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Lubelski „Protektor” głodził
pracowników!
29 grudnia 2011 r., pracownicy LZPS-u otrzymali od Zarządu Spółki informację
o natychmiastowej likwidacji ich zakładu pracy.
144 osoby straciły zatrudnienie z dnia na
dzień, a pracodawca nawet nie raczył poinformować zainteresowanych o złej kondycji zakładu. Jak by tego było mało, jeszcze 16 grudnia, w rozmowie ze związkami zawodowymi,

2 stycznia br. z samego rana, pracownicy
LZPS pikietowali pod swoim zakładem pracy,

prezes firmy przekonywał o dobrej kondycji
zakładu i możliwościach dodatkowej produkcji.
Pikanterii sprawie dodaje fakt, iż część osób
zatrudnionych w LZPS otrzymało umowę pracy
w spółce-matce, „Protektorze S.A”, obwarowane klauzulą tajności, pod groźbą kary w postaci
grzywny.

domagając się wejścia na teren firmy. Na polecenie zarządu spółki ustawiono przed wejściem barykadę z barierek, za którymi po-

Pracownicy LZPS byli oburzeni i zdezorientowani. Członkowie istniejących na zakładzie związków zawodowych, „Solidarności” i OZZ PPS, zapowiedzieli walkę o miejsca pracy.
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stawiono pracowników firmy ochroniarskiej.
Mimo, że pracownicy jeszcze do końca stycznia są zatrudnieni w LZPS, by dostać się na
teren firmy, musieli siłą przedzierać się przez
kordon ochroniarzy.
Po sforsowaniu bramy głównej, pracownikom udało się spotkać z likwidatorem spółki,
który do tej pory uparcie unikał zwolnionych
ludzi. Doszło do rozmów, w których związkowcy mieli szansę przedstawić swoje żądania, wysłane bowiem na piśmie nie zostały
przez prezesa odebrane.

Socjalnych oraz zagwarantowania wolności
związkowych.
W siedzibie firmy protestowało około 40
kobiet i 2 mężczyzn, którym uniemożliwiono dostarczenie pożywienia i napojów. Dopiero po licznych interwencjach, protestujący
otrzymali jedzenie.
Sytuacja w zakładzie pracy na ul. Kunickiego z minuty na minutę stawała się coraz
bardziej dramatyczna. 3 stycznia zasieki
zostały wzmocnione metalowymi bramkami, a pracodawca sprowadził dodatkową
Rzecznik prasowy firmy poinformował
zgromadzonych pod zakładem dziennikarzy,
że wszystkie działania były zgodne z prawem
i zarząd firmy nie widzi powodu do protestu
pracowników.
Protestujący okupowali budynek spółki,
a przedstawiciele związków zawodowych
negocjowali z przedstawicielami zarządu.
W piśmie skierowanym do pracodawcy
związki domagały się między innymi wypłaty odpraw w wysokości 2 tys. zł za każdy
przepracowany rok, rozdysponowania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń
ochronę, przypominającą wyglądem oddziały specjalne wojska. Wszystko to przeciwko kilkudziesięciu kobietom, które próbowano głodem przekonać do opuszczenia
budynku zakładu.
Przedstawiciele związków zawodowych
złożyli doniesienie do prokuratury, a także powiadomili Państwową Inspekcję Pracy
o sytuacji w lubelskim Protektorze. Do protestujących napływały wyrazy wsparcia i solidarności ze strony związkowców i osób nie
zrzeszonych.
Dokończenie na str. 4

Biuletyn Informacyjny Nr 1 (812), 15.01.2012

Str. 3

Lubelski „Protektor” głodził pracowników!
Dokończenie ze str. 3

Wielogodzinne
rozmowy
między protestującymi a likwidatorem spółki, prowadzone do późnych godzin nocnych
w poniedziałek, nie przyniosły
rezultatu.
4 stycznia zawiązał się Komitet Strajkowy, który przejął
odpowiedzialność za dalszy
ciąg protestu. Zebranych pod
LZPS-em odwiedził kapelan
„Solidarności” ks. Zbigniew
Kuzia, który poprzez wspólną modlitwę dodał ludziom
otuchy. Przed bramą zakładu
pojawił się także ks. Mieczysław Puzewicz, a w niedzielę
i święta protestujący słuchali
mszy św. z głośników, gdyż nie wpuszczono
kapłanów na teren zakładu.
Do zwolnionych pracowników LZPS-u
docierali związkowcy z zakładów pracy Lubelszczyzny. Byli przedstawiciele „Bogdanki”, MPK, WSK-Świdnik, lubelskiej oświaty

i wielu innych. Firmy cateringowe przekazywały żywność
i ciepłe posiłki. Dzięki takim
gestom, świadczącym o duchu jedności i solidarności,
protestujący mogli przetrwać
trudny okres.
Po licznych interwencjach
powołano wreszcie mediatora, który uczestniczy w rozmowach. W momencie zamykania tego numeru Biuletynu
Informacyjnego nadal trwają
negocjacje. Jednak w „Protektorze” nie ma już okupujących budynku kobiet, które
w akcie dobrej woli opuściły
swój zakład pracy. Jeśli nie
będzie porozumienia, 17 stycznia br. ulicami Lublina przejdzie demonstracja poparcia
dla protestujących. Bieżące informacje w tej
sprawie można śledzić na naszej stronie internetowej www.solidarnosc.org.pl/lublin.
Agnieszka Kosierb

