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Motto: 

 

 „… Związki zawodowe znajdują swoje odpowiedniki poniekąd już w 

średniowiecznych cechach rzemieślniczych i korporacjach..” 

 

 „… Nowożytne Związki Zawodowe wyrosły na podstawie walki pracowników, świata 

pracy, a przede wszystkim robotników przemysłowych o ich słuszne uprawnienia…” 

 

 „... Służą one zabezpieczeniu analogicznych uprawnień dla przedstawicieli każdego 

zawodu. Istnieją więc związki rolników, robotników i pracowników umysłowych… „ 

 

 „… Zrodzona z potrzeb pracy łączność ludzi dla zabezpieczenia właściwych im 

uprawnień pozostaje konstruktywnym czynnikiem ładu społecznego i nieodzownej dla 

tego solidarności…” 

 

    Jan Paweł II – Encyklika Laborem exercens 1981 rok 

 

 

 

 

Nasze 35 - lecie 
 

 

 

 

 

 



 

zarys z dziejów i współczesność 

 Nasz Związek powstał jako wyraz buntu i niezadowolenia narodu, a 

przede wszystkim świata pracy z istniejącej rzeczywistości ustrojowej i 

społecznej. 

 W swojej tradycji nawiązujemy do robotniczych – strajkowych -

wydarzeń: 

 Poznańskiego czerwca 1956; 

 Studenckich 1968; 

 Grudnia 1970; 

 1976 w Radomiu i Ursusie; 

 sierpnia 1980; 

 Jako ruch masowy pod przewodnictwem i hasłami Solidarności pełnił w 

początkowym okresie funkcje polityczne, społeczne oraz związkowe. 

Proces ten trwał do początku lat 90 tych, gdy dokonała się przemiana 

ustrojowa w Naszej Ojczyźnie, zostały zbudowane podstawy państwa 

demokratycznego i zagwarantowane prawa pracownicze przynależne 

światu pracy o które Nasz Związek walczył. 

 Cenzusem czasowym były lata 1989 do 1991 gdy nasz związek uznając 

swą misję polityczną za spełnioną przeszedł wyłącznie na pozycję czysto 

związkową.  

 Ten status, pomimo wielokrotnych prób jego zmiany na funkcję 

polityczną – partyjną, ideologiczną lub inną społeczną – został zachowany 

do dzisiaj. 

 Jesteśmy wyłącznie Związkiem Zawodowym nie politycznym 

nawiązującym do tradycji XIX wiecznej walki świata pracy o swoje prawa. 

Powstaliśmy z buntu Narodu, a nie woli jakiejkolwiek partii politycznej. Tę 

tradycję podtrzymujemy. 

 To właśnie z naszego (w początkowym okresie ok. 10 milionowego 

związku) powstały w większości obecnie istniejące partie polityczne i 

demokratyczne organizacje społeczne. Było to naturalnym, właściwym 

wszystkim w dziejach wielkim organizacjom społecznym i politycznym, 

efektem ewolucji naszego związku.  

 Istniejący status związku pozwala mu efektywnie wypełniać swoje 

prawne i społeczne funkcje na rzecz dobra wszystkich ludzi pracy.  

  



  

W ZUT – historia i współczesność 

 Nasz Związek Zawodowy jest całą swoją historią związany z 

wydarzeniami zachodzącymi na Pomorzu Zachodnim.  

 Uwcześni – odważni i ideowi – zaangażowani w działalność opozycyjną 

pracownicy Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej  już od 

początku 1980 roku organizowali zebrania dla poparcia strajkujących 

robotników na Pomorzu Zachodnim. Było to dużym wydarzeniem 

ponieważ pracownicy Wyższych Uczelni włączyli się aktywnie w protesty 

robotnicze. Zostało to entuzjastycznie przyjęte przez robotników Stoczni 

Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego. 

 W obu Uczelniach powstawały różne formy organizacyjne pracowników 

mające doprowadzić do powstania jednolitej, niezależnej i samorządnej 

Organizacji Związkowej pod nazwą Solidarność. Rodziły się one  

oddzielnie w każdej uczelni ale także w ramach wspólnych spotkań, które 

odbywały się w Akademii Rolniczej. Utrwaliło to  powstanie zrębów 

Niezależnych Związków Zawodowych w Szczecińskich Uczelniach.   

