
Głos związkowca 38/2018 str. 1 

e-Tygodnik Regionu  

Środkowo-Wschodniego  

Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego G łos związkowca 
Numer 38/2018  

    21.09.2018 

 "Święta miłości kochanej ojczyzny Czują cię tylko umysły poczciwe..." 

J.E. ks. biskup Ignacy Krasicki 

Lubelski Lipiec 1980 brzmi dumnie 

Za nami uroczyste obchody nadania imienia Lubelskiego 

Lipca 1980 Szkole Podstawowej nr 40 w Lublinie. 14 września 

br. od godz. 9:00 członkowie NSZZ Solidarność oraz zaprosze-

ni goście uczestniczyli w tym podniosłym wydarzeniu. Uroczy-

stości rozpoczęły się od Eucharystii, następnie przemaszero-

wano do SP nr  40,  gdzie  miała miejsce część o f ic jal -

na wraz z przekazaniem sztandaru. Całość uświetniły wystę-

py dot. wydarzeń Lubelskiego Lipca 1980. Zaśpiewał m.in. 

Krzysztof Cugowski. 

Uroczystości rozpoczęły się od 

wspólnej Eucharystii pod prze-

wodnictwem bpa Mieczysława 

Cisło. W trakcie Mszy Świętej na-

stąpiło poświęcenie sztandaru, 

które było symbolem oddania Bo-

gu idei Lubelskiego Lipca 1980. 

Po zakończonej Eucharystii 

poczty sztandarowe oraz uczest-

nicy zebrali się przed kościołem, 

by wspólnie przemaszerować do 

szkoły na kolejną część uroczy-

stości.  

 O godz. 11:00 w sali gimna-

stycznej rozpoczęła się główna 

część obchodów nadania imienia 

Lubelskiego Lipca 1980. Odśpie-

wano Mazurka Dąbrowskiego 

oraz hymn szkoły. Okolicznościo-

we przemówienia były przeplata-

ne występami, poprzez które arty-

ści przypominali wydarzeniach z 

lipca 1980 roku. Wystąpił m.in. 

Krzysztof Cugowski, który zaśpie-

wał utwór „Stąd ruszyła lawina”. 

Głos zabrali m.in. Teresa 

Misiuk, Lubelski Kurator 

Oświaty, występująca również 

w imieniu Wojewody Lubel-

skiego Przemysława Czarnka, 

Prezydent miasta Lublin 

Krzysztof Żuk, Poseł na Sejm 

RP Lech Sprawka oraz Sekre-

tarz Województwa Lubelskie-

go Anna Augustyniak. 

 W trakcie uroczystości nastą-

piło symboliczne przekazanie 

sztandaru dyrektor placówki, 

Ewie Sadowskiej. Tego aktu do-

konał przewodniczący Regionu 

Środkowo-Wschodniego NSZZ 

Solidarność Marian Król. 

 Warto wspomnieć, iż osoby, 

które przyczyniły się do współsfi-

nansowania sztandaru określoną 

kwotą, miały możliwość symbo-

licznego wbicia pamiątkowego 

gwoździa w jego drzewiec. Po 

zakończonych uroczystościach 

władze szkoły zaprosiły uczestni-

ków na poczęstunek. 

Mateusz Bednarek 
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„My chcemy Boga” 
Jak co roku, w trzecią sobotę  

i niedzielę września, odbyła się 

Pielgrzymka Ludzi Pracy na Ja-

sną Górę, pod hasłem My chce-

my Boga. Centralnym punktem 

uroczystości była niedzielna 

Msza św. na Szczycie, w której 

uczestniczyły tysiące związkow-

ców pod sztandarami Solidarno-

ści. Licznie przybyli pielgrzymi  

z Lubelszczyzny, w tym z LW 

Bogdanka, WSK PZL Świdnik, 

Grupy Azoty Zakłady Azotowe 

Puławy. Region Środkowo-

Wschodni NSZZ Solidarność 

reprezentowali: przewodniczący 

Marian Król, wiceprzewodniczą-

cy Marek Wątorski oraz prze-

wodnicząca Regionalnej Sekcji 

Oświaty i Wychowania Wiesława 

Stec wraz z pocztem sztandaro-

wym.  

Pielgrzymka zaczęła się od 

złożenia kwiatów przy pomniku 

bł. ks. Jerzego Popiełuszki na 

Jasnej Górze. W programie były 

również m.in.: Droga Krzyżowa 

na Wałach, czuwanie w Kaplicy 

Cudownego Obrazu, koncert pa-

triotyczny i wykład historyczny. 

Tegoroczna, ogólnopolska 36. 

Pielgrzymka zbiegła się ze 100-

leciem odzyskania Niepodległo-

ści przez Polskę. Przewodniczą-

cy Komisji Krajowej Piotr Duda 

podkreślił wkład NSZZ Solidar-

ność na rzecz odzyskania wolno-

ści Ojczyzny. Zaznaczył jedno-

cześnie, że związek będzie trwał 

przy wartościach chrześcijań-

skich, a priorytetem zawsze bę-

dzie walka o godne warunki pra-

cy i płacy. 