Co urząd pracy oferuje byłym pracownikom
LZPS?
12 stycznia br., o godz. 16:00, w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 24
w Lublinie, rozpoczęło się spotkanie przedstawicieli urzędów pracy ze zwolnionymi pracownikami LZPS Sp. z o.o.
Takie zebranie powinno się odbyć przed
rozpoczęciem likwidacji spółki, zgodnie
z przepisami dotyczącymi
zwolnień
grupowych, ale Prezes „Protektor” S.A.
zawiadomił
urząd
pracy o zamiarze wypowiedzenia
umów
już po rozpoczęciu
procedury.
Pracownicy lubelskich urzędów poinformowali zebranych
m.in. jakie zebrać dokumenty, aby dopełnić formalności przy
rejestrowaniu się bezrobotnego i w jakiej
branży najczęściej pojawiają się oferty pracy na Lubelszczyźnie (handel, gastronomia).
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Przedstawiono również aktualne oferty pracy za granicą.
Pracownicy
likwidowanego LZPS Sp.
z o.o. zostali zachęceni
do częstego, osobistego
kontaktu zarówno z pracownikami urzędów pracy, jak i agencji pośrednictwa pracy i aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Przy planowaniu
dalszej drogi zawodowej
bezrobotni będą mogli
skorzystać z pomocy
wykwalifikowanego doradcy zawodowego.
Wszystkie przedstawione informacje zebrani zabrali ze sobą w postaci broszur.
Renata Lesicka
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30. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

A MURY RUNĄ…
Trzydzieści lat temu, w nocy z 12 na 13 grudnia, decyzją
generała Wojciecha Jaruzelskiego, wprowadzono w Polsce
stan wojenny. Internowano wiele osób, w samym województwie lubelskim ponad 200. Wielu niewinnych ludzi poniosło
śmierć.

Do dziś trwa dyskusja na temat zasadności wprowadzenia
stanu wojennego, chociaż zgodnie z dokumentami i obowiązującym ówcześnie prawem, stan
wojenny był aktem całkowicie
bezprawnym. Niestety, do dziś
nikt nie poniósł odpowiedzialności za sytuację sprzed trzydziestu lat.
W naszym mieście obchody 30.
rocznicy tego tragicznego wydarzenia były bardzo urozmaicone.

Począwszy od
złożenia kwiatów pod Pomnikiem Wdzięczności,
przez
wspólną mszę
św. w intencji ofiar stanu
wojennego, po
rekonstrukcję
ataku ZOMO na
siedzibę „Solidarności”.
Już z samego rana mieszkańcy Lublina mogli wziąć udział
w grze miejskiej, dotyczącej stanu wojennego, a zorganizowanej przez
harcerzy z ZHR-u
i IPN. Przed południem,
spacerujący
deptakiem mieszkańcy naszego

miasta byli legitymowani przez
patrole ZOMO,
a na Placu Litewskim można było
ogrzać się przy
koksownikach.
Punktualnie
w samo południe młodzież
odtworzyła atak
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na siedzibę ZR „Solidarności” przy
ulicy Królewskiej, a następnie
przypomniała mieszkańcom Lublina jak wyglądały starcia ZOMO
z demonstrantami. Uczniowie
z Lubelskiego Centrum Edukacji
Zawodowej ruszyli w kierunku
Placu Litewskiego z okrzykami:

„Orła wrona nie pokona”, „Jutro strajk” czy „Nie bij brata”.
Towarzyszyli im studenci z KUL-u
i UMCS-u, wcielając się w rolę
funkcjonariuszy ZOMO. Oprócz
uczniów lubelskich szkół, w demonstracji wzięło udział wielu
przypadkowych przechodniów.
Na placu Litewskim otworzono
wystawę IPN-u „Wasza SolidarDokończenie na str. 6
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A MURY RUNĄ…
Dokończenie ze str. 5

ność – nasza wolność”, a zebrani mieli okazję obejrzeć film dokumentalny „Let Poland be Poland”.
Nie zabrakło także czegoś dla ciała – organizatorzy
przygotowali poczęstunek, którym była grochówka
z kuchni polowej.

W godzinach wieczornych w Archikatedrze Lubelskiej odbył się koncert „Pieśni niepokornej”,
a następnie msza św. w intencji ofiar stanu wojennego. Uroczystości 13 grudnia zakończyło złożenie
kwiatów pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
W Lublinie obchody rocznicowe trwały dwa dni.
14 grudnia odbyła się konferencja naukowa na KUL-u.
Agnieszka Kosierb

KONCERT PIEŚNI NIEPOKORNEJ
Już po raz trzeci Sekcja Oświaty
i Wychowania NSZZ „Solidarność”
Regionu
Środkowowschodniego
zorganizowała koncert „Pieśni Niepokornej”, dedykowany ofiarom stanu wojennego, osobom internowanym i prześladowanym.
Młodzież poprzez przygotowanie
i udział w tym przedsięwzięciu wyraża także swoje uczucia patriotyczne,
przywiązanie do pryncypialnych wartości, od wieków obecnych w polskiej
tradycji, a zawartych w trzech słowach:
Bóg, Honor, Ojczyzna. W tegorocznym koncercie, w dostojnych murach
Archikatedry Lubelskiej, przy licznie
zgromadzonej publiczności, wystąpili:
• Chór z Gimnazjum w Niedrzwicy Dużej, który zaśpiewał dwa
utwory: „Ojczyzno ma”, „Żeby
Polska ...” pod kierunkiem Pani
Danuty Kołtyś
• Chór z Gimnazjum nr 9 w Lublinie prowadzony przez Panią Irminę Pietraszko zaprezentował dwie
piosenki z repertuaru Marka Grechuty: „Wolność” i „Ojczyzna”
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•

