 
świętej w kieleckiej katedrze jest biskup kielecki Kazimierz Ryczan.

18 października — W budowli zwanej Golgotą w Sanktuarium Matki Bożej Bole-
snej Królowej Polski w Kałkowie zostaje poświęcona Kaplica Hutników Polskich.

11 listopada — Poświęcenie sztandaru KZ NSZZ „Solidarność” w  Zakła-
dach Zbożowo-Młynarskich „PZZ” Kielce. Sztandar poświęca w  kościele pw.  
Matki Boskiej Częstochowskiej w  kieleckim Malikowie proboszcz parafii  
ks. Janusz Popielski.

7 grudnia — W kościele Jana Ewangelisty w Pińczowie zostaje poświęcony sztan-
dar KZ NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Gipsowego „Dolina Nidy” 
SA w Pińczowie.

13 grudnia — W Bazylice Katedralnej w Kielcach podczas mszy świętej sprawo-
wanej w rocznicę ogłoszenia stanu wojennego zostaje poświęcony przez biskupa 
kieleckiego K Ryczana, sztandar KZ NSZZ „Solidarność” w EXBUD Kielce.

19-20 grudnia — W  Poznaniu obraduje IX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ  
„Solidarność”. Zjazd określa stanowisko Związku wobec Ruchu Społecznego AWS.
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1998 rok

14 stycznia — Powołanie Tymczasowego Zarządu Ruchu Społecznego AWS woje-
wództwa kieleckiego. Pełnomocnikiem wojewódzkim zostaje Waldemar Bartosz, 
zastępcami parlamentarzyści AWS, skarbnikiem Danuta Katanowska, sekreta-
rzem Andrzej Pawlik, rzecznikiem prasowym Tankred Grabowski.

11 lutego — W Krakowie przed siedzibą Wytwórni Ozdób i Galanterii Szklanej 
„CALIK” pikietują członkowie „Solidarności” zatrudnieni w filii w Miechowie. 
Powodem jest łamanie praw pracowniczych i niewypłacanie wynagrodzeń.

18 kwietnia — Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach i były 
duszpasterz Świata Pracy Diecezji Kieleckiej ks. Marian Florczyk przyjmuje sakrę 
biskupią w kościele pw. Św. Józefa Robotnika w Kielcach. Konsekratorem jest me-
tropolita krakowski kardynał Franciszek Macharski.

czerwiec — Ukazuje się 1. numer „Magazynu Tygodnika Solidarność — TYSOL”.

19–20 czerwca — VII Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego 
NSZZ „Solidarność” w ZPW „Trzuskawica”.

2 września — W Kielcach przebywa premier Jerzy Buzek. W Kieleckim Centrum 
Kultury bierze udział w oficjalnej inauguracji kampanii wyborczej AWS w wybo-
rach samorządowych.

24–25 września — W Jastrzębiu Zdroju dziesięciu delegatów ze Świętokrzy-
skiej „Solidarności” uczestniczy w X Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ  
„Solidarność”, który jest Zjazdem wyborczym. Przewodniczącym Komisji Krajowej,  
po raz trzeci, zostaje Marian Krzaklewski.

11 października — Pierwsze wybory do trzech szczebli samorządów. W wybo-
rach do Sejmiku województwa świętokrzyskiego Akcja Wyborcza Solidarność 
otrzymuje 10 mandatów (22,2%).

18 października — W Domu Środowisk Twórczych w Kielcach odbywa się  
I Konwencja Regionalna RS AWS.

14–20 października — II Pielgrzymka Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Soli-
darność” do Watykanu, do Ojca Świętego Jana Pawła II. Punktem kulminacyjnym 
jest audiencja generalna.
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8 listopada — Odsłonięcie i poświęcenie w Wiśniówce k/Kielc Pomnika Czynu 
Legionowego odbudowanego dzięki zaangażowaniu MOZ NSZZ „Solidarność” 
w Kopalniach Kwarcytu i Dolomitu. Pomnik pierwotnie (w 1938r.) ufundowali 
robotnicy Kamieniołomu Wiśniówka.

19 grudnia — W  sali Wojewódzkiego Domu Kultury w  Kielcach odbywa się 
pierwsze Regionalne (wojewódzkie) Zgromadzenie Ruchu Społecznego AWS.  
Do RS AWS w województwie świętokrzyskim należy 550 osób z tego ponad 200 
delegatów uczestniczy w zjeździe. Gościem Zgromadzenia jest m.in. wicepremier 
Janusz Tomaszewski.

1999 rok

29 marca — Świętokrzyski Klub Pracy rozpoczyna wydawanie dwutygodnika dla 
bezrobotnych pt. Pośredniak.

16 kwietnia — Rada Regionalna Akcji Wyborczej Solidarność powołuje Forum 
Samorządowe województwa świętokrzyskiego i  przyjmuje Klub Radnych Kielc 
w skład AWS.

23–24 kwietnia — Przedstawiciele Świętokrzyskiej „Solidarności” biorą udział 
w ogólnopolskiej Pielgrzymce „Solidarności” do licheńskiego sanktuarium Matki 
Bożej Bolesnej. Podczas uroczystości zostaje odsłonięty pomnik ks. Jerzego Popie-
łuszki oraz obelisk upamiętniający powstanie NSZZ „Solidarność”. Uczestnika-
mi pielgrzymki są m.in. marszałek Senatu Alicja Grześkowiak oraz szef Związku  
Marian Krzaklewski.

12 czerwca — Papież Jan Paweł II odwiedza Sandomierz. W spotkaniu z Ojcem 
Świętym uczestniczą wraz z pół milionem pielgrzymów członkowie Świętokrzy-
skiej „Solidarności”.

lipiec — Na zaproszenie przewodniczącego Zarządu Regionu Świętokrzyskiego 
NSZZ „Solidarność” Waldemara Bartosza i wojewody świętokrzyskiego Woj-
ciecha Lubawskiego przybywa do Kielc delegacja Związku Robotników Litwy 
— Lietuvos Darbininkų Sąjunga na czele z prezydent Aldoną Balsiene.

4 września — Poświęcenie sztandaru Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
w Państwowym Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej. Uroczystość ma 
miejsce w kościele Bożego Ciała w Busku-Zdroju.
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6 września — Podpisanie porozumienia protestującej załogi z zarządem firmy za-
wieszającego strajk okupacyjny w Przedsiębiorstwie Budowy Maszyn i Konstruk-
cji „Ostrowiec” SA z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pracownicy przystąpili 
do strajku broniąc miejsc pracy, które były zagrożone poprzez nieodpowiedzialną 
sprzedaż akcji spółki PBMiK przez V NFI „Victoria”.

25 września — W  Trzuskawicy obraduje VIII Walny Zjazd Delegatów Regio-
nu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”. Jest to zjazd sprawozdawczy. Delegaci 
podejmują m.in. stanowisko popierające działania parlamentu i rządu wprowa-
dzające reformę administracyjną a  w  szczególności powstanie samorządowego 
województwa świętokrzyskiego.

20 października — Na wzgórzu katedralnym w Kielcach biskupi: Stanisław Szy-
mecki i Kazimierz Ryczan poświęcają pomnik ks. Jerzego Popiełuszki. Ceremonii 
odsłonięcia dokonują: Marian Krzaklewski i Waldemar Bartosz. Fundatorem po-
mnika jest Świętokrzyska „Solidarność”, twórcą odlanej z brązu figury ks. Jerzego 
— rzeźbiarz Grzegorz Łagowski.

5 grudnia — Poświęcenie sztandaru organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność” 
w Kieleckich Kopalniach Surowców Mineralnych. Ceremonii poświęcenia doko-
nał ks bp K. Ryczan podczas mszy św w kieleckiej katedrze.

2000 rok

10 lutego — „Solidarność” i pozostałe związki zawodowe w FSC STAR w Stara-
chowicach ogłaszają strajk okupacyjny. Powód protestu: niedotrzymanie zobo-
wiązań właścicielskich przez inwestora („Zasada SA”) dotyczących utrzymania 
zatrudnienia. 14 lutego koniec strajku i podpisanie porozumienia.

17 marca — Członkowie Świętokrzyskiej „Solidarności” udają się do Rzymu na 
III Ogólnopolską Pielgrzymkę „Solidarności”. 19 III przyjęcie pielgrzymów przez 
Jana Pawła II na audiencji generalnej.

17 maja — W  województwie świętokrzyskim przebywa premier Jerzy Buzek. 
Premier spotyka się z samorządowcami w gminie Morawica. Składa też kwiaty 
pod pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki w Kielcach i spotyka się z członkami RS 
AWS województwa świętokrzyskiego.

