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Co łączy te wydarzenia? Bardzo wiele. Po 
pierwsze – bezpośrednie sąsiedztwo czasowe 
– euromanifestacja odbyła się 17 września, 
a pielgrzymka 17-18 września br. Po drugie 
oba wydarzenia jednoczyły pracowników. Po 
trzecie w obu przypadkach głównym organi-
zatorem wyjazdów był NSZZ „Solidarność”. 

ski tj. NSZZ 
„Solidarność” 
i OPZZ. Byli 
także przed-
s t a w i c i e l e 
innych pol-
skich organi-
zacji związ-
kowych, ale 
to nasz Zwią-
zek był go-
spodarzem. 
Dlatego, jako 
pierwsi szli 
nasi koledzy 
z różnych 
państw euro-
pejskich, na-
stępnie OPZZ 
i dopiero „Solidarność”. Co do liczby uczest-
ników to kolejność była dokładnie odwrotna. 
Przewaga liczebna manifestantów zgroma-
dzonych pod sztandarami i znakami „Soli-

Euromanifestacja we Wrocławiu  
i 29. Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę

Po czwarte – i to chyba jest bardzo znamien-
ne – oba wydarzenia zostały w ten sam spo-
sób potraktowane przez środki masowego 
przekazu (także publiczne), które albo zmar-
ginalizowały te informacje albo przemilczały.  
W związku z tym  istotny jest przekaz infor-
macji na stronach internetowych organiza-
torów – polecam stronę KK NSZZ „Solidar-
ność” i biura prasowego Jasna Góra – oraz 
od uczestników wydarzeń. Z tego powodu 
pozwalam sobie na kilka poniższych zdań.

W moim przekonaniu liczba uczestników 
euromanifestacji we Wrocławiu przekroczyła 
oczekiwania i plany organizatorów czyli Euro-
pejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. 
EKZZ zrzesza dwie centrale związkowe z Pol-

darności” była ogromna. Media, jak słyszę  
z relacji, pokazały to zupełnie inaczej. Ko-
lejny raz, więc to już nie dziwi, ale powinno 
skłonić do istotnych refleksji – deprecjonują 
nasz Związek i za wszelką cenę umniejszają 
jego rolę i znaczenie. Warto, abyśmy trochę 
nad tym pomyśleli – samodzielnie.

Dla mnie, osoby uczestniczącej we wszyst-
kich tegorocznych akcjach protestacyjnych, 
organizowanych przez KK i SKOiW NSZZ 
„Solidarność”, znamienna była różnica w od-
biorze manifestacji przez postronnych obser-
watorów. W Warszawie była to obojętność 
„ulicy”, a we Wrocławiu wyraźna sympatia, 
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odczytywana z gestów ludzi, pozdrowień  
i nawet oklasków. 17 września we Wrocławiu 
było nas znacznie więcej niż 30 czerwca w 
Warszawie. To także z jakiegoś powodu. I tu 
znowu zachęcam do samodzielnej refleksji.

Wielu z nas bezpośrednio z Wrocławia uda-
ło się na Jasną Górę, by tam uczestniczyć  
w 29. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Ludzi Pracy. 
I tu znowu liczbowe zaskoczenie. Tegorocz-
na pielgrzymka zgromadziła największą ilość 
uczestników w porównaniu do kilku ostatnich 
lat. I znowu zasadne pytanie – dlaczego?

Każdy z pielgrzymów ma własne przeży-
cia i odczucia. W moją pamięć zapadło kilka 
zdań, które przytoczę, w nadziei, że czytelni-
ków skłonią do refleksji. mień sierpniowych i powstania „Solidarności”. 

Mimo podejmowanych przez niektóre środowi-
ska i wspomagające ich media prób skłócenia 
„S”, te próby nie powiodły się. Dziś, podczas 
pielgrzymki Ludzi Pracy tu, na Jasnej Górze, 
raz jeszcze powiem – nie ma pierwszej, czy 
drugiej, czy trzeciej „S”, jest wyłącznie jeden 
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 
„Solidarność”, oparty na gruncie etyki chrze-
ścijańskiej i katolickiej nauki społecznej. Jest 
jedna „S”, której najważniejszym celem jest 
obrona godności i praw ludzi pracy”.

Bardzo znamienne słowa usłyszeliśmy  
w trakcie powitania przez przeora Jasnej Góry 
o. Romana Majewskiego: „Witam wszystkich 

Tuż przed Mszą Świętą Piotr Duda, prze-
wodniczący NSZZ „Solidarność”, w swoim wy-
stąpieniu ze szczytów Jasnej Góry powiedział 
m.in. „Nie wolno nam dopuścić, by ludzie pra-
cy stali się głównymi ofiarami kryzysu wywoła-
nego przez destrukcyjne działania bankierów 
i finansistów. Rozumiemy ograniczone możli-
wości budżetowe, ale nigdy nie zgodzimy się 
na to, by główny ciężar walki z recesją spadał 
właśnie na najuboższych. To głęboko niespra-
wiedliwe i nieludzkie. Kilka tygodni temu ob-
chodziliśmy 31. rocznicę podpisania porozu-

członków NSZZ „Solidarność” z rodzinami. Jest 
życzeniem Jasnej Góry i prośbą wielką, abyście 
nie dali się jako naród, abyśmy my, jako na-
ród nie dali się złamać, rozłożyć, osłabić mimo 
wszystkich doświadczeń i trudności, których 
historia dawna i współczesna nam nie szczę-
dzi”. I w odniesieniu do manifestacji we Wro-
cławiu Ojciec przeor mówił: „Szanowny Panie 
Przewodniczący, dziękujemy Panu za obecność 
„Solidarności” wczoraj we Wrocławiu, za obec-
ność członków organizacji związkowych zrze-