•

•

Anita Kostyńska, uczennica
Gimnazjum nr 9 w Lublinie
wykonała utwór Andrzeja Kołakowskiego „Przysięga”
Kamila Godlewska, uczennica
Gimnazjum nr 19 w Lublinie,
zaśpiewała pieśń nieznanego au-

tora pod tytułem „Matko o twarzy jak polska ziemia czarnej”
Krótki koncert pieśni Jacka
Kaczmarskiego zaprezentowali

trzej uczniowie Zespołu Szkół nr
5 w Lublinie: Adrian Rodak, Mateusz Ładosz, Piotr Rutkowski.
Słuchacze byli pod wielkim wrażeniem umiejętności, talentu i postawy młodzieży. Nagrodzili ich występ
gromkimi brawami. Niezwykle cieszy fakt, że młodzi artyści wraz
z opiekunami są
bardzo chętni do
udziału w tego
rodzaju przedsięwzięciu. W tym
roku, ze względu
na ograniczone
ramy czasowe,
wynikające z bogatego programu
rocznicowych
wydarzeń,
nie
wszyscy chętni
mogli wystąpić.
Zapewne będą inne uroczystości, na
których zaprezentują swoje artystyczne zdolności.
Teresa Misiuk
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Konferencja historyczna w trzydziestą rocznicę
polskiej tragedii
Młodzież, dorośli, działacze „Solidarności”, władze samorządowe
i mieszkańcy Lublina wysłuchali, 14
grudnia, wspomnień i referatów na
temat stanu wojennego. W auli im.
kard. Wyszyńskiego na KUL-u zebrali się wszyscy, których zainteresowały wydarzenia sprzed trzydziestu lat.

Najwięcej emocji wśród zebranych wywołało wystąpienie dr Zygmunta Łupiny. Wspomnienia dotyczące strajków na Lubelszczyźnie,
ubogacone osobistymi refleksjami,

przerywane było często gromkimi brawami. Pan Łupina nie żałował gorzkich słów także działaczom „Solidarności”, wskazując
na błędy i niedociągnięcia, ale
podkreślił też, iż wszyscy, którzy
zdecydowali się na strajk, „odrobili zadanie, które zadał im nauczyciel – Jan
Paweł II”.
Rzeczowym i bardzo
ciekawym okazało się wystąpienie dr Ewy
Rzeczkowskiej,
która
przedstawiła etapy wprowadzania stanu
wojennego
na
Lubelszczyźnie.
Podkreślała ona,
iż stan wojenny
przygotowywany
był już w sierpniu 1980 roku. A jego
wprowadzenie było aktem całkowicie bezprawnym. Mało tego, dostępne dziś dokumenty jasno pokazują,
że nie istniało żadne zagrożenie

agresją Związku Radzieckiego na
Polskę.
Niezwykle interesujące były panele dyskusyjne, w których osobistymi przeżyciami ze stanu wojennego podzielili się uczestnicy tamtych
wydarzeń. Pomimo upływu tak wielu lat wspomnienia te ciągle wywołują grozę i przerażenie.
Warto na koniec przytoczyć słowa dr Łupiny, który podkreślał, że
może przebaczyć twórcom stanu
wojennego, ale tylko wtedy, gdy
będą oni tego żałować.
Agnieszka Kosierb

Spotkanie opłatkowe w Regionie Środkowowschodnim
Przy choince, w gronie życzliwych „Solidarności” osób, odbyło
się, 19 grudnia, spotkanie opłatko-

