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24. Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków

Kolarski świat w Lublinie!
Plejada gwiazd kolarskiego świata zawitała 26
czerwca br. do Lublina. Przed południem na Placu
Litewskim można było zobaczyć najlepszych kolarzy z Polski, Ukrainy, Francji, Rosji, Holandii, Danii,
Czech, Kolumbii i wielu innych krajów. A wszystko
to dlatego, że właśnie w naszym mieście rozpoczął
się wyścig „Solidarności” i Olimpijczyków. Wśród
zebranych nie zabrakło także naszych polskich medalistów olimpijskich, którzy od lat towarzyszą imprezie.

Podczas oficjalnych wystąpień padło wiele ciepłych słów pod adresem prezydenta Lublina, który wspierał organizację wyścigu. Jeszcze goręcej
dziękowano
przewodniczącemu ZR
Środkowowschodniego
NSZZ „Solidarność”, Marianowi Królowi, który od
lat starał się
o wpisanie Lublina w trasę
wyścigu. Nam
pozostaje
mieć nadzieję, że czerwcowy strat to
początek nowej, kolarskiej
tradycji w naszym mieście.
Agnieszka Kosierb

26 m
aja
–

Punktualnie o 10:50 kolarze wyruszyli na trasę.
W Lublinie mieli do pokonania kilkukilometrowy
odcinek rundy honorowej, by potem, w Niedrzwicy
Kościelnej, rozpocząć prawdziwe ściganie się aż
do Krosna. Tam bowiem kończy się pierwszy etap
wyścigu, który potrwa do soboty i zakończy się

w Łodzi. Bo to właśnie Region Łódzki NSZZ „Solidarność” jest głównym organizatorem i pomysłodawcą tej wyjątkowej imprezy.
Jak zapowiedzieli organizatorzy, w przyszłym
roku w Lublinie będzie meta jednego z odcinków
i start do następnego. Jest więc szansa, że będziemy mogli oklaskiwać zwycięzców etapu.
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XXI Bieg „Solidarności” podsumowany!
Spotkanie ze sponsorami, nauczycielami, dyrektorami szkół, wolontariuszami i pracownikami ZR
było okazją do podsumowania XXI Biegu „Solidarności”. Pomimo długiego weekendu, podczas którego w tym roku odbywała się rywalizacja, biegacze
licznie stawili się na starcie. Również Półmaraton
Solidarności cieszył się dużym zainteresowaniem.
Były wiec powody, by podziękować tym, bez których nie sposób zorganizować tak dużą imprezę. Na
początku wyrazy wdzięczności zostały skierowane
do lubelskich firm, które zapewniały nam finansowe
wsparcie. To dzięki nim uczestnicy mogą liczyć na
atrakcyjne nagrody.
6. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Lublinie
7. Gimnazjum nr 11 Lublin
8. Szkoła podstawowa nr 24 Lublin
9. I Liceum Ogólnokształcące Lublin
10. Gimnazjum nr 18 Lublin
Na zakończenie przewodniczący ZR, Marian
Król, zwrócił się do związkowców, którzy co roku pomagają przy organizacji biegu, angażując swój czas
i siły, zarówno w dniu imprezy, jak również podczas
przygotowań i podsumowań. Nie zabrakło także po-