Dokończenie na str. 4
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szonych w Europejskiej Konfederacji Związków 
Zawodowych, za wasze zdecydowane „tak” 
dla solidarności europejskiej, za zdecydowane 
„tak” dla wyjścia z kryzysu, i za zdecydowane 
„nie” dla wszystkich cięć socjalnych. W jedno-
ści siła. Tej siły, jak widzieliśmy, nie mają ci, 
którzy mają pieniądze. Wydaje się, że nie mają 

ków znalazło bądź szuka pracy poza granica-
mi kraju. Zapomniane rodziny wielodzietne, 
biedniejsze od emerytów i rencistów. To jeden 
z najbardziej gorzkich owoców przemian sys-
temowych i gospodarczych. I towarzyszy mu 
to szczególnie bolesne, uparte przekonywanie 
polskiego społeczeństwa, że z bezrobociem 
trzeba się nauczyć żyć, że praw ekonomii nie 
da się przekreślić. A może nie jest tak? Może 
gdzieś indziej trzeba szukać przyczyn takiego 
stanu rzeczy? Uświadomić sobie, że to właśnie 
liberalne myślenie nie akceptuje wpływów  
o charakterze moralnym i doprowadziło do 
systemów i rozwiązań, które podeptały wol-
ność osoby i grup społecznych, które nie były 
w stanie zapewnić sprawiedliwości. Mówił  
o tym w encyklice „Caritas in veritate” Bene-
dykt XVI. Ktoś słuchając z boku może powie-Ktoś słuchając z boku może powie-
dzieć, że przybyliśmy tu, aby w Częstochowie 
ponarzekać. My nie przybyliśmy, by narzekać, 
chcemy we wspólnocie ludzi Kościoła i Ojczy-
zny modlić się o lepszą winnicę!„

Pielgrzymi oklaskami okazywali swoją 
akceptację dla słów wypowiadanych przez 
przedstawicieli Kościoła i NSZZ „Solidarność”.

Dokończenie na str. 3

Euromanifestacja we Wrocławiu  

i 29. Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę

jej też ministrowie finansów i szefowie banków 
Unii Europejskiej, którzy wczoraj uciekli przed 
wami, przed ludźmi z całej Europy, których siłą 
jest solidarność w trosce o ludzi, o ludzi pracy  
i ludzi bez pracy. Chylę z szacunkiem czoło 
przed wszystkimi, tak licznie tu zebranymi, 
pocztami sztandarowymi, dziękuję też za przy-
wiezione tu transparenty. Ta pielgrzymka była 
zawsze solidarnie biało-czerwona i biało-czer-
woną pozostaje, czerwoni odeszli!”.

Z homilią abp Sławoja Leszka Głódzia najle-
piej zapoznać się w całości. Tu tylko niewielki 
fragment: „Bracia i siostry, wielu z was prze-
szło lub wciąż przechodzi przez lekcję liberal-
nej doktryny w polskim wydaniu, szczegól-
nie w wymiarze relacji między pracownikiem 
a pracodawcą: manipulacje prawem pracy, 
zwolnienia grupowe, wydłużany czas pracy, 
obniżane zarobki. Te przykłady negatywne 
można mnożyć i znacie je lepiej niż ja. Jakże 
często ten system, oparty na prymacie ekono-
mii, burzy społeczny ład, wprowadza niepokój 
o jutro w wielu polskich domach. Czyż jego 
pochodną nie jest powiększające się rozwar-
stwienie, wręcz społeczny podział na biednych 
i bogatych, powiększająca się sfera ubóstwa? 
Już 17% Polaków jest nim zagrożonych. Wciąż 
rośnie liczba bezrobotnych – 2,5 mln roda-

Sobota i niedziela obdarzyła nas piękną, 
słoneczną pogodą, której bardzo brakowało 
w wakacje. Można było ten czas zagospoda-
rować inaczej, realizując własne potrzeby. 
Wiele tysięcy członków NSZZ „Solidarność”, 
reprezentujących różne regiony i branże, 
zdecydowało inaczej. Cieszę się, że jestem 
wśród nich. To powód do zadowolenia i dumy.