we w Regionie Środkowowschodnim. Oprócz związkowców życzenia składali sobie także przedstawiciele władz samorządowych,
parlamentarzyści, pracodawcy
i księża z biskupem
Józefem
Wróblem.
Przewodniczący Zarządu
Regionu, Marian
Król,
powitał
zgromadzonych
gości i złożył
obecnym życzenia świąteczne
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i noworoczne. Nie zabrakło ciepłych
słów, które wyrażały nadzieję na lepsze jutro. Po wystąpieniach zaproszonych gości i wspólnej modlitwie,
zebrani złożyli sobie osobiste życzenia, łamiąc się opłatkiem.
Spotkanie zakończył poczęstunek z tradycyjnych, wigilijnych potraw.
Agnieszka Kosierb
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Mój pierwszy dzień stanu wojennego
Przy końcu listopada 1981 roku
zaczęło robić się niewesoło. Nasiliły
się akty represyjne władz wobec Solidarności, przedłużał się studencki
konflikt radomski. Plenum KC PZPR
postanowiło przeforsować w Sejmie
ustawę o środkach nadzwyczajnych.
Rząd zaskoczył Związek tzw. „prowizorium systemowym”, którego koszta obciążały zakłady pracy. Na dalszy plan odsuwała się samorządność
przedsiębiorstw. Przygotowywanych
podwyżek cen nie poprzedzały reformy gospodarki.
Napięcie osiągnęło swój szczyt
po obradach Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarność” w Radomiu, 3 grudnia
1981 roku. Wtedy Związek w siedmiu jasno sprecyzowanych punktach,
podał warunki porozumienia narodowego, umożliwiającego wspólną walkę z kryzysem, a przede wszystkim
z brakiem żywności. Dziś trudno sobie
wyobrazić puste półki w sklepach.
W I LO im. A. J. Czartoryskiego
w Puławach, gdzie pracowałem jako
nauczyciel matematyki, zakończył się
strajk szkolny. Był to strajk kroczący,
podjęty w ramach strajków nauczycieli na Lubelszczyźnie, walczących
o prawdę i godne warunki pracy.
W naszej szkole trwał tylko trzy dni
(1-3 grudnia 1981 roku), ale jego oddziaływanie na młodzież było wielkie.
Pamiętam, jak w ostatnim dniu strajku, śp. mecenas Bogumił Studziński
mówił o Powstaniu Warszawskim
i polskiej drodze ducha, pracy i ofiary.
Podsumował, że Powstanie Warszawskie było i będzie duszą Polski, pragnącej wolności.
Podczas wystąpienia młodzież
spontanicznie poderwała się na nogi
i zaczęła śpiewać „Jeszcze Polska nie
zginęła”. Sala była wypełniona po
brzegi, większość uczniów zrezygnowała z obiadu w stołówce szkolnej.
Trzeba sobie wyobrazić ten śpiew,
który zatrząsł murami szkoły, to wzruszenie i łzy na twarzach. Ciągle mam
w oczach to wydarzenie!
W piątek, 11 grudnia 1981 roku,
w szkole zadałem klasie maturalnej
sporą porcję zadań do rozwiązania.
W tej klasie uczył się Zdzisław Niedbała, wydawca niezależnego pisemka harcerskiego „Zawiszak”. On i jego
koledzy z klasy, pracujący w redakcji,
zamierzali w sobotę 12 grudnia wydać następny numer gazetki. Wiedziałem, że najpierw wydrukują pisemko,
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a dopiero potem będą rozwiązywali
zadania – tyle było w nich żaru służby. Oprócz pracy zawodowej pełniłem
funkcję przewodniczącego Komisji
Zakładowej Pracowników Oświaty
i Kultury Ziemi Puławskiej NSZZ
„Solidarność”, członka Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ
„Solidarność”, delegata na pierwszy
kongres Solidarności w 1981 roku
oraz członka Prezydium Krajowej
Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność”. Musiałem połączyć
w jedno sprawy narodowe, społeczne,
zawodowe i rodzinne.
W sobotę wieczorem z młodszą
córką Basią poszliśmy na basen. Nic
nie wskazywało na zbliżający się dramat, choć kilka teleksów skierowanych do Solidarności Ziemi Puławskiej sygnalizowało o niecodziennych
ruchach wojsk. Już zupełnie późnym
wieczorem udaliśmy się z małżonką
do Aleksandry Pastuszko, naszej koleżanki, na imieniny.
Dyskusja skoncentrowała się na
przyszłości Polski i Europy – jak to
w tym czasie bywało. Świętej pamięci
doktor Stanisław Zadura, wskazywał
na jedyne słuszne rozwiązanie dla Polski, w postaci dobrowolnej federacji
Polski, Ukrainy, Białorusi i Węgier:
bogactwa naturalne, żyzne ziemie,
zaradność… Z imienin wróciliśmy
później niż zwykle… Była godzina
0:15. Zdziwiło mnie bardzo, że dzieci nie spały. Nim zdążyliśmy wejść,
zreferowały co zaszło: „Byli czterej
panowie, jeden w mundurze milicyjnym. Mówili, że są kolegami tatusia
i chcieli się bardzo zobaczyć. Pytali:
Gdzie jest wasz tatuś? Chcieli, aby podać im adres. Nie znałyśmy. Poszli! Za
chwilę telefon. Dzwonił pan Bogdan
Szewczyk. Pytał, czy jest tato. Nie!
Nic nie powiedział, odłożył słuchawkę. I znów zadzwonił i pytał o tatę. Nie
wrócił jeszcze! Kładąc słuchawkę pan
Bogdan powiedział do siebie: Pewnie
już go wzięli. Wystraszyłyśmy się!”
Po wysłuchaniu relacji dzieci,
sięgnąłem po słuchawkę. Telefon
głuchy!... Nie zwlekając wyszedłem
z mieszkania. Na Filtrowej spotkałem
Bogdana Szewczyka. Obeszliśmy kilka domów. Aresztowali Zdzisława Kudyka, Bogdana Masiaka, Irka Ostrokólskiego, Krzysztofa Małagockiego,
Apoloniusza Berbecia, Jana Skrzyniarza! O Krystynie Murat i Stanisławie
Mazurze nie wiedzieliśmy jeszcze nic.

Nie wzięto Janka Nakoniecznego! Co
robić? Obudzimy całe Puławy, niech
ludzie wiedzą, że aresztują Solidarność. Musi być krzyk! Nie mogą nas
po cichu wybierać! Wybór padł na
lokal Puławiankę, gdzie ludzie bawili
się na dancingu. Rozumowaliśmy, że
podchmieleni i rozochoceni, rozbiegną się po Puławach i zrobią co trzeba.
Ale nic nie zrobili! To było szokujące.
W szkole średniej przygotowywałem
do matury symbolikę „Wesela” Wyspiańskiego, w tym wymowę chocholego tańca. Dopiero tej nocy w pełni
zrozumiałem symbolikę Wesela.
Rozstaliśmy się z Bogdanem. Resztę nocy spędziłem w Domu Nauczyciela przy ul. Kołłątaja. Ukryty w pokoju
201 (numer pokoju, nie wiem dlaczego, pamiętam), obserwowałem ulicę.
W tym budynku mieściła się siedziba
Komisji Zakładowej Oświaty i Kultury Rejonu Puławskiego. Była to druga
co do wielkości w Puławach Komisja
Zakładowa, po Zakładach Azotowych,
licząca prawie 1700 członków Solidarności. Naszą siedzibę chciałem mieć na
oku, by rozszyfrować zamiary władz.
Trudno było mówić, że tej nocy
spałem, choć położyłem się do łóżka,
po wyznaczeniu zadań służbom Domu
Nauczyciela. Widziałem, że moja decyzyjność trochę ich uspokoiła.
Było jeszcze ciemno, gdy po raz
pierwszy usłyszałem komunikat generała Jaruzelskiego. Wszystko stało się
jasne – STAN WOJENNY!!!
Rankiem, 13 grudnia 1981 roku,
poszedłem na mszę św. „Na Górkę”.
Przyszli i inni, tak jakbyśmy się wcześnie umówili. Ludzie byli przygnębieni, ksiądz wikariusz też nie bardzo
wiedział, co powiedzieć i jak powiedzieć, a chciał pokrzepić. Wymowa
słów „Stan Wojenny” trochę paraliżowała. Nie było wiadomo, co się za tym
kryje. Nowe deportacje i wywózki?
Uświadomiłem sobie grożący Polsce
podział i rozdarcie narodu. Czego towarzysze ze Wschodu nie byli w stanie
uczynić, zrobił to generał Jaruzelski.
13 grudnia 1981 roku Polacy zostali postawieni przeciwko sobie! Jak
mądrze w tym dniu zareagował Ojciec
Święty i Prymas Polski… Słowa wypowiedziane 13 grudnia w Warszawie
przez ks. Prymasa Józefa Glempa,
były błaganiem o uniknięcie tragedii.
„Będę prosił, nawet gdybym miał iść
boso i na kolanach błagać – nie podejmujcie walki Polak przeciwko Po-
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lakowi”. Jeden Bóg tylko wie, ile one
wtedy dla władzy znaczyły i ocaliły!
Wróćmy do Puław. Pałacyk Marynki, godz. 12:00. Niezaaresztowani
działacze „S” dokonali oceny sytuacji
oraz próby odpowiedzi na pytanie, jak
się zachować. Zdecydowanie przeważała opinia, że na ten zbrojny akt agresji aparatu władzy na Narodzie trzeba
odpowiedzieć strajkiem generalnym.
W przypadku Puław strajkiem Zakładów Azotowych, który miał zainicjować Jan Nakonieczny. W czasie naszych obrad dostałem wiadomość, że
„esbecy” ponownie przyszli po mnie
do domu. Ponownie dzieci nie wpuściły ich do mieszkania. O nie wyłamaniu drzwi mógł zdecydować pies,
który zaczął groźnie warczeć. Ziutka,
moja małżonka była w domu, ale nie
dawała znaku obecności.