Organizatorem 36. Pielgrzym-

ki Ludzi Pracy na Jasną Górę był 

Region Pomorze Zachodnie 

NSZZ Solidarność, a w przy-

szłym roku organizacją zajmie 

się Region Podkarpacie.  

 

Tomasz Kupczyk 
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Kartka  

z kalendarza 

 

 17 września 1980 r. w Gdańsku przedstawiciele ponad 30 

międzyzakładowych i zakładowych komitetów założycielskich 

z całej Polski podjęli decyzję o ujednoliceniu statutów i wspól-

nym zarejestrowaniu jednego ogólnokrajowego związku. No-

wa organizacja otrzymała nazwę: Niezależny Samorządny 

Związek Zawodowy „Solidarność”. 

 22 września 1980 r. powstało Niezależne Zrzeszenie Studen-

tów. Rząd komunistyczny zgodził się na rejestrację Zrzesze-

nia dopiero 17 lutego 1981 r. Jego pierwszym szefem został 

Jarosław Guzy. 

Bez Boga nie ma  

prawdziwej wolności 

Tradycyjnie 19 września br.  

w Kościele Rektoralnym pw. św. 

Piotra Apostoła w Lublinie była 

sprawowana Msza św. za Ojczy-

znę. Eucharystii przewodniczył  

i homilię wygłosił ks. dr Mirosław 

Kawczyński. 

- Co powiedziałby dzisiaj bł. ks. 

Jerzy Popiełuszko gdyby żył?  

Z pewnością stanąłby w obronie 

Bożej sprawy, przeciw szerzonej  

w sposób zaprogramowany anar-

chii moralnej, zafałszowanej wizji 

wolności, która nie ma nic wspólne-

go z Panem Bogiem i przykazania-

mi, które nam zostawił jako najlep-

szy Ojciec. (…) Ks. Jerzy byłby 

szczęśliwy gdyby zobaczył, że żyje-

my w wolnym kraju, ale czy do koń-

ca wolnym? Bez Boga nie było  

i nie ma prawdziwej wolności. „Ku 

wolności wyswobodził nas Chry-

stus”- mówił duchowny. 

Region Środkowo-Wschodni 

NSZZ Solidarność reprezentował 

wiceprzewodniczący Marek Wątor-

ski wraz z pocztem sztandarowym. 

Wierni modlili się przy relikwiach 

Patrona „Solidarności”. Przy pomni-

ku ks. Jerzego zapalono znicze. Za 

miesiąc przypadać będzie 34. rocz-

nica męczeńskiej śmierci kapelana 

„Solidarności”.  

W czerwcu 2010 roku, ks. Jerzy 

został beatyfikowany, obecnie trwa 

jego proces kanonizacyjny.   

 

Tomasz Kupczyk 
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Lubelskie obchody 79. rocznicy  

radzieckiej agresji na Polskę 

17 września mieszkańcy Lubli-

na po raz kolejny uczcili pamięć 

tych, którzy zginęli w czasie II 

Wojny Światowej. 

Uroczystości rozpoczęły się 

Mszą Świętą w intencji ofiar cy-

wilnych i wojskowych. Euchary-

stia odprawiona została w koście-

le rektoralnym pw. Wniebowzię-

cia Najświętszej Maryi Panny 

Zwycięskiej w Lublinie. Uczestni-

czyły w niej poczty sztandarowe, 

przedstawiciele władz samorzą-

dowych i wojewódzkich, komba-

tanci i mieszkańcy Lublina. Litur-

gię poprowadził i homilię wygłosił 

ksiądz rektor kanonik Dariusz 

Bondyra, który w czasie kazania 

powiedział: Agresja Związku So-

wieckiego była skoordynowana  

z agresją III Rzeszy, która napa-

dła na Polskie ziemie 1 września. 

A podstawę dał pakt Ribbentrop-

Mołotow, zawarty 23 sierpnia 

1939 roku. W ten sposób dokona-

no kolejnego rozbioru Polski. 

Rzeczpospolita padła ofiarą 

dwóch totalitaryzmów nazizmu  

i komunizmu. Naród rosyjski był 

zdradziecki. Bez wypowiedzenia 

wojny wkroczył na teren Polski. 

Był to zaborczy cios w plecy dla 

walczącej Polski.(…) Atak ten był 

aktem zemsty za zwycięstwo  

w wojnie polsko-bolszewickiej  

w 1920 roku.(...)Polska jak Chry-

stus została przybita do krzyża 

okupacji i eksterminacji. (…)

Polacy udowodnili, że nawet klę-

ska nie jest w stanie złamać du-

cha narodu skłonnego do wielu 

poświęceń dla dobra ojczyzny. 

Po zakończeniu Eucharystii 

uczestnicy udali się na Plac Li-

tewski, gdzie rozpoczęła się dru-

Jako ostatni, w imieniu swoim, 

władz wojewódzkich i samorządo-

wych głos zabrał wojewoda lubel-

ski Przemysław Czarnek. Wskazał 

na systemy totalitarne jako główny 

czynnik ogromnych strat na tere-

nie RP. 17 września 1939 roku 

określił jako początek wielkiej tu-

łaczki Polaków mieszkających na 

wschodnich kresach. W rocznicę 

17 września upamiętniamy tysiące 

osób, które poniosły śmierć  

w trakcie obrony pogranicza, tych 

co zginęli w czasie zesłania na 

Sybir oraz osób rozstrzelanych 

przez NKWD. Przemówienie za-

kończył słowami Cześć i chwała 

bohaterom. 