7 lipca — W  kieleckim MPK pracownicy organizują dwugodzinny strajk 
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ostrzegawczy. Powodem jest brak postępu w rozmowach w ramach sporu zbioro-
wego wszczętego przez związki zawodowe z pracodawcą.

31 sierpnia — W całym regionie świętowana jest XX rocznica NSZZ „Solidar-
ność”. Regionalne uroczystości odbywają się w Kielcach. 3 września w Bazylice 
Katedralnej święcony jest przez biskupa kieleckiego Kazimierza Ryczana sztan-
dar Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” (jest to replika sztandaru po-
święconego 6 grudnia 1985r. w kościele Św. Trójcy w Kielcach). Dzień wcześniej  
(2 września) w kieleckim parku miejskim odbywa się festyn rodzinny.

30 września — W  Wojewódzkim Domu Kultury w  Kielcach w  ramach dwu-
dziestolecia „Solidarności” koncertuje muzyk od lat związany z „Solidarnością”  
— Przemysław Gintrowski z zespołem. Organizatorem koncertu jest Ruch Mło-
dych RS AWS województwa świętokrzyskiego.

8 października — Wybory prezydenckie w Polsce. Prezydentem już w pierwszej 
turze zostaje Aleksander Kwaśniewski. Marian Krzaklewski zajmuje trzecie miej-
sce z poparciem 15,57%. W województwie świętokrzyskim A. Kwaśniewski uzy-
skuje 60,5%, kandydat „Solidarności” 10,6%. Frekwencja w kraju wynosi 57,65%.

13 października — W Starachowicach zostaje poświęcony sztandar Komisji Za-
kładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników i Oświaty.

1 listopada — Z  tym dniem 19 organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” 
funkcjonujących na terenie powiatu staszowskiego na mocy uchwały Komisji 
Krajowej (na ich wniosek) zmienia przynależność terytorialną. Z Regionu Ziemia 
Sandomierska przechodzą do Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”.

1–2 grudnia — W Spale obraduje XIII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. 
Z Regionu Świętokrzyskiego uczestniczy w nim 11 delegatów. W Zjeździe uczestni-
czy premier J. Buzek ze swoimi ministrami wywodzącymi się z „Solidarności”.

21 grudnia — Pożegnanie ks. Andrzeja Wilczyńskiego — jednego z obrońców 
„włoszczowskich krzyży” z  1984 r. Ciało ks. Andrzeja spoczywa na cmentarzu 
w jego rodzinnej parafii w Tarczku k/Bodzentyna.

29 grudnia — Odsłonięcie w jędrzejowskim klasztorze oo. Cystersów tablicy upa-
miętniającej Polaków pomordowanych na Wschodzie. Fundatorem jest lokalne 
koło RS AWS a ceremonii poświęcenia dokonuje bp Marian Florczyk.
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2001 rok

27 stycznia — IX WZD Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”. Delegaci 
obradują w ZPW „Trzuskawica” w Sitkówce k/Kielc.

2 lutego — Związki zawodowe działające w kieleckim PKS organizują przed Urzę-
dem Miejskim w Kielcach pikietę. Pracownicy domagają się od miejskich władz 
równego traktowania wszystkich podmiotów gospodarczych działających na te-
renie miasta.

27 lutego — Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w ZPW „Trzuskawica” or-
ganizuje dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Jest on skutkiem braku porozumienia 
z zarządem firmy w sprawie podwyżki wynagrodzeń.

8 czerwca — „Lato z Solidarnością” — coroczna impreza rekreacyjna dla 
dzieci i młodzieży organizowana przez Delegaturę ZRŚ NSZZ „Solidar-
ność” w Jędrzejowie. Tegoroczny turniej piłki nożnej odbywa się pod nazwą 
„Zdrowo-Sportowo-Futbolowo”.

29 czerwca — W KiZChS „Siarkopol” w Grzybowie trwa dwugodzinny strajk 
ostrzegawczy ogłoszony przez Międzyzakładowy Zespół Protestacyjny jako forma 
protestu przeciw wydłużającym się negocjacjom związków zawodowych z rzą-
dem nad „Siarkowym pakietem socjalnym”.

8 lipca — W Domu Środowisk Twórczych w Pałacu Zielińskiego w Kielcach od-
bywa się wojewódzka konwencja wyborcza Akcji Wyborczej Solidarność Prawicy. 
Poprzedza ją uroczysta msza święta odprawiona w kieleckiej katedrze. Jest to ofi-
cjalne rozpoczęcie kampanii wyborczej do parlamentu. Liderem listy AWSP jest 
przewodniczący Regionu Waldemar Bartosz.

19 sierpnia — Umiera wielki przyjaciel „Solidarności”, jej długoletni duszpasterz 
— ks. bp Mieczysław Jaworski. Uroczystości pogrzebowe odbywają się w Kiel-
cach 23 sierpnia a przewodniczy im metropolita krakowski kardynał Franciszek 
Macharski.

14 września — Poświęcenie sztandaru MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Oświaty w Jędrzejowie. Uroczystość ma miejsce podczas mszy św. sprawowanej 
przez bpa Mariana Florczyka w jędrzejowskim kościele Matki Bożej Łaskawej.

23 września — Wybory parlamentarne. Wygrywa koalicja SLD-UP zdobywając 
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ponad 41% głosów. AWSP z 5,6% poparciem nie przekracza ośmioprocentowego 
progu wyborczego.

25-26 października — Obraduje w Poznaniu XIV Krajowy Zjazd Delegatów 
NSZZ „Solidarność”. Delegaci po burzliwej dyskusji postanawiają, że decyzje per-
sonalne i organizacyjne zapadną na kolejnym KZD. Jest to pierwszy Zjazd po 
przegranych wyborach AWSP.

22 października — Pożegnanie w Radomiu ordynariusza radomskiego ks. bpa 
Jana Chrapka, który zginął w wypadku samochodowym. Mszy świętej pogrze-
bowej sprawowanej w radomskiej katedrze przewodniczy Nuncjusz Apostolski  
ks. abp Józef Kowalczyk.

2002 rok

3 marca — Mecenas Marek Banasik zostaje wybrany przewodniczącym Rady Re-
gionalnej RS AWS.

20 marca — Wojewoda świętokrzyski powołuje Wojewódzką Komisję Dialo-
gu Społecznego, w skład której wchodzą przedstawiciele NSZZ „Solidarność”  
(Waldemar Bartosz, Mieczysław Gójski, Stanisław Kosior).

24 kwietnia — Przed Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim ok. 500 związ-
kowców z NSZZ „Solidarność” pikietuje przeciwko antypracowniczej liberaliza-
cji Kodeksu Pracy wprowadzanej w Parlamencie przez większość rządową (SLD, 
PSL, UP).

26 kwietnia — W Warszawie demonstruje ok. 70 tys. członków NSZZ „Solidar-
ność”, w tym ok. 1 tys. z Regionu Świętokrzyskiego. Manifestacja odbywa się prze-
ciwko antypracowniczej polityce rządu.

28-29 czerwca — W Trzuskawicy k/Kielc obraduje X WZD NSZZ „Solidarność” 
Regionu Świętokrzyskiego. W obradach uczestniczy Marian Krzaklewski. Wybra-
ne zostają nowe władze regionalne na kadencję 2002-2006r.

12 sierpnia — Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Pomnika Niepod-
ległości w Kielcach. W Komitecie Organizacyjnym uczestniczą przedstawiciele 
„Solidarności” Świętokrzyskiej.

26 września — Marszałek województwa świętokrzyskiego powołuje Wojewódzką 
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Radę Zatrudnienia, w skład której wchodzi przedstawiciel Świętokrzyskiej „Soli-
darności” (Andrzej Mikołajczak).

11 listopada — Odsłonięcie Pomnika Niepodległości usytuowanego na Placu 
Niepodległości przed dworcem PKP w Kielcach.

17 grudnia — Przed Urzędem Wojewody i Marszałka województwa świętokrzy-
skiego protestuje „Solidarność” Świętokrzyska przeciwko wzrostowi bezrobocia.

2003 rok

9 kwietnia — Biskupi kieleccy (ks. bp Kazimierz Ryczan, ks. bp Marian Flor-
czyk) w obecności Janusza Śniadka i prezydenta Kielc (Wojciecha Lubawskiego)  
oraz rzeszy związkowców poświęcają nową siedzibę Zarządu Regionu Święto-
krzyskiego przy ul. Planty 16A.

9 kwietnia — W  nowej siedzibie Zarządu Regionu otwarta zostaje wystawa  
„Plakat Solidarności”.

25 kwietnia — Przez ulice Warszawy i  przed Kancelarią Premiera przecho-
dzą manifestanci demonstrujący sprzeciw wobec antyspołecznej polityki rządu.  
Z Regionu Świętokrzyskiego demonstruje ok. 1 tys. związkowców, którzy przybyli 
do stolicy w 20 autobusach.

26 kwietnia — Finał I Konkursu Wiedzy o NSZZ „Solidarność”. Konkurs w na-
stępnych latach jest organizowany corocznie i obejmuje kilkuset uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych.

20 lipca — Protest pracowników Huty Ostrowiec SA wobec próby upadłości zakładu.

1 sierpnia — Hutnicy Huty Ostrowiec, wobec której ogłoszono upadłość oraz 
związkowcy z  innych zakładów demonstrują przed Świętokrzyskim Urzędem 
Wojewódzkim domagając się wyłonienia inwestora.

31 sierpnia — W hotelu „Echo” w Cedzynie odbywa się jednodniowe, robocze 
Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”.

19 września — W  siedzibie Zarządu Regionu odbywa się konferencja progra-
mowa pt. „Solidarność — nowe wyzwania”, w której biorą udział m.in. Aldona  
Balsiene — szefowa Litewskiego Związku Zawodowego „Solidarumas”, prof.  
Juliusz Gardawski, dr Tomasz Żukowski.
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7 listopada — W Delegaturze Zarządu Regionu Świętokrzyskiego w Jędrzejowie 
odbywa się spotkanie z  prof. Grzegorzem Opalą ministrem zdrowia w  rządzie  
Jerzego Buzka.

15 listopada — W siedzibie Zarządu Regionu zostaje zorganizowana konferencja 
„Etos pracy”, w której biorą udział m.in. prof. Jerzy Wratny, prof. Juliusz Gardaw-
ski, dr Tomasz Żukowski, ks. bp dr Marian Florczyk.

15 listopada — W siedzibie Zarządu Regionu otwarcie wystawy „Prawa prasa”.

26 listopada — W ramach ogólnopolskiego protestu przed siedzibą Wojewody 
Świętokrzyskiego pikietuje ok. 600 związkowców.

16 grudnia — Około 60 związkowców głównie z „Solidarności” w godzinach 9:00 
— 10:00 blokuje tory w pobliżu dworca kolejowego w Kielcach. Jest to forma po-
parcia dla głodujących od 12 grudnia 2003r. związkowców „Solidarności” doma-
gających się od rządu podjęcia rozmów ws. restrukturyzacji kolei.

18 grudnia — W siedzibie Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidar-
ność” otwarto wystawę zatytułowaną „Solidarność — dwadzieścia lat historii”.

19 grudnia — Krajowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Kolejarzy zawiesza 
akcję strajkową i wstrzymuje głodówkę. Protest jest złagodzony po decyzji rzą-
du o  przekazaniu środków finansowych z  rezerwy budżetowej dla Przewozów 
Regionalnych.

30 grudnia — Pracownicy jędrzejowskiej firmy RESANUS składają wniosek do 
sądu gospodarczego o upadłość. Jest to reakcja na brak wynagrodzeń dla pracow-
ników od kwietnia 2003r.

2004 rok

24 marca — W  Staszowie przed siedzibą Starostwa demonstrują pracownicy  
Zakładów Mechanicznych w Rytwianach. Powodem protestu jest brak wynagro-
dzeń i zagrożenie utraty pracy dla 100-osobowej załogi tej państwowej firmy.

7 kwietnia — W  Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim odbywa się inaugu-
rujące posiedzenie Świętokrzyskiego Komitetu Monitorującego Programu Roz-
woju Regionalnego. Świętokrzyską „Solidarność” reprezentuje Kierownik Działu  
Pomocy Związkowej ZRŚ Zdzisława Gątkiewicz.
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1 maja — Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Stosowną rezolucję wydaje EKZZ, 
w której przypomina, że NSZZ „Solidarność” jako pierwszy wolny związek zawodowy 
w bloku państw komunistycznych wydał apel do narodów Europy Wschodniej.

28–29 maja — W Spale obraduje XVII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidar-
ność”. Zjazd przyjmuje nowy Statut Związku.

26 maja — Działające w Szpitalu Powiatowym w Starachowicach związki zawo-
dowe podejmują akcję protestacyjną przeciw decyzji o rozszerzeniu usług szpitala 
niekorzystnych dla pracowników.

11 czerwca — W proteście wobec decyzji Rady Nadzorczej PKP Przewozy Regio-
nalne dotyczącej połączenia Świętokrzyskiego Zakładu Przewozów Regionalnych 
z Przewozami Małopolskimi, związkowcy blokują na dwie godziny tory w Kielcach. 
Jednocześnie 4 osoby podejmują protest głodowy.

wrzesień — Rada Miasta Kielce przyjmuje uchwałę o nadaniu odcinkowi ulicy 
Tarnowskiej imienia Ks. Jerzego Popiełuszki. Decyzja Rady to pozytywna odpo-
wiedź na wniosek złożony w tej sprawie w styczniu 2004r. przez Zarząd Regionu 
Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”.

24 września — Na wniosek zakładowej „Solidarności” w IMPEL w ZOZ Włosz-
czowa i Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach pracownicy przeprowa-
dzają dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Protest jest reakcją na nierealizowanie 
przez pracodawcę postulatów płacowych i socjalnych zgłoszonych przez Związek 
w ramach sporu zbiorowego.

15 października — Dotychczasowy Komitet Protestacyjny w CPP PREMA SA w Kiel-
cach przekształca się w Komitet Strajkowy. Jest to odpowiedź załogi na próbę nieko-
rzystnej prywatyzacji spółki i jej sprzedaży dla spółki Magellan Pro-Equity Fund 1.

19 października — Dwudziesta rocznica śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. W kie-
leckiej bazylice katedralnej odprawiana jest uroczysta msza święta, podczas której 
biskup kielecki Kazimierz Ryczan dokonuje poświęcenia sztandaru Regionalnej 
Sekcji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

25 października — Ponad 200 świętokrzyskich związkowców — pracowników ko-
lei maszeruje ulicami Kielc pod Urząd Marszałkowski. Związkowcy domagają się 
dofinansowania przez marszałka województwa przewozów regionalnych.
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6 listopada — W Cedzynie k/Kielc obraduje XII Walne Zebranie Delegatów  
Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność.

17 grudnia — W  siedzibie Zarządu Regionu otwarto wystawę „Solidarność  
— 20 lat historii”

20 grudnia — Rozpoczęcie strajków okupacyjnych w koneckim KOWENCIE i bu-
skim MAKADAMIE. Głównym celem protestujących jest odzyskanie należnych 
im wynagrodzeń za wykonaną pracę. Strajki kończą się 22 grudnia podpisaniem 
porozumienia z pracodawcami.

2005 rok

27 stycznia — W starachowickim szpitalu powiatowym ośmiu pracowników pro-
wadzi strajk głodowy. Powodem jest obrona miejsc pracy i praw pacjentów do 
opieki zdrowotnej.

5 lutego — Ksiądz dr Kazimierz Gurda zostaje biskupem pomocniczym diecezji 
kieleckiej. Sakrę biskupią przyjmuje w Bazylice Katedralnej w Kielcach z rąk bisku-
pów: Kazimierza Ryczana, Edwarda Materskiego i Mariana Florczyka.

9 lutego — Świętokrzyska „Solidarność” ogłasza w całym regionie pogotowie 
strajkowe, protestując w ten sposób przeciwko nowelizacji Kodeksu Postępo-
wania Cywilnego dopuszczającej możliwość zajęcia funduszu płac w zakładach  
podlegających egzekucji komorniczej.

17 lutego — Decyzja Rady Miasta Kielc o zmianie nazw niektórych ulic, m.in. 
Manifestu Lipcowego na aleję Solidarności, Hanki Sawickiej na Józefa Piłsudskie-
go. Jest to efekt wystąpienia do Rady Miasta władz Świętokrzyskiej „Solidarności”.

24 lutego — Nagrodę Miasta Kielce za 2004 rok otrzymuje Maria Kurowska zgło-
szona przez Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”. Wśród wielu 
działań pani Marii na rzecz obywateli Kielc jest również prowadzenie apteki leków 
z darów przy Regionie Świętokrzyskim NSZZ „Solidarność” w latach 1990–2005.

2 kwietnia — Umiera Ojciec Święty Jan Paweł II. Liczni przedstawiciele Święto-
krzyskiej „Solidarności” wraz z pocztami sztandarowymi uczestniczą w narodo-
wej (Warszawa) i diecezjalnej (Kielce) mszy św. żałobnej sprawowanej w intencji 
zmarłego Papieża. Uczczeniu pamięci Jana Pawła II poświęcone są obrady Zarządu 
Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”.
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17 czerwca — W kościele pw. Św. Ducha w Staszowie odsłonięcie tablicy upamięt-
niającej XXV-lecie NSZZ „Solidarność”.

