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e-Tygodnik Regionu  

Środkowo-Wschodniego  

Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego G łos związkowca 
Numer 6/2018  

    09.02.2018 

Posiedzenie Zarządu Regionu 

7 lutego br. odbyło się drugie 

w tym roku posiedzenie Zarządu 

Regionu. Przewodniczący Regionu 

Środkowo-Wschodniego NSZZ Soli-

darność Marian Król wspomniał 

na początku zebrania, iż w roku 

100-lecia odzyskania przez Pol-

skę Niepodległości istnieje duża 

szansa na sfinalizowanie planów 

dotyczących budowy Muzeum 

Najnowszej Historii Polski w Lu-

blinie. Czynione są także stara-

nia, aby jedna ze szkół w Lublinie 

nosiła imię „Lubelskiego Lipca 

1980”. 

Szef lubelskiej Solidarności 

przedstawił również tematykę 

pracy prezydium w ostatnim cza-

sie, a następnie udzielił głosu 

przybyłym członkom związku, 

prosząc o informacje z oddziałów 

i sekcji branżowych. Uczestnicy 

spotkania po kolei naświetlali 

najistotniejsze sprawy i wydarze-

nia, które miały miejsce od 

ostatniego posiedzenia Zarządu 

Regionu. Zastępca Przewodni-

czącego regionalnej Solidarno-

ści Marek Wątorski przedstawił 

rezultaty działań podjętych  

w ramach rozwoju związku.  

Skarbnik lubelskiej Solidarno-

ści zachęcał do wyjazdu do Huty 

Pieniackiej. Solidarność Lu-

belszczyzny od lat uczestniczy 

w uroczystościach mających 

upamiętnić ofiary pacyfikacji pol-

skiej ludności cywilnej, dokona-

nej przez oddziały ukraińskiej 

SS Galizien i UPA w 1944 r.  

Sekretarz Zarządu Regionu, 

Krzysztof Choina zabrał głos  

w sprawie wyborów w związku, 

podkreślając potrzebę mobiliza-

cji w tej materii oraz mówił o roz-
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patrzeniu odwołania od decyzji 

Regionalnej Komisji Wyborczej. 

Wniosek dotyczył nieścisłości  

w wyborach w Zakładzie Ubez-

pieczeń Społecznych. Zarząd 

Regionu postanowił utrzymać 

decyzję podjętą przez RKW, na 

mocy której wybory wymagają 

powtórzenia tylko w niektórych 

kwestiach. 

Odczytano także propozycję 

osób, które miałyby wejść  

w skład Komitetu Organizacyjne-

go XXVI Biegu Solidarności.  

W związku z tym, iż nie wpłynęły 

żadne dodatkowe kandydatury, 

komitet ukształtował się zgodnie 

z pierwotną propozycją. Na koń-

cu poproszono również o przeka-

zanie 1% podatku na Fundację 

Ruchu Solidarności Rodzin. 

Następne posiedzenie Zarzą-

du Regionu odbędzie się 7 mar-

ca br. 

Mateusz Bednarek 

 

 

 

Kartka z kalendarza 

 

 7 lub 8 lutego 1984 r. zginął Piotr Bartosz-

cze, prawdopodobnie zamordowany przez 

SB. Był współtwórcą NSZZ Rolników Indywidualnych 

„Solidarność Chłopska”. W 2006 r. został pośmiertnie odzna-

czony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Ko-

mandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 

 11 lutego 2004 zmarł pułkownik Ryszard Kukliński. Nikt tak nie 

zaszkodził komunizmowi w ciągu ostatnich 40 lat jak Ryszard 

Kukliński - to słowa Williama Caseya, dyrektora CIA. 

Region Środkowo-Wschodni NSZZ Solidarność organizuje wyjazd  

na Ukrainę do Huty Pieniackiej w dniach 23-25 lutego 2018 r. 

 
Solidarność Lubelszczyzny od lat uczestniczy w uroczystościach mających upamiętnić  

ofiary pacyfikacji polskiej ludności cywilnej,  

dokonanej przez oddziały ukraińskiej SS Galizien i UPA w 1944 r.  

Szczególne znaczenie miał pobyt w ubiegłym roku, gdyż w styczniu nieznani sprawcy  

zdewastowali pomnik-krzyż. Został on odnowiony przez stronę ukraińską. 

 

Wyjazd z Lublina nastąpi 23 lutego br. (piątek) o godz. 6.00 z parkingu przed halą MOSIR.  

Powrót 25 lutego (niedziela). Zakwaterowanie w hotelu Sviatoslav.  

W trakcie pobytu przewidziano zwiedzanie Lwowa, spektakl w operze lwowskiej, „Trubadur”  

Verdiego uroczystą obiadokolację oraz uczestnictwo w niedzielnym nabożeństwie  

ekumenicznym w Hucie Pieniackiej - godz. 12.00. 

 

Koszt wyjazdu 350 zł/os. Liczba miejsc ograniczona. 

OBOWIĄZKOWY PASZPORT 

Zapisy i wpłaty do 16 lutego br. w Dziale Organizacyjnym Regionu  

ul. Królewska 3, III piętro, pok. 33, (potrzebny nr PESEL i nr telefonu) 

tel. 81 53 208 11 e-mail: organizacja.lublin@solidarnosc.org.pl 

Rezerwacja miejsca następuje w momencie dokonania wpłaty. 

mailto:organizacja.lublin@solidarnosc.org.pl
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Szlakiem  

Pamięci 

W tym roku przypada 36. rocz-

nica Świdnickich Spacerów. Ob-

chody rozpoczęły się o godzinie 

19:00 przy kamieniu upamiętnia-

jącym tamte dni. Władze miasta, 

szkół, przedstawiciele stowarzy-

szeń i związków zawodowych, 

złożyły kwiaty, po czym miały 

miejsce okolicznościowe przemó-

wienia. Głos zabrał m.in. prze-

wodniczący Regionu Środkowo-

Wschodniego NSZZ Solidarność, 

Marian Król. 

-  W przestrzeni międzynaro-

dowej Świdnickie Spacery są za-

znaczone jako ówczesny happe-

ning. Tak określać je mogą tylko 

ci, którzy w nich nie brali udziału. 

Uczestnicy wiedzieli co za to gro-

zi. Liczyliśmy się, że konsekwen-

cje mogą dotknąć nie tylko nas, 

ale i nasze rodziny – powiedział 

szef lubelskiej Solidarności. 

Następnie odbył się symbo-

liczny przemarsz do Centrum 

Kultury, gdzie uczestnicy wysłu-

chali koncertu pt. „Smak wolno-

ści” pod dyrekcją Marzeny Goc. 

Wykonawcami byli: chór Arion, 

chór Salve Regis, chór Św. Kingi, 

chór Tercja, chór Gminy Kurów  

i Piotr Selim. 

W okresie stanu wojennego 

mieszkańcy miasta Świdnik wy-

chodzili w porze nadawania 

dziennika telewizyjnego na tzw. 

spacery. Były one formą protestu 

przeciwko propagandzie kłam-

stwa ówczesnych władz. Po kilku 

dniach akcja rozwinęła się, gro-

madząc kilkutysięczne tłumy. 

Władze miasta, chcąc zapobiec 

dalszym manifestacjom, wyzna-

czyły godzinę milicyjną na 19:00. 

Mieszkańcy znaleźli sposób i na 

to. Zbierali się o godzinie 17:00. 

Pomysł Świdnickich Spacerów 

zastosowano również m.in.  

w Lublinie i Puławach oraz in-

nych miastach. Manifestacje za-

kończyły się 14 lutego 1982 r. 

Oprac. Mateusz Bednarek 

     Fot: B. Żurawski  
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W ostatnim czasie odbyły 

się wybory w organizacjach 

związkowych NSZZ Solidar-

ność w następujących za-

kładach: 

 

- Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej 

w Kraśniku. Przewodniczącym 

został pan Piotr Kozak. 

- Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej 

w Świdniku. Przewodniczą-

cym został pan Jan Stachyra. 

- Towarzystwo Ubezpie-

czeń i Reasekuracji „Warta” 

S.A. Oddział w Lublinie. Prze-

wodniczącą została Pani Irena 

Markowska. 

- Nadleśnictwo Biłgoraj.  

Przewodniczącym został pan 

Zygmunt Pyzik. 

- „ELBEST” Sp. z o.o.  

w Bełchatowie. Oddział w Kra-

snobrodzie. Przewodniczącym 

został pan Gabriel Umiński. 

- Instytut Uprawy Nawoże-

nia i Gleboznawstwa w Puła-

wach. Przewodniczącym zo-

stał pan Jarosław Mołdoch. 

- Przedsiębiorstwo Gospo-

darki Komunalnej i Mieszka-

niowej Sp. z o.o. Przewodni-

czącym został pan Ryszard 

Kowalewski.  