  

Pierwsze wybory do komisji uczelnianych odbyły się: 

 

 W Politechnice Szczecińskiej 7 stycznia 1981 roku – pierwszym 

przewodniczącym został Mieczysław Ustasiak; 

 W Akademii Rolniczej 19 stycznia 1981 roku – pierwszym 

przewodniczącym został Zbigniew Szymański. 

  

 W aktywnej działalności, przy społecznym poparciu środowisk 

uczelnianych utrwalała się zarówno struktura jak i program oraz formy 

działania nowo powstałego Związku Zawodowego. 

 Podstawą wszelkiej działalności związkowej były i są nadal sprawy i 

interesy pracowników, a także aktywne uczestnictwo w życiu Naszej 

Uczelni. 

 Każda rocznica Sierpnia 1980 roku w działalności Naszego Związku 

stanowi podstawę do refleksji nad przebytą drogą, aktualnymi problemami 

w rozwiązywaniu których uczestniczy Nasz Związek, oraz nad kierunkami 

i zadaniami doskonalenia form dalszej działalności.  



 Od początku powstania Naszego Związku łączyła nas związkowa 

solidarność i współpraca z Związkiem Nauczycielstwa Polskiego.  

 35 rocznica uprawnia nas do przypomnienia, spośród wielu członków 

Naszego Związku przede wszystkim tych, którzy przewodzili Komisjom 

Zakładowym:  

  

W Politechnice Szczecińskiej byli to  koledzy: 

 

1. Mieczysław Ustasiak; 

2. Jan Otto; 

3. Marek Tałasiewicz; 

4. Zbigniew Jurksztowicz; 

5. Janusz Dowbór; 

6. Eugeniusz Majewski; 

7. Mieczysław Cieślewicz; 

8. Bogdan Grzywacz; 

 

W Akademii Rolniczej byli to koledzy: 

 

1. Zbigniew Szymański; 

2. Andrzej Markowski; 

3. Maria Swarcewicz; 

4. Aleksandra Delecka; 

5. Bogusław Zarzycki; 

 

 Wracamy do nich pamięcią oraz składamy podziękowania za 

działalność w trudnych czasach organizacji naszego związku oraz 

utrwalania i wypracowania efektywnych form działalności w Uczelniach. 

 Połączenie obu Uczelni w Zachodniopomorski Uniwersytet 

Technologiczny spowodowało zmiany organizacyjne w strukturach 

związku. W wyniku połączenia powstała jedna struktura organizacyjna.  

 Pierwszym przewodniczącym KZ NSZZZ „SOLIDARNOŚĆ” w ZUT 

został kolega Bogdan Grzywacz.  

 Proces łączenia obu organizacji dokonywał się, w dużym stopniu, na 

bazie wspólnej tradycji datowanej od 1980 roku, wspólnych spotkań 

komitetów założycielskich w auli Akademii Rolniczej. 



 35 lecie NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” obchodzimy w naszej Uczelni już jako 

zintegrowana struktura organizacyjna, realizująca swoje zadania 

statutowe oraz oparte o bogactwo doświadczeń naszych członków. 

Szanujemy ten wspólny dorobek. 

 Teraźniejszość Naszego Związku, determinują, tak jak na przestrzeni 

jego historii, sprawy pracownicze, działalność socjalna, kulturalna 

,integracyjna oraz działalność na rzecz Uczelni w współdziałaniu z jej 

Władzami. Cenimy sobie współpracę z Władzami Uczelni. Harmonijnie 

współdziałamy z kolegami z Związku Nauczycielstwa Polskiego. 

Wspólnym mianownikiem naszej działalności w czelni są sprawy 

pracownicze i dobro uczelni jako naszego zakładu pracy. 

 Bądźmy godnymi spadkobiercami i kontynuatorami dorobku 

związkowego. Jako kolejne pokolenie związkowców kultywujemy idee 

solidarnościowe - zarówno z okresu tzw. Etosu jak i utrwalania działalności 

związkowej wśród pracowników. 

 
 

 

  

 

  

                                                                    