2 września — Na nadzwyczajnym posiedzeniu Rada Miasta Ostrowca Święto-
krzyskiego postanawia, że nowo wybudowane rondo będzie nosiło imię NSZZ 
„Solidarność” podobnie jak jedna z ostrowieckich ulic.

3, 10, 17 września — Świętokrzyska „Solidarność” świętuje XXV-lecie powsta-
nia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Z tej oka-
zji odbywają się:
1. w  Kieleckim Centrum Kultury uroczyste XIII Walne Zebranie Delegatów 
Regionu Świętokrzyskiego, w którym biorą udział m.in. były prezydent Białorusi 
Stanisław Szuszkiewicz (3 września);
2. festyn rodzinny, w którym uczestniczy ok. 1200 osób (10 września);
3. odsłonięcie pamiątkowej tablicy na murach Bazyliki Katedralnej w Kielcach 
(17 września).

13-14 października — W  Wasilkowie k/Białegostoku obraduje XIX Krajowy 
Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”.

23 października — W II turze wyborów na urząd Prezydenta RP wygrywa po-
pierany przez „Solidarność” Lech Kaczyński z wynikiem 54,04%. Frekwencja wy-
nosi 50,99%. W województwie świętokrzyskim Lech Kaczyński zdobywa 64,93% 
głosów.

2006 rok

29-30 czerwca — XIV Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego 
NSZZ „Solidarność” w Hali Sportowej KS „Stella” w Słowiku k/Kielc. Delegaci 
wybierają nowe władze regionalne na VII kadencję 2006-2010r. Przewodniczą-
cym na następną kadencję zostaje Waldemar Bartosz.

2007 rok

7 lutego — Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność powołuje cha-
rytatywną Fundację dla Dobra Wspólnego.

21 czerwca — Pikieta przed Urzędem Miasta w Kielcach przeciwko sposobowi 
prywatyzacji MPK.
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14 sierpnia — O godz. 4.00 rozpoczyna się bezterminowy strajk okupacyjny pra-
cowników kieleckiego MPK przeciwko prywatyzacji zakładu. Strajk podejmuje 
100% kierowców.

29 sierpnia — Wynajęta przez władze Kielc bojówka ochroniarzy podej-
muje nieudaną próbę rozbicia strajku MPK na zajezdni w  dzielnicy Pakosz 
w Kielcach.

30 sierpnia — Podpisanie porozumienia między Prezydentem Kielc Wojciechem 
Lubawskim i NSZZ „Solidarność” w MPK reprezentującym strajkującą załogę.

2008 rok

27 czerwca — W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbywa się XV Walne 
Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”.

1 sierpnia — W  Muzeum Historii Kielc otwarcie wystawy „Opozycja i  opór 
społeczny w regionie świętokrzyskim w latach 1975-1989”. Współorganizatora-
mi wystawy są Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” oraz IPN  
— Delegatura w Kielcach.

sierpień — Rada Miasta Skarżysko-Kamienna przyjmuje uchwałę nadającą imię 
NSZZ „Solidarność” dla jednego z miejskich rond.

26 sierpnia — Dziesięciu pracowników rozpoczyna głodówkę w Szpitalu Powia-
towym w  Starachowicach. Jest to akcja podjęta przez wszystkie działające tam 
związki zawodowe.

28 sierpnia — Pikieta przed siedzibą Zakładu Transportu Miejskiego w Kielcach 
przeciwko polityce wobec MPK.

29 sierpnia — Ogólnopolska manifestacja w Warszawie pod hasłem: „Godna pra-
ca, godna emerytura to godne życie”. Z Regionu Świętokrzyskiego manifestuje ok. 
1300 związkowców „Solidarności”.

8–10 października — W Wadowicach obraduje XXII Krajowy Zjazd Delegatów 
NSZZ „Solidarność”.

18 grudnia — Przed Sejmem odbywa się manifestacja z udziałem przedstawi-
cieli Świętokrzyskiej „Solidarności” w ramach kampanii „Godna praca — godna 
emerytura”.
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2009 rok

12 lutego — Konferencja w siedzibie Zarządu Regionu pt. „Robotnicy XXI — po 
20 latach przemian”, w ramach której prof. Juliusz Gardawski wygłasza wykład za-
tytułowany: „Co myślą o sobie pracownicy — doniesienie z badań”.

19 marca — Konferencja zorganizowana przez Zarząd Regionu pt „Solidarność na 
kryzys”, w której udział bierze m.in. przewodniczący Komisji Krajowej Janusz Śniadek.

19 marca — Wręczenie ks. inf. Józefowi Wójcikowi tytułu „Zasłużony dla NSZZ 
Solidarność”. Aktu tego dokonuje Janusz Śniadek.

30 marca — W Pałacu Prezydenckim w Warszawie Prezydent RP Lech Kaczyń-
ski wręcza 14 firmom certyfikaty „Pracodawca przyjazny pracownikom”. Wśród 
nich są również przedstawiciele regionu, tj. Kopalnia Morawica i Nadleśnictwo 
Włoszczowa.

31 sierpnia — W  XXIX rocznicę powstania Związku, na Skwerze Stefana  
Żeromskiego zostaje odsłonięta, przeniesiona i  odrestaurowana płyta upa-
miętniająca powstanie NSZZ „Solidarność” na ziemi świętokrzyskiej. Aktu 
poświęcenia tablicy dokonuje biskup kielecki Kazimierz Ryczan. Tablica ufundo-
wana w 1981 roku przez pracowników kieleckiego PKS umiejscowiona była przy  
ul. Zagnańskiej. Ze względu na przebudowę węzła drogowego została przeniesio-
na do kieleckiego parku.

15–16 października — W Białymstoku obraduje XXIII Krajowy Zjazd Delegatów 
NSZZ „Solidarność”.

15 grudnia — Ponad 300 związkowców ze Świętokrzyskiej „Solidarności” bierze 
udział w Warszawie w kilkutysięcznym, ogólnopolskim proteście przeciw unika-
niu przez rząd skutecznej obrony polskiego przemysłu, miejsc pracy i wchodzenia 
na drogę konfrontacji z pracownikami.

2010 rok
4 marca — Biskup kielecki Kazimierz Ryczan zostaje uhonorowany tytułem  
„Zasłużony dla NSZZ Solidarność”.

10 kwietnia — Tragedia narodowa — Prezydent Polski Lech Kaczyński nie żyje. 
W katastrofie smoleńskiej ginie 96 osób: prezydent RP Lech Kaczyński z małżon-
ką, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie 
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Sejmu i Senatu, grupa parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów Sił 
Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta, szefowie instytucji państwo-
wych, duchowni, przedstawiciele ministerstw, organizacji kombatanckich i spo-
łecznych oraz osoby towarzyszące, stanowiący delegację polską na uroczystości 
związane z obchodami 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, a także załoga samolotu.

18 kwietnia — Pogrzeb Pary Prezydenckiej w Krakowie na Wawelu. W uroczy-
stości licznie uczestniczy również Świętokrzyska „Solidarność”. NSZZ „Solidar-
ność” przez cały czas trwania żałoby narodowej składa hołd ofiarom katastrofy 
smoleńskiej. Wartę honorową przy Parze Prezydenckiej pełnią 14 kwietnia liderzy 
„Solidarności”, wśród których jest także przewodniczący Regionu Świętokrzyskie-
go Waldemar Bartosz.

6 czerwca — Kapelan „Solidarności” i Duszpasterz Ludzi Pracy ks. Jerzy Popie-
łuszko zostaje ogłoszony błogosławionym. W uroczystej mszy św. w Warszawie 
uczestniczy ponad 200 tysięcy wiernych, wśród których liczną grupę stanowią 
członkowie Świętokrzyskiej „Solidarności”.

15 czerwca — W całym kraju, również w Kielcach nauczyciele zrzeszeni w NSZZ 
„Solidarność” pikietują siedziby wojewodów. Powodem protestów jest niezado-
wolenie pedagogów z polityki prowadzonej przez minister edukacji narodowej 
Katarzynę Hall.

29 czerwca — XVI Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ 
„Solidarność”. Delegaci wybierają nowe władze regionalne na VIII kadencję. 
Przewodniczącym zostaje Waldemar Bartosz.

31 sierpnia — Świętokrzyscy związkowcy świętują trzydziestą rocznicę powstania 
NSZZ „Solidarność”. Regionalne uroczystości składają się z trzech części: religijno
-patriotycznej (31 sierpnia), naukowej (4 września) i rozrywkowej (11 września). 
Jubileusz świętowany jest również w Delegaturach Regionu. Przedstawiciele Świę-
tokrzyskiej „Solidarności” uczestniczą także w Gdyni w XXIV Krajowym Zjeź-
dzie Delegatów zwołanym na okoliczność 30-lecia „Solidarności”.