Kolejne podziękowania odebrali nauczyciele
i dyrektorzy szkół. Bez ich zaangażowania na pewno nie moglibyśmy poszczycić się tak dużym zainteresowaniem zawodami wśród dzieci i młodzieży.
Od lat szkoły rywalizują między sobą jeśli chodzi
o liczebność reprezentacji z danej placówki. W tym
roku pierwsza dziesiątka wyglądała następująco:
1. II Liceum Ogólnokształcące Lublin
2. III Liceum Ogólnokształcące Lublin
3. Zespół Szkół im. św. Stanisława Kostki w Lublinie – „Biskupiak”
4. Szkoła podstawowa nr 10 Lublin
5. Gimnazjum nr 9 Lublin
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dziękowań dla pracowników ZR, dla których praca
przy biegu jest dodatkowym zadaniem w normalnej, codziennej pracy.
Wszyscy zebrani byli
zgodni co do jednego –
warto organizować Bieg
Solidarności, bo uśmiech
na twarzach uczestników,
radość zwycięzców oraz
emocje kibiców są niepowtarzalne i dają motywacje do przygotowywania
kolejnych edycji.
Agnieszka Kosierb
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Lubelski Lipiec 1980 w pigułce!
8 VII 1980 zastrajkowano w WSK PZL Świdnik, 11 VII 1980 podpisano
w WSK PZL pierwsze tego lata porozumienie pracowników z władzami.
11-14 VII 1980 strajk objął największy zakład w Regionie: FSC w Lublinie.
16 VII 1980 w Lokomotywowni Pozaklasowej PKP Lublin rozpoczął się strajk kolejarzy, który
w kolejnych dniach objął cały Węzeł PKP Lublin i trwał do 19 VII 1980.
18-19 VII 1980 strajki w Lublinie przybrały charakter strajku powszechnego: strajkowało prawie
80 zakładów, m.in. PKP, MPK, Przedsiębiorstwo Transportu Handlu Wewnętrznego (zaopatrzenie sklepów). Miasto zostało sparaliżowane; strajki nie były jednak skoordynowane i nie powstał
międzyzakładowy komitet strajkowy. Oprócz Lublina strajki objęły wiele mniejszych miast Regionu: Puławy, Lubartów, Poniatowa, Kraśnik, Chełm, Opole Lubelskie, Radzyń Podlaski, Tomaszów
Lubelski i in.
W kolejnych dniach, m.in. wskutek wprowadzenia w wielu branżach wolnego poniedziałku (21
VII 1980) przed świętem 22 Lipca, strajki zaczęły stopniowo wygasać. Lubelskie strajki miały,
mimo ich masowości, pokojowy charakter: wiece odbywały się wewnątrz zakładów, tam też formułowano postulaty i prowadzono negocjacje z władzami. W sumie zgłoszono ok. 1,2 tys. wniosków
i postulatów, „zinwentaryzowanych” przez ówczesne władze. Dominowały żądania o charakterze
pracowniczym, socjalnym i ekonomicznym.
na podst. www.encyklopedia-solidarnosci.pl
Wspomnienia pana Ryszarda Blajerskiego

33 lata po strajku w LZNS-ie
Mijają lata, czasy i ludzie
się zmieniają… Są jednak wydarzenia, które wyciskają
piętno historii i o których
nie można zapominać. Do
takich niewątpliwie należą
strajki na Lubelszczyźnie
w 1980 roku.
Ryszard Blajerski, uczestnik strajku w LZNS-ie tak
wspomina tamte dni:
To był wyjątkowy czas.
Byłem młody, pełen entuzjazmu, gotów do działania. I to
działanie podjąłem, razem
z innymi. Dlaczego? Ponieważ w tym czasie atmosfera
w Polsce była już nie do zniesienia. Wszędzie panoszyło
się kłamstwo i obłuda, ludzie
mieli dość propagandy sukcesu. Ówczesna władza robiła
wszystko, by skłócić ludzi ze
sobą, na każdym szczeblu
w zakładzie pracy – w zasadzie wszędzie.
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Strajki to była konsekwencja
oczekiwania, które czuło się już

od 1970 roku. Tak naprawdę potrzebny był tylko pretekst do wybuchu gniewu, a młodzieńcze
emocje zrobiły resztę.
Czy się baliśmy? Oczywiście, że tak. Wiedzieliśmy, co się działo w Radomiu, mieliśmy świadomość
konsekwencji. Ale z drugiej
strony czuliśmy, ze tak dalej
nie można żyć. Robotnicy
słuchali radia Wolna Europa, były kolportowane niezależne pisma. Przygotowywaliśmy się do rewolucji bez
rewolucji. Owszem, nie obyło
się bez prowokacji, byli tacy,
którzy przestrzegali, straszyli. Ale emocje okazały się silniejsze niż strach.
Dziś mogę powiedzieć, że
był to najpiękniejszy okres
mojego życia. Nic nie odda tej
atmosfery koleżeństwa, jedności.
Agnieszka Kosierb

Biuletyn Informacyjny Nr 11 (843), 15.07.2013

Woda, słońce… i kajak!

Rozpoczęły się wakacje, niektórzy już cieszą się zasłużonym urlopem, inni jeszcze muszą pracować.
Ale soboty zwykle mamy wolne i okazuje się, że można je fantastycznie wykorzystać. Jak? Wybierając się
na spływ kajakowy!
Tak też postanowiła zrobić grupa ponad siedemdziesięciu osób, które w ostatni weekend wybrały się
na spływ Wieprzem. W ten sposób związkowcy z NSZZ
„Solidarność” i członkowie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” uczcili 33. rocznicę lubelskich strajków.

