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Tradycja ob-
chodów tego 
święta sięga 
czasów biblij-
nych. 

Już w Piśmie 
Świętym Sta-

rego Testamentu są pierwsze wzmianki o za-
pisywaniu w specjalnych księgach imion osób 
zmarłych. Tradycja ta przetrwała do czasów 
apostolskich. Wielkim orędownikiem i konty-
nuatorem tej tradycji był benedyktyński opat 
z Cluny  - Odilon, który w 998 roku polecił, by 
we wszystkich klasztorach o regule benedyk-
tyńskiej Dniem Zadusznym był 1 listopada.  
Z czasem władze kościelne przeniosły je na 
2 listopada.

rządkowano nie tylko groby, ale także domy, 
bo wierzono, że dusze zmarłych wracają tego 
dnia w miejsca, gdzie spędziły całe doczesne 
życie. Zostawiano otwarte furtki i drzwi, aby 
dusze mogły wejść do domów, gdzie przy-

gotowane były pieczone pierogi, chleb, bób, 
kasza i to, co jadło się na kolację. Wiesza-
no też czysty ręcznik, obok stawiano wodę  
i mydło, aby dusze mogły się obmyć. Przeka-
zywano sobie opowieści o spotkaniach z du-
szami zmarłych, błąkającymi się po lasach, 
a od zmierzchu po cmentarzach i w pobliżu 
kościołów. Bardzo niebezpieczne były dusze 
potępionych, które straszyły przy mostach, 
młynach, na rozstajach dróg.

oprac. Agnieszka Kosierb

2 listopada – Dzień Zaduszny
O ile w Dniu Wszystkich Świętych czci się wszyst-

kich tych, którzy po śmierci dostąpili zbawienia,  
o tyle obchodzony 2 listopada Dzień Zaduszny po-
święcony jest modlitwom za osoby zmarłe, oczeku-
jące na ostateczne pojednanie się z Bogiem.

W dawnych czasach poprzez modlitwy i jał-
mużny dla ubogich wierni starali się nieść po-
moc duszom cierpiącym w czyśćcu. Tradycje 
te przetrwały - w formie rozdawnictwa chle-
ba ubogim przed kościołami i cmentarzami  
w Dzień Zaduszny - aż do XX wieku. Dzisiaj 
jedynym zwyczajem jest nawiedzanie w tym 
dniu grobów, zapalanie lampek i świec. Zacho-
wał się też zwyczaj składania ofiar pieniężnych 
w parafiach za dusze najbliższych zmarłych, 
na tzw. wypominki, tj. kartek, na których są 
wymienione imiona i nazwiska zmarłych.

Z Zaduszkami związanych było niegdyś 
wiele ludowych zwyczajów i wierzeń – po-
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Dokończenie na str. 4

30 września br. związkowcy zebrali się 
w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na 
mszy św., której przewodniczył ks. Zbigniew 
Kuzia.

O b r a d y 
XXIV WZD 
rozpoczęły 
się punktu-
alnie wpro-
wadzeniem 
s z t a n d a -
ru Zarzą-
du Regionu 
Środkowow-
schodniego 
i odśpiewa-
niem hymnu 
państwowe-
go. W tym 
roku delega-
ci zebrali się 
na Uniwer-

sytecie Medycznym w Lublinie.
Na wstępie zebranych powitał przewodni-

czący ZR, Marian Król. W sposób szczegól-
ny zwrócił się do zaproszonych gości, wśród 
których obecny był przedstawiciel wolnych 
związków zawodowych na Białorusi, Valentin 
Lazarenkov. Poza tym pojawili się przedsta-
wiciele samorządu, z prezydentem Krzysz-
tofem Żukiem, posłowie i senatorowie oraz 
oczywiście związkowcy.

Po przyjęciu porządku zebrania i wy-

stąpieniach 
z a p r o s z o -
nych gości, 
głos za-
brał Marian 
Król, który 
przedstawił 
sprawozda-
nie z pracy 
ZR za mi-
niony rok. 
Podkreślał, 
że w dobie 
zmieniają-
cych się wa-
runków ze-
wnętrznych i wewnętrznych priorytetem dla 
całego związku jest obrona praw pracow-
niczych. Następnie Iwonna Kozłowska-Cho-

XXIV Walne Zebranie Delegatów Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”

Trzeba czynić dobrze i mówić o tym głośno!
Wspólna modlitwa w intencji „Solidarności” i Ojczyzny rozpoczęła kolejne 

Walne Zebranie Delegatów. 

mik zrelacjonowała działalność Regionalnej 
Komisji Rewizyjnej. Tradycyjnie po wystą-
pieniach prelegentów był czas na dyskusję 
i uwagi z sali.

Ważnym punktem obrad była debata pro-
gramowa. Zarys planów działalności w na-
szym regionie przedstawił przewodniczący 
Marian Król. Zwrócił uwagę, jak ważny jest 
rozwój związku i budowanie pozytywnego 
wizerunku „Solidarności” w oczach opinii pu-
blicznej. Poza tym przewodniczący podkre-
ślał, iż organizacja związkowa w zakładzie 
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Dokończenie na str. 3

pracy musi być gotowa do nowych wyzwań. 
Jednakże żadne działania nie są możliwe bez 
zdecydowanego poparcia zainteresowanych.