Po zakończeniu przemówień 

odczytano apel poległych i oddano 

salwę honorową. Następnie złożo-

no wieńce przy grobie Nieznanego 

Żołnierza. Region Środkowo-

Wschodni NSZZ Solidarność re-

prezentowali wiceprzewodniczący 

Krzysztof Choina i Marek Wątor-

ski. 

Po odegraniu przez wojskowe-

go hejnalistę pieśni „Śpij Kolego”. 

Zebrani udali się przed pomnik 

Matki Sybiraczki, który znajduje 

się na placu Dzieci z Pahiatua. 

Ostatnim punktem obchodów 

rocznicy agresji radzieckiej było 

złożenie wieńców przed pomni-

kiem Ofiar Katynia przy ulicy Głę-

bokiej. 

Dariusz Jóźwiak 

ga część uroczystości z wojsko-

wym ceremoniałem. Złożono mel-

dunek a orkiestra wojskowa ode-

grała hymn państwowy, następnie 

Zdzisław Niedbała przywitał 

wszystkich zebranych. Okoliczno-

ściowe przemówienie wygłosił 

m.in.. poseł na Sejm RP Sylwe-

ster Tułajew. Zaznaczył, że 17 

września 1939 roku to jedna  

z najczarniejszych dat polskiej 

historii. Dodał też, że agresja ra-

dziecka była ciosem w plecy  

i skutkowała dwiema okupacjami 

radziecką i nazistowską. Podkre-

ślił, że walka obrońców z 17 wrze-

śnia nie poszła na marne. Zaak-

centował nasz obowiązek wobec 

poległych patriotów, a jest nim: 

silne, rozwinięte i sprawiedliwe 

państwo, posiadające wiarygod-

nych sojuszników. Przemówienie 

zakończył słowami: Chwała boha-

terom. 

Poseł Jakub Kulesza agresje 

sowiecką nazwał najazdem bar-

barzyńców. Nawiązał do tego, co 

działo się po 17 września, a były 

to: gwałty, rozboje i grabieże.  

W dalszej wypowiedzi odniósł się 

do współczesnego prawa, w któ-

rym znajdują się relikty poprzed-

niego syste-

mu tj. odpo-

wiedzialność 

zbiorowa jako 

odpowiedzial-

ność solidar-

na. Przemó-

wienie zakoń-

czył słowami 

Lance do boju, 

szable w dłoń 

bolszewika goń, 

goń, goń. 
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Biegli aby uczcić pamięć 

 „Ofiar komunizmu”  

W minioną sobotę, 15 września 

br. w przededniu rocznicy napaści 

ZSRR na Polskę w 1939 roku, od-

była się „3. Mila Pamięci Ofiar ko-

munizmu”.  

Bieg odbywał się w Parku Lu-

dowym w Lublinie. Obiekt ten po-

wstał w czynie społecznym w la-

tach 1950–1957.  Wybór parku nie 

jest przypadkowy. Bieg masowy 

upamiętnia blisko 170 milionów 

istnień ludzkich, które stały się 

ofiarami bestialskiego, komuni-

stycznego systemu na całym 

świecie. Pomysłodawcą i organi-

zatorem biegu jest Fundacja 

„Ruchu Solidarności Rodzin”. 

Współorganizatorzy: Kuratorium 

Oświaty w Lublinie, Region Środ-

kowo-Wschodni NSZZ Solidar-

ność, IPN oddział Lublin. Sponsor: 

SKOK Chmielewskiego w Lublinie. 

Bieg zrealizowano dzięki wsparciu 

finansowemu Ministra Sportu i Tu-

rystyki.  W tym wyjątkowym roku 

był to drugi bieg „Biegowej Triady 

Niepodległości w Lublinie”, której 

pierwszy etap miał miejsce 2 

czerwca, podczas Biegu Solidar-

ności „Lubelski Lipiec 1980”,   

a wielki finał  triady odbędzie się 

11 listopada na placu Zamko-

wym. Profesjonalną obsługę 

zapisów i pomiaru czasu pro-

wadziła firma  ultima.sport.pl. 

Zgłoszenie udziału w biegu po-

twierdziło 615 osób, w tym 320 

kobiet i 295 mężczyzn.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Czyn_spo%C5%82eczny
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Opady deszczu spowodowały, że 

na linii startu pojawiło się 477 

osób, w tym 244 kobiety i 233 

mężczyzn. Zawodnicy mieli do 

przebiegnięcia dystans mili lądo-

wej tj. 1609 m. 

Biegacze udzielili na mecie 

szeregu wywiadów. Nasi rozmów-

cy oceniali swój start w biegu bar-

dzo pozytywnie. Wszyscy w tym 

dniu byli zwycięzcami. Na dowód 

tego pokazywali piękny medal 

który zawisł na ich piersi.   

Pani Sylwia Obszańska-Cusz 

ze społecznej szkoły podstawo-

wej im. Sebastiana Klonowicza  

w Lublinie powiedziała,  że ich 

szkoła bierze po raz drugi udział 

w Biegu. Reprezentacja liczyła 27 

uczniów ze wszystkich roczników.  

Karol Banaszak, uczeń klasy 6 

SP 24 w Lublinie, chwalił organi-

zatorów za przygotowanie trasy 

pod względem technicznym i bie-

gowym. Na pytanie czy w szkole 

już mówiono im o tym czym był 

„komunizm” odpowiedział, że 

jeszcze nie ale w tym roku szkol-

nym będą już na ten temat mieli 

zajęcia. 

Karol Wołek z kl. 2 D TS w Ze-

spole szkół nr 5 w Lublinie na py-

tanie o tematykę biegu odpowie-

dział: „Mam świadomość że jest 

to bieg historyczny, upamiętnia 

on ludzi zgładzonych przez ko-

munistów, ale również Polskich 

bohaterów, w tym Żołnierzy Nie-

złomnych, którzy zginęli po II 

Wojnie Światowej tylko dlatego, 

że nie pogodzili się z okupacją 

sowiecką  i  to właśnie ku ich pa-

mięci biegnę”. Przed rozpoczę-

ciem biegów wszyscy zebrani na 

uroczystej zbiórce odśpiewali 

hymn państwowy. Bieg był po-

dzielony na dwie grupy. Pierwszą 

stanowili zawodnicy szkół podsta-

wowych z klas 4-8.  

Drugą grupą rywalizujących 

zawodników były szkoły ponad-

podstawowe. Z obiema grupami 

biegli rodzice i nauczyciele.  

Z każdej kategorii wyłoniona zo-

stała trójka najlepszych zawodni-

ków.  

Biegi Pamięci jakie w Lublinie 

od 3 lat organizuje Fundacja 

„Ruchu Solidarności Rodzin” to 

pomysł fundacji. W Lublinie nie 

było biegów z historią i ideą w tle. 

Lubelska Solidarność już  

w 1981 roku postawiła na promo-

cję wydarzeń poprzez aktywny 

bieg. Tegoroczna 26. edycja Bie-

gu Solidarności otworzyła Biego-

wą Triadę Niepodległości w Lubli-

nie. Dzisiejszy bieg to jej drugi 

etap. Na starcie stanęli wspaniali 

młodzi ludzie, mieli u swojego 

boku rodziców i nauczycieli.  

W Lublinie robimy coś wyjątko-

wego, jedynego w Polsce. Wy-

daje się, że  realizowany przez 

nas pomysł kolekcji medalowej 

100-lecia będzie dla wielu za-

wodników cenną pamiątką - po-

wiedział Marek Wątorski prezes 

Fundacji.  

Wśród wszystkich biegnących 

najszybszym mężczyzną został 

Dariusz Samarczenko, który na 

pokonanie trasy potrzebował 5 

minut. Natomiast wśród pań naj-

szybsza była Martyna Bugała, 

która wyznaczoną odległość po-

konała w 5:29 minut. Każdy kto 

ukończył bieg otrzymywał medal, 

który stanowi 1/3 medalu otrzy-

mywanego w ramach „Biegowej 

Triady Niepodległości 2018”. 

Po zakończeniu biegów odby-

ła się ceremonia wręczenia na-

gród zwycięzcom. Wręczał je 

przewodniczący Regionu Środ-

kowo-Wschodniego NSZZ Soli-

darność Marian Król. Następnie 

dla osób, które nie startowały  

w czerwcowym Biegu Solidarno-

ści w celu uzupełnienia kolekcji 

medalu 100–lecia,  rozlosowano 

100 medali 26. Biegu Solidarno-

ści „Lubelski Lipiec 1980”.  

 

     Marek Wątorski,  

     Dariusz Jóźwiak 



Głos związkowca 38/2018 str. 8  

Spór zbiorowy zakończony 

Powodem rozpoczęcia sporu zbiorowego była chęć wyprowa-

dzenia od nas Pionu Handlowego do Tarnowa. 

Powiedzieliśmy: nie! Nie ma na to zgody i nigdy nie będzie. Nie 

pozwolimy sobie wyłupywać klejnotów z korony. Nie pozwolimy 

na niszczenie dorobku pokoleń pracowników naszej firmy. 

Przypominamy postulaty sporu 

zbiorowego: 

1.Zaniechanie wszelkich dzia-

łań zmierzających do wydzielenia 

jakichkolwiek obszarów ze struk-

tury firmy. 

2.Zaprzestanie łamania umów 

wzajemnych, tj. Umowy Konsoli-

dacyjnej oraz Umowy Społecznej. 

3.Odwołanie z zarządu Zakła-

dów Azotowych „Puławy” wicepre-

zesa, Krzysztofa Homendy, spo-

wodowane utratą wiarygodności i 

zaufania społecznego ( Komitet 

odstąpił od tego postulatu). 

Jakie są efekty naszych dzia-

łań? 

Po pierwsze i najważniejsze: 

Korporacyjny Pion Handlowy po-

został w Puławach – należy więc 

stwierdzić, że cel zasadniczy zo-

stał osiągnięty. 