10 września — W Kielcach trwa akcja „Zorganizowani mają lepiej” popularyzu-
jąca przystępowanie do organizacji związkowych oraz przybliżająca działalność 
Świętokrzyskiej „Solidarności”. Uczestniczy w niej m.in. przewodniczący Komisji 
Krajowej Janusz Śniadek.
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29 września — W Warszawie „Solidarność” manifestuje przeciwko cięciom bu-
dżetowym, podwyżce VAT, zamrożeniu płac i brakowi bezpieczeństwa socjalnego. 
Protest jest częścią akcji organizowanej przez EKZZ. Z Regionu Świętokrzyskiego 
w demonstracji uczestniczy ok. 700 osób.

7 października — Akcja protestacyjna zorganizowana przez zakładową „Soli-
darność” w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Protest dotyczy 
proponowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego szkodliwej  
dla środowiska akademickiego propozycji zmiany prawa.

16 października — Odsłonięcie pomnika biskupa Czesława Kaczmarka. Aktu 
poświęcenia dokonuje abp Stanisław Szymecki. Odlana z brązu postać biskupa 
usytuowana jest na placu obok katedry w Kielcach. Jednym z fundatorów jest Świę-
tokrzyska „Solidarność”.

21 października — Wrocław — XXV Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidar-
ność” wybiera nowego przewodniczącego Piotra Dudę.

2011 rok

7 stycznia — Wręczenie tytułu »Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” « dla mec. 
Marka Banasika i mec. Adama Łukomskiego. Aktu tego dokonuje przewodniczą-
cy Komisji Krajowej Piotr Duda.

13 kwietnia — Przed siedzibą MAN BUS w Starachowicach odbywa się pikieta 
zorganizowana przez tamtejsze organizacje związkowe. Protestujący domagają się 
wyrównania poziomu płac w zakładach MAN na terenie Polski.

1 maja — Na Placu Św. Piotra w Watykanie papież Benedykt XVI przewodniczy 
mszy świętej beatyfikacyjnej Sługi Bożego Jana Pawła II. W uroczystości uczestni-
czy również kilkusetosobowa grupa „Solidarności” Świętokrzyskiej.

25 maja — Dwutysięczna manifestacja w Kielcach w ramach kampanii: „Polityka 
wasza, bieda nasza”.

17 września — Kilkuset związkowców z Regionu Świętokrzyskiego bierze udział 
we Wrocławiu w demonstracji organizowanej przez Europejską Konfederację 
Związków Zawodowych.

18 października — W Belwederze Prezydent RP Bronisław Komorowski wręcza 
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certyfikaty „Pracodawca przyjazny pracownikom”. Wśród 12 firm z całej Polski 
znajdują się również Odlewnie Polskie SA ze Starachowic.

19–20 października — W ramach współpracy central związkowych zrzeszonych 
w  MKWZZ w  Regionie Świętokrzyskim przebywa z  wizytą delegacja Ogólno-
ukraińskiego Związku Solidarności Robotników VOST.

13 grudnia — Msza Św. w  Bazylice Katedralnej w  Kielcach w  XXX rocznicę 
wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Na kieleckim Rynku otwarcie wystawy  
„586 dni stanu wojennego” przygotowanej przez IPN i  Muzeum Historii Kielc 
a także przeprowadzenie debaty z udziałem świadków historii.

16 grudnia — „Solidarność” rozpoczyna zbieranie podpisów pod wnioskiem 
o referendum w sprawie utrzymania dotychczasowego wieku uprawniającego do 
przejścia na emeryturę. Związek planuje zebranie 500 tysięcy podpisów.

2012 rok

12 marca — Zakończenie zbiórki podpisów w sprawie referendum emerytalnego 
W Regionie Świętokrzyskim NSZZ „Solidarność” zbiera 49 116 podpisów. W ca-
łym kraju jest ich ok. 2 mln.

23 marca — Ogólnopolski Dzień z „Solidarnością” pod hasłem „Tak dla referen-
dum, nie dla pracy aż do śmierci”.

30 marca —Przed Sejmem manifestacja przeciwników wydłużenia wieku emerytal-
nego. Sejm nie zgadza się na przeprowadzenie referendum w tej sprawie. W związ-
ku z  tym związkowcy blokują wszystkie wyjścia z  budynku Sejmu. Z  Regionu 
Świętokrzyskiego do Warszawy na manifestację wyjeżdża ok. 1000 związkowców.

24 maja — Pikieta przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie przeciw podwyż-
szeniu wieku emerytalnego. Prezydent jednak ustawę podpisuje.

26 czerwca — XVII Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego 
przyjmuje szereg dokumentów, m.in.: w  sprawie obniżenia standardów cywili-
zacyjnych w województwie świętokrzyskim, w sprawie prywatyzacji niektórych 
świętokrzyskich firm.

14 września — W  Pińczowie przedstawiciele miejscowych organizacji związ-
kowych spotykają się z  członkami Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ 



32
NajważNiejsze wydarzeNia w historii regioNu Świętokrzyskiego 

NiezależNego samorządNego związku zawodowego „solidarNoŚć” 1980–2020

„Solidarność”. W czasie obrad dominują sprawy związkowe oraz sytuacja gospo-
darcza w pińczowskich zakładach pracy.

29 września — Środowiska opozycyjne i związkowcy z NSZZ „Solidarność” ma-
nifestują w Warszawie pod hasłem „Obudź się Polsko”. W proteście skierowanym 
przeciwko antyspołecznej polityce rządu PO — PSL uczestniczy ok. 100 tys. osób, 
w tym ponad 1 tys. ze Świętokrzyskiej „Solidarności”.

22–23 listopada — Po raz pierwszy w historii Świętokrzyskiej „Solidarności” obra-
duje w Kielcach XXVI Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. W hali Targów 
Kielce delegaci oraz liczni goście dyskutują o strategii działania Związku. Zjazdowi 
towarzyszą spotkania, wystawy a Kielecki Teatr Tańca wystawia sztukę „Tylko jazz”.

2013 rok

7 stycznia — Inauguracyjne zebranie Świętokrzyskiego Oddziału „Wspólnota  
Polska”. Prezesem zostaje lider Świętokrzyskiej „Solidarności” — Waldemar Bartosz.

25 stycznia — Ogólnopolski strajk ostrzegawczy w PKP Cargo, w który włączają 
się struktury regionalne Związku. Powodem protestu jest pozbawienie kolejarzy 
i ich rodzin świadczeń przejazdowych.

8 lutego — Przed Ministerstwem Skarbu Państwa w Warszawie oraz przed siedzibą 
zarządu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odbywają się pikiety pra-
cowników Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych organizowane m.in. przez 
tamtejszą Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność”. Związkowcy domagają się za-
płaty (62 mln zł) za materiał dostarczony przez firmę na budowę autostrady A-Z.

18 lutego — Przed siedzibą CPP „PREMA” w  Kielcach odbywa się pikieta or-
ganizowana przez zakładowe struktury NSZZ „Solidarność” oraz OPZZ. Jest 
to reakcja Związku na łamanie przez pracodawcę praw pracowniczych i związ-
kowych. Związkowcy domagają się odwołania prezesa zarządu CPP „PREMA”  
— Grzegorza Wysockiego.

28 lutego — Ponad 600 związkowców z  Regionu Świętokrzyskiego NSZZ  
„Solidarność” pikietuje przed Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w Kiel-
cach. Jest to protest przeciw prześladowaniu pracowników CPP „PREMA”  
w Kielcach przez prezesa spółki. Związkowcy domagają się szybkiej reakcji wła-
ściciela — Ministerstwa Skarbu Państwa.
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28 czerwca — IV Konferencja Programowa Regionu Świętokrzyskiego zatytu-
łowana „Wobec biedy” odbywa się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. 
Poświęcona jest zjawisku ubóstwa w regionie i kraju. W konferencji uczestniczą 
m.in.: prof. Ryszard Bugaj (PAN), Barbara Jakacka- Green (ŚUW), ks. Krzysztof 
Banasik (Caritas kielecki) oraz Henryk Nakonieczny (prezydium Komisji Krajo-
wej NSZZ „Solidarność”).

27 października — Trzy centrale związkowe (NSZZ „Solidarność”, OPZZ, FZZ) 
organizują pikietę przed Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w  Kielcach. 
Protest odbywa się pod hasłem „Dość lekceważenia społeczeństwa świętokrzy-
skiego”. Manifestacji towarzyszy „Złoty Donek” — styropianowa figura premiera 
peregrynująca od kilku tygodni po Polsce.