Podczas obrad delegaci przyjęli uchwałę 
dotyczącą powstania telewizji internetowej, 
mającej promować związek w sieci. Zdecy-
dowano także o wystąpieniu do władz samo-
rządowych w sprawie powstania Karty Dużej 
Rodziny.

Zebrani wzięli także udział w projekcji je-
dynego istniejącego filmu z I Walnego Zebra-
nia Delegatów Regionu Środkowowschodnie-
go z 1981 roku. Był to niezwykle wzruszający 
moment zebrania. Zygmunt Łupina i Alfred 
Bondos, uczestnicy tego historycznego WZD, 
podzielili się swoimi wspomnieniami i reflek-

XXIV Walne Zebranie Delegatów Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”

Trzeba czynić dobrze i mówić o tym głośno!

sjami, dotyczącymi minionych lat i bieżącej 
sytuacji w naszym kraju. 

Ostatnim punktem obrad był raport doty-
czący wizerunku związku w lokalnym społe-
czeństwie. Z badań przeprowadzonych przez 
zespół naukowy z KUL-u wynika, że „Solidar-
ność” jest postrzegana pozytywnie. Poza tym 
jednym z wniosków było stwierdzenie, iż bar-
dzo ważnym elementem dotarcia do pracow-
ników jest informacja o działalności związku. 
Trzeba czynić dobrze i mówić o tym głośno 
– brzmiała konkluzja kończąca raport.

Spotkanie zakończyła dyskusja dotyczą-
ca frekwencji i odpowiedzialności za podjęte 
obowiązki wśród delegatów. Kolejne WZD już 
za rok.

Agnieszka Kosierb

Wśród	tegorocznych	gości	Walnego	Zebrania	Delegatów	Regio-
nu	Środkowowschodniego	NSZZ	„Solidarność”		obecny	był	związ-
kowiec	z	Białorusi	–	Valentin	Lazarenkov.	Podzielił	się	z	zebranymi	
informacjami	na	temat	sytuacji	wolnych	związków	w	jego	kraju.	

Nie	 jest	 dla	 nikogo	 tajemnicą,	 że	 wszelkie	 inicjatywy	 nie-
zależne	 na	 Białorusi	 nie	 mają	 łatwego	 życia.	 Podobnie	 jest	
ze	 związkami	 zawodowymi.	 Jak	 podkreślał	 Valentin	 Laza-
renkov	 ich	 liczne	 postulaty,	 przedstawione	 już	 w	 2000	 roku,	
do	 tej	 pory	 nie	 zostały	 zrealizowane,	 choć	 funkcjonują	 w	 for-
mie	 umów.	Poza	 tym	bardzo	 trudna	 jest	 sytuacja	 pracowników	
zrzeszonych	 w	 wolnych	 związkach,	 gdyż	 bardzo	 często	 są		
z	tego	powodu	zwalniani	z	pracy.

Niemniej	jednak	Białorusini	są	pełni	zapału	i	nadziei.	Zaznaczył,	że	
„Solidarność”	jest	dla	nich	wzorem	walki	o	wolność	i	demokrację.	Gość	
WZD	podkreślał,	iż	bardzo	dobrze	układa	się	współpraca	miedzy	Miń-
skiem	a	Gdańskiem	i	on	ma	nadzieję	na	podobną	miedzy	Lublinem,		
a	jego	rodzinnym	Brześciem.

Agnieszka Kosierb

Białoruski gość – Valentin Lazarenkov
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UCHWAŁA NR 1
ws. Prezydium i Komisji WZDR

XXIV	Walne	Zebranie	Delegatów	Regionu	Środ-
kowowschodniego	 NSZZ	 „Solidarność”	 postana-
wia,	że	delegaci	wybrani	w	trakcie	XXIII	WZD	Re-
gionu	do:

•	 Prezydium	Zjazdu
•	 Komisji	Mandatowo-Wyborczej
•	 Komisji	Skrutacyjnej
•	 Komisji	Uchwał	i	Wniosków
będą	pełnić	swe	funkcje	przez	okres	obecnej	ka-

dencji.

UCHWAŁA NR 2
ws. udzielenia absolutorium ZR

XXIV	Walne	Zebranie	Delegatów	Regionu	Środ-
kowowschodniego	NSZZ	„Solidarność”	udziela	Za-
rządowi	Regionu	absolutorium	za	okres	 sprawoz-
dawczy.

UCHWAŁA NR 3
ws. dofinansowania odbudowy dzwonnicy 

Dzwonu Wolności

XXIV	Walne	Zebranie	Delegatów	Regionu	Środ-
kowowschodniego	 NSZZ	 „Solidarność”	 uznaje	
świdnicki	Dzwon	Wolności	za	historyczne	dziedzic-
two	NSZZ	„Solidarność”	i	akceptuje	decyzję	Zarzą-
du	Regionu	o	przekazaniu	kwoty	25	000	zł	 (dwu-
dziestu	pięciu	 tysięcy	złotych)	ze	środków	pocho-
dzących	 z	 rewindykacji	 majątku	 związkowego	 na	
odbudowę	dzwonnicy.