Kończąc pierwsze spotkanie przedstawicieli Komisji Zakładowych na
„Marynkach”, ustaliliśmy czas i miejsce następnego. Na wypadek mego
aresztowania, wyznaczyłem następcę
– Elżbietę Poźniak. Wszyscy w miarę możliwości podjęli się obowiązku
organizowania protestu w swoich środowiskach. Niestety, zostały zamknięte wszystkie uczelnie i szkoły w całej
Polsce. Drugą noc stanu wojennego
spędziłem w mieszkaniu mamy naszej
przyjaciółki, Urszuli Wawro. Tym razem była to niczym nie zakłócona noc.
Niestety, w tym czasie, o czym jeszcze nie wiedziałem, w moim mieszkaniu trwała całą noc represyjna rewizja.
W trakcie tej rewizji dokonano kradzieży (powtarzam kradzieży) mego
najcenniejszego zbioru wydawnictw
niezależnych. Na zakupy zrabowa-

nych książek wydawałem niemałe pieniądze. Te książki nigdy już do mnie
nie wróciły. Dokonano rewizji domu
bez nakazu, nie zostawiając rewersu
zajętych tytułów. A było co spisywać!
Byłem mocno zdenerwowany tym, co
zaszło, ale trochę się pocieszałem, że
może słudzy systemu, pozabierają te
książki do domu i zagłębią się w ich
treść.
Wieczorem, 15 grudnia, w szczególnych okolicznościach, zostałem
aresztowany – ale to oddzielna sprawa.
W drodze do więzienia towarzyszyła
mi radość, że stanęły Zakłady Azotowe
i że Janek Nakonieczny oraz Tadeusz
Skiba chłodno i trafnie ocenili sytuację
i potrafili dobrze doradzać w podejmowaniu ważnych decyzji, gdy Solidarność schodziła do podziemia.
Ignacy Czeżyk

Recenzja

O książce Zenobii Kitówny „Nasz jest ten dzień”
Książka autorstwa założycielki i przewodniczącej Sekcji Oświaty
i Wychowania „Solidarności” Regionu Środkowowschodniego w Lublinie,
jest pracą pisaną sercem i rozumem
przez osobę, dla której „Solidarność”
jest jej własnym, szybko dojrzewającym dzieckiem. Młodzieńcza „Panna
S” miała nadrobić czas zmarnowany przez właścicieli peerelu, a Zenka
z właściwą sobie energią i entuzjazmem
zmobilizowała do działania nauczycieli
Lubelszczyzny w kierunku, który symbolizuje zdjęcie na okładce: Pomnik
Konstytucji 3 Maja na pl. Litewskim
w Lublinie. – Dumny, ze skrzydłami
rozwianymi do lotu orzeł w koronie,
przypomina czym są: niepodległość
Ojczyzny i honor jej obywateli.
Ten motyw odrodzonego orła przewija się często na kartach książki, która
mówi także o próbach łamania skrzydeł
i heroicznym oporze narodu w czasie
stanu wojennego. Sama autorka spędziła w ośrodkach internowania 7 miesięcy (w Gołdapi i Darłówku).
Zenobia Kitówna, zmierzając do
prawdy o ludziach tych niezwykłych
czasów, posłużyła się formą ankiety – jak wyjaśnia w przedmowie –
i upoważnia nas do współautorstwa, co
wiąże się ze współodpowiedzialnością
za całość. To nie wina autorki głównej,
że ankiet nie było tak dużo, jak mogła
się tego spodziewać. Robiła wszystko, by wyczytać z nich jak najwięcej. Konsultowała się dziesiątki razy