Teresa Misiuk
zdj. Andrzej Kuchta, Andrzej Krawczyk, 

Grzegorz Samborski
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15 września  br., w siedzibie Zarządu Re-
gionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidar-
ność”, została podpisana umowa o utworzeniu 

organizacyjny, rynkowy i innowacyjny oraz 
prowadzenia gospodarki opartej na wiedzy.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło 
samorządowców, przedstawicieli lubelskie-
go świata pracy oraz związkowców. W liście 
skierowanym do uczestników konferencji 
Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysz-
tof Hetman m.in. pisze „Jestem głęboko 
przekonany, że ten projekt z sukcesem zin-
tegruje zawodowo osoby dotknięte negatyw-
nymi skutkami spowolnienia gospodarczego  
i będzie doskonałym wsparciem dla pracow-
ników przewidzianych do zwolnienia lub za-
grożonych zwolnieniem z pracy. Mam nadzie-
ję, że realizacja tego pomysłu pomoże rów-
nież pracodawcom w procesie przechodzenia 
procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych 

Partnerstwo pracowników i pracodawców 
Lubelszczyzny

partnerstwa „Sieć partnerstwa pracowników  
i pracodawców na rzecz adapcyjności w woje-
wództwie lubelskim”. Stronami umowy zosta-
ły wymieniony już Zarząd Regionu oraz Izba 
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie.

Jest to efekt zrealizowanego przez Region 
projektu, dotyczącego dialogu społecznego, 
współfinansowanego przez Europejski Fun-
dusz Społeczny „Zorganizowani mają lepiej”. 
Współpraca dotyczyć będzie rozwoju społe-
czeństwa polskiego, a w szczególności miesz-
kańców regionu lubelskiego, w dziedzinach 
odpowiedzialności i aktywności obywatelskiej, 
chęci zrzeszania się, współpracy oraz dialogu 
pomiędzy różnymi środowiskami i grupami. 
Obie strony dostrzegają konieczność planowa-
nia oraz zarządzania zmianami w gospodarce, 
przy pomocy odpowiedniego kapitału intelek-
tualnego, na który składa się kapitał ludzki, 

powstałych na skutek negatywnych zmian 
gospodarczych (...)”. 

W trakcie wystąpień prelegentów swoje 
opinie i spostrzeżenia zaprezentował prof. 
Adam Biela z KUL. Tematem jego wystąpie-
nia było „Znaczenie kapitału ludzkiego  dla  
rozwoju  gospodarczego regionu”. Wyjaśnił  
w nim jakie ogromne znaczenie, i jaki poten-
cjał rozwojowy, drzemie w szeroko rozumia-
nym kapitale ludzkim, i jak ten kapitał najle-
piej wytwarzać i wykorzystywać. Po nim głos 
zabrali Zbigniew Marchwiak – Prezes  Izby 
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie oraz 
Katarzyna Kępa – Dyrektor Miejskiego Urzę-
du Pracy. Całość konferencji po raz pierwszy 
była emitowana, z możliwością obejrzenia na 
żywo, w internecie na stronie Zarządu Regio-
nu oraz lubelskiej telewizji internetowej ITVL.

Mateusz Lech
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Lubelskie uroczystości upamiętniające podpisanie 
porozumień sierpniowych rozpoczęły się złożeniem 
kwiatów pod Pomnikiem Wdzięczności. Wśród zebra-
nych pojawili się przedstawiciele władz samorządowych, 
posłowie, delegacje związków i stowarzyszeń działa-
jących w Lublinie oraz oczywiście związkowcy. Głos 
zabrał przewodniczący Zarządu Regionu Środkowow-
schodniego NSZZ „Solidarność”, Marian Król. W swoim 
wystąpieniu podkreślał, jak ważne jest święto, które 
obchodzimy i zaznaczył, iż musimy pamiętać, że zawsze 
wokół nas 
są słabsi, 
o których 
powinni-
śmy pa-
miętać.

W go-
d z i n a c h 

popołudniowych świętowanie rozpoczął kon-
cert Lubelskiej Federacji Bardów. Artyści wy-
konali „Pieśń o wolności” z towarzyszeniem 
chóru.

Następnie odbyła się uroczysta msza św.  
w Lubelskiej Archikatedrze. Modlitwie prze-
wodniczył bp Józef Wróbel. Zebrani modlili się w intencji wszystkich żyjących i zmarłych, 
którzy działali w ruchu solidarnościowym oraz na rzecz wolności Ojczyzny.

Uroczystości zakończyło złożenie kwiatów pod pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki, patrona 
Solidarności.

Dzień Solidarności i Wolności był obchodzony w Polsce po raz siódmy. Święto ustanowione 
zostało 27 lipca 2005 roku, w celu upamiętnienia historycznego zrywu Polaków do wolności  
i niepodległości z 1980 roku.

Agnieszka Kosierb

Dzień Solidarności i Wolności
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•	 Przedstawiciele	Zarządu	Regionu	31	sierpnia	
uczestniczyli	w	obchodach	Dnia	Solidarności	
i	Wolności.	Uroczystości	rozpoczęto	od	zło-
żenia	 kwiatów	 pod	 Pomnikiem	 Wdzięczno-
ści.	Po	południu,	po	koncercie	Lubelskiej	Fe-
deracji	Bardów,	odprawiona	została	uroczy-
sta	msza	święta	w	Archikatedrze,	po	której	
złożono	 kwiaty	 pod	
pomnikiem	 księdza	
Jerzego	 Popiełusz-
ki.

•	 Oczekiwani	 są	 chęt-
ni	 do	 służby	 przy	
grobie	 ks.	 Jerzego	
Popiełuszki	 w	 War-
szawie.

