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Publikacja jest rodzajem autorskiej monografii dziejów Niezależnego Sa-

morządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Fabryce Maszyn Wiertni-

czych i Górniczych „Glinik” w Gorlicach w Małopolsce w okresie od sierpnia 

1980 r. do czerwca 1989 r. W środowisku „Gliniku” – ówcześnie największym 

zakładzie pracy w mieście Gorlice, zatrudniającym około siedmiu tysięcy pracow-

ników, prawie wszyscy byli członkami Solidarności (dziewięćdziesiąt procent osób 

zatrudnionych). Syntetyczne opracowanie autorstwa Bogumiły Gurby zawiera 

sześć rozdziałów pokazujących etapy działalności „Solidarności” w Gliniku, po-

cząwszy od „karnawału wolności” w rozdziale I. pt. Powstanie i działalność NSZZ 

„Solidarność” (sierpień 1980- 13 grudnia 1981), poprzez rozdział II pt. Wprowa-

dzenie stanu wojennego, rozdział III. Pt. Uwięzienie i proces sądowy przewodni-

czącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” FMWiG „Glinik”, rozdział IV. 

pt. Konspiracja, rozdział V. pt. Duszpasterstwo Ludzi Pracy aż po rozdział VI. pt. 

Rok 1989. Książka zawiera sześćdziesiąt dziewięć oryginalnych, unikatowych 

fotografii (w tym dwanaście kolorowych), nadto Indeks osób i nazw geograficz-

nych. Pozycja ma walory poznawcze i edukacyjne, może być przydatna history-

kom regionu, nauczycielom historii i wiedzy o społeczeństwie jako materiał po-

mocniczy do wychowania patriotycznego, edukacji historycznej, edukacji regio-

nalnej, nadto studentom, uczniom, miłośnikom ziemi gorlickiej, mieszkańcom 

Gorlic i okolic, członkom „Solidarności” mogącym odnaleźć tu wzory godnego 

postępowania w trudnych warunkach totalitaryzmu.  

 

Tytuł w języku angielskim (the title in English):  
 

[Rev.:] The Trade Union "Solidarity" in Glinik – Gorlice 1980-1989 
 

Abstract (Summary): 
 

The book entitled The Trade Union "Solidarity" in Glinik - Gorlice 1980-

1989 (in Polish; "Solidarność" w Gliniku - Gorlicach 1980-1989), written by a 
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Polish woman author Bugumila Gurba (Bogumiła Gurba), is concerned with the 

history of the Independent Self-Governing Trade Union "Solidarity" (1980-1989) in 

the Factory of Drilling and Mining Machineries "Glinik" in the town of Gorlice 

(Malopolska Region in Poland) in 1980-1989. She describes the history of the anti-

communist trade union (1980-1989) in Gorlice, especially in the period of martial 

law in Poland (1981-1982), when trade union activists were interned by the com-

munist government. The book also deals concerned with the underground trade 

union movement in Poland (1982-1988) and relations between the activists of the 

trade union “Solidarity” in Gorlice and the Roman Catholic Church, especially in 

the groups of the so called Ministry (or Pastoral Care) for Working People. The 

book has been published in Polish. 
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