z ankietowanymi, by utwierdzić się w
tym, co odczytała, bądź uzupełnić luki
w swojej i naszej pamięci – to ważne
zaczęło się przecież 31 lat temu!
Autorka postarała się o fachowe
opracowanie ankiet, dokonane przez
socjologa Aleksandra Adamowicza.
Prowadzi on do następującej konstatacji: „Na podstawie zebranych w badaniu danych możemy stworzyć obraz
statystycznego członka organizacji.
Była to kobieta, mająca w 1981 roku
38 lat. Mężatka, wychowująca dwoje
dzieci. Przed stanem wojennym przejawiała około trzech form aktywności. Po delegalizacji związku rozszerzyła wachlarz działań opozycyjnych.
Po wprowadzeniu stanu wojennego
i rozbiciu wielu komisji, statystyczny
działacz SN zwiększył indywidualną
aktywność opozycyjną poza organizacją. Osoba taka zazwyczaj prowadziła
działania półjawne i tajne. Statystycznego członka SN nie ominęły represje
ze strony państwa. Mimo wszystkich
stosowanych metod represji stanu wojennego, państwu nie udało się złamać
oporu Solidarności.” [Nauczycielskiej]
Cytowany fragment opracowania
socjologicznego obala prześmiewczy,
esbecki wymysł, że działacz opozycji to „stara panna, ciotka rewolucji”,
a także poświadcza przekonanie Zenobii Kitówny, i wielu z nas, że „skrzydła
połamane… jeszcze siły nie straciły.”
Taka metoda pracy nad książką
(ankiety, kontakty osobiste), zmobili-
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zowała nasze środowisko, by po 30 latach od stanu wojennego przypomnieć,
sprawdzić, a niekiedy dowiedzieć się
dopiero teraz o tym, że „nieznani działacze mogli spokojnie pracować, gdy
uwaga esbeków koncentrowała się na
postaciach głośnych”.
Takim przykładem „zamaskowanych” osób mogą być: Maria Hajduk,
Grażyna Wójtowicz czy Stanisław Żurek” (str.9) – A co kto robił w cichości
swojego domu czy wśród ścisłego grona
przyjaciół, tego pewnie już nigdy się nie
dowiemy. To, co wiadome, zostało ujęte
w tabele, liczby, załączniki, aneksy, kopie dokumentów, fotografie. Wszystko
to można jeszcze mnożyć, a Zenka do
tej kontynuacji zrobiła otwarcie.
Pięknym hołdem dla solidarnych
kolegów jest „Lista Zmarłych”, którzy
wciąż „Są wśród nas”, a szkoda, że
nie o wszystkich wiemy, bo przecież
byli to ludzie odważni, a ich śmierć
nierzadko spowodowana była dramatem stanu wojennego i walką władzy
z krzyżami zawieszanymi w szkołach
w czasie legalnej „Solidarności”.
Do takich należy śp. Eugeniusz
Snopek – dyrektor Zbiorczej Szkoły
Gminnej w Wąwolnicy, któremu podlegały cztery szkoły filialne. Czytamy
o nim na str. 156-160. W pierwszych
dniach stanu wojennego usłyszał
w kuratorium: „Solidarność” albo
rezygnacja z funkcji kierowniczej”
– trzeba złożyć pisemną deklarację.
Dokończenie na str. 10

Str. 9

Lublin, dnia 21grudnia 2011

STANOWISKO
Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Lublinie
w spr. projektu budżetu Miasta Lublin na rok 2012 w części dotyczącej oświaty

Sekcja Oświaty i Wychowania Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” wyraża zdecydowany sprzeciw wobec projektu budżetu Miasta Lublin na rok 2012 w części dotyczącej oświaty.
Projektowany poziom zmniejszenia wydatków na oświatę stwarza poważne zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania szkół i placówek oświatowych a tym samym realizacji procesu dydaktycznowychowawczego.
NSZZ „Solidarność” wielokrotnie przestrzegał przed zwiększaniem zadań jednostek samorządu terytorialnego bez odpowiedniego zabezpieczenia środków z budżetu państwa.
Nakłady na oświatę to inwestycja w przyszłość społeczności, także lokalnej. Praca lubelskich szkół
i placówek oświatowych daje bardzo dobre efekty. Świadczą o tym wyniki sprawdzianów i egzaminów
zewnętrznych.
Rozumiejąc trudną sytuację finansową, wynikającą także z uwarunkowań ustawowych, oczekujemy,
że władze samorządowe Lublina, decydując o budżecie miasta na rok 2012, zabezpieczą finansowanie
zadań oświatowych przynajmniej na dotychczasowym poziomie.
Teresa Misiuk, przewodnicząca RSOiW NSZZ „Solidarność”

O książce Zenobii Kitówny „Nasz jest ten dzień”
Dokończenie ze str. 5

Wówczas troje z pięciorga kierujących szkołami napisało: „Wybieram
przynależność do „Solidarności”
i rezygnuję z pełnienia funkcji”. Są
to: ww. dyrektor szkoły w Wąwolnicy
i kierownicy szkół filialnych: Krystyna Kruk z Łopatek i Dionizy Łatka
z Karmanowic. Gdy dyrektor E. Snopek wręczał żądane pisma kuratorowi,
ten w milczeniu je zwrócił.
Sumienie? Ryzyko uniknięcia czy
przyjęcia kłopotów? A chciałoby się
pomyśleć, że to po prostu okazany
szacunek, należny ludzkiej odwadze
i przyzwoitości, bo to postawy zupełnie wyjątkowe wśród zastraszonych i zastraszających dyrektorów,
a ci ludzie nie dali się złamać władzy administracyjnej ani bezpiece.
Udowodnili, że można być wiernym
etyce nauczycielskiej, która wymaga,
by głoszone zasady zostały potwierdzone w chwilach próby, bo tylko
tak buduje się autorytet dyrektora,
nauczyciela, wychowawcy i tylko tak
można przekonać swoich uczniów,
że wartości moralne - w tym prawda
i wolność – mają swoją wysoką cenę
– bezcenność.
Książkę Zenki Kitówny trzeba nie
tylko przeczytać, ale czytywać, bo całość jest kopalnią wiedzy o regionie,
w którym nauczyciele „Solidarności”,
wykazali niezwykłą energię, porwani