Pogoda była piękna, humory dopisywały. 20-km
odcinek rzeki, który trzeba było pokonać kajakiem, zachęcał pięknymi widokami i możliwością relaksu. Jak
przekonywali mnie wytrawni kajakarze, nie ma lepszego sposobu na odpoczynek i wyciszenie po codziennym zabieganiu. I przyznaję, że atmosfera udzieliła się także mnie, choć obserwowałam wszystko
z brzegu.
Nie obyło się bez przygód, niektórzy przekonali
się, że woda w rzece jest nawet ciepła i przynosi
orzeźwienie w upalny dzień… Na szczęście były to
niegroźne kąpiele i wszyscy w świetnych humorach
dotarli na miejsce, gdzie na uczestników czekał zasłużony posiłek.
Agnieszka Kosierb
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33. rocznica Lubelskiego Lipca 1980

„Stąd ruszyła lawina…”
W tym roku mijają 33 lata od strajków na Lubelszczyźnie. Wydarzenia, znane pod nazwą Lubelskiego Lipca
1980, dały początek fali protestów w całej Polsce, które
zakończyły się podpisaniem porozumień sierpniowych.
Jak podkreślał podczas niedzielnych uroczystości
w Świdniku Ireneusz Haczewski, twórca Radia Solidarność, to właśnie Świdnik dał hasło do zmian. I to zmian
nie tylko w naszym kraju, ale na całym świecie. Mamy
więc niewątpliwie powody do dumy.
W ramach obchodów rocznicowych Zarząd
Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” przygotował szereg atrakcji. Punktem centralnym uroczystości była msza św.
w kościele NMP Matki Kościoła w Świdniku. Po
wspólnej modlitwie cześć uczestników wyruszyła w rajdzie rowerowym „Od Dzwonu Wolności
do Pomnika Wdzięczności”. Tam związkowcy,
z przewodniczącym Marianem Królem na czele,
przedstawiciele władz miasta, województwa oraz
parlamentarzystów złożyli kwiaty.

Jednocześnie w Świdniku trwało okolicznościowe
spotkanie z uczestnikami strajków w WSK Świdnik
w 1980 roku. Zebrani obejrzeli dokumentalny film o
działalności Niezależnego Radia Solidarność, które w
tym roku świętuje 30 lat swojego istnienia.
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Nie
zabrakło także
czegoś dla ducha. Koncert
w wykonaniu
Magdaleny
Celińskiej,
Piotra Selima,

Moniki Kowalczyk i Agnieszki Nowak wzbudził wiele
emocji. Pieśń „Mury”, Jacka Kaczmarskiego, zebrani
wykonali na stojąco razem z artystami.
Tradycyjnie, 8 lipca, dokładnie w dzień rozpoczęcia
strajku w Świdniku, odbyły się okolicznościowe uroczystości przy pomniku Świdnickiego Lipca na terenie
WSK Świdnik.
Obchody 33. rocznicy strajków na Lubelszczyźnie
potrwają do 25 lipca 2013 r. W programie organizatorzy przewidzieli jeszcze rozgrywki historycznych gier
planszowych, wystawę o Lubelskim Lipcu, wycieczki
po zakładach pracy, które wzięły udział w strajku i wiele
innych atrakcji, na które serdecznie zapraszamy.
Agnieszka Kosierb
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APEL
do wszystkich ludzi, którym na sercu leży dobro
Rzeczpospolitej i Polskich Kolei Państwowych
Członkowie naszego związku – lubelscy kolejarze – apelują o pomoc w zdiagnozowaniu
aktualnej kondycji polskich kolei oraz znalezienie sposobu na zmianę losu, który gotują decydenci zarządzający Grupą PKP.
Konieczne jest znalezienie jednoznacznych odpowiedzi na poniższe pytania:
1. Jak długo jeszcze musimy czekać, aż w Rzeczpospolitej znajdzie się ktoś, kto na poważnie
zajmie się tym, co wyprawiają decydenci w PKP, doprowadzając do ich destrukcji?
Polskich kolejarzy sprowadza się do roli bezwolnych odbiorców decyzji, niszczących naszą
firmę. Zarządzający kolejami ludzie prowadzą tak wielki i skomplikowany podmiot, o olbrzymiej wrażliwości na wszelkie nieodpowiedzialne posunięcia zarządcze, bez koniecznej
wiedzy i doświadczenia.
2. Ilu jeszcze kolejarzy musi podjąć próbę samospalenia, aby dotarło do świadomości podejmujących decyzje, że polskie koleje nie mogą stanowić poligonu doświadczalnego?
Nie można mieć na uwadze tylko korporacyjności, a pomijać inne mechanizmy, zasady
i normy, a przede wszystkim załogę, biorącą udział w skomplikowanym procesie służenia
polskiemu społeczeństwu. Równie szkodliwy jest brak decyzji, który nasz Wielki Rodak,
Błogosławiony Jan Paweł II, nazwał grzechem zaniechania.
3. