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Dzień Babci i Dziadka
Kontakty z dziadkami i babciami mają niezwykle pozytywny wpływ na psychikę naszych
pociech. Dają im poczucie bezpieczeństwa
i bliskości, bowiem dziadkowie mają magiczną moc otaczania swoich wnucząt wyjątkową
i jedyną w swoim rodzaju opieką.
To przy babci dzieci mogą rozsypać mąkę,
wbić do niej jajko, dolać mleko i stworzyć swoje własne ciasto, nie słysząc uwag, które my
z reguły do nich w takich chwilach kierujemy.
Przy dziadkach dzieci mogą poskakać po
kałużach, pobawić się w śniegu, czy śmiać
się razem z nimi do rozpuku, oglądając po raz
setny tę samą bajkę.

To babcie i dziadkowie
sprawiają,
że
nasze
pociechy
mogą robić rzeczy, na które my – rodzice, z reguły im nie pozwalamy. Cóż, tak
było, jest i będzie zapewne, że dziadkowie
i babcie są od rozpieszczania i spełniania zachcianek naszych milusińskich.
Ważne jest, aby codziennie, a w Dniu
Babci i Dziadka w szczególności, podziękować im za wszystko i powiedzieć, że bez
nich wszystko byłoby trudniejsze i że ich
rola w naszym życiu tak naprawdę jest nieoceniona!
oprac. Agnieszka Kosierb
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POSIEDZENIE ZARZĄDU REGIONU
Pierwsze tegoroczne Posiedzenie Zarządu
Regionu miało charakter wyjazdowy. Odbyło się 12 stycznia w Tomaszowie Lubelskim
i miało formę panelu dyskusyjnego, poświęconego aktualnej sytuacji i przyszłości Związku Zawodowego „S”.
Zebranych powitał przewodniczący ZR Marian Król, złożył wszystkim noworoczne życzenia i przedstawił program posiedzenia.
Na początku zebrania zaprosił wszystkich
do udziału w manifestacji w obronie trasy
S-17, która miała miejsce się 18 stycznia
w Warszawie przed siedzibą Rady Ministrów.
Posiedzenie ZR podzielone było na trzy
etapy. W pierwszym przewodniczący ZR
M. Król przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą działania ruchu związkowego na świecie. Zaprezentowano modele
ruchów związkowych. Z prezentacji wynikało, że związki zawodowe nadal odgrywają
ważną rolę w relacjach między pracodawcą a pracownikiem. Każdy ruch związkowy
przedkłada sprawy pracy nad politykę, jest
nakierowany na poszanowanie człowieka
jako jednostki. Druga prezentacja multimedialna, poprowadzona przez panią Irenę Nowak, dotyczyła „układów zbiorowych
pracy”.
W drugiej części nawiązała się dyskusja
na temat: „Przyszłość Związku Zawodowego
„Solidarność”. Zastanawiano się, jakie należy
podjąć działania, by związek się rozwijał, by
więcej osób czynnych zawodowo angażowało się w działalność związkową (obecnie ok.
6-7% czynnych zawodowo).
Równie gorąco omawiano obecne problemy związku: brak poszanowania praw pracowniczych, zwolnienia związkowców, niskie
płace. Wszyscy doszli do wniosku, iż podstawowym problemem, z którym boryka
się wiele komisji, jest coraz mniejsza liczba
młodych ludzi w organizacjach związkowych.
Jak powiedziała jedna z przewodniczących
komisji, historia „Solidarności” nie przyciągnie dziś młodych ludzi. Przystępują oni do
związku i oczekują konkretnych propozycji,
wiedzy merytorycznej i wsparcia psychicznego. Nasze prawo pracy jest nijakie, podobnie jak jego znajomość wśród pracowników. Brakuje nam kultu pracy.
My, jako związkowcy, powinniśmy organizować więcej szkoleń, aby dysponować
merytoryczną wiedzą z zakresu prawa pracy oraz uczyć, jak rozmawiać z korporacjami
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i pracodawcami. Powinniśmy stawiać na wiedzę i nauczyć, jak ją wykorzystać.
Historia związku jest bardzo ważna, ale nie
dla młodego pokolenia. Ludzi mobilizują do
działania własne potrzeby. Jako związkowcy
jesteśmy osobami, przez pryzmat których
postrzegany jest związek zawodowy.
Ostatnia część spotkania miała charakter
pracy zespołowej. Uczestników podzielono na
osiem kilkuosobowych grup, z których każda
miała przydzielony temat do opracowania. Po
godzinnej pracy grupy przedstawiały wypracowane wnioski. Z wypowiedzi wynikało, że
słabością związku jest m.in. zbyt słaby, negatywny przekaz medialny i zbyt mała aktywność członków, a jego siłę stanowi solidarność międzyludzka oraz doświadczenie
i determinacja w rozwiązywaniu problemów.
Dział Rozwoju Związku powinien się skupić
na opracowaniu programu naboru młodych
ludzi do związku oraz rozbudować działalność
szkoleniową. Jeśli chodzi o finanse związkowe, problemem jest brak uczciwości w odprowadzaniu składek. Zająć się trzeba pozyskiwaniem funduszy unijnych oraz szkoleniami
skarbników. Ważne jest również usprawnienie przepływu informacji pomiędzy Zarządem Regionu i organizacjami związkowymi
oraz wypracowanie pozytywnego wizerunku
w mediach.
Daria Gładosz