•	 Komisja	 Krajowa	
przyjęła	 nowy	 regu-
lamin	pracy.

•	 KK	 przygotowała	
apel	 ws.	 wyborów,	
o	 wzięcie	 w	 nich	
udziału	 i	 oddanie	
głosu	 na	 osoby,	 chcące	 budować	 Polskę	 dla	
wszystkich,	a	nie	tylko	dla	wybranych.	Człon-
kowie	 NSZZ	 „Solidarność”	 startują	w	wybo-
rach	 z	 różnych	 list.	 W	 dalszym	 ciągu	 żywą	
dyskusję	 wzbudza	 kwestia	 kandydowania,	
bądź	 nie,	 członków	 „Solidarności”	 w	 wybo-
rach.

W I E Ś C I   Z   Z R  •  W I E Ś C I  Z  Z R
•	 Na	 posiedzeniu	 przedstawiono	 projekt	 spra-

wozdania	z	działalności	Zarządu	Regionu	przy-
gotowanego	na	nadchodzące	XXIV	WZDR.

•	 Podjęto	 decyzję	 o	 powołaniu	 „Sieci	 partner-
skiej	 pracowników	 i	 pracodawców	 na	 rzecz	
adaptacyjności	w	województwie	lubelskim”.

•	 Podejmowane	 są	wszelkie	 działania	 aby	 nie	
dopuścić	do	prywatyza-
cji	szpitali	publicznych.	
•	 POL-MOT	 Warfama	
S.A.	 odkupił	 od	 Ursusa	
w	 Warszawie	 licencję	
na	 maszyny,	 których	
produkcja	 prawdopo-
dobnie	 umiejscowiona	
będzie	 w	 oddziale	 lu-
belskim.	
•	 W	 „Nałęczowiance”	
będzie	 negocjowany	
zbiorowy	układ	pracy.		
•	 Upoważniono	 Pre-
zydium	 ZR	 do	 przygo-
towania	 projektu	 ob-

chodów	 30	 rocznicy	 wprowadzenia	 stanu	
wojennego.	

•	 Trwa	 zbieranie	 informacji	 nt.	 spływu	 składek	
związkowych	od	poszczególnych	organizacji.

•	 Zarząd	Regionu	włączył	się	w	kampanię	„Poznaj	
swoje	prawa	w	pracy”	prowadzoną	przez	PIP.

Renata Lesicka

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła w Lublinie 
organizuje konkurs historyczny „Epizody stanu wojennego – trudne 
wspomnienia”. Jest on adresowany do uczniów wszystkich typów 
szkół w województwie. Współorganizatorami są: Instytut Pamięci 
Narodowej Oddział Lublin, Katedra Historii Ruchów Społeczno-Po-
litycznych XIX i XX wieku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II, Muzeum Lubelskie, Lubelska Fundacja Odnowy Za-
bytków oraz Fundacja Niepodległości – Lublin. Jednym z honoro-
wych patronów konkursu jest Zarząd Regionu Środkowowschodnie-
go NSZZ „Solidarność”.

Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów problematyką naj-
nowszej historii Polski – stanem wojennym.

Termin nadsyłania prac – 28 października 2011 r., na ad-
res: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła  
w Lublinie, ul. Głuska 145, 20-385 Lublin (z dopiskiem Konkurs 
historyczny).

Szczegółowe informacje: Piotr Gawryszczak – koordynator Kon-
kursu, tel. 693 910 883, obserwatorlublin@wp.pl lub: piotrgawry@
poczta.onet.pl, www.epizodystanuwojennego.pl

Konkurs „Epizody stanu 
wojennego – trudne wspomnienia”
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Okiem 
związkowca

No i się zaczęło… Ruszyła wyborcza karuzela… 
Wszędzie człowiek jest bombardowany plakatami, spota-
mi, wypowiedziami, namowami i sama nie wiem czym jeszcze. 
Słucham i nie wierzę… Jak zresztą zawsze przy okazji 
wyborów. Mam wrażenie, że kandydaci chcą nam powie-
dzieć – jeśli będę rządzić ja, będziecie mieć raj na ziemi!!! 
I jak zawsze okaże się, że to były czcze obietnice. 

Może ktoś mi zarzuci, że wylewa się ze mnie fala fru-
stracji…A ja wcale nie zaprzeczę, bo tak właśnie jest. 
Nie po raz pierwszy mam ogromny dylemat, czy w ogó-
le iść na wybory. Wiem, wiem – to jest mój obowiązek.  
I wierzcie mi, z radością bym go spełniła, ale… nie mam 
na kogo głosować!!! Do tej pory przynależność partyjna 
była dla mnie na drugim miejscu - oddawałam swój głos na 
konkretnego człowieka, bo uważałam, że uczciwy, porząd-
ny człowiek zasługuje na poparcie. Ale za każdym razem 
okazywało się, że jak już go wybraliśmy to całkowicie 
zapominał, że do parlamentu nie wszedł sam!!!! Że ma ja-
kieś korzenie i miejsce, z którego pochodzi!!!! I dziś nie 
wiem co mam robić!!! Chciałabym stanąć na środku ulicy 
i krzyczeć, że tak dłużej być nie może!!! Zaprotestować 
jakoś przeciw temu, co wyrabiają nasi politycy, z jaką 
łatwością zmieniają partyjne barwy, byle nie wypaść  
z obiegu, byle nie stracić tego przysłowiowego stołka!!! 