- Pracownicy Gminy 

Ostrów Lubelski. Przewodni-

czącym został pan Andrzej 

Gruszczyk. 

Zwycięzcom gratulujemy! 

Z życia Komisji Krajowej 

Problemy Polaków pracują-

cych w Holandii są monitoro-

wane przez polskie i nider-

landzkie instytucje. Polacy na 

pewno nie zostaną bez pomo-

cy. 

Taki wniosek sformułować 

należy po seminarium o zatrud-

nieniu Polaków w Holandii, które 

odbyło się 3 lutego w Ambasa-

dzie RP w Hadze. W dyskusji 

wzięło udział wiele osób zajmują-

cych się ochroną praw Polaków 

za granicą. Debata była bogata 

merytorycznie, także od strony 

praktycznej. Rozpoczynając se-

minarium Konsul Generalna Re-

nata Kowalska podkreśliła, że  

z 350 tysięcy Polaków w Holandii 

około 250 tysięcy ma zatrudnie-

nie tymczasowe. Taka forma za-

trudnienia jest często bardzo nie-

korzystna, ponieważ praca tym-

czasowa opiera się na umowach 

cywilnoprawnych, a te nie gwa-

rantują minimalnych standardów 

pracy ani płacy. Polacy są wpro-

wadzani w błąd już przez to, że 

po przyjeździe do Holandii zasta-

ją  inne warunki zatrudnienia  niż 

te określone w umowie zawiera-

nej w Polsce z agencją pośred-

nictwa pracy. Częstym proble-

mem są też wszelkie kwestie 

wynagrodzeniowe, w tym zaniża-

nie wynagrodzeń i brak wypłat. 

Minimalna krajowa stawka płacy 

wynosi w Holandii 1578 EUR 

miesięcznie. Gwarantowane jest  

także 20 dni urlopu w roku kalen-

darzowym. Takich gwarancji pra-

cy nie mają osoby zatrudniane 

przez agencje pracy tymczaso-

wej, gdy świadczą pracę na pod-

stawie umów cywilnoprawnych. 

To duży kłopot na tamtejszym 

rynku pracy, z czym zgodzili się 

wszyscy uczestnicy dyskusji. 

 Dla Polaków wyjeżdżających 

do pracy w Holandii organizo-

wane są, przez Ambasadę Kró-

lestwa Niderlandów, akcje in-

formacyjne, można też w każ-

dej chwili zgłosić się po pomoc 

do Ambasady RP. Główny In-

spektor Pracy Wiesław Łysz-

czek zapewniał z kolei, że Pań-

stwowa Inspekcja Pracy służy 

pomocą każdemu Polakowi, 

który zgłosi naruszenie prawa 

pracy.  

W przypadkach naruszenia 

stosowanego prawa w danym 

państwie, pracownik polski 

skierowany też zostanie do 

właściwej instytucji w Holandii, 

która ma kompetencje zbliżone 

do uprawnień PIP w Polsce  

i może na miejscu podjąć inter-

wencję. 

Najważniejsze, aby zgłaszać 

problemy wtedy, kiedy się one 

pojawiają, nagłaśniać przypadki 

łamania prawa pracy i uchronić 

w ten sposób kolejne osoby 

przed ewentualnym rozczaro-

waniem pracą w Holandii. Jeśli 

Polacy czują się wykorzystywa-

ni w pracy, podejrzewają, że 

mogli paść ofiarą pracy przy-

musowej, bądź są wyzyskiwani, 

mogą telefonicznie skonsulto-

wać się z Krajowym Centrum 

Interwencyjno-Konsultacyjnym 

w Warszawie pod numerem 

telefonu + 22 628 01 20. 

 

Na podstawie: www.tysol.pl 

Polacy w Holandii 



Głos związkowca 6/2018 str. 5  

 



Głos związkowca 6/2018 str.  6 

Podpis złożony 
 

Prezydent RP podpisał no-

welę ustawy o IPN, a jednocze-

śnie skierował ją do Trybunału 

Konstytucyjnego. Zgodnie  

z nowelizacją każdy kto pu-

blicznie i wbrew faktom przypi-

suje polskiemu narodowi lub 

państwu polskiemu odpowie-

dzialność lub współodpowie-

dzialność za zbrodnie popełnio-

ne przez III Rzeszę Niemiecką 

lub inne zbrodnie przeciwko 

ludzkości, pokojowi i zbrodnie 

wojenne - będzie podlegał ka-

rze grzywny lub pozbawienia 

wolności do lat trzech. 

Ukraina potępiła ustawę  

o IPN 
 

Rada Najwyższa Ukrainy 

przyjęła we wtorek oświadcze-

nie, w którym potępiła noweli-

zację ustawy o Instytucie Pa-

mięci Narodowej i zaapelowała 

do prezydenta Polski Andrzeja 

Dudy i obu izb polskiego parla-

mentu o przywrócenie równo-

wagi relacjom ukraińsko-

polskim. 

Zdaniem ukraińskich deputo-

wanych nowelizacja ustawy  

o IPN zawiera „wykrzywione 

pojęcie” ukraińskiego nacjonali-

zmu, co pozwoli na manipulo-

wanie tym terminem i wzmocni 

nastroje antyukraińskie w Pol-

sce. 

Nowelizacja ustawy o IPN 

wprowadza kary grzywny lub 

więzienia do lat trzech za przy-

pisywanie polskiemu narodowi 

lub państwu odpowiedzialności 

m.in. za zbrodnie popełnione 

przez III Rzeszę Niemiecką.  

W ustawie znalazły się także 

przepisy, które mają umożliwić 

wszczynanie postępowań kar-

nych za zaprzeczanie zbrod-

niom ukraińskich nacjonalistów, 

także zbrodniom tych ukraiń-

skich formacji, które kolaboro-

wały z III Rzeszą Niemiecką.  

Źródło: PAP 

Nowelizacja w Sejmie 
 

Prezydent RP skierował pro-

jekt zmian w Radzie Dialogu 

Społecznego do Sejmu RP. 

Nowelizacja dotyczy m.in. moż-

liwości podejmowania uchwał 

przez stronę społeczną Rady  

w drodze głosowania kore-

spondencyjnego, rozszerzenia 

kompetencji Rady o wystąpie-

nie do Sejmu i Senatu z wnio-

skiem  

o umożliwienie przedstawienia 

informacji dotyczącej spraw  

o istotnym znaczeniu, posze-

rzenia kręgu osób mogących 

brać udział w posiedzeniach 

plenarnych Rady z głosem do-

radczym o przedstawiciela 

Głównego Inspektora Pracy, 

rozszerzenia katalogu upraw-

nień zastrzeżonych do realiza-

cji w ramach dialogu autono-

micznego o opiniowanie projek-

tów strategii, projektów progra-

mów oraz projektów innych do-

Odwołano prezesa 
 

Rada nadzorcza PKN Orlen 

odwołała z zarządu spółki pre-

zesa Wojciecha Jasińskiego, 

wiceprezesa Mirosława Kochal-

skiego i Marię Sosnowską, jako 

członka zarządu. Na prezesa 

płockiego koncernu rada powo-

łała Daniela Obajtka, dotych-

czasowego prezesa spółki 

Energa. 

Źródło: PAP 

kumentów rządowych dotyczą-

cych planowanych działań Rady 

Ministrów. 

Ponadto, projekt przewiduje 

znaczny wzrost środków, które 

zostaną przeznaczone na funk-

cjonowanie Wojewódzkich Rad 

Dialogu Społecznego, a także 

zmiany w działalności samych 

rad. 

Źródło: MRPiPS 

 

Kolejne ofiary  

     zidentyfikowane 
 

Instytut Pamięci Narodowej 

opublikował kolejne 22 nazwi-

ska ofiar systemu totalitarnego. 

Wydarzenie miało miejsce  

1 lutego br. w Pałacu Prezy-

denckim. Szczątki poległych 

zostały odnalezione zarówno  

w Polsce, jak i za granicą. Troje 

z nich pochodziło z wojewódz-

twa lubelskiego: Edward Bu-

kowski pseud. „Mruk”, „Gruby”, 

„Cichy”, Stanisław Samiec, 

pseud. „Pasek” oraz Stefania 

Zarzycka.  

Źródło: IPN 

„Ciąg – jak było  

        naprawdę?” 
 

Powstał film o słynnym do-

wódcy Armii Krajowej Józefie 

Śmiechu pseud. „Ciąg”, pt. 

„Ciąg – jak było naprawdę?”. 

Ekranizacja jest przypomnie-

niem sylwetki żołnierza i próbą 

rozliczenia się z przeszłością  

i zarzutami wobec współpracy  

z UB. Premiera produkcji bę-

dzie miała miejsce 12 lutego  

o godzinie 17:00 w Klubie Bata-

lionowym w Zamościu.  

Źródło: zamosc.naszemiasto.pl 
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