Czy wiecie, że...
Krzysztof Kolumb to tak na prawdę Krzysiek Kolumbowicz – syn Władysława III Warneńczyka.
Taką opinię wydał Manuel Rosa, (wykłada
na Duke University w Stanach Zjednoczonych). Ustalił on po 20 latach, że Krzysztof
Kolumb nie jest wcale synem włoskiego tkacza, ale szlachetnie urodzonym potomkiem
samego Władysława III Warneńczyka – króla
Polski.
Manuel Rosa jest szanowanym ekspertem,
którego dorobkiem chwalą się władze uczelni, na której pracuje.
Ze spostrzeżeniami Rosy dotyczącymi pochodzenia Kolumba zgadza się też zacne gremium profesorów z całego świata.
ciekawostki.eu
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Konferencja prasowa

Nie dla wyzysku – chcemy debaty
Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w połowie lutego zorganizuje w Lublinie debatę na temat aktualnych
problemów oświaty. Udział w niej mają wziąć lubelscy parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów oraz dyrektorzy szkół z Lubelszczyzny.
Tematem
rozmów
będzie oczywiście sytuacja w lubelskich szkołach. Kwestie programu
nauczania czy sytuacji
nauczyciela w polskiej
szkole już poruszano.
Tym razem oświatowa „Solidarność” chce
zwrócić uwagę na problem
wynagrodzeń
pracowników niepedagogicznych w szkole.
Jak podkreślała na
konferencji prasowej
Teresa Misiuk, przewodnicząca RSOiW, płace
pracowników administracyjnych są skandalicznie niskie. Mało tego, obiecana w ubiegłym roku podwyżka dla tej grupy zawodowej w ogóle nie doszła do skutku.
Pracownicy niepedagogiczni w szkołach
to m.in. sprzątaczki, szkolni konserwato-

rzy, kierownicy gospodarczy oraz osoby
pracujące w kadrach i sekretariacie. Nie
są zatrudniani z Karty Nauczyciela, ale
z kodeksu pracy, dlatego nie mogą liczyć
na podwyżki, które dostają nauczyciele.
Związkowcy z „Solidarności” skierowali już
w tej sprawie pismo
do prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka.
– Szacujemy, że na
podwyżki dla tej grupy miasto powinno
znaleźć w tym roku
w budżecie około 4
milionów
złotych.
O takiej kwocie była
mowa na przykład na
posiedzeniach miejskiej komisji oświaty
– mówiła Teresa Misiuk.
Zapowiadana
debata
ma
dodatkowo zwrócić uwagę na problem zarobków
w szkołach. Miejmy nadzieję, że działania
oświatowej „Solidarności” okażą się skuteczne i pracownicy administracyjni w szkołach dostaną obiecane pieniądze.
Agnieszka Kosierb

Spotkanie Komisji Zakładowych
Przedstawiciele Komisji Zakładowych Lublina i okolic spotkali się 14 stycznia z przewodniczącym ZR Marianem Królem oraz zastępcami Krzysztofem Choiną i Markiem Wątorskim.
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Zebranie dotyczyło przede wszystkim bieżących spraw związkowych. Poruszono kwestie zapotrzebowania na szkolenia. W toku
dyskusji okazało się, że są chętni na szkolenia dla skarbników i komisji rewizyjnych. Poza
tym związkowcy zwrócili uwagę, iż potrzebne
są kursy dotyczące negocjacji i prawa pracy.
Oczywiście ważną sprawą jest również rozwój
związku i w tej kwestii działacze wyrazili chęć
dokształcenia.
Dodatkowo przewodniczący poinformował
o organizowanej pikiecie w sprawie obrony
trasy S-17. Zachęcił związkowców do poparcia tej akcji i udziału w wyjeździe do Warszawy.
Związkowcy otrzymali także propozycję
udziału w kursach językowych. Mają one korzystną cenę, ze względu na rabat w programie Grosik.
Agnieszka Kosierb