UCHWAŁA NR 4
ws. powołania telewizji internetowej Związku

Od	wielu	 lat	 obserwujemy	 jak	media,	 zarówno	
komercyjne,	jak	i	publiczne,	kreują	fałszywy	obraz	
ruchu	związkowego	w	Polsce,	szczególnie	odnosi	
się	to	do	NSZZ	„Solidarność”.	Żeby	zwiększyć	sku-
teczność	działania	musimy	mieć	możliwość	bezpo-
średniego	dotarcia	z	programem	Związku	i	informa-
cjami	 o	 podejmowanych	działaniach	do	 szerokich	
rzesz	społeczeństwa.

XXIV	Walne	Zebranie	Delegatów	Regionu	Środ-
kowowschodniego	NSZZ	„Solidarność”	zwraca	się	
do	Komisji	Krajowej	NSZZ	 „Solidarność”	 o	 rozpo-
częcie	prac	nad	powołaniem	ogólnopolskiej	telewi-
zji	internetowej	Związku.

UCHWAŁA NR 5
ws. Karty Dużej Rodziny

NSZZ	 „Solidarność”	wielokrotnie	podnosił	 kwe-
stię	 pomocy	 rodzinie,	 a	 szczególnie	 rodzinie	wie-
lodzietnej.	W	naszym	kraju	w	zasadzie	nie	istnieją	
instrumenty	polityki	prorodzinnej.	Jako	 jedyny	ele-
ment	pomocy	rodzinie	można	zaliczyć,	wprowadzo-
ną	w	2007	r.,	ulgę	podatkową.	Jest	to	jednak	wspar-
cie	rodzin	zamożnych,	odprowadzających	duże	po-
datki.	Najubożsi	nie	mogą	skorzystać	nawet	z	takiej	
formy	pomocy.

Polska	w	zakresie	pomocy	rodzinie	prowadzi	je-
dynie	politykę	socjalną,	której	progi	dochodowe	nie	
zmieniły	się	od	2003	r.	Prowadzi	to	do	ograniczania	
liczby	urodzeń	ze	względów	finansowych.

Tymczasem	 badania	 przeprowadzone	 przez	
KPRM	 pokazują,	 iż	 młodzi	 Polacy,	 jako	 jedną		
z	najwyższych	wartości,	wskazują	rodzinę,	a	pol-
skie	kobiety	chcą	mieć	średnio	2-3	dzieci.	Zada-
niem	państwa	jest	umożliwienie	rodzinie	rozwoju	
i	stabilizacji.

Możliwość	taką	daje	Karta	Dużej	Rodziny,	upraw-
niająca	duże	rodziny	do	korzystania	z	różnego	ro-
dzaju	ulg,	m.in.	komunikacyjnych,	oświatowych	czy	
kulturalnych.

Zachowanie	 równowagi	 urodzeń	 i	 zgonów	
zapewnia	podstawowe	bezpieczeństwo	funkcjo-
nowania	 państwa.	 Tymczasem	 ostatnie	 rapor-
ty	GUS	wskazują,	 iż	Polska	wkracza	ponownie		
w	 fazę,	gdzie	 liczba	zgonów	przewyższa	 liczbę	
urodzin.	 Spowoduje	 to	 nie	 tylko	 załamanie	 się	
systemów	emerytalnych,	ale	również	degradację	
gospodarczą.

Lubelszczyzna	 jest	 jednym	 z	 regionów,	 gdzie	
proces	wyludnienia	 zachodzi	 najszybciej.	Musimy	
temu	przeciwdziałać.

XXIV	 Walne	 Zebranie	 Delegatów	 Regionu	
Środkowowschodniego	NSZZ	 „Solidarność”	 zo-
bowiązuje	 Zarząd	 Regionu	 do	 wystąpienia	 do	
władz	 samorządowych	 o	 rozpoczęcie	 prac	 nad	
przygotowaniem	 i	wdrożeniem	Karty	Dużej	Ro-
dziny.

STANOWISKO NR 1
ws. udziału Polskich Sił Zbrojnych w misji  

w Afganistanie

Stojąc	na	straży	obowiązku	chronienia	zdrowia	
i	życia	polskich	obywateli	delegaci	XXIV	Walnego	
Zebrania	 Delegatów	 Regionu	 Środkowowschod-
niego	NSZZ	„Solidarność”	stanowczo	sprzeciwiają	

Dokumenty przyjęte na XXIV WZDR

Dokończenie na str. 6
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Dokumenty przyjęte 
na XXIV WZDR

Dokończenie na str. 3

się	 zamiarowi	 wydłużenia	 przez	 Rząd	RP	 okresu	
udziału	 Polskich	 Sił	 Zbrojnych	 w	 pokojowej	 misji		
w	Afganistanie.	 Jakkolwiek	 misja	 nosi	 nazwę	 po-
kojowej,	to	jednak	pochłania	ludzkie	życie,	również	
życie	Polaków	 i	członków	naszego	Związku.	Jako	
przykład	przypominamy	śp.	Marcina	Knapa,	ratow-
nika	medycznego	z	Lublina,	który	zginął	tragicznie	
w	dniu	22	stycznia	2011	r.	w	czasie	pełnienia	misji	
w	Afganistanie.