Str. 10

do lotu przez swojego szefa – autorkę.
Powszechnie znana Zenka, sprawnie
myśląca entuzjastka, dawała nam przykład niezłomnej wiary w zwycięstwo
prawdy, choć usiłowano „łamać nam
skrzydła”. Sama o sobie pisze skromnie, ale przecież była wszędzie tam,
gdzie działa się krzywda i niesprawiedliwość (patrz str. 289 – mowa obrończa ZK w sprawie Janiny Szymajdy).
Zenka umacniała w nas przekonanie, streszczające się w słowach hymnu „Solidarni”, że „każdy z nas gotowy
musi być” – zawsze i wszędzie. Dziś
także trudne czasy trwają, a w dużej
mierze dotyczy to sfery edukacyjnej
i wychowawczej. Jeśli uczono nas kiedyś, że historia jest mistrzynią życia,
to co my powiemy na to, iż młodzież
w okresie kształtowania się jej postaw
etycznych, w tym funkcji społecznoobywatelskich, pozbawiona będzie
wiedzy historycznej na miarę potrzeb
człowieka dojrzewającego.
Co my na to? Lubelska „Solidarność Nauczycielska tworzyła programy uwzględniające literaturę „źle
obecną” w szkole i fakty „źle obecne”
w czasach peerelu, a teraz wszystko
można, ale niektórzy „uczeni” usiłują
wmówić młodym, że jest im to niepotrzebne i ... nie będzie?
I co my na to? – Zwracam się
z tym pytaniem głównie do czynnych
nauczycieli historii i języka polskiego,

w przeddzień 30. rocznicy stanu wojennego, przede wszystkim do tych,
którzy jeszcze należą do „Solidarności”: Z kim jesteście solidarni?
Zenka Kitówna, nasz solidarnościowy przewodnik, poświęciła na
książkę mnóstwo czasu i uczyniła
hojny gest, dając ją w prezencie nauczycielom. Zróbmy dobry użytek
z tego bezinteresownego podarunku,
który na dodatek, żeby nam się dobrze
czytało, jest w dobrym guście: okładka, jakość papieru, druk, przejrzysty
układ – to wszystko zachęca do otwarcia i lektury.
A już na sam koniec do wszystkich Czytelników książki – Seniorów:
czytajcie i informujcie wciąż żyjącą
„Solidarność” o nieznanych faktach
i prostujcie pomyłki, które także mogą
się zdarzyć
Izabella Bronikowska
Warszawa, grudzień 2011 r.
Ja prostuję dwie drobne nieścisłości:
1. Nie uczestniczyłam w obradach Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego Nauczycieli
przy MKZ w Gdańsku w dniu
12.10.1980 r.(str.23)
2. Nie poszłam na posiedzenie rady
pedagogicznej w I LO w Puławach w dniu 30.08.1985, bo przełożono je na 02.09.1985.
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Okiem
związkowca

CO NOWY ROK
PRZYNIÓSŁ W DARZE?

Pierwsze dni Nowego Roku to czas, kiedy podejmujemy postanowienia zmiany elementów
naszego życia i jesteśmy pełni nadziei na ich dotrzymanie. Przepełnia nas także ciekawość co ten
rok nam przyniesie i wierzymy w to, że będzie to
coś dobrego. Całkiem normalne, prawda… ?
A tymczasem jako prezent na nowy rok otrzymaliśmy nową listą leków refundowanych. Kolejne ulepszenie jakie zafundowali nam ci, którzy
podjęli się służby swemu narodowi. Przecież oni
tylko dbają o nasze dobro ;););).
Pomyślmy o takim scenariuszu. Chora, starsza kobieta, idzie do lekarza, dostaje receptę
i idzie wykupić leki. Po pierwsze musi sprawdzić,
czy lekarz prawidłowo wypełnił receptę, żeby nie
narażać się na odesłanie z apteki „z kwitkiem”.
Wypadałoby przed wizytą zaopatrzyć się we wzór
prawidłowo wypełnionego druczka. Lekarz z kolei
musi wiedzieć, czy pacjent jest ubezpieczony, choć
nie ma możliwości zweryfikowania tego faktu. Lekarze muszą wiedzieć jaki poziom refundacji przyporządkować odpowiedniej chorobie i zastosować
odpowiedni kod uprawniający do zniżki. Nie dziwi
fakt przystawiania pieczątek - refundacja zależna

WIEŚCI
11 stycznia
Pierwsze posiedzenie Zarządu
Regionu w 2012 r. rozpoczął przewodniczący regionalnej „Solidarności”, Marian Król, składając zebranym noworoczne życzenia.
Na spotkanie przybyli przedstawiciele fundacji „Dwa Skrzydła
Anioła”, prezes Janusz Zalewski i
wolontariuszka Janina Skoczylas,
którzy opowiedzieli uczestnikom
posiedzenia Zarządu o swojej pracy.
Głównym celem fundacji jest pomoc
oraz aktywizacja osób przebywających na emeryturze.
Wśród gości przybyłych na zebranie Zarządu znalazł się również