Biuletyn Informacyjny Nr 1 (799), 30.01.2011

30 ROCZNICA WPROWADZENIA
STANU WOJENNEGO
13 grudnia 2010 roku obchodziliśmy smutną 30 rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Z tej okazji na ulicach miast
w różnych częściach kraju odbyły się marsze,
spotkania, happeningi.
Również w Lublinie z tej okazji NSZZ „Solidarność” przygotowała specjalny program.
Rankiem na Placu Litewskim we współpracy
z IPN odsłonięta została plenerowa wystawa
zdjęć, archiwalnych zapisków i relacji świadków z tamtych wydarzeń.
Msza św.
w
intencji
ofiar stanu
wojennego
rozpoczęła się o
godzinie 18
w bazylice
O.O Dominikanów,
a
poprzedzona
została Konc e r t e m
Pieśni Niepokornej w wykonaniu chórów i
solistów z lubelskich szkół. Wśród występujących obecna była Magda Welc, zwyciężczyni popularnego
programu rozrywkowego „Mam Talent”. Po Mszy św.
osoby zgromadzone w bazylice udały się pod tablicę
upamiętniającą
beatyfikowanego
ks. Jerzego Popiełuszkę,
ofiarę
komunistycznego reżimu. Tam
przedstawiciele
Związku,
władze
samorządowe,
parlamentarzyści
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oraz osoby prywatne złożyły kwiaty i zapaliły znicze, a ksiądz Zbigniew Kuzia, duszpasterz lubelskiej „Solidarności” odmówił
krótką modlitwę.
Na
zakończenie
obchodów
30 rocznicy
wprowadzenia
stanu wojennego, na
Placu Litewskim odbyła
się inscenizacja
rozpędzenia
manifestacji przez pluton ZOMO (w happeningu wzięli udział uczniowie lubelskich szkół), a przy pomniku Konstytucji 3 Maja został ułożony białoczerwony krzyż ze zniczy.
Jest rzeczą niezwykle ważną, aby
pamiętać o wydarzeniach z 13 grudnia
1980 roku, który był jednym z najtragiczniejszych dni w najnowszych dziejach naszego kraju, dlatego cieszy tak
liczny udział w obchodach młodych ludzi.
Mateusz Lech

Str. 5

Konferencja prasowa

Obrona trasy S-17
„Chcemy tego, co nam się słusznie należy” – powiedział na konferencji prasowej 4 stycznia Dariusz Jodłowski ze Związku Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny Lewiatan – „Nie będziemy się zadowalać kolejnymi
„ochłapami” – podkreślił.
Przedstawiciele
pracodawców
i związków zawodowych Lubelszczyzny powołali
Komitet Obrony
Trasy S-17. Jak
podkreślał Marian
Król, przewodniczący NSZZ „S”,
to ostatni moment,
aby na budowę
drogi wykorzystać
fundusze europejskie. Członkowie komitetu zwrócili
uwagę na zawód, jaki mieszkańcom Regionu sprawili
nasi parlamentarzyści. Nie zadbali oni w odpowiednim
momencie o tę ważną dla Lublina inwestycję. W związku z tym budowa kluczowego połączenia stolicy regionu z Warszawą została odłożona w daleką przyszłość.

Jako przedstawiciele społeczności Lubelszczyzny
będziemy walczyć do skutku, do momentu, aż cel zostanie osiągnięty – podkreślali uczestnicy konferencji.
Determinacja ta jest uzasadniona, gdyż nasz region od
dawna czeka na modernizację dróg
ważnych dla rozwoju Polski Wschodniej, a inwestycje te ciągle są przekładane. Jest to sprawa ważna dla wszystkich nas, gdyż stanowi podstawę dalszego rozwoju Lublina i okolic.
Pierwszym krokiem w walce o trasę
S-17 będzie pikieta pod Radą Ministrów
18 stycznia. Niewykluczone, że manifestanci pojadą do Warszawy z kosami przekutymi na sztorc, które obiecali
przygotować kowale z Wojciechowa.
Ale to nie jedyna niespodzianka, jaką
przygotowujemy dla rządzących – powiedział Marian Król.
Warto zwrócić uwagę, że członkowie komitetu są niezwykle jednomyślni i solidarni. Jednocześnie podkreślają,
że są otwarci na wszelkie pomysły i konstruktywne propozycje walki o trasę S-17. Miejmy nadzieję, że rząd podejmie
decyzję, która da szansę naszemu regionowi na rozwój.
Agnieszka Kosierb

Stanowisko partnerów społecznych ws. wstrzymania budowy trasy S-17
Partnerzy społeczni województwa
lubelskiego wyrażają stanowczy sprzeciw wobec przesunięcia w czasie modernizacji drogi S-17 na odcinku Warszawa – Lublin – Piaski i żądają natychmiastowych decyzji zapewniających
realizację tej inwestycji do 2012 roku.
Przebudowa drogi S-17 ma kluczowe znaczenie dla zatrzymania degradacji ekonomicznej Lubelszczyzny
i poprawy warunków życia jej mieszkańców. Kolejne decyzje dotyczące
przesunięcia w czasie realizacji kluczowych inwestycji infrastrukturalnych na
terenie Lubelszczyzny pogłębiają dysproporcje między zachodnią i wschodnią Polską, zaprzeczając tym samym
założeniom przyjętej przez rząd polityki spójności terytorialnej i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Podejmowane dotychczas
przez różne środowiska Lubelszczyzny
działania na rzecz poprawy układu komunikacyjnego Regionu były marginalizowane przez kolejne ekipy rządowe.
Brak odpowiedniego skomunikowania Polski Wschodniej z resztą kraju
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oraz zły stan dróg powoduje niechęć
inwestorów do podejmowania przedsięwzięć na terenie województwa lubelskiego, a tym samym zaprzepaszcza
szanse Regionu na rozwój gospodarczy
i powstawanie nowych miejsc pracy.
W efekcie mamy do czynienia ze
znaczny bezrobociem i emigracją ludności, które to zjawiska pociągają wysokie koszty społeczne.
Wstrzymanie budowy „siedemnastki” to także zagrożenie utratą poważnych dotacji z UE możliwych do wykorzystania wyłącznie do 2013 r. Na
ich niewykorzystanie tak ubogi region,
jakim jest województwo lubelskie, nie
może sobie pozwolić.
Obecne natężenie ruchu na trasie S-17, noszącej niechlubne miano
„drogi śmierci”, stanowi poważne zagrożenie dla jego uczestników.
Szansą Lubelszczyzny powinien
być handel ze Wschodem i ruch
graniczny. Odcięcie i izolacja od
głównych szlaków komunikacyjnych uniemożliwia wykorzystanie tej
szansy.

W imieniu mieszkańców Lubelszczyzny zdecydowanie żądamy od
Rządu RP konkretnych działań. Które włączą region w sprawny system
komunikacji krajowej i europejskiej.
W przypadku braku pozytywnej decyzji jesteśmy zdeterminowani do prowadzenia wszelkich akcji mających na
celu przekonanie Rady Ministrów do
modernizacji drogi S-17 do 2012 roku.
Ze strony pracodawców podpisy
złożyli: Dariusz Jodłowski ZPP Lewiatan, Zbigniew Marchwiak Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie (z up. M. Jankowska),Wiktor
Szyborski Rada Przedsiębiorczości
Lubelszczyzny, Zbigniew Kmicic Lubelski Związek Pracodawców.
Ze strony Organizacji Związkowych podpisali się: Marian Król
NSZZ „Solidarność”, Wiesława Janczak Rada OPZZ Lubelszczyzny,
Sławomir Wręga FZZ, Marek Zieliński ZZ Inżynierów i Techników PZL
Świdnik, Jan Borys ZZ Metalowcy
PZL Świdnik, Ryszard Kość NSZZ
„Solidarność” PZL Świdnik
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Dość polityki!! Zbudujcie drogę S-17
18 stycznia br. mieszkańcy Lubelszczyzny pojechali do Warszawy w obronie budowy drogi S-17 Kurów-Lublin.
Wszyscy zwrócili uwagę na to, że pod Kancelarią Premiera solidarnie stanęli przedstawiciele związków zawodowych, pracodawców i pracowników kultury. Przyjechali, aby
wspólnie domagać się spełnienia wcześniej
danych obietnic.
Planowana rozbudowa drogi S-17 to dla
wschodniej Polski sprawa priorytetowa. Jak
czytamy w petycji, pod którą podpisy zbierał
Kurier Lubelski i Radio Lublin, „Przebudowa
drogi S-17 ma kluczowe znaczenie dla zatrzymania degradacji ekonomicznej Lubelszczyzny i poprawy warunków życia jej mieszkańców. Bez szybkiej modernizacji tego połączenia nasz region pozostanie na marginesie
życia gospodarczego kraju”.

Uczestnicy pikiety przyjechali do stolicy aby uświadomić rządowi, że Lubelszczyzna w dalszym ciągu leży w granicach Polski
i chce być traktowana na równi z mieszkańcami innych regionów kraju. Dalsze odsunięcie w czasie budowy drogi to brak szansy na
rozwój regionu. Logiczne wydaje się skorzystanie z możliwości dofinansowania unijnego
przy modernizacji drogi, o ile rozpocznie się
prace przed 2013 r., niż potem sięganie do
kieszeni podatników. Odpowiednie połączenie komunikacyjne z resztą Polski i sąsiadami zza wschodniej granicy to w dzisiejszym
czasie podstawa. Nie pojawią się u nas nowe
przedsięwzięcia, jeśli potencjalni inwestorzy
nie będą mogli bezpiecznie dojechać.
Przedstawiciele kultury, zauważalni m.in.
dzięki „ministerstwu dziwnych kroków”, przypomnieli, że Lublin walczy o miano Europej-
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skiej Stolicy Kultury, a brak odpowiedniej jakości drogi od razu cofa nas o krok do tyłu.
Na licznych transparentach wymalowane
były m.in. hasła: „Dość zaścianka, nie będziemy jeździć na furmankach”, „S-17 = szybko i
bezpiecznie dotrzeć do celu”, „Lubelszczyzna,
czy to Polska jeszcze?”, czy „Lublin to ludzie”.
Manifestanci zostali zauważeni dzięki towarzyszącym grupie okrzykom i dźwiękom gwizdków, trąbek, bębnowi i wyjącym syrenom.
Po dwugodzinnej pikiecie przedstawiciele kilkuset protestujących złożyli petycję na
ręce wiceministra infrastruktury Radosława
Stępnia, na którą odpowiedź mają dostać
w ciągu tygodnia.
Jak zapowiedzieli protestujący, manifestacja była jedynie pierwszym krokiem w obronie budowy ekspresówki S-17.
Renata Lesicka
zdj. Mateusz Lech
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XXX lat NSZZ „Solidarność”
Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej
Przygotowania
do
obchodów jubileuszu
30-lecia NSZZ „Solidarność” w UMCS rozpoczęły się już latem
2010 r. Ich koordynacja
spoczywała w rękach
kol. Aleksandra
Padewskiego, doświadczonego działacza Komisji Zakładowej „S”,
a obecnie przewodniczącego zespołu organizacyjnego. To on
ogarniał koncepcyjnie
całość planowanych uroczystości i przydzielał
wykonanie poszczególnych zadań.
Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się
14 grudnia 2010 r. o godz. 16.00 mszą św. odprawioną przez duszpasterza UMCS, ks. Pawła
Bartoszewskiego, w kościele Garnizonowym.
W obecności pocztu sztandarowego, licznie
zgromadzeni członkowie uniwersyteckiej „S”
i zaproszeni goście dziękowali Panu Bogu za
minione lata działalności Związku i modlili się
w ważnych dla związkowców intencjach. Ks.
Bartoszewski przypomniał w głoszonej homilii
o etosie „Solidarności” i mówił o konieczności
ciągłego odtwarzania go w zmieniających się
warunkach, aby nie wygasł. Do uroczystego

nastroju przyczyniła się także piękna oprawa
muzyczna mszy św.
Po wyjściu z kościoła, nie bacząc na mroźną pogodę, wszyscy radośnie pomaszerowali
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za pocztem sztandarowym w kierunku Placu
Marii Curie-Skłodowskiej. Tam, przy tablicy
pamiątkowej „S”, złożono kwiaty i zapalono
znicze. Następnie pochód skierował się ku
Chatce Żaka, gdzie odbyły się dalsze części
uroczystości.
W hallu przed salą widowiskową członkowie
„S” i zaproszeni goście otrzymali okolicznościową publikację książkową, poświęconą historii
Związku w UMCS. Dla czynnych członków przygotowano pamiątkowe legitymacje „Solidarności”. Był też czas na przywitanie się i rozmowy z
dawno niewidzianymi kolegami i koleżankami.