STANOWISKO NR 2
ws. ochrony zdrowia

W	 świetle	 ustawy	 z	 dnia	 15	 kwietnia	 2011	 r.	
o	 działalności	 leczniczej,	 która	 weszła	 w	 życie	
1	 lipca	 2011	 r.,	 delegaci	 XXIV	Walnego	 Zebra-
nia	 Delegatów	 Regionu	 Środkowowschodniego	
NSZZ	 „Solidarność”	 oczekują	 od	 organów	 zało-
życielskich	 samodzielnych	 publicznych	 zakła-
dów	opieki	zdrowotnej,	obecnie	 funkcjonujących	
w	 województwie	 lubelskim,	 dołożenia	 wszelkich	
starań	w	 celu	 utrzymania	 ich	w	dotychczasowej	
formie	prawnej.	Szczególnie	dotyczy	to	sieci	pu-
blicznych	szpitali.

Uzasadnienie:	 orzeczenie	 Trybunału	 Konstytu-
cyjnego	z	dnia	27	czerwca	2000	r.	(K	20/99,	OTK	
2000	r.	nr	5,	poz.	140),	w	myśl	którego	równy	dostęp	
do	świadczeń	finansowanych	ze	środków	publicz-
nych	możliwy	jest	tylko	wtedy,	gdy	działa	odpowied-
nia	liczba	jednostek	ochrony	zdrowia,	zależnych	od	
organów	władzy	publicznej.

APEL NR 1
ws. zwołania Krajowego Zjazdu Delegatów

XXIV	Walne	Zebranie	Delegatów	Regionu	Środ-
kowowschodniego	NSZZ	„Solidarność”,	w	związku	
z	pojawiającymi	się	informacjami	o	problemach	ze	
zorganizowaniem	 Krajowego	 Zjazdu	 Delegatów,	
zwraca	 się	 z	 apelem	 do	 Komisji	 Krajowej	 NSZZ	
„Solidarność”	o	podjęcie	wszelkich	działań	 zmie-
rzających	do	zwołania	XXVI	KZD.

Uzasadnienie:	 pierwszy,	 powyborczy	 KZD	 jest	
kluczowy	 ze	 względu	 na	 potrzeby	 wypracowania	
kierunków	działania	oraz	dokumentów	wprowadza-
jących	zmiany,	które	są	istotne	dla	NSZZ	„Solidar-
ność”.

Rozpoczęła się już kampania Państwo-
wej Inspekcji Pracy – „Poznaj swoje prawa  
w pracy”. Jej efektem ma być zwiększenie na 
rynku pracy ilości pewnych, silnych i kom-
petentnych pracowników i pracodawców, 
znających prawo pracy i umiejących z niego 
korzystać.

Odpowiednio wykształcony pracownik, 
asertywny wobec pracodawcy, potrafi wyeg-
zekwować przysługujące mu prawa i staje 
się w pełni świadomym podmiotem rynku 
pracy. 

Pracodawca, dbając o praworządność  
w stosunkach pracy, przyczynia się do pod-
niesienia komfortu pracy i życia osobistego 
osób związanych z firmą, czego ostatecz-
nym rezultatem jest zwiększenie efektyw-
ności prowadzonych działań gospodar-
czych. 

W ramach kampanii prowadzone są 
szkolenia dla różnych podmiotów, wśród 
nich także dla związków zawodowych.  
W siedzibie głównej oraz w oddziałach te-
renowych Regionu Środkowowschodniego 
NSZZ „Solidarność” do końca roku zostaną 
przeprowadzone szkolenia w następują-
cych terminach:

• 7 listopada – Lublin (ul. Królewska 3)
• 8 listopada – Kraśnik (ul. Popiełuszki 1)
• 28 listopada – Tomaszów Lubelski (ul. 

Zamojska 2)
• 5 grudnia – Lublin (ul. Królewska 3)
• 6 grudnia – Hrubieszów (ul. Partyzan-

tów 9).
Najczęściej poruszanymi zagadnieniami 

są m.in.: umowy o pracę (w tym tzw. śmie-
ciowe), zawieranie i rozwiązywanie stosun-
ku pracy, rozliczanie czasu pracy, urlopy, 
praca młodocianych, uprawnienia związa-
ne z rodzicielstwem oraz dyskryminacja  
i mobbing.

Z uwagi na wzrastające zainteresowa-
nie kampanią 24 października, w siedzi-
bie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”, 
odbędzie się szkolenie trenerów kampanii, 
którzy później będą realizowali założenia 
kampanii w swoich środowiskach zawodo-
wych.

oprac. Renata Lesicka

„Poznaj 
swoje prawa 

w pracy”
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W I E Ś C I   Z   Z R  •  W I E Ś C I  Z  Z R
• Przyjęto terminy kolejnych posiedzeń 

ZR.
• W związku z przypadającą w tym roku 

30 rocznicą wprowadzenia stanu wojen-
nego przygotowywane są uroczyste ob-
chody. Będzie 
można wziąć 
udział w konfe-
rencji naukowej 
na KUL, w któ-
rej będą uczest-
niczyli świad-
kowie tamtych 
w y d a r z e ń . 
Odbędzie się 
również rekon-
strukcja rozbi-
cia manifestacji 
przez ZOMO. Po 
raz kolejny będzie można również po-
słuchać Pieśni Niepokornych. 

• Zadłużenia szpitali za 2011 r. wynika-
ją ze zmniejszonych kontraktów przy 
zwiększeniu kosztów wykonywania 
świadczeń.