Z

od decyzji NFZ – bo za pomyłkę grożą lekarzowi
kary pieniężne. Przygotujmy się od razu na dłuższe oczekiwanie w poczekalniach przychodni, gdyż
każda wizyta będzie trwała teraz przynajmniej
kilkanaście minut dłużej, w związku z czym lekarz
przyjmie mniej pacjentów itd.
Załóżmy, że recepta jest wypełniona prawidłowo i w miarę czytelna. Nasza chora idzie do
najbliższej apteki, gdzie dowiaduje się, że takiego leku w tym miejscu nie dostanie. Jeśli jest
w stanie, idzie do następnej apteki, i kolejnej, aż
wreszcie trafia na taką, która taki lek posiada.
I w tym momencie scenariusz może być różny. Raz
będzie tak, że zapłaci mniej za leki, z czego zapewne się ucieszy, ale będzie i tak, że zamiast dotychczasowych paru złotych trzeba będzie wyciągnąć
z portfela kilkadziesiąt. I w tym przypadku nie
będzie jej już do śmiechu. A choroba jest przewlekła i bez leku się nie obejdzie. Jaki tego skutek? Lek
zostanie zakupiony, ale trzeba będzie zrezygnować
z innych podstawowych rzeczy, bo już nie będzie
na to środków. Trzeba zawsze pytać aptekarzy
o zamienniki drogich leków, bo sami z siebie już
tego nie zrobią – ustawa zabrania. Może się okazać, że cena zamiennika będzie niższa niż leku
przepisanego na receptę nawet z refundacją.
I kolejny raz za takie decyzje zapłacą ci, którym w założeniu chce się najbardziej pomóc. Dobrze byłoby, aby przed wprowadzaniem jakichkolwiek zmian zapytać ludzi, czy oni chcą takiego
„dobra” dla siebie.
Od razu nasuwa się kolejna propozycja rządzących – praca do 67 roku życia. Chyba ktoś nie pomyślał o jakości pracy 67-letniej przedszkolanki,
nauczyciela WF itd. Ale o tym innym razem.
Życzę sobie i innym, aby opisany wyżej scenariusz był tylko bajką, a nam, mimo wszystko, żyło
się długo, zdrowo i bogato.
~posłaniec

ZR • WIEŚCI Z ZR

przewodniczący
„Solidarności”
w LZPS Sp. z o.o., Marcin Szewc.
Przybliżył on zebranym przebieg
ostatnich wydarzeń. Temat likwidowanego zakładu wywołał burzliwą
dyskusję i praktycznie zdominował
posiedzenie ZR. Przewodniczący
ZR nadmienił o negocjacjach prowadzonych w ramach WKDS. Poruszano również problem finansowy
zwolnionych osób oraz brak dostępu
do pomieszczeń związkowych, znajdujących się na terenie LZPS. Głos
zabrał m.in. Marek Chmielewski,
który jako jeden z nielicznych miał
możliwość wejścia do zakładu i rozmowy z przebywającymi w środku
strajkującymi pracownikami. Poja-
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wiły się także wypowiedzi, by rozszerzyć akcję protestacyjną i zaangażować szersze grupy społeczeństwa.
W konkluzji przyjęto stanowisko
w sprawie łamania prawa w LZPS
Sp. z o.o.
Członkowie ZR dowiedzieli się
także o sytuacji DPSu w Tyszowcach, o problemach związanych z fuzją lubelskich szpitali oraz o trudnej
sytuacji w energetyce. Dyskutowano
także o akcji zbierania podpisów pod
wnioskiem w sprawie wieku emerytalnego.
Na zakończenie posiedzenia ZR
przyjęto uchwałę, ustalającą terminy
najbliższych posiedzeń plenarnych.
Agnieszka Cichalewska
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Fundacja Ruchu Solidarności Rodzin
i Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ Solidarność
mają zaszczyt zaprosić na

Fundacja
„Ruch
Solidarności
Rodzin”
20-109 Lublin, ul. Królewska 3,
tel. 81/532-08-11 wew. 31 lub 26

ZWIĄZKOWY BAL
CHARYTATYWNY

fundacja.lublin@solidarnosc.org.pl

który odbędzie się 18 lutego 2012 r. w Zajeździe „Podolanka”
Bogucin 100 (przy trasie Lublin-Warszawa).
Rozpoczęcie o godzinie 19.00. Odpłatność 200 zł od pary.
Zapisy wraz z wpłatą przyjmowane są do dnia 20.01.2012.
w siedzibie Zarządu Regionu Lublin, ul. Królewska 3, pok.35,
tel. 81/532-08-11 wew. 31

www.fundacjaruchusolidarnoscirodzin.pl

W programie balu: doskonałe menu, oprawa muzyczna –
zespół muzyczny, aukcja prac dziecięcych
Dla chętnych wyjazd autokarem z Lublina, z placu Zamkowego
o godz. 18.00. Powrót we własnym zakresie.
Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
						
Jan Paweł II
Fundacja „Ruch Solidarności Rodzin” jest organizacją pożytku
publicznego.
Osoby, które w ciągu roku zarobiły opodatkowane pieniądze, mogą
przekazać 1 % należnego podatku na konto Fundacji.
W związku z kończącym się rokiem rozliczeniowym 2011 pragniemy zwrócić się do Państwa z prośbą o wsparcie finansowe Fundacji
„Ruch Solidarności Rodzin” i przekazanie 1% kwoty podatku na działalność statutową Fundacji.
Równocześnie składamy serdeczne podziękowania tym z Państwa,
którzy wspierali nas do tej pory. Dziękujemy serdecznie za zaufanie,
jakim nas obdarzyliście. Dzięki Wam możemy działać konkretnie
i celowo. Razem z Wami możemy pomagać dzieciom potrzebującym,
chorym i pokrzywdzonym przez los.
Fundacja „Ruch Solidarności Rodzin” została założona 20 marca
1992 roku. Jej głównym przesłaniem, od 20 lat, jest służenie dobru
człowieka, we wszystkich formach optymalizujących warunki życia
i rozwoju. Wszystkie działania prowadzone przez Fundację na rzecz
potrzebujących dzieci, z ubogich rodzin i osób niepełnosprawnych,
mogą być realizowane dzięki ludzkiej życzliwości.

Organizacja Pożytku
Publicznego
Nr KRS 0000088689
Nr konta:
Bank PEKAO SA III O/Lublin
88 1240 2382 1111 0000 3895 8209

Podaruj nam swój

1% podatku
lub dowolną kwotę pieniędzy
Zadbaj aby Twój podatek
został należycie wykorzystany.
Ty decydujesz!
Będziemy wdzięczni, jeśli powiesz
o naszej akcji swoim znajomym, przyjaciołom i rodzinie.
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