O godzinie 18.00 w sali widowiskowej
Chatki Żaka rozpoczęło się uroczyste zebranie, które otworzył dr Józef Kaczor, przewodniczący Komisji Zakładowej „Solidarności”
UMCS. Odśpiewano hymn państwowy, po
czym chwilą ciszy uczczono wszystkich zmarłych członków, szczególnie tych, którzy odeszli w ostatnim pięcioleciu oraz pamięć ofiar
katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010
roku. Następnie dr J. Kaczor powitał wszystkich przybyłych i odczytał nadesłane z okazji
jubileuszu listy i wiadomości gratulacyjne.
Spotkanie uświetnili swoją obecnością
przedstawiciele władz UMCS z JM Prorektorem prof. dr hab. Ryszardem Dębickim
i byłym Rektorem, a równocześnie członkiem „Solidarności”, prof. dr hab. Wiesławem A. Kamińskim na czele oraz prezydent
miasta Lublina z lat 90-tych Leszek Bobrzyk.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się delegaci Zarządu Regionu Środkowowschod-
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niego – Krzysztof Choina i Marek Wątorski,
zespół prasowy Biuletynu Zarządu Regionu
oraz przedstawiciele lubelskich uczelni: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego, Politechniki Lubelskiej oraz puławskiego IUNiG. Na uroczystość przybyli przedstawiciele pozostałych
związków zawodowych UMCS – ZNP
i „Solidarność ‘80”. Obecni byli również: pierwszy przewodniczący NSZZ
„Solidarność” UMCS z roku 1980 prof.
dr hab. Jerzy Bartmiński, drugi przewodniczący – prof. dr hab. Stefan Symotiuk, który przeprowadził Związek
przez stan wojenny oraz przewodnicząca w latach 1998-2002 prof. dr
hab. Maria Woźniakiewicz-Dziadosz.
Ważnym punktem zebrania było odczytanie przez Przewodniczącego listy
osób nominowanych (dotąd bez powodzenia) do odznaczenia państwowego – Złotego Krzyża Zasługi – w różnych
okresach istnienia Związku.
Następnie zabrał głos zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu Krzysztof Choina.
W swoim wystąpieniu przypomniał, że w 1980
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roku strajki w Lublinie i Świdniku zapoczątkowały erę „Solidarności”, stały się swoistym
bodźcem do wybuchu sierpniowych strajków
na Wybrzeżu i zainicjowały falę przemian
w całym kraju. Dlatego tak ważne jest podkreślanie znaczenia Lubelszczyzny, w tym
związkowców na UMCS, w ogólnopolskich obchodach 30-lecia „Solidarności”.
Prezydium Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” uhonorowało
kilkanaście osób statuą „Lubelskiego Lipca
1980” w hołdzie wdzięczności „za odważną
postawę i poświęcenie w walce o wolną i demokratyczną Ojczyznę”. Wyróżnieni otrzymali statuetki z rąk Krzysztofa Choiny.
Również decyzją Prezydium, 22 osoby
otrzymały medal Bene Meritus.
Po wręczeniu odznaczeń miały miejsce wystąpienia gratulacyjne zaproszonych gości.
Następnie głos zabrała Magdalena Bielska,
doktorantka UMCS, która zaprezentowała obszerne fragmenty przygotowywanej dysertacji pod tytułem
„Solidarność
UMCS
19801989”.
Potem nastąpiła część
artystyczna.
Gwiazdą
wieczoru
był
Jan Pietrzak twórca Kabaretu pod Egidą. Z okazji
30-lecia „Solidarności” przygotował specjalny program artystyczny, na który złożyła się swoista lekcja
historii Polski powojennej i patriotyzmu, opowiedziana językiem dowcipu i ciętej satyry,
przeplatana wykonaniem najbardziej znanych
autorskich piosenek i ballad. Na zakończenie
artysta wraz z publicznością odśpiewali pieśń
„Żeby Polska była Polską”. Rzęsistym oklaskom nie było końca.
Ostatnim akcentem uroczystości jubileuszowych w Chatce Żaka były podziękowania przewodniczącego dla Jana Pietrzaka za
uświetnienie wieczoru, dla organizatorów
spotkania, złożone na ręce Aleksandra Padewskiego, dla redakcji tomu jubileuszowego
pod kierownictwem dr Marii Nowak oraz dla
wszystkich przybyłych na uroczystość 30-lecia NSZZ „Solidarność” UMCS.
Anna Trębska-Kerntopf
Irmina Wawrzyczek
zdj. Agnieszka Kosierb
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W jedności siła…