• Miasto nie wywiązuje się ze swoich zo-
bowiązań wobec MPK. 
• W ścianę budynku 
ZR zostanie wmuro-
wana tablica poświę-
cona strajkom na-
uczycielskim.
• Padła propozy-
cja zorganizowania 
związkowego balu 
charytatywnego. Ze-
brane środki zosta-
łyby przekazane na 
szczytny cel za po-
średnictwem Funda-

cji Solidarności Rodzin. 
(ren)

W	pierwszych	dniach	października	świdnicka	„Soli-
darność”	udała	się	z	tradycyjną	pielgrzymką	do	Skar-
żyska-Kamiennej,	 by	 tam	 opiece	 Bożej	 Rodzicielki	
powierzać	swój	los.	Związkowcy	modlili	się	podczas	
mszy	św.	w	intencji	pracowników	zatrudnionych	w	za-
kładach	zbrojeniowych	i	lotniczych.	Mieli	także	możli-
wość	zwiedzić	sanktuarium,	które	traktowane	jest	jako	
jedna	z	perełek	województwa	świetokrzyskiego.

Znajdujący	się	w	Skarżysku	wizerunek	Matki	Bo-
żej	Ostrobramskiej	 jest	 kopią	wileńskiego	obrazu.	
Namalowała	 go	 Izabela	 Borowska.	 Sanktuarium	
otrzymało	obraz	w	darze	od	ks.	bpa	Edwarda	Ma-
terskiego,	Ordynariusza	Diecezji	Radomskiej.	Mat-
ka	Boska	ukazana	jest	jako	Niewiasta	Zwiastowa-
nia	i	Oczekująca.	Kult	wileńskiego	wizerunku	Matki	
Bożej	Ostrobramskiej	ma	wielowiekową	tradycję.

Nawiedzając	to	wyjątkowe	miejsce	w	Świętokrzy-
skiem	 warto	 przypomnieć	 sobie	 różne	 wydarzenia		
z	historii	Polski,	bowiem	jego	wnętrze	nasycone	jest	
nie	tylko	religijną,	ale	i	patriotyczną	symboliką.	Wokół		
obiektu	 rozciąga	 się	Droga	Krzyżowa	wybudowana		
w	2000	roku	i	poświęcona	przez,	nieżyjącego	już,	bpa	
Jana	 Chrapka,	 Ordynariusza	 Diecezji	 Radomskiej.	
Jest	 to	wotum	dziękczynne	za	2000	lat	chrześcijań-
stwa.	Budowę	wspomagała	 i	 nadal	wspiera	polonia	
ze	Stanów	Zjednoczonych	Ameryki,	Kanady	i	Wielkiej	

Brytanii.	W	 kaplicy	Matki	 Bożej	 znajduje	 się	 ponad	
2000	wotów,	w	tym	piuska	Jana	Pawła	II.	Na	uwagę	
zasługują	 piękne	 witraże,	 przedstawiające	 polskich	
świętych.	 Najważniejsze	 uroczystości	 odbywają	 się		
w	listopadzie	podczas	świąt	Matki	Bożej	Ostrobramskiej	
i	Dni	Opieki	Matki	Miłosierdzia.	Znajduje	się	tu	również	
wzniesiony	wspólnymi	siłami	Dom	Miłosierdzia,	gdzie	
mieszkańcy	miasta	mogą	otrzymać	pomoc	duchową		
i	materialną.

Agnieszka Kosierb
zdj. Andrzej Kuchta

Pielgrzymka zbrojeniówki

Związkowcy ze Świdnika w Skarżysku-Kamiennej
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Okiem 
związkowca

Mamy już wyniki wyborów. Przyznam, 
że czegoś nie rozumiem. Wydawało mi się, 
że gdy jest nam z czymś źle i mamy jaki-
kolwiek wpływ na to, aby to zmienić, to za-
bieramy się do działania. Dlaczego więc po 
narzekaniach, jakie słychać było ze wszyst-
kich stron, na kiepską pracę rządu i nie 
wywiązywanie się z obietnic partii rządzą-
cej, po raz kolejny udzielono jej poparcia??? 
Dlaczego wyborcy po raz kolejny chcą, by 
krajem rządzili ludzie, dzięki którym bę-
dziemy mieli służbę zdrowia leczącą jedynie 
najbogatszych i oświatę, która doprowadzi 
do uwstecznienia umysłowego narodu? Albo 
wcale nam nie jest tak źle, albo nie jeste-
śmy w stanie samodzielnie dokonać wybo-

Wybór czy 
przyzwyczajenie?

ru. Czyżby przyzwyczajenie było silniejsze 
niż chęć poprawy swojego losu? 

Na temat osób, które nie wzięły udziału  
w głosowaniu nie będę się w ogóle wypowiadać. 
Smutne jest to, że ludzie nie chcą sami de-
cydować o swoim losie i potulnie dostosowują 
się do wyboru innych. Tyle się mówi ostatnio 
walce o swoje prawa – i co z tego, skoro prawo 
mamy a nie chcemy z niego skorzystać? 

Zanim zaczniemy znowu narzekać na 
ciężki los, pamiętajmy tylko, na kogo zagło-
sowaliśmy w wyborach i czy w ogóle głoso-
waliśmy.