2014 rok

22 stycznia — Wizyta przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
Piotra Dudy w Regionie Świętokrzyskim. Przewodniczący spotyka się z Zarzą-
dem Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” oraz składa wizytę w Mię-
dzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w MPK Kielce.

22 lutego — W Suchedniowie odbywa się pogrzeb (zmarłego 16 lutego) księdza 
infułata Józefa Wójcika, proboszcza parafii Św. Andrzeja w tym mieście. Ksiądz 
Józef Wójcik to bohater czasów komunistycznych (9 razy więziony), przyjaciel 
„Solidarności”, odznaczony tytułem „Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”.

8 marca — Pikieta pod Ambasadą Rosyjską w Warszawie. Dwa tysiące związkow-
ców „Solidarności” (w tym delegacje z Regionu Świętokrzyskiego) demonstruje 
swoje poparcie dla walczącej z rosyjskim najeźdźcą Ukrainy.

11 marca — Wyrusza kolejny konwój „Solidarności” dla walczącej Ukrainy. 
W pomoc rzeczową dla lwowskich szpitali włącza się Region Świętokrzyski NSZZ 
„Solidarność”.

30 czerwca — Obrady XVIII sprawozdawczo — wyborczego Walnego Zebrania 
Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”. Na przewodniczącego 
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego, na kolejną kadencję (2014–2018) zostaje wy-
brany Waldemar Bartosz. Delegaci wybierają 30-osobowy Zarząd Regionu oraz 
9-osobową Komisję Rewizyjną.
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1 lipca — W Warszawie, przed siedzibą Ministerstwa Skarbu Państwa i Zarządu 
WBK — Bank Zachodni, pikietują związkowcy „Solidarności” z Kieleckich Ko-
palni Surowców Mineralnych.

12 sierpnia — W setną rocznicę wkroczenia I Kompanii Kadrowej do Kielc, na 
Placu Wolności zostaje odsłonięty pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego.

8–9 października — Obraduje Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” 
w  Bielsku — Białej. Delegaci wybierają Piotra Dudę przewodniczącym Związ-
ku na kolejną kadencję a w skład Komisji Krajowej z Regionu Świętokrzyskie-
go wchodzą: Waldemar Bartosz, Stanisław Głowacki, Wojciech Krasuski oraz  
Ryszard Proksa. Członkiem Krajowej Komisji Rewizyjnej zostaje Jacek Gawłowski.

24 października — Rada Starachowic podejmuje decyzję, że rondo przy Galerii 
w tym mieście będzie nosiło imię Zbigniewa Rafalskiego, legendarnego działacza 
„Solidarności” i  wieloletniego przewodniczącego Delegatury Zarządu Regionu 
Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w Starachowicach.

2015 rok

15 stycznia — W  Pałacu prezydenckim, Prezydent Bronisław Komorowski 
wręcza certyfikaty „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Z  naszego Regionu,  
w VII edycji konkursu, certyfikaty otrzymują: Świętokrzyskie Centrum Ratow-
nictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, Odlewnie Polskie S.A. 
w Starachowicach i Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie.

16 stycznia — Ukazuje się tysięczny numer regionalnego periodyku związkowego 
— „Tygodnik Solidarność Świętokrzyska”.

5 lutego — W apelu skierowanym do marszałka województwa świętokrzyskie-
go, Adama Jarubasa, przewodniczący Świętokrzyskiej „Solidarności”, Waldemar  
Bartosz zwraca się o zaniechanie błędnych, krótkowzrocznych planów redukowa-
nia oświaty świętokrzyskiej.

25 lutego — W  Kielcach, ramach ogólnopolskiej akcji protestacyjnej NSZZ  
„Solidarność”, akcja ulotkowo — informacyjna Świętokrzyskiej „Solidarności”.

9 marca — W Kielcach, Świętokrzyska „Solidarność”, krytycznie oceniając dzia-
łania koalicyjnego rządu, uczestniczy w pikietach biur Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego i Platformy Obywatelskiej.
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10 kwietnia — W Starachowicach uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej 
poświęconej wicepremierowi Przemysławowi Gosiewskiemu, ufundowanej przez 
starachowicką „Solidarność”.

czerwiec — Na zaproszenie Świętokrzyskiej „Solidarności” i Oddziału Święto-
krzyskiego „Wspólnota Polska” w dniach 10 — 18 czerwca przebywa w Polsce 
18-osobowa grupa Polaków — mieszkańców Ukrainy.

23 sierpnia — W starachowickim kościele Świętej Trójcy odsłaniana jest tablica 
poświęcona Annie Walentynowicz.

4 września — W 35. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”, podczas uroczystej 
Gali w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, ks. prałat Jan Iłczyk — Die-
cezjalny Duszpasterz Ludzi Pracy zostaje uhonorowany tytułem „Zasłużony dla 
NSZZ Solidarność”. Dwanaście osób otrzymuje tytuł „Przyjaciel Solidarności”.

21 września — Debata popularno — naukowa w Bibliotece Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego zatytułowana „Co dała nam Solidarność, refleksje po 35 latach”. 
Wśród uczestników jest m.in. prezes IPN Łukasz Kamiński, który w imieniu Pre-
zydenta RP wręcza Krzyże Wolności i Solidarności trzynastu zasłużonym osobom.

2016 rok

20 kwietnia — W sali kolumnowej pałacu prezydenckiego w Warszawie Prezy-
dent RP Andrzej Duda wręcza certyfikaty „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. 
Z regionu świętokrzyskiego laureatami VIII edycji konkursu są: „Iskra” Centrum 
Narzędzi Specjalnych Sp. z o.o. w Kielcach i Mesko S.A. w Skarżysku Kamiennej.

2-4 czerwca — Przewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Soli-
darność”, Waldemar Bartosz i jego zastępca Mieczysław Gójski uczestniczą w XV 
Zjeździe Litewskiego Związku Zawodowego Solidarumas oraz w konferencji po-
święconej dialogowi.

29 czerwca — XIV Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu 
Świętokrzyskiego.

18 sierpnia — 40. rocznica męczeńskiej śmierci księdza Romana Kotlarza. Msza 
święta w kościele w Koniemłotach z udziałem Świętokrzyskiej „Solidarności”.

4 listopada — Przewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ 
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„Solidarność”, Waldemar Bartosz prowadzi rozmowy z  podsekretarzem stanu 
w Ministerstwie Skarbu Państwa, Pawłem Gruzą w sprawie spółek zlokalizowa-
nych w regionie świętokrzyskim, podległych ministerstwu.

24 listopada — Podczas XXVIII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidar-
ność” w płockiej Orlen Arenie, przewodniczący Świętokrzyskiej „Solidarności”, 
Waldemar Bartosz, za wkład w przemiany demokratyczne oraz działalność spo-
łeczną i związkową, zostaje uhonorowany przez Prezydenta RP, Andrzeja Dudę 
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

2017 rok

5 stycznia — W trakcie corocznych uroczystości opłatkowych Przewodniczący 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda wręcza tytuł „Zasłużony dla 
NSZZ „Solidarność” (na mocy Uchwały XVIII Krajowego Zjazdu Delegatów) 
czterem zasłużonym związkowcom: Wiesławowi Kwiatkowskiemu (Huta Ostro-
wiec), Stefanowi Chojnackiemu (SHL Kielce), Zbigniewowi Dziubasikowi (Re-
gion Radomski), Andrzejowi Gargasiowi (Region Stalowa Wola). Uroczystość 
odbywa się w Hotelu Dal, w Kielcach.

2 lutego — Diecezjalny Duszpasterz Świata Pracy — ksiądz Jan Iłczyk otrzymuje 
prestiżową Nagrodę Miasta Kielc, nadaną przez kielecki samorząd. Wnioskodaw-
cą nagrody jest Świętokrzyska „Solidarność”.

15 marca — Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z satysfakcją 
przyjmuje informację o zakończeniu procesu nabycia aktywów Elektrowni Poła-
niec przez spółkę skarbu państwa — Enea S.A. Dokonana w ten sposób poloniza-
cja firmy była od lat przedmiotem zabiegów naszego Związku.

21 marca — Prezydent Andrzej Duda w pałacu prezydenckim wręcza certyfikat 
„Pracodawca Przyjazny Pracownikom” 22 pracodawcom w tym Kopalni Wapie-
nia „Morawica”.

30 maja — W siedzibie Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 
odbywa się spotkanie związkowców z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta RP 
(Cezary Kochalski), Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Krzysztof 
Michałkiewicz), Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” (Bogdan Kubiak). W ten 
sposób rozpoczyna się w regionie kampania społeczna „Godny wybór. Przywró-
cenie wieku emerytalnego”.
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28 czerwca — W Hotelu „Echo” w Cedzynie k/Kielc odbywa się VI regionalna 
Konferencja Programowa dotycząca „Kierunków zmian w prawie pracy”. Gośćmi 
konferencji są: Stanisław Szwed (Ministerstwo Pracy, Płacy i Polityki Społecznej) 
oraz Henryk Nakonieczny (Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”).