Od zawsze wiadomo, że siłą narodów jest ich we- Okiem
wnętrzna jedność. Nikt nie podejmie się walki z tłumem, z tysiącami czy milionami ludzi. Na tej zasadzie związkowca
odbywały się wieki przemian w historii świata i ta zasada do dziś nie straciła niczego ze swej aktualności. Obecnie chyba jednak przestaliśmy doceniać siłę naszej
jedności. Skąd takie przypuszczenie, zapytacie? Już wyjaśniam.
Od kilku dni obserwuję akcję związaną z przygotowywaniem pikiety dotyczącej obrony trasy S-17.
Sprawa ważna dla nas wszystkich – związkowców, pracodawców, uczniów, ogólnie mieszkańców Lubelszczyzny. I co widzę? Nędza kochani, nędza.... Do gadania to jeszcze są chętni, od biedy nawet niektórzy petycję
podpisali, ale jak trzeba pojechać, wyjść przed szereg, to już gorzej. Bo jak powiedział jeden, o dziwo!
kierowca – jemu ta droga niepotrzebna! Inny dodał, że jego to nie interesuje. Ludzie! Ocknijcie się! Drogi
są potrzebne nam wszystkim, nie zmienimy procesów cywilizacyjnych. Żeby nie stracić kontaktu ze światem, musimy się przemieszczać, a bez dróg się nie da, tak już po prostu jest. Ale wiadomo, że najwygodniej
w domu, przed telewizorem. Bo po co się wychylać? Tylko, że w taki sposób to my do niczego nie dojdziemy
i to nie tylko w kwestii tej nieszczęsnej drogi. Bez aktywności, drodzy Związkowcy, to my się cofamy.
I oby nie było za późno na krok do przodu...
~obserwator

Ostatnie w 2010 roku odznaczenia
Po raz ostatni w 2010 roku przyznano członkom związku statuetki oraz medale „Bene
M e r i t u s ”.
28 grudnia
w
Zespole Szkół nr
5 im. Jana
Pawła
II
odbyło się
spotkanie,
na którym
zasłużonym
dla
NSZZ
„Solidarność” członkom związku
przyznano
41
statuetek
„Lubelskiego Lipca 80” oraz 103 medale „Bene Meritus”.
Kandydatury wszystkich nagrodzonych osób
zostały wysunięte przez poszczególne komisje zakładowe, następnie zostały one zaakceptowane przez Kapitułę ds. odznaczeń. Odznaczenia przyznano osobom, zasłużonym w
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działalności opozycyjnej, które niejednokrotnie w czasach PRL były z tego powodu represjonowane, a także w sposób szczególny
przyczyniły się do rozwoju i funkcjonowania
Związku w odrodzonej i wolnej Polsce. Obecni
na spotkaniu mieli również okazję wysłuchać
koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu
uczniów Zespołu Szkół nr 5, a finał uświetnił
swoim programem artystycznym gość specjalny – Jan Pietrzak.
Mateusz Lech
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Spotkanie opłatkowe Zarządu Regionu
Tradycyjnie już przed Świętami Bożego Narodzenia odbyło się spotkanie
opłatkowe Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Lublinie.
15 grudnia zebrali się związkowcy, zaproszeni goście i księża kapelani, by przekazać
sobie świąteczne życzenia i przełamać się
opłatkiem.
Spotkanie rozpoczął przewodniczący Marian Król, witając wszystkich przybyłych.
Wśród zaproszonych gości pojawili się między innymi prezydent Lublina Krzysztof Żuk
i wicemarszałek województwa Jacek Sob-

czak. Nie zabrakło także przedstawicieli parlamentu, samorządów Lublina i okolicznych
miejscowości. Oczywiście obecni byli związkowcy, z władzami Regionu na czele.
Przewodniczący złożył wszystkim obecnym świąteczne życzenia, następnie oddał
głos zaproszonym gościom. Prezydent Lubli-
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na w swoim wystąpieniu zapewnił o sympatii
i pomocy związkowcom w walce o ich prawa,
natomiast marszałek Sobczak podkreślił, jak
ważne jest dla niego spotkanie z „Solidarnością”.
Wszyscy, którzy zabierali głos oczywiście
składali życzenia świąteczne, zwracając uwagę, że powinniśmy docenić wagę jedności
i solidarności.
Następnie
ksiądz
Eugeniusz
Za r ę b i ń s k i
poprowadził
modlitwę
i
odczytał
fragment
pisma św. o
narodzeniu
Pańskim. Po
odśpiewaniu kolędy
zebrani połamali
się
opłatkiem,
składając
sobie wzajemnie życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Spotkanie zakończył symboliczny poczęstunek. Zebrani opuścili gościnne progi Zarządu Regionu, mając nadzieję, że choć niewielka cząstka wypowiedzianych tego dnia
życzeń znajdzie odzwierciedlenie w rzeczywistości.
Agnieszka Kosierb
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Październikowe rozstrzygnięcia na wrocławskim XXV Krajowym Zjeździe Delegatów
zakończyły okres, w którym miałem wielki honor pełnić funkcję
przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
Za te lata wspólnej pracy pragnę wszystkim Koleżankom i Kolegom
ze struktur regionalnych i branżowych złożyć serdeczne podziękowania.
Rozpoczynam nowy etap w swoim życiu.
Deklaruję i wzajemnie liczę na dalszą owocną współpracę dla dobra „Solidarności”,
jej członków i dla Polski.
									