~posłaniec

Hit kinowy – tak zachęcały reklamy przed fil-
mem. Wyjątkowy moment w historii Polski, ukaza-
ny w nowoczesnej odsłonie kinowej – trzeba to zo-
baczyć, pomyślałam. I oczywiście poszłam do kina.

Wrażenia po filmie były, przyznaje, bardzo 
rożne. Ogólnie rzec biorąc, podobało mi się. Co 
prawda początek, jak dla mnie, mało porywający, 
ale faktycznie z czasem akcja filmu rozwija się. 
Ciekawe kreacje aktorskie, fantastyczna muzy-
ka. Ale nie o tym chciałam. Polecam obejrzenie 
tego filmu z zupełnie innego powodu.

Mnie osobiście obraz Jerzego Hoffmana skło-
nił do refleksji nad sytuacją w dzisiejszej Polsce. 
Szczególnie poruszyła mnie scena jeden z bitew, 
gdzie młody ksiądz Ignacy (w tej roli Łukasz Gar-
licki), z krzyżem w dłoni, prowadzi piechotę do 
walki. I to właśnie krzyż jest inspiracją do walki, 
do męstwa. A dziś? Chyba cofamy się w czasie  
i obserwujemy walkę z krzyżem...Boli to strasz-
nie, bo nasza historia pokazuje, jak ważne dla 
Polaków jest przywiązanie do wiary, religii i jej 

znaków. Ale niektórzy ponad wszystko cenią me-
dialną obecność, więc sięgają do tematów, które 
są ważne. Tylko bardzo głupie jest ich postępo-
wanie i nie boję się tego powiedzieć.

Poza tym film pokazuje także role kościoła  
w walce o niepodległość. Rolę ważną i niezbędną. 
A dziś politycy chcą oddzielać państwo od kościo-
ła... Czyli ja, jako katolik, mam się chyba rozdwo-
ić... Bo moja ojczyzna i kościół to sprawy ważne  
dla mnie ogromnie i nie potrafię ich rozdzielić...

A dawniej doceniano role kościoła – to kościół 
wspierał, prowadził, walczył o przetrwanie pol-
skość... Tylko, że dziś wygodniej o tym nie pa-
miętać, a jeszcze wygodniej nie słuchać, że ko-
ściół napomina i wskazuje błędy. Bo najwygodniej 
uważać siebie za najmądrzejszego, któremu nikt 
i nic nie jest potrzebne. Ale tak się nie da... I im 
szybciej to do nas dotrze, tym lepiej...

A do obejrzenie filmu zachęcam gorąco... War-
to!

Agnieszka Kosierb

Krajobraz po... Bitwie 
Warszawskiej 1920
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PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjo-
nalna S.A.Oddział Elektrociepłownia Lublin 
Wrotków – Lublin to jeden z laureatów tego-
rocznej edycji konkursu „Pracodawca Przyja-
zny Pracownikom”, 
którego celem jest 
promowanie dobrych 
praktyk w zakładach 
pracy w Polsce. 

W rywalizacji wzię-
ły udział firmy, które 
kierują się zasadami 
zbieżnymi są z war-
tościami propago-
wanymi przez NSZZ 
„Solidarność”. – Kry-
teriami, jakie brali-
śmy pod uwagę było 
preferowanie stałego 
zatrudnienia i prze-
strzeganie bezpieczeństwa i standardów 
pracy. Ważne było też, by pracownicy mieli 
nieskrępowaną możliwość tworzenia w zakła-
dzie związków zawodowych – wyjaśnia Ewa 
Zydorek, sekretarz Komisji Krajowej NSZZ 
“Solidarność”. 

Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność”, Piotr Duda, zwrócił się do 
premiera z zapytaniem o realizację obiet-
nicy, złożonej manifestującym w Warszawie  
30 czerwca, dotyczącej powołania eksperc-
kiego zespołu związkowo-rządowego. Jego 
zadaniem miało być dokonanie analizy pa-
kietu klimatyczno-energetycznego. Prze-
wodniczący podkreślił – „jesteśmy nadal 
przekonani, że Pańska deklaracja, złożona 
publicznie, nie była jedynie wybiegiem uży-
tym dla potrzeb kampanii wyborczej, tym 
bardziej, że problematyka ochrony klimatu 
dotyczy najistotniejszych zagadnień bezpie-
czeństwa państwa”.

Wdrożenie pakietu klimatycznego spowo-
duje duży wzrost cen energii elektrycznej  
i ciepła, który będzie znacznym obciążeniem, 
zarówno dla przemysłu w Polsce, jak i go-
spodarstw indywidualnych. Biorąc pod uwa-
gę wcześniejszą propozycję obowiązkowego 

PRACODAWCA PRZYJAZNY PRACOWNIKOM 
ISTNIEJE!

W tegorocznej edycji konkursu nagrodzo-
no 12 pracodawców. O ich wyborze zdecydo-
wała Komisja Certyfikacyjna. W jej składzie 
znaleźli się przedstawiciele związku, Rady 

Ochrony Pracy przy 
Sejmie RP oraz pre-
zydenta Bronisława 
Komorowskiego, któ-
ry objął patronat nad 
akcją.