Czy oznacza to, że nie będzie 

kolejnych prób dekompozycji na-

szej firmy? Nie, trzeba jednak po-

wiedzieć, że wszyscy wiedzą, że 

łatwo nie będzie i że jest determi-

nacja w dwóch największych or-

ganizacjach związkowych, żeby 

odrąbać rękę podnoszoną na na-

szą firmę. 

Zamieszczony poniżej proto-

kół, kończący nasz spór, zawiera 

bardzo korzystne dla naszej firmy 

ustalenia. Po pierwsze potwier-

dza i rozwija zapisy umowy spo-

łecznej i konsolidacyjnej 

(przypominamy, że oba doku-

menty były kontestowane przez 

Pracodawcę). Dodatkowo, co jest 

ewidentnym sukcesem organiza-

cji związkowych, zmusza praco-

dawcę do wprowadzania w życie 

zapisów protokołu 31 do 

ZUZP  oraz Regulaminu Premio-

wania, gwarantującego, że pra-

cownicy nie będą skubani z pre-

mii przez przełożonych. 

Jest jeszcze jedno bardzo 

ważne rozwiązanie dotyczące 

próby naprawienia systemu wdro-

żenia regulacji płacowych. Zdecy-

dowana większość pracowników 

ma świadomość, że ostatnie re-

gulacje płacowe były, delikatnie 

rzecz ujmując, mało akceptowal-

ne. Zmusiliśmy Pracodawcę, że-

by zaproponował nowe rozwią-

zania oraz do tego, żeby usiąść 

do stołu i negocjować szczegóły. 

Do tego stołu siadamy z pozo-

stałymi (żółtymi) organizacjami 

związkowymi, które są stroną 

układu zbiorowego. Mamy na-

dzieję, że nie dojdzie do prowo-

kacji i chęci zerwania rozmów. 

Należy więc podkreślić, że 

nasze działania przyniosły pra-

cownikom i firmy ogromne korzy-

ści. 

Oprócz wyżej wymienionych 

należy jeszcze dodać to, że koa-

licja (pierwszy raz zawiązana) 

dwóch największych organizacji, 

sprawdziła się – choć łatwo nie 

było. Po zakończeniu sporu zbio-

rowego każdy idzie swoją drogą, 

szanując partnera, ale pozosta-

je     w nas (ale też w Pracodaw-

cy) świadomość, że zawsze  

w ważnych sprawach możemy 

na siebie liczyć. To bardzo waż-

ne na przyszłość. 

Dzięki działaniom Komitetu 

(postawienie jasno naszych żą-

dań Premierowi) oddaliśmy dużo 

mniejszą dywidendę do Tarnowa 

– kilkadziesiąt milionów zostało  

u nas i dla nas. 

Pokazaliśmy też lwi pazur, 

organizując pikietę w obronie 

naszego kolegi. Nauka dla 

wszystkich jest z tego taka: Soli-

darność walczy o swoich zawsze 

do końca i nigdy nie zostawia 

ludzi bez pomocy. Załoga zyska-

ła świadomość, że gdyby się 

bardziej zaangażowała, to efekt 

byłby dużo większy i że warto w 

życiu stosować zasadę: „jeden 

za wszystkich, wszyscy za jed-
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nego” – bo nigdy nie wiadomo, 

kiedy przyjdzie na nas kolej. Pra-

codawca zyskał pewność, że mi-

mo tego, iż bardzo chciał i zrobił 

wiele, żeby pikieta się nie odbyła, 

to na nasze wezwanie przyjedzie 

do nas połowa Polski (związkowcy 

zapowiedzieli, że przyjadą po raz 

kolejny, jak będzie trzeba). 

Do negatywnych doświadczeń 

należy zaliczyć fakt, że Pracodaw-

ca posuwał się do stosowania bar-

dzo brudnych chwytów, takich jak: 

zastraszanie pracowników karami 

porządkowymi, zwolnieniem chro-

nionych działaczy związkowych 

oraz zastraszaniem pozwami są-

dowymi. 

Bardzo przykrym doświadcze-

niem było (i jest nadal) to, że żółte 

związki zawodowe w tak jawny, 

ostentacyjny i bezwstydny sposób 

stanęły po stronie interesów Pra-

codawcy, a nie pracownika. Jest 

to zjawisko opisywane w pod-

ręcznikach, ale w naszej firmie 

tak oczywiste zaprzaństwo zda-

rzyło się po raz pierwszy. 

Na koniec warto złożyć po-

dziękowania tym, dzięki którym 

to wszystko zakończyło się po-

zytywnie. Na samym początku 

wielkie podziękowanie dla Pana 

mediatora, mecenasa Pawła 

Galca. A także dla Pana Preze-

sa Krzysztofa Bednarza, który w 

sposób bardzo zaangażowany  

i konsekwentny dążył do poro-

zumienia, łamiąc czasem sza-

blony. 

Największe jednak podzięko-

wania należą się Załodze, że 

wytrzymała ten bardzo trudny 

czas, że nie uległa prowoka-

cjom, że nie dała się zmanipulo-

wać i ograć prowokatorom. Jest 

to szczególnie ważne w sytuacji 

blokady informacyjnej, polegają-

cej na odcięciu nas od radiowę-

zła. Z drugiej strony my też 

świadomie, dla dobra wizerun-

ku firmy, nie podgrzewaliśmy 

atmosfery. 