10–31 sierpnia — Uroczystości związane z 37. rocznicą powstania NSZZ  
„Solidarność” rozpoczynają się wystawą „Życie i męczeństwo ks. Jerzego Popie-
łuszki (Pl. NMP w Kielcach),
31 sierpnia na byłej siedzibie Regionu z 1980-81r. (ul. Kozia 10A) zostaje odsło-
nięta tablica pamiątkowa.
20 sierpnia w Koniemłotach k/Staszowa uroczyście upamiętniona zostaje  
41. rocznica męczeńskiej śmierci księdza Romana Kotlarza, który solidaryzował 
się z robotnikami radomskimi podczas ich protestów w 1976r.

13 września — Po ciężkiej chorobie umiera Biskup Kielecki prof. Kazimierz 
Ryczan — Krajowy Duszpasterz Świata Pracy, uhonorowany w 2010r. tytułem  
„Zasłużony dla Solidarności”. Uroczystości pogrzebowe — 19 września, przy 
udziale wielu wiernych i różnych delegacji. NSZZ „Solidarność” reprezentuje 
m.in. Piotr Duda — przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

16 września — W Warszawie, w ramach związkowej demonstracji przeciwko 
zapowiedziom Komisji Europejskiej o próbach nacisku na polski rząd w spra-
wie obniżenia wieku emerytalnego; uczestniczą także przedstawiciele Regionu 
Świętokrzyskiego.

2018 rok

20 lutego — W ramach X edycji Konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracowni-
kom”, Prezydent RP Andrzej Duda wręcza stosowne certyfikaty 27. pracodaw-
com, w tym trzem przedstawicielom firm z naszego regionu: Polskiej Federacji 
Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Przewozom Regionalnym, Szkole Pod-
stawowej Nr 4 w Jędrzejowie.

10 kwietnia — W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Starachowicach promowana 
jest książka pt.: „Solidarność Starachowicka z 1980–1989”. Autorem publikacji jest 
Jan Seweryn, lider związkowy w MAN BUS.

17-18 maja — W Ostrowcu Świętokrzyskim obradują delegaci Walnego Zebrania 
Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Wybrany 
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zostaje przewodniczący Rady Krajowej Sekcji — Ryszard Proksa — lider nauczy-
cielskiej „Solidarności” w Ostrowcu Świętokrzyskim.

4 czerwca — Umiera Józefa Życińska, założycielka w 1980r. NSZZ „Solidarność” 
w PKS w Skarżysku-Kamiennej, w czasie II wojny światowej łączniczka AK, wię-
ziona w PRL-u, odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

27 czerwca — W Hotelu Echo w Cedzynie k/Kielc obraduje XX Walne Zebranie 
Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”. Zebranie ma charak-
ter sprawozdawczo — wyborczy. Wybrany zostaje Zarząd Regionu, Regionalna 
Komisji Rewizyjna oraz wyłoniona zostaje reprezentacja Regionu na Krajowy 
Zjazd. Przewodniczącym Zarządu Regionu zostaje wybrany Waldemar Bartosz.

26 listopada — Otwarcie i poświęcenie nowego lokalu Delegatury Zarządu Re-
gionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w  Busku — Zdroju. Zgromadzo-
nych związkowców i gości wita nowy szef Delegatury — Piotr Ryk.

2019 rok

4 stycznia — W ramach uroczystości opłatkowej w kieleckim hotelu DAL Piotr 
Duda wyróżnia zaszczytnym tytułem „Zasłużony dla NSZZ Solidarność” Jerzego 
Borowca z Huty Ostrowiec — długoletniego działacza „Solidarności”, represjono-
wanego w stanie wojennym.

7 stycznia — Przewodniczący Świętokrzyskiej Sekcji Oświaty i Wychowania wraz 
ze wszystkimi przewodniczącymi sekcji regionalnych wchodzą w skład powoła-
nego przez Radę Krajową Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność” ko-
mitetu protestacyjno-strajkowego. „Solidarność” pracowników oświaty domaga 
się 15 proc. podwyżki płac od stycznia 2019r. oraz odniesienia systemu wynagra-
dzania do średniej wynagrodzeń w gospodarce narodowej.

11 lutego — Przy Pomniku Sybiraków na Cmentarzu Starym w Kielcach i przy 
Pomniku Katyńskim na Cmentarzu Partyzanckim przedstawiciele Zarządu Re-
gionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” uczestniczą w uroczystościach upa-
miętniających pierwszą (9 na 10 lutego 1940r.) masową zsyłkę Polaków na Sybir.

19 lutego — Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidar-
ność” podejmuje stanowisko, w którym konsekwentnie domaga się zrealizowania 
rozpoczętej polonizacji Elektrowni Połaniec i wspiera wszelkie działania w tym 
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zakresie Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Elek-
trownia Połaniec.

21 marca — Prezydium Sekcji Regionalnej Kolejarzy NSZZ „Solidarność” Re-
gionu Świętokrzyskiego w przyjętym stanowisku wyraża zaniepokojenie decyzja-
mi rządu (KPK z lutego 2019r.) skutkującymi brakiem środków finansowych na 
modernizację strategicznej dla regionu drogi kolejowej nr 8, biegnącej z Krakowa 
przez Kielce do Warszawy.

25 marca — Z  powodu nie spełnienia przez pracodawcę STOKOTA Elbląg  
Oddział w Kielcach żądań płacowych zgłaszanych przez tamtejszą Zakładową Or-
ganizację Związkową NSZZ „Solidarność”, Związek wchodzi z pracodawcą w spór 
zbiorowy. NSZZ „Solidarność żąda podwyżki pensji zasadniczej o 500 zł netto dla 
wszystkich pracowników.

28 marca — Negocjacje płacowe prowadzone przez MOZ NSZZ „Solidarność” 
w DELFO — SHL Kielce kończą się podpisaniem porozumienia, w wyniku któ-
rego wszyscy pracownicy spółek (objętych zasięgiem działania MOZ), otrzymają 
od 1.08.2019r. podwyżkę wynagrodzeń w równej kwocie dla każdego pracownika 
— 300 zł. Ponadto z okazji Świąt Wielkanocnych każdy pracownik otrzyma na-
grodę 1500 zł.

2 kwietnia — Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” popiera 
w pełni Stanowisko Prezydium Sekcji Regionalnej Kolejarzy NSZZ „Solidarność” 
Regionu Świętokrzyskiego z dnia 21 marca 2019r. krytykujące zaniechania w in-
westycjach kolejowych na terenie województwa świętokrzyskiego.

3 kwietnia — Patryk Jaki — kandydat Zjednoczonej Prawicy w wyborach do Par-
lamentu Europejskiego spotyka się w siedzibie Regionu Świętokrzyskiego NSZZ 
„Solidarność” z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych i mówi 
o powodach, które skłoniły go do podjęcia decyzji o kandydowaniu do Parlamen-
tu Europejskiego.

4 kwietnia — Przed Urzędem Wojewody Świętokrzyskiego odbywa się demon-
stracja w  ramach ogólnopolskiego protestu dla poparcia postulatów pracowni-
czych zawartych w  Stanowisku Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z  dnia  
11 grudnia 2018r.

5 kwietnia — Delegaci „Solidarności” z Huty CELSA w Ostrowcu Świętokrzyskim 
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zbierają się na XXXIII Walnym Zebraniu Delegatów. Międzyzakładowej Organiza-
cji Związkowej NSZZ „Solidarność” w Celsa „Huta Ostrowiec” przewodzi Wojciech 
Krasuski. W obradach uczestniczy również przewodniczący Regionu Świętokrzy-
skiego NSZZ „Solidarność”, Waldemar Bartosz.

15 kwietnia — Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” 
Emerytów i Rencistów w Kielcach wybiera swoje władze. Przewodniczącym zo-
staje Andrzej Imielski.

7 maja — Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w podjętym 
stanowisku wyraża wielkie zaniepokojenie trudnościami finansowymi z jakimi 
zmagają się pracownicy i Zarząd spółki skarbu państwa Odlewnia „Chemar” Sp. 
z o.o. w Kielcach. Apeluje również do instytucji państwa polskiego, m.in. do Agencji 
Rozwoju Przemysłu S.A., Polskiego Funduszu Rozwoju S.A., Towarzystwa Finanso-
wego Silesia oraz władz państwowych o podjęcie decyzji wspomagającej istnienie 
i rozwój Odlewni „Chemar”.