A najgorsze w tej całej sytuacji jest to, że władza po-
trafi zepsuć naprawdę dobrych i porządnych ludzi…A my, 
szaraczki, zwykli zjadacze chleba zostajemy z naszymi co-
dziennymi problemami – opłatami, podwyżkami, niskimi płacami  
i wizją polityków, że życie w Polsce jest coraz lepsze… Może 
i niektórym żyje się lepiej… tylko im pozazdrościć…A ja 
pewnie jednak pójdę spełnić swój obowiązek…obym tylko nie 
żałowała, że znów zmarnowałam swój cenny głos…

~ obserwatorka

KRAJOBRAZ  
WYBORCZY…

World Smile Day – na pomysł tego święta 
wpadł Harvey Ball, artysta, który w 1963 r. 
stworzył „smileya” – słynny znaczek uśmiech-
niętej buźki na żółtym tle. Jego dzieło stało 
się jednym z najbardziej rozpoznawalnych 
symboli dobrej woli i radości na świecie.

Z biegiem lat Ball coraz bardziej zaniepo-
kojony był komercjalizacją żółtego znaczka  
i tym, że ludzie zapomnieli o jego pierwotnym 
przesłaniu. W 1999 roku wpadł na pomysł, 
by świętować Światowy Dzień Uśmiechu – 
tego dnia wszyscy powinni poświęcić więk-
szą uwagę uśmiechowi i dobrym uczynkom.  
Dzień Uśmiechu obchodzony jest 1 paździer-
nika. Pierwsza edycja odbyła się w mieście 
Worcester w stanie Massachusetts i od razu 
przyciągnęła uwagę światowych mediów. Ha-
rvey Ball w inauguracyjnym przemówieniu 
powiedział: „Ten dzień odzwierciedla to, co 
jest w każdym z nas – patrząc na inną oso-
bę, chcemy ujrzeć uśmiech. Czasem o tym 
zapominamy. Czasem świat wydaje się wielki 
i pełen problemów, które trudno zrozumieć, 
a co dopiero rozwiązać. Zaczynamy wierzyć, 
że jesteśmy zbyt mali, żeby dokonać zmiany. 
Ale to nieprawda. Prawda jest taka, że każdy 
z nas może coś zmienić każdego dnia.”

W tym roku ten sympatyczny dzień przy-
pada w sobotę. Pamiętajmy wtedy o uśmie-
chu na naszych twarzach – a wtedy nawet 
pochmurny dzień będzie wydawał się sło-
neczny i radosny.

oprac. Agnieszka Kosierb

Światowy Dzień 
Uśmiechu

KARTKA Z KALENDARZA
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Z  KOMISJI   KRAJOWEJ

Z udziałem przedstawicieli „Solidarności” 
powstał zespół ekspertów, którego celem 
jest analiza społeczno gospodarczych skut-
ków wdrożenia unijnego pakietu klimatycz-
no-energetycznego. W skład zespołu, oprócz 
przedstawicieli związku, weszli polscy na-
ukowcy specjalizujący się m.in. w kwestiach 
zmian klimatu, ekologii oraz eksperci z zakre-
su gospodarki i finansów. 

– 30 czerwca w Warszawie premier Do-
nald Tusk zapowiedział, że powstanie wspól-
ny zespół rządowo-związkowy, który zajmie 
się pracami związanymi z możliwością we-
ryfikacji i renegocjacji pakietu energetycz-
no-klimatycznego. Solidarność zebrała ze-
spół ekspertów, który właśnie rozpoczyna 
prace – mówi Dominik Kolorz, szef Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności, a zarazem jeden 
z koordynatorów prac związkowego zespo-
łu ekspertów. W pracach zespołu ze strony 
związku bierze też udział Jarosław Grzesik, 
szef górniczej „Solidarności”. – Liczymy, że 
jeszcze w tym roku poznamy pierwsze wyni-
ki prac naukowców z Instytutu Ekonomicz-
nego Narodowego Banku Polskiego, którzy 
decyzją Rady Polityki Pieniężnej zajmują się 

analizą kosztów społeczno-gospodarczych 
wdrożenia pakietu klimatyczno-energetycz-
nego – dodaje Kolorz. – Ścigamy się z cza-
sem. Wdrażanie niekorzystnego dla Polski 
pakietu ma się rozpocząć za kilkanaście mie-
sięcy. Z analiz, które dotychczas przeprowa-
dziliśmy, wynika, że skutki pakietu w obec-
nym kształcie będą katastrofalne dla pol-
skiego społeczeństwa i polskiej gospodarki. 
Oznaczają w 2013 roku skokowy wzrost cen 
prądu i ciepła, rzędu 20–30 proc., czyli sko-
kowy wzrostu kosztów utrzymania i utratę 
kilkuset tysięcy miejsc pracy, głównie w tzw. 
branżach energochłonnych – mówi Dominik 
Kolorz. 