Kochani Związkowcy, zdali-

śmy wszyscy egzamin. Dzięku-

jemy za wszystkie głosy wspar-

cia, ale też za głosy krytyki. 

Wszyscy się uczymy i wszyscy 

mamy nadzieję, że nie będzie 

konieczności korzystania z no-

wych umiejętności w przyszło-

ści. Jeśli jednak będzie trzeba 

po raz kolejny stanąć na bary-

kadach, to zrobimy to dużo le-

piej i skuteczniej. 

 

Piotr Śliwa, Konrad Dę-

bowski, Sylwester Harmasz, 

Sławomir Kamiński, Jarosław 

Król, Wojciech Powszedniak, 

Michał Świderski 

Czerwona kartka dla Minister Zalewskiej 

15 września przed siedzibą 

Ministerstwa Edukacji Narodo-

wej w Warszawie, oświatowa 

Solidarność manifestowała nie-

zadowolenie z polityki prowa-

dzonej przez minister Annę Za-

lewską. W ogólnopolskiej pikie-

cie uczestniczyło kilka tysięcy 

związkowców, w tym liczna de-

legacja z Lubelszczyzny z prze-

wodniczącą Regionalnej Sekcji 

Oświaty i Wychowania Wiesła-

wą Stec na czele. 

Kością niezgody jest od dawna 

artykułowana konieczność godne-

go wynagrodzenia pracy nauczy-

cieli. Związkowcy domagają się 

wzrostu płac o 15 proc. od  

1 stycznia 2019 roku. Nauczyciele 

są również przeciwni wprowadzo-

nym, niekorzystnym zasadom 

awansu zawodowego i oceny ich 

pracy. „Solidarność” protestowała 

pod hasłem „Czerwona kartka dla 

pani minister.” Pojawiły się rów-

nież transparenty z napisami: 

„Czara goryczy się przelała”, 

„Pani minister, dlaczego pani nie 

dotrzymuje słowa?”, „Wszystko 

co dała minister Zalewska to złu-

dzenia, że zawód nauczyciela 

docenia”, „Dość pozorowanego 

dialogu” Zgromadzeni pokazy-

wali czerwone kartki, skandowali 

i trąbili. - Choć poparliśmy refor-
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mę systemu edukacji, to nie po-

pieramy degradacji zawodu nau-

czyciela – powiedział przewodni-

czący Krajowej Sekcji Oświaty  

i Wychowania NSZZ Solidarność 

Ryszard Proksa. 

Na manifestacji głos zabrała 

również przewodnicząca Regio-

nalnej Sekcji Oświaty i Wychowa-

nia Wiesława Stec.  

- Oświata to jest jądro, które 

składa się z pracowników peda-

gogicznych i niepedagogicznych. 

Domagamy się realizacji płacy 

minimalnej, która będzie stanowi-

ła płacę zasadniczą, aby dodatek 

stażowy nie wliczał się w całość 

wynagrodzenia – mówiła prze-

wodnicząca. 

Delegacja KSOiW dostarczyła 

minister Zalewskiej postulaty. Na 

krótkim spotkaniu szefowa resortu 

edukacji oznajmiła, że przekaże 

żądania premierowi i wyraziła na-

dzieję, że w najbliższym czasie 

dojdzie do spotkania zaintereso-

wanych stron, aby móc rozma-

wiać o konkretach. 

Tomasz Kupczyk 

Uśmiechnij się! 

Sztygar w kopalni scho-

dzi do górników i pyta: 

– Który wczoraj pił i ma ka-

ca? 

Górnicy spuścili głowy i ci-

sza. W końcu jeden się od-

ważył i mówi: 

– No, ja wczoraj popiłem. 

– Dobra, to choć idziemy na 

klina, a reszta do roboty.  

19 września w siedzibie lubelskiej Solidarności odbyło się spotkanie 

przewodniczących organizacji związkowych z Lublina z przewodniczą-

cym Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność Marianem 

Królem. Na spotkaniu rozmawiano o aktualnych sprawach związko-

wych. 
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Analiza korespondencji po-

między związkami zawodowymi  

a dyrekcją Regionalnego Cen-

trum Krwiodawstwa i Krwio-

lecznictwa w Lublinie oraz pi-

sma związków zawodowych do 

WRDS – to jedno z istotnych 

zagadnień, które poruszono na 

kolejnym plenarnym posiedze-

niu Wojewódzkiej Rady Dialogu 

Społecznego w Lublinie.  

W siedzibie Urzędu Marszał-

kowskiego, 21 września br. od 

godz. 11:00, debatowano nad 

istotnymi sferami dotyczącymi Lu-

belszczyzny. Obecny na spotka-

niu Marszałek Województwa Lu-

belskiego Sławomir Sosnowski 

wręczył Akt Powołania do WRDS 

Mariuszowi Filipkowi, który repre-

zentuje Pracodawców Ziemi Lu-

belskiej. 