14 maja — Związkowcy „Solidarności” działający w instytucjach kultury tworzą 
Regionalną Sekcję Pracowników Kultury NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Kielcach 
(25-502 Kielce, ul. Planty 16A), która zrzesza zakładowe organizacje związkowe 
funkcjonujące w: Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga, Bibliotece 
Wojewódzkiej, Muzeum Narodowym, Teatrze im. St. Żeromskiego, Wojewódzkim 
Domu Kultury, Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś”. Przewodniczącym zostaje wybrany 
Artur Słaboń (Teatr im. St. Żeromskiego).

3 czerwca — Europoseł Patryk Jaki składa na ręce Przewodniczącego Zarządu Re-
gionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, Waldemara Bartosza, podziękowanie 
wszystkim pracownikom i członkom Świętokrzyskiej „Solidarności” za udzielone 
wsparcie i pomoc podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zapewnia rów-
nież, że jako przedstawiciel Polski w Parlamencie Europejskim będzie dbał o inte-
resy naszej Ojczyzny i jej obywateli.

11 czerwca — Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 
wobec braku jakichkolwiek satysfakcjonujących decyzji właścicielskich zmierza-
jących do sanacji a w konsekwencji uratowania miejsc pracy w Odlewni Chemar 
w Kielcach, postanawia rozpocząć protest.
Region Świętokrzyski NSZZ „Solidarność” od co najmniej 7 maja monitu-
je instytucje państwa polskiego mające charakter właścicielski bądź pomocowy. 
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Wobec inercji decydentów apeluje w stanowisku do szerszych kręgów społecznych  
— związkowców i ludzi dobrej woli o wsparcie w działaniach na rzecz uratowania 
Odlewni Chemar.

sierpień — Na zaproszenie Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidar-
ność” i w porozumieniu ze Świętokrzyskim Oddziałem Stowarzyszenia „Wspól-
nota Polska” w Kielcach przebywa grupa kilkunastu osób pochodzenia polskiego 
z Korostyszewa (miasto koło Żytomierza) na Ukrainie.

15 października — Piotr Wawrzyk, popierany przez Świętokrzyską „Solidarność”, 
zdobywa mandat do Sejmu RP.

18 października — 36 działaczy opozycji antykomunistycznej w PRL z terenu 
byłego województwa kieleckiego zostaje odznaczonych Krzyżem Wolności i Soli-
darności. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej aktu dekoracji w Cen-
trum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach, dokonuje prezes IPN 
dr Jarosław Szarek.

27 października — Kielce — odsłonięcie i poświęcenie pomnika wicepremiera 
Przemysława Gosiewskiego.

5 listopada — W historycznej Sali BHP w Gdańsku odbywa się pierwsze posiedze-
nie Rady Instytutu Dziedzictwa Solidarności. W obradach uczestniczy przewodni-
czący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” Waldemar Bartosz, 
który jest w grupie jedenastu przedstawicieli Związku w Radzie Instytutu. W skład 
Rady wchodzi również 10 przedstawicieli Ministerstwa Kultury.

25 listopada — Przed sklepami Castoramy w Kielcach i w całej Polsce prowadzo-
na jest przez NSZZ „Solidarność” akcja ulotkowa mająca na celu spowodowanie 
wycofania przez pracodawcę zwolnień i przywrócenie do pracy chronionych usta-
wowo działaczy związkowych oraz podjęcie dialogu z Komisją Międzyzakładową 
NSZZ „Solidarność” w Castorama Polska.

2020 rok

7 stycznia — Przewodniczący Zarządu Regionu — Waldemar Bartosz przesyła 
adres na ręce ks. arcybiskupa prof. dr. hab. Marka Jędraszewskiego, Metropolity 
Krakowskiego, w którym zawiera wyrazy solidarności i podziękowania za odważ-
ną obronę zasad chrześcijańskiej antropologii i porządku społecznego opartego 
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na prawie naturalnym. Wartości te i osobę metropolity atakowały środowiska 
liberalno-lewackie.

21 stycznia — Zawiązany zostaje Komitet Regionalny 40-lecia Podpisania  
Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”. W jego składzie są 
regionalni działacze związkowi (W. Bartosz, M. Gójski), przedstawiciele mediów 
publicznych (J. Knap, P. Predygier, J. Zmyślny), ośrodki badawczo — wystawien-
nicze (M. Maciągowski, J. Machnicki, E. Bobryk, A. Antoniak, W. Rutkowska,  
D. Koczwańska — Kalita, P. Zatorska — Milewska, A. Nowacka), działacze anty-
komunistyczni (P. Perchel).

24 lutego — W pałacu prezydenckim, Prezydent RP Andrzej Duda wręcza  
17. pracodawcom tytuł „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Wśród wyróżnio-
nych jest dwóch przedstawicieli z województwa świętokrzyskiego (Iskra Centrum 
Narzędzi Specjalnych w Kielcach i Kopalnia Morawica).

16 marca — W związku z epidemią koronawirusa w wielu instytucjach, również 
w organizacjach związkowych pracownicy rozpoczynają wykonywanie obowiąz-
ków służbowych w systemie zdalnym. W wielu firmach organizacje zakładowe 
negocjują porozumienia wynikające z Tarczy Antykryzysowej.

Wydarzenia 1980–1989 opracował dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki, Delegatura 
IPN w Kielcach.

Wydarzenia 1990–2020 opracowali: Waldemar Bartosz, Mieczysław Gójski,  
Kazimierz Pasternak i Andrzej Pawlik, Zarząd Regionu Świętokrzyskiego  
NSZZ „Solidarność”.
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I WZD Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”. Hala SHL, Kielce, czerwiec 1981r.

Uroczystości z okazji Święta Niepodległości 11 listopada. Wśród uczestników Jan Józef 
Lipski. Jędrzejów, 1981r.
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Ks. bp Ignacy Tokarczuk — uroczystość poświęcenia sztandaru. Jędrzejów, listopad 1981r.

I WZD Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”. Kielce, czerwiec 1981r.
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Niezależna kultura w stanie wojennym — „Przed sklepem jubilera” Karola Wojtyły.  
Jędrzejów, Klasztor Cystersów, 1984r.

„Dyplom” z racji zakończenia strajku głodowego. Kielce–Piaski, 1982r.
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Winnica (ZSRR), Region Świętokrzyskiej „Solidarności” na pomoc katolikom. 1990r.

Delegaci Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” na II Krajowy Zjazd Delegatów. 
Gdańsk, 1990r.
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II Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Głosuje Lech Kaczyński. Gdańsk, 1990r.

Msza św. na zakończenie strajku w FSC „Star”. Starachowice, 1991r.
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Strajk w FSC „Star”. Starachowice, 1991r.

Maciej Jankowski (Region Mazowsze) na strajku w FSC „Star”. Starachowice, 1991r.
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V Walny Zjazd Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”. Kielce, 1993r.

Przewodniczący Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, Waldemar Bartosz wręcza 
album pamiątkowy księdzu Czesławowi Wali. Kałków, wrzesień 1996r.
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Pomnik ks. Jerzego Popiełuszki ufundowany przez Region Świętokrzyski NSZZ „Solidar-
ność” w Warszawie. Żoliborz, 1996r.

Odsłonięcie pomnika ks. Jerzego Popiełuszki. Kielce, Plac Najświętszej Marii Panny,  
20 października 1999r.
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Przed tablicą upamiętniającą powstanie „Solidarności”. Kielce, 1 Maja 2003r.

Szkolenie oświatowej „Solidarności” prowadzi przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty 
NSZZ „Solidarność” Stefan Kubowicz. Kielce, 2003r.



52
NajważNiejsze wydarzeNia w historii regioNu Świętokrzyskiego 

NiezależNego samorządNego związku zawodowego „solidarNoŚć” 1980–2020

XXII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Wadowice, 9-10 października 2008r.

Wielka manifestacja „Solidarności” w Warszawie, sierpień 2008r.
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Demonstracja „Zbrojeniówki”. Warszawa, maj 2009r.

Ogólnopolska Pielgrzymka Hutników NSZZ „Solidarność”. Kałków, 2 października 2010r.
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XXIII Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków. Dekoracja zwy-
cięzców. Kielce, 6 lipca 2012r.

Zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem ustawy dotyczącej ograniczenia handlu 
w niedziele. Kielce, maj 2013r.
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Demonstracja przed Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim przeciwko antypracowniczej 
polityce rządu Donalda Tuska. Kielce, 2013r.

Pielgrzymka „Zbrojeniówki” do Ostrej Bramy w Skarżysku–Kamiennej, wrzesień 2014r.
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Rocznica śmierci ks. Romana Kotlarza. Koniemłoty, 2018r.

Zebranie przewodniczących organizacji zakładowych NSZZ „Solidarność” Delegatury Kielce.
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