W grudniu odbędzie się światowa konfe-
rencja klimatyczna w Durbanie. Przedsta-
wiciele „S” mają nadzieję, że do tego czasu 
będą gotowe pierwsze opracowania wspól-
nego rządowo-związkowego zespołu, a tak-
że analizy Instytutu Ekonomicznego NBP na 
temat skutków wdrożenia pakietu. Ich zda-
niem treść tych opracowań powinna stanowić 
jeden z kluczowych elementów polskiego sta-
nowiska w sprawie limitów emisji CO2.

SIS 36

Renegocjacje pakietu klimatyczno-energetycznego

Już blisko 1800 znajomych ma facebooko-
wy profil NSZZ „Solidarność”. 

Nasz związek aktywnie działa na Facebo-
oku od roku. – To nowy, ale coraz ważniejszy 
sposób komunikowania się z naszymi człon-
kami i sympatykami – zachwala ten portal 
społecznościowy Marta Pióro z Działu Infor-
macji Komisji Krajowej. – Łatwo i szybko 
można tam dodać nie tylko informacje, ale 
także filmy i galerie zdjęć. Na naszym profilu 
umieszczamy też zapowiedzi ważnych związ-
kowych wydarzeń, sondy i linki do ciekawych 
stron. 

Ale nie tylko na tym polega unikalność Fa-
cebooka. Serwis daje możliwości interakcji z 
czytelnikami – pod każdą informacją można 
prowadzić dyskusje z czytelnikami, wymieniać 
się linkami, popularne jest też rekomendowa-
nie ciekawych stron innym znajomym. Duże 
możliwości daje też reklama na Facebooku. 

– Cenimy fanów naszej strony, chcemy 
o nich dbać. Dlatego już wkrótce zacznie-
my organizować konkursy dla sympatyków 
„Solidarności”. Do wygrania będą atrakcyjne 
związkowe gadżety. Warto więc być regular-
nym gościem na naszej facebookowej stronie 
– podkreśla Marta Pióro. 

Zrozumiało to już blisko 1800 osób, któ-
re są sympatykami profilu naszego związku. 
Liczba ta stale rośnie. Zapraszamy: www.fa-
cebook.com/solidarnosc!

SIS 36

Wszystkich związkowców i sympaty-
ków „Solidarności” zapraszamy również 
do odwiedzin na facebookowym profilu 
Zarządu Regionu Środkowowschodnie-
go www.facebook.com/NSZZ-SOLIDAR-
NOŚĆ-LUBLIN!

Solidarność lubi TO!
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Do	siedziby	ZR	w	Lublinie	przybyli	 pracownicy	
przedsiębiorstw	z	Biłgoraja,	Zamościa,	Tomaszowa	
Lub.,	Radzynia	Podl.,	Puław,	Hrubieszowa	oraz	Lu-
blina.	Do	rozmów	ze	związkowcami	zaproszony	zo-
stał	marszałek	województwa	lubelskiego,	Krzysztof	
Hetman.	W	jego	zastępstwie	na	spotkanie	przybył	
wicemarszałek,	Jacek	Sobczak.

Związkowcy	 zawiązali	 porozumienie	 między-
związkowe,	 by	 jednym	 głosem	 mówić	 o	 proble-
mach	 w	 swoich	 zakładach	 pracy.	 Na	 spotkaniu		
w	 siedzibie	 „Solidarności”	 pojawili	 się	 przedstawi-
ciele	między	innymi	Związku	Zawodowego	Kierow-
ców,	Sierpnia’80,	a	także	OPZZ.

Na	 początku	 ogólną	
sytuację	 w	 przedsiębior-
stwach	 przekazał	 Marek	
Walewander,	 przewodni-
czący	 Regionalnej	 Sekcji	
Transportu	 NSZZ	 „Soli-
darność”.	 Podkreślał	 on,	
iż	 sytuacja	 jest	 niezwykle	
poważna	 i	 bardzo	 cięż-
ka.	 Poszczególne	 PKS-y	
napotykają	 różne	 formy	
trudności,	 ale	 istnieją	 tak-
że	wspólne	problemy	doty-
czące,	 przede	 wszystkim,	
zmniejszania	 kosztów,		
a	co	za	 tym	 idzie	 redukcji	
zatrudnienia	 i	 wyprzedaży	 majątku	 firm.	 Przewodni-
czący	zwracał	uwagę	na	konieczność	podjęcia	kroków		
w	celu	zmiany	zaistniałej	sytuacji	–	„Nie	możemy	bier-
nie	 się	 przyglądać,	 musimy	 szukać	 cywilizowanych	
rozwiązań”.	Podkreślał	także	możliwość	podjęcia	bar-
dziej	radykalnych	środków.

W	 imieniu	 Zarządu	 Województwa	 Lubelskiego,	
który	jest	właścicielem	większości	lubelskich	przed-
siębiorstw	 PKS	 (z	 wyjątkiem	 PKS-u	 w	 Puławach	
i	 Radzyniu	 Podl.),	 głos	 zabrał	 marszałek	 Jacek	
Sobczak.	Przedstawił	on	ogólną	sytuację	przedsię-
biorstw,	a	także	wyjaśnił	 jakie	kroki	podejmują	wła-
dze	 województwa,	 by	 ratować	 wspomniane	 firmy.		
I	tak,	zdaniem	pana	marszałka,	najlepiej	wygląda	sy-
tuacja	w	Biłgoraju	i	Miedzyrzecu	Podl.	Tamtejsze	fir-
my	nie	mają	łatwo,	ale	nie	grozi	im	zapaść.	Poza	tym	
pojawiła	się	oferta	kupna	PKS-u	w	Biłgoraju	i	będzie	
rozpisany	przetarg	na	tamtejsze	przedsiębiorstwo.