Wyróżniony cer-
tyfikatem „Praco-
dawca Przyjazny 
Pracownikom” ma 
prawo posługiwania 
się nim przez okres 
trzech lat. – W tym 
czasie nie może po-
nownie wystartować  
w konkursie. Może 

też stracić certyfikat w przypadku, gdy  
w jego firmie łamane będą prawa pracowni-
cze i zasady dialogu społecznego – zazna-
cza Ewa Zydorek.

oprac. Agnieszka Kosierb
na podst. solidarnosc.org.pl

zwiększenia opodatkowania paliw, sytuacja 
ta może doprowadzić do trudności w sekto-
rach branżowych oraz utraty ogromnej liczby 
miejsc pracy.

Zagrożenia, jakie stwarza ewentualne 
wprowadzenie zapisów pakietu, dostrzegają 
nie tylko związkowcy, ale i eksperci środo-
wisk gospodarczych i naukowych.

NSZZ „Solidarność”, mając na uwadze 
ochronę polskiej gospodarki i obywateli przed 
negatywnymi skutkami unijnej polityki kli-
matycznej, wzywa do podjęcia działań pro-
wadzących do renegocjacji pakietu energe-
tyczno-klimatycznego.

Jak zauważył Piotr Duda – „nic nie uspra-
wiedliwia oddania interesów naszego kraju 
„walkowerem” – bez podjęcia poważnej pró-
by modyfikacji niekorzystnych dla nas roz-
wiązań”.

oprac. Renata Lesicka

www.solidarnosc.org.pl

Obiecanki cacanki?
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Wspomniany pakiet ustaw dotyczy kilku 
zasadniczych aktów prawnych, ważnych dla 
ochrony zdrowia w Polsce. To m.in ustawa  
o informatyzacji, mająca na celu usprawnie-
nie funkcjonowania systemu opieki medycz-

SŁUŻBA ZDROWIA W NOWEJ ODSŁONIE
Regionalna Sekcja Służby Zdrowia Regionu Środkowowschodniego NSZZ 

„Solidarność” spotkała się 6 i 7 października na szkoleniu na temat pakietu 
ustaw zdrowotnych. Warsztaty poprowadziła przewodnicząca Sekretariatu 
Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”, Maria Ochman.

W pakiecie znajduje się także nowelizacja 
ustawy o prawach pacjenta, która jest nie-
zwykle potrzebna. Niestety, nie spełnia ona 
do końca oczekiwań zainteresowanych, gdyż 
nadal bardzo trudne jest dochodzenie praw 
przed sądem. Niemniej jednak dużym plu-
sem jest fakt rosnącej świadomości pacjen-
tów, którzy mimo wszystko walczą o swoje 
prawa.

Pojawiły się także zmiany w ustawie o za-
wodzie lekarza i stomatologa. Ustawodawca 
chciał zlikwidować egzamin kończący studia 
medyczne. Na taką zmianę nie pozwolili sami 
studenci medycyny, mając świadomość, jak 
ważne zadania zawodowe przed nimi stoją. 

Niestety, przyjęte prawo w praktyce pro-
wadzi do likwidacji stażu lekarskiego po stu-
diach, co bez wątpienia może stać się nie tyl-
ko zagrożeniem dla pacjentów, ale również 
dla osób wykonujących zawód lekarza.nej, nowelizacje ustaw o zawodzie lekarza i 

lekarza dentysty oraz rzeczniku praw pacjen-
ta. Najważniejsza z nich to ustawa o dzia-
łalności leczniczej. Wprowadza ona istotne 
zmiany dotyczące funkcjonowania szpitali. 
Efektem tych zmian będzie funkcjonowanie 
szpitali w bardzo twardych, ekonomicznych 
ramach. Każda placówka, która zakończy rok 
z bilansem ujemnym, musi zostać dofinanso-
wana przez właściciela. Jeśli samorządy nie 
pokryją strat szpitala, dana jednostka, w cią-
gu 12 miesięcy, musi zostać zlikwidowana lub 
przekształcona w spółkę prawa handlowego. 

Korzystniejszym rozwiązaniem we wspo-
mnianym akcie prawnym jest zapis doty-
czący sytuacji pracowników w przypadku 
przekształcenia placówki. Mianowicie ustawa 
gwarantuje pracownikom przejście do nowej 
placówki na mocy prawa, bez konieczności 
wypowiadania umowy o pracę. Poza tym, 
niestety, ustawa określa standardy zatrud-
nienia oraz warunki wynagradzania tylko dla 
pracowników szpitali publicznych, zupełnie 
pomijając niepubliczne placówki opieki zdro-
wotnej.

To tylko cześć zapisów nowej ustawy. 
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy 
do zapoznania się z całym aktem prawnym, 
dostępnym na stronie internetowej Minister-
stwa Zdrowia.

Jak zapowiada Maria Ochman, „Solidar-
ność” już przygotowuje się do nowelizacji 
wspomnianej ustawy.

Agnieszka Kosierb
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Szanowni Państwo
Nauczyciele, Wychowawcy,
Pracownicy Oświaty

 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w imieniu Sekcji Oświa-
ty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, składam Państwu wy-
razy uznania i szacunku  za codzienną pracę z uczniem i dla 
ucznia.  

Dziękuję za to, że w  trudnej rzeczywistości polskiej oświa-
ty, ciągłych zmian prawnych, zwiększania obowiązków,  
w atmosferze nieobiektywnej krytyki,  swoje najistotniejsze 
zadanie – kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży – wy-
konujecie z dużym zaangażowaniem i poświęceniem. 