Uczestnicy debatowali tak-

że nad organizacją Kongresu 

Regionalnej Koalicji na Rzecz 

Przeciwdziałania Szarej Stre-

fie, a Przewodnicząca Stałego 

Zespołu Roboczego ds. Rynku 

Pracy, Zatrudnienia, Wynagro-

dzeń i Świadczeń Socjalnych 

WRDS Małgorzata Sokół 

przedstawiła problematykę do-

tyczącą łagodzenia konse-

kwencji wzrastających obcią-

żeń mikroprzedsiębiorstw po-

noszonych w związku z nieo-

becnościami zatrudnionych 

przez nich pracownic i pra-

cowników. Obrady zakończyły 

wolne wnioski. Następne spo-

tkanie odbędzie się  

w październiku. 

 

Mateusz Bednarek 

Spotkanie Wojewódzkiej Rady 

Dialogu Społecznego 
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Z życia Komisji Krajowej 

Na pewno czy napewno? 
 

Wyrażenie NA PEWNO wywodzi się od prasłowiań-

skiej formy przymiotnika rodzaju nijakiego pewno. Zarówno w przy-

padku tego sformułowania, jak i podobnych: na lewo, na prawo, na 

okrągło, na nowo obowiązuje pisownia ROZDZIELNA. 

DYLEMATY  JĘZYKOWE  
Sprostowanie 

 

W numerze 37 Głosu Związkowca  

z 14 września br., na str. 1, w artykule 

o Narodowym Czytaniu napisaliśmy, 

że lekturę czytali przewodnicząca 

RSOiW Wiesława Stec oraz ks. prał. 

Zbigniew Kuzia. Informujemy, że wy-

żej wymienione osoby nie czytały. 

Redakcja przeprasza za pomyłkę.  

19 września odbyła się pierw-

sza rozprawa wytoczona przez 

stowarzyszenie Komitet Obrony 

Demokracji przeciwko NSZZ Soli-

darność Działacze KOD poczuli 

się obrażeni sformułowaniami za-

wartymi w stanowisku Prezydium 

Komisji Krajowej NSZZ „S”, wyda-

nym 17 sierpnia 2017 roku. 

Przypomnijmy, że rok temu tuż 

przed rocznicą Sierpnia, pomorski 

KOD zaczął sobie uzurpować pra-

wo do organizacji uroczystości 

podpisania Porozumień Sierpnio-

wych, na które zaprosił 

„Solidarność”. Władze Związku 

uznały to za prowokację. Od wielu 

lat „Solidarność” Regionu Gdań-

skiego jest gospodarzem tychże 

uroczystości. Uzurpowanie sobie 

przez organizację, która w swo-

ich szeregach ma takie osoby, 

jak płk. Mazguła (autor znanych 

powszechnie słów o tym, że stan 

wojenny był kulturalnym zdarze-

niem) do dziedzictwa Solidarno-

ści, jest skandalem. KOD wyto-

czył „Solidarności” proces twier-

dząc, że po opublikowaniu sta-

nowiska Komisji Krajowej ludzie 

zaczęli się od KOD-u odwracać, 

a sama organizacja zaczęła tra-

cić wiarygodność. 

Przed sądem zeznawało czte-

rech przedstawicieli KOD, w tym 

przewodniczący Krzysztof Łoziń-

ski. „Solidarność” reprezentował 

zastępca przewodniczącego KK 

Bogdan Biś, który, odpowiada-

jąc na zarzuty strony pozywają-

cej, powiedział, że na reputację-

trzeba sobie zapracować, i to 

nie stanowisko „S” wpłynęło na 

to, że ludzie odwracają się od 

KOD-u, ale obecność określo-

nych osób (Mazguła, Dukaczew-

ski) na wiecach organizowanych 

przez KOD. Przytoczył on rów-

nież wiele faktów podważają-

cych tezę przedstawicieli KOD, 

iż zaproszenie skierowane do 

„Solidarności” było wystosowa-

ne w dobrej wierze i miało na 

celu porozumienie. Jednym  

z takich incydentów było wyda-

rzenie w czasie tegorocznych 

sierpniowych obchodów, kiedy 

grupa osób w koszulkach z na-

pisem „Konstytucja”, krzycząc 

przez megafon z budynku ECS-

u, zakłócała składanie kwiatów 

przed Bramą nr 2. 

Pod salę rozpraw dotarła licz-

na grupa członków i sympaty-

ków „Solidarności”, aby wes-

przeć przedstawiciela Komisji 

Krajowej i zarazem wyrazić swo-

je oburzenie wobec działaczy 

KOD-u, którzy, nie mając wła-

snych ideałów, chcą zawłasz-

czyć etos Solidarności. 

 

Dlaczego Polacy nie chcą KOD-u? 
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Delegatura CBA  

w Krakowie, pod nad-

zorem Prokuratury 

Okręgowej w Krako-

wie, prowadzi śledz-

two w sprawie wyłudzenia w la-

tach 2013-15 przez krakowską 

spółkę akcyjną blisko 4 mln zł z 

Polskiej Agencji Rozwoju Przed-

siębiorczości. Spółka posłużyła się 

przy tym dokumentacją poświad-

czającą nieprawdę i nierzetelność. 

Agenci CBA z Krakowa zatrzy-

mali dziś w Warszawie właściciela 

centrum szkoleniowego, który miał 

m.in. świadczyć drogie i zarazem 

fikcyjne usługi szkoleniowe dla 

krakowskiej spółki, która była na-

rzędziem do wyłudzenia dotacji. 

Funkcjonariusze Biura przeszukali 

mieszkanie i biuro podejrzanego. 

Zatrzymany usłyszy zarzuty w kra-

kowskiej prokuraturze. 

 

Imigranci w Poznaniu 
 

Poznański magistrat potwier-

dził informację dotyczącą przyję-

cia imigrantów. Przybysze przy-

będą do Poznania w porozumie-

niu z rządem i organizacją Cari-

tas. We wtorkowym wydaniu lo-

kalnej gazety „Głos Wielkopolski” 

informację potwierdził rzecznik 

prezydenta miasta. 

źródło: pch24.pl 

Nagroda dla związkowca 
 

Alfred Bujara, przewodniczą-

cy Krajowego Sekretariatu Ban-

ków, Handlu i Ubezpieczeń 

NSZZ Solidarność został laure-

atem Śląskiej Nagrody im. Juli-

sza Ligonia przyznawanej przez 

Katolickie Stowarzyszenie Civi-

tas Christiana. Kapituła nagrody 

przyznała „ligoniowy laur” Alfre-

dowi Bujarze za „niestrudzoną 

promocję godności pracowni-

ków, autentyczną pracę na 

rzecz dobra wspólnego oraz 

troskę o zachowanie świątecz-

nego charakteru i prawnej 

ochrony niedzieli i świąt”. 

źródło: tysol.pl 

Motor Lublin w walce  

o Speedway Ekstraligę 
 

W najbliższą niedzielę, 23 

września, w rewanżowym spo-

tkaniu z R.O.W Rybnik Speed 

Car Motor Lublin będzie walczył  

o awans do żużlowej Speedway 

ekstraligi. Podopieczni trenera 

Dariusza Śledzia co prawda 

przegrali pierwszy mecz w Ryb-

niku 52:38 jednak cały czas mają 

szanse na awans do Speedway 

Ekstraligi. Lublinianie będą mogli 

liczyć na ogromne wsparcie. Jak 

podaje oficjalna strona klubu na 

stadion przy Al. Zygmuntowskich 

przyjdzie komplet kibiców. 

Wszystkie bilety zostały wyprze-

dane już pod koniec ubiegłego  

tygodnia. 

Tak więc osobom, które do tej 

pory nie kupiły biletów na mec 

żółto-niebieskich, pozostanie 

obejrzenie transmisji przed tele-

wizorem. Mecz będziemy mogli 

obejrzeć w Polsacie Sport oraz  

w Eleven Sport. W przypadku 

braku awansu Lublinianie nie 

stracą jednak szansy na awans 

do żużlowej ekstraklasy. Roze-

grają wówczas mecze barażowe 

z Falubazem Zielona Góra. 

Dariusz Jóźwiak 

Urodziny 
 

Popularny emotikon : -) skoń-

czył 36 lat. 19 września  

o godzinie 11:44 prof. Scott 

Fahlman po raz pierwszy użył 

takiego znaczka. Emotikony są 

w tej chwili bardzo popularne, 

zwłaszcza wśród młodych ludzi. 

Pozwalają w pewien sposób wy-

razić uczucia. 

Źródło: polskie radio Lublin 

Prezydenckie spotkanie 
 

19 września br. w Białym 

Domu doszło do spotkania Do-

nalda Trumpa z Andrzejem Du-

dą, którzy podpisali deklaracje 

o partnerstwie strategicznym.  
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Szkolenia dla Związkowców 

W siedzibie lubelskiej Solidar-

ności, 21 września, odbyło się 

szkolenie dla Społecznych Inspek-

torów Pracy, które poprowadził dr 

Waldemar Kawalec z Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Lublinie.  

Tematem wykładu było m.in. 

przygotowanie pracowników do 

pracy (profilaktyczne badania le-

karskie, szkolenia w zakresie 

BHP, ocena ryzyka zawodowego, 

wypadki przy pracy, zespół powy-

padkowy). Szkolenie było rzeczo-

we i zostało przeprowadzone na 

najwyższym poziomie. Związkow-

cy zapoznali się z aktualnie obo-

wiązującymi przepisami prawa  

i zadaniami Społecznych Inspekto-

rów Pracy. Z zajęć skorzystało 

blisko 30 osób. Wszyscy z zainte-

resowaniem słuchali wykładu i za-

dawali dużo pytań prowadzącemu. 

Region Środkowo-Wschodni  

NSZZ Solidarność wyszedł na-

przeciw oczekiwaniom związkow-

ców i zachęca do korzystania  

z nieodpłatnej oferty szkoleń  

w różnych obszarach tematycz-

nych. Jest to doskonała okazja do 

poszerzenia swojej wiedzy i naby-

cia nowych umiejętności, które 

umożliwiają awans. Zapraszamy 

do zapoznania się na naszej stro-

nie internetowej z aktualnymi ofer-

tami szkoleń.  

Tomasz Kupczyk 