Gorzej	wygląda	 sytuacja	w	 zamojskim	PKS-ie.	
Odbył	 on	 skomplikowaną	 drogę	 od	 jednostki	 sa-
modzielnej,	 poprzez	 wcielenie	 do	 PKS	 Wschód	
i	 ponowne	 odseparowanie	 od	 tej	 spółki.	W	 chwili	
obecnej	trwają	w	Zamościu	radykalne	reformy,	ale	

województwo	zamierza	dofinansować	to	przedsię-
biorstwo	kwotą	3	mln	zł.

Ważnym	 punktem	 w	 ratowaniu	 przewozów	 pu-
blicznych	jest	walka	o	PKS	Wschód.	W	skład	tej	spół-
ki	wchodzą	oddziały	między	innymi	z	Lublina,	Toma-
szowa	Lub.,	Hrubieszowa,	Włodawy	czy	Krasnego-
stawu.	Drogą	do	uzdrowienia	spółki	ma	być,	miedzy	
innymi,	 wyodrębnienie	 samodzielności	 finansowej	
poszczególnych	 oddziałów.	Poza	 tym	PKS	Wchód	
został	także	dokapitalizowany	przez	województwo.

Po	wystąpieniu	marszałka	rozgorzała	gorąca	dys-
kusja.	Nie	brakowało	emocji	 i	gorzkich	słów.	Związ-
kowcy	skarżyli	się,	że	w	ich	zakładach	pracownicy,	nie	

dość,	że	są	marnie	wyna-
gradzani,	 to	 od	 miesięcy	
nie	 otrzymują	 poborów.	
Zwracali	 uwagę	marszał-
ka	 na	 problem	 zwolnień,	
które	ich	zdaniem,	są	po-
zorowane	 –	 na	 miejsce	
zwolnionych	 pracowni-
ków	przyjmowani	są	nowi.	
Marszałek	 obiecał	 osobi-
ście	sprawdzić	tę	sprawę.	

Ważnym	 głosem	 ze	
strony	 związkowców	 była	
propozycja	 powołania	
zespołu	 roboczego,	 któ-
ry	 miałby	 zajmować	 się	

bieżącymi	wydarzeniami	w	poszczególnych	przedsię-
biorstwach.	 Pytano	 także	 marszałka,	 jakie	 są	 głów-
ne	 założenia	 dotyczące	 poprawy	 istniejącej	 sytuacji.		
W	odpowiedzi	zebrani	usłyszeli,	że	przede	wszystkim	
potrzebne	są	gruntowne	reformy	firm,	a	także	możliwa	
jest	konsolidacja	przedsiębiorstw	lub	ich	prywatyzacja.

Ostatecznie	 spotkanie	 zakończyło	 się	 powoła-
niem	pięcioosobowego	zespołu	roboczego,	przy	peł-
nym	poparciu	marszałka	Jacka	Sobczaka.	Na	czele	
zespołu	stanął	Marek	Walewander	z	„Solidarności”,	
a	na	jego	zastępcę	powołano	Jana	Kiszkę	ze	Związ-
ku	Zawodowego	Kierowców.	Nowo	powstały	zespół	
postanowił,	 iż	 w	 trybie	 natychmiastowym	 przeka-
że	 marszałkowi	 Krzysztofowi	 Hetmanowi	 protokół	
z	odbytego	spotkania	 i	zaprosi	pana	marszałka	do	
kolejnej	 tury	rozmów.	Związkowcy	zapowiadają,	że	
spotkanie	z	władzami	województwa	chcieliby	odbyć	
jeszcze	przed	wyborami	parlamentarnymi.

Miejmy	nadzieję,	że	wspólne	rozmowy	i	połączo-
ne	działania	związków	zawodowych	i	władz	samo-
rządowych	pozwolą	na	utrzymanie	przedsiębiorstw	
i	uratowanie	wielu	miejsc	pracy.

Agnieszka Kosierb

Lubelski PKS – upadłość czy ratunek?
W czwartek, 22 września br., odbyło się spotkanie wszystkich związków zawodowych działają-

cych w lubelskich PKS-ach.
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Poszukując	ciekawych	miejsc	na	letni	wypoczy-
nek	rozmawiałam	ze	znajomymi	o	 ich	ulubionych,	
polskich	zakątkach.	W	jednej	z	takich	rozmów	ko-
leżanka	 podsunęła	mi	 pomysł	wędrówki	 po	 Jurze	
Krakowsko-Częstochowskiej.	Długo	zbierałam	się,	
by	ten	pomysł	wcielić	w	życie,	aż	wreszcie	się	uda-
ło.

