
, która tutaj, w Zagłębiu Dąbrowskim, zapisanych ma wiele pięknych 
kart.  W  ciągu  dwudziestu  lat   działalności  Państwa  organizacja 
skutecznie  potrafiła  rozwiązywać  problemy  załogi  i  bronić 
pracowniczych  praw.  W  pamięci  zachowuję  swoją  wizytę  w 
Dąbrowie Górniczej w 2005 roku, kiedy to dokonałem wmurowania 
kamienia węgielnego pod nową baterię koksowniczą i zapoznałem się 
z  produkcyjnymi  możliwościami  zakładu.  Wszystkim  członkom 
Organizacji  Związkowej  Koksowni  Przyjaźń  pragnę  przekazać 
wyrazy  uznania  za  dotychczasową działalność,  która  dobrze  służy 
pracownikom zakładu, daje poczucie wspólnoty i mocnego oparcia.

Szanowni Państwo !

,,Solidarność”  nie  musi  już  dzisiaj  walczyć  z  niedemokratycznym 
ustrojem. Nie oznacza to jednak, że ubyło stojących przed Związkiem 
wyzwań.  Ciągle  aktualnym  problemem  pozostaje  obrona  praw 
pracowniczych, wszędzie tam, gdzie są one zagrożone bądź łamane. 
Godna i bezpieczna praca nie jest bowiem żadnym przywilejem, ale 
powinna być standardem w każdym nowoczesnym, cywilizowanym 
kraju.
Życzę  Międzyzakładowej  Organizacji  Związkowej  NSZZ 
,,Solidarność”  Koksowni  Przyjaźń  powodzenia  w  działalności 
związkowej oraz sukcesów w rozwiązywaniu trudnych problemów. 
Życzę  Pastwa przedsiębiorstwu,  będącemu jednym z  największych 
producentów koksu w Polsce, cenionymi na europejskim i światowym 
rynku za  wysoką jakość swoich produktów, pomyślnego rozwoju i 
dobrej  ekonomicznej  kondycji.  Raz jeszcze  serdecznie  pozdrawiam 
uczestników  uroczystości  oraz  wszystkich  mieszkańców  Dąbrowy 
Górniczej.

Podpisał,

                                                                             Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

                                                                                                Lech Kaczyński
Koksik     str. 2

UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA Z OKAZJI  XX- LECIA  NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń  !!

17 maj 2009 r. Uroczysta Msza Święta z okazji jubileuszu XX – lecia 
powstania NSZZ ,,Solidarność” w Koksowni Przyjaźń  

Uczestnicy  uroczystej  mszy 
świętej  z  okazji  20-  lecia 
NSZZ ,,Solidarność” Koksowni  
Przyjaźń  oraz  41  rocznicy 
koronacji  figury  Najświętszej  
Marii  Panny  Anielskiej  
Patronki  Dąbrowy  Górniczej  i  
Zagłębia

Serdecznie  pozdrawiam wszystkich 
wiernych  zgromadzonych  w  bazy-
lice  Najświętszej  Marii  Panny 
Anielskiej w Dąbrowie Górniczej na 
uroczystej  mszy  świętej  z  okazji 
dwudziestolecia  założenia  w  Kok-
sowni  Przyjaźń  organizacji  zakła-
dowej  NSZZ  ,,Solidarność”  i  41 
rocznicy  koronacji  figury  patronki 
Dąbrowy Górniczej i Matki Zagłę-
bia. 
Szczególne  słowa  powitania  i  po-
zdrowień kieruję do kierownictwa i 
członków Międzyzakładowej Orga-
nizacji  Związkowej  NSZZ 
,,Solidarność”  Koksowni  Przyjaźń 
oraz  do  uczestników  przybyłej  do 
sanktuarium  diecezjalnej  Piel-
grzymki Mężczyzn i Młodzieńców.
Zarejestrowana  w 1989  roku Pań-
stwa  organizacja  zakładowa  jest 
godną  kontynuowania  chlubnej 

W  imieniu  Prezydenta,  który  nie  
mógł  przyjechać  osobiście,  list  od-
czytała  była  Wiceprzewodnicząca 
NSZZ  ,,Solidarność”  Regionu 
Śląsko   Dąbrowskiego-   ,  obecnie  
doradca  Prezydenta  Pani  Bożena 
Borys-Szopa


