
W związku z licznymi pytaniami odnośnie niezaproszenia wysokiego 

rangą działacza PIS Kazimierza Drzazgi na uroczystości 35. lecia NSZZ 

„Solidarność” Z.Ch. „POLICE”  wyjaśniamy: 

Kazimierz Drzazga od wielu lat nie jest członkiem NSZZ „Solidarność”. 

Gdzie tylko może, stara się wszelkimi sposobami zdyskredytować nasz związek 

zawodowy swoją postawą po 1990 r., dba wyłącznie o własne dobra za nic 

mając organizację, dzięki której robi karierę. 

 

Dla przypomnienia zainteresowanym kilka faktów: 

 w marcu 1990 r. Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Z.Ch. 

„POLICE” podjęło decyzję o pozostaniu w strukturach NSZZ 

„Solidarność” spakował manatki i wyjechał do Kanady o czym 

poinformował Zarząd Związku na kilka dni przed wyjazdem. Nie muszę 

przypominać co się działo w tym czasie w Zakładach, gdy Marian Jurczyk 

i Stanisław Kocjan oraz Stanisław Wądołowski robili wszystko aby 

utworzyć nowy związek zawodowy tj. Solidarność 80. O Solidarność 

walczyliśmy sami bo przewodniczący Kazimierz Drzazga był za granicą. 

 w 1991 r. gdy przestał być Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Z.Ch. 

„POLICE” – przywłaszczył sobie powierzony mu jako chorążemu 

historyczny sztandar Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego z 1980 r. 

ponoć przekazując go do innej organizacji – gdzie został zniszczony przez 

dopisanie na nim nowych liter. 

 w 2011 r. wykazując fałszywą troskę pisze nieprawdę w liście do 

Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego szkalując NSZZ 

„Solidarność” a uwypuklając swoje zasługi w utrwalaniu demokracji. (w 

załączeniu list i odpowiedź Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ 

„Solidarność” Pomorza Zachodniego). Zrobił to w okresie największej 

nagonki polityków PO na nasz Związek Zawodowy. Należy zaznaczyć, iż 

w piśmie czołowy regionalny działacz PIS szkaluje Związek, którego 



Wiceprzewodniczącym i przez pewien czas pełniący obowiązki 

Przewodniczącego, była wielka postać naszego związku i polskiej 

demokracji Lech Kaczyński, któremu wspólnie PIS i NSZZ „Solidarność” 

stara się postawić pomnik w Szczecinie. 

 

Myślę, że to wyjaśnienie na podstawie kilku z wielu przykładów pokazuje 

wystarczająco, dlaczego ta osoba nie została zaproszona na nasze uroczystości. 

Jako ciekawostkę, pokazującą arogancję i pychę Kazimierza Drzazgi należy 

przytoczyć jego stwierdzenie, iż niezaproszenie jego osoby na nasze 

uroczystości rocznicowe to jak zrobienie uroczystości w Watykanie i 

niezaproszenie Papieża – pozostawmy to bez komentarza. 
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