Wybraliśmy	się	 tam	z	grupką	znajomych,	 swo-
ją	bazą	wypadową	czyniąc	Ogrodzieniec.	Spędzi-
liśmy	 fantastyczny	 tydzień,	wędrując	 po	 uroczych	
wyżynach,	wspinając	się	na	skałki	 i	zatapiając	się	
w	mrocznych	tajemnicach	jaskiń.	A	w	chwilach,	gdy	
już	bardzo	brakowało	nam	kontaktu	z	cywilizacją,	
robiliśmy	wypady	do	Krakowa	czy	Częstochowy.

Dlaczego	 uważam,	 ze	 jest	 to	
miejsce	 dobre	 na	wypoczynek?	 Z	
kilku	 przyczyn.	 Po	 pierwsze	 Jura	
jest	 piękna	 zarówno	 latem,	 jak	 i	
zimą	 –	 mówię	 to	 z	 pełną	 odpo-
wiedzialnością,	 gdyż	 spędziłam	
w	 Ogrodzieńcu	 także	 kilka	 wspa-
niałych,	 zimowych	 dni.	 Po	 drugie,	
daje	naprawdę	ogromne	możliwo-
ści	 rekreacyjne.	 Posiada	 bardzo	
szeroką	 gamę	 możliwości	 nocle-
gowych,	 zarówno	 w	 hotelach,	 jak	
i	 prywatnych	 kwaterach.	 Oprócz	
typowych,	 turystycznych	 szlaków,	
można	samemu	wędrować	po	dro-
gach	i	dróżkach,	podziwiając	pięk-
ne	widoki.	Prawdziwymi	perełkami	
są	 zachowane	 formy	 architekto-
niczne,	 jak	zamek	w	Ogrodzieńcu	
czy	ruiny	w	Olsztynie.

	No	i	oczywiście	
bliskość	 Krakowa		
i	 Częstochowy.	
Myślę,	 ze	 nikogo	
nie	 muszę	 prze-
konywać	 jak	 pięk-
ny	 i	 fascynujący	
jest	 gród	 Kraka.	
Spacer	 Starówką,	
wizyta	 na	Wawelu	
czy	 odpoczynek	
nad	 brzegiem	 Wi-
sły,	 to	 tylko	 jeden	
z	 pomysłów	 na	

dzień	w	Krakowie.	A	 jak	
już	 tu	dotarliśmy	 to	war-
to	 przy	 okazji	 zahaczyć		
o	sanktuarium	w	Łagiew-
nikach	 i	 obowiązkowo	
odwiedzić	Wieliczkę.

Z	 kolei	 Częstochowa	
przyciąga	przede	wszyst-
kim	wizytą	na	Jasnej	Gó-
rze.	By	zobaczyć	wszyst-
kie	 zakamarki	 klasztoru	
potrzeba	na	pewno	całe-
go	 dnia.	 Nie	 można	 nie	
zatrzymać	 się	 przy	 Cu-
downym	Obrazie	na	chwi-

lę	modlitwy	i	wyciszenia,	ale	koniecznie	
trzeba	także	wejść	na	wieżę	i	popatrzeć	
na	okolicę	z	innej	perspektywy.

A	 jak	 znowu	 zapragniemy	 ciszy		
i	spokoju,	wracamy	do	natury	i	na	przy-
kład	 robimy	 wycieczkę	 po	 jaskiniach.	
Oczywiście	 jest	 to	 tylko	 niewielki	 uła-
mek	 możliwości,	 jakie	 otwiera	 przed	
nami	 ten	 region	 Polski.	 Każdy	 z	 nas	
szuka	czegoś	innego,	ale	myślę,	że	ci,	
którzy	lubią	aktywny	i	urozmaicony	wy-
poczynek,	nie	mogą	nie	odwiedzić	Jury	
Krakowsko-Częstochowskiej.

Agnieszka Kosierb
zdj. Renata Lesicka

Moje miejsce na ziemi – Jura 
Krakowsko-Częstochowska
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XXIV Walne Zebranie Delegatów 
Regionu Środkowowschodniego 

NSZZ „Solidarność”
30 września 2011 r.

Audytorium Maximum, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

godz. 8:15 – msza św. w intencji Ojczyzny i Członków NSZZ „Solidarność” w ka-
plicy przy kościele Garnizonowym, al. Racławickie 20.

godz. 9:15 – rejestracja delegatów

godz. 10:00 – uroczyste otwarcie WZDR – Audytorium Maximum, Uniwersytet 
Medyczny, Lublin, al. Racławickie 1
1. Przyjęcie porządku zebrania.
2. Przyjęcie uchwały ws. Prezydium oraz Komisji WZDR.
3. Wystąpienia zaproszonych gości.
4. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
5. Informacja Zarządu Regionu za okres czerwiec 2010–lipiec 2011.
6. Informacja Regionalnej Komisji Rewizyjnej. 
7. Dyskusja nad informacjami ZR i RKR.

godz. 13:30-14:30 – przerwa na obiad

8. Dyskusja programowa
9. Przyjęcie uchwał
10. Zakończenie WZDR

godz. 18:00 – kolacja

W trakcie obrad po raz pierwszy zostanie zaprezentowany film dokumentalny  
z I Walnego Zebrania Delegatów Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” 
w Świdniku. Okazją do tego jest przypadającą w tym roku 30 rocznica pierwszego 
WZDR.

Projekt porządku obrad 