Szczęść Boże „Solidarności”
									
Janusz Śniadek

Nieuczciwi pracodawcy
zapłacą odsetki?
Zaostrzenie kar dla pracodawców, którzy
nie wypłacają wynagrodzeń – nad projektem
stosownych zmian w prawie pracują wspólnie
NSZZ „Solidarność”, OPZZ, Forum Związków
Zawodowych i Państwowa Inspekcja Pracy.
Państwowa Inspekcja Pracy wraz ze związkami zawodowymi pracują nad zmianami w prawie pracy, które pozwolą na walkę z nieuczciwymi pracodawcami. PIP chce, aby firmy, które
nie wypłacają wynagrodzeń, zostały zobowiązane do zapłaty odsetek. Kolejną zmianą, jaka
miałaby zostać wprowadzona, to uproszczenie
trybu wypłaty zaległych świadczeń z Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Partnerzy społeczni chcieliby, aby pracownik, któremu firma nie wypłaciła pensji, mógł
otrzymać należność właśnie z FGŚP, a ten jako
instytucja państwowa, dużo łatwiej mógłby
dochodzić praw w sądzie pracy. Projekt działałby podobnie do funduszu alimentacyjnego.
Propozycja powołania wspólnego zespołu
przedstawicieli związków zawodowych oraz
PIP powstały podczas spotkań Głównego Inspektora Pracy Tadeusza Zająca z przewodniczącym KK Piotrem Dudą.
NSZZ „S” w zespole będzie reprezentowała dr Anna Reda z Działu Eksperckiego „Solidarności”. Zmiany w prawie, przygotowywane
przez Państwową Inspekcję Pracy oraz najważniejsze centrale związków zawodowych,
mają być gotowe do końca lutego i przedłożone Komisji Trójstronnej.
SIS 1

Czy wiecie, że...
Drzemka w ciągu dnia poprawia zdolność do
zapamiętywania nowych faktów. Z doświadczeń
psychologa badającego wpływ snu na zdolność
uczenia się wynika, że sen ma kluczowe znaczenie
w procesie uczenia się; np. praktykowane przez studentów całonocne uczenie się zmniejsza o 40 proc.
ich możliwość zapamiętania kolejnych informacji.
Do eksperymentów nad przydatnością drzemki dr
Walker zaprosił 39 ochotników, których podzielił na
dwie grupy – odbywających sjestę i czuwających.
Wszyscy w południe dostali zadanie uczenia się, co
miało testować ich zdolność zapamiętywania (a dokładniej działanie ich hipokampów, czyli części mózgu zaangażowanej w magazynowanie wspomnień
związanych z faktami). Ochotnicy z obu grup radzili
sobie z tym zadaniem podobnie.
ciekawostki.eu
***
Pokarm syci nas tym bardziej, im bardziej złożony jest jego aromat – nawet, jeśli nasze nosy nie są
w stanie tego rozpoznać. Odkrycie to może pomóc
w opracowaniu nowych produktów dla osób walczących ze zbędnymi kilogramami. Holenderska
uczona przeprowadziła doświadczenie, w którym
do małych kubeczków jogurtu dodała dwa różne
aromaty truskawkowe. Choć dla niewprawionych
nosów zapachy te niczym się nie różniły, w rzeczywistości powstały w zupełnie inny sposób. Później
jednakowymi porcjami jogurtu poczęstowano 41
ochotników i pytano, którym bardziej się najedli.
Wszyscy zapewniali, że pełniejsi czuli się po tym
samym rodzaju jogurtu – tym, do którego dodano
złożony aromat. Zatem nie wielkość porcji decydowała o tym, że czuli się syci.
ciekawostki.eu
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