Życzę Państwu, aby ten trud zyskał pełne uznanie spo-
łeczne, a jego owoce przyczyniały się do budowania lepszej 
teraźniejszości i przyszłości. 

Niech świadomość, że swoją postawą dajecie przykład i in-
spirujecie młodego człowieka do stawania się lepszym i mą-

drzejszym, będzie źródłem siły, wytrwałości i satysfakcji. 
Serdecznie życzę zdrowia, pogody ducha, zawodowych sukcesów i osobistego szczęścia. 
Zaś polskiej oświacie życzę, aby decydowali o niej ludzie mądrzy, kompetentni, świado-

mi roli i znaczenia edukacji dla naszej wspólnej przyszłości.

Z wyrazami szacunku i sympatii
Teresa Misiuk  

Lublin, październik 2011 r. 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 14 paździer-
nika 2011 r. – w całej Polsce wręczono zasłużonym 
nauczycielom odznaczenia państwowe, resortowe oraz 
nagrody Ministra Edukacji Narodowej.

W Lublinie, w Sali Błękitnej Lubelskiego Urządu Wo-
jewódzkiego, odznaczenia państwowe otrzymało 210 
nauczycieli, a wręczała je Henryka Strojnowska, wice-
wojewoda lubelski.

Wśród 81 pedagogów, nagrodzonych Meda-
lem Komisji Edukacji Narodowej, za szczególne za-
sługi na polu rozwoju oświaty i wychowania, zna-
lazło się również 10 członków NSZZ „Solidarność”.  
Z rąk Lubelskiego Kuratora Oświaty, Krzysztofa Babisza, 
swój medal odebrała m.in. nasza koleżanka związkowa 
– Renata Węglarz.

Składamy serdeczne gratulacje.
(ren)

Medale KEN

„Przeciętny nauczyciel mówi. Dobry wyjaśnia. 
Znakomity nauczyciel daje przykład, ale ten wielki inspiruje”.

                                                     W.A.Ward
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Serdeczne	wyrazy	współczucia	
Rodzinie	zmarłego	

dr Andrzeja Klimowicza 

składa	
Regionalna	Sekcja	Służby	Zdrowia	

NSZZ	„Solidarność”

Sprostowanie
W numerze 8 Biuletynu Informacyjnego, w tekście „XVIII 

Ogólnopolski Przegląd Hejnałów Miejskich”, dokonaliśmy 
błędnej zamiany słów: przegląd na konkurs i trębacz na hejna-
lista. Przepraszamy autora tekstu, Stefana Władysława Grzyba. 

Redakcja

Ks. Jerzy Popiełuszko  
– myśli

Mamy wypowiadać prawdę, gdy inni milczą. Wyrażać 
miłość i szacunek, gdy inni sieją nienawiść. Zamilknąć, 
gdy inni mówią. Modlić się, gdy inni przeklinają. Pomóc, 
gdy inni nie chcą tego czynić. Przebaczyć, gdy inni nie 
potrafią. Cieszyć się życiem, gdy inni je lekceważą.

Tam, gdzie jest niesprawiedliwość, gdzie jest przemoc, zakła-
manie, nienawiść, nieszanowanie ludzkiej godności, tam brakuje 
miejsca na miłość, tam brakuje miejsca na serce, na bezinteresow-
ność, na wyrzeczenia.

Prawda ma w sobie znamię trwania i wychodzenia na światło dzienne, nawet gdyby starano się 
ją skrupulatnie i planowo ukrywać. Kłamstwo zawsze kona szybką śmiercią. Prawda zawsze jest 
zwięzła, a kłamstwo owija się w wielomówstwo. Korzeniem wszelkich kryzysów jest brak prawdy.

W pojednaniu musi być jeden cel, mianowicie dobro Ojczyzny i poszanowanie godności 
ludzkiej. Jeżeli wyciągasz rękę do pojednania, nie trzymaj w niej narzędzi do zadawania 
cierpienia i bólu.

Człowiek nie jest w stanie dobrze pracować, gdy nie widzi sensu pracy, gdy sens ten przestaje być dla niego 
przejrzysty, gdy zostaje mu niejako przysłonięty.

Są więzienia niewidzialne, jest ich bardzo wiele. Są więzienia, w których ludzie rodzą się, rosną  
i umierają. Są więzienia systemów i ustrojów. Te więzienia nie tylko niszczą ciała, ale sięgają dalej, się-
gają duszy, sięgają głęboko prawdziwej wolności.

Powołanie do wolności łączy się z obowiązkiem zrozumienia, że wolność 
to nie samowola, ale jest to zadanie stojące przed każdym człowiekiem, 
wymagające przemyśleń, rozwagi, umiejętności wyboru, decydowania.

Tylko słów kłamstwa musi być dużo, bo kłamstwo jest detaliczne i sklepikarskie, zmienia się jak 
towar na półkach, musi być ciągle nowe, musi mieć wiele sług, którzy wedle programu nauczą się 
go na dziś, na jutro, na miesiąc.

Największym krzyżem jest brak po-
szanowania podstawowych praw 
osoby ludzkiej, bo z nich rodzą się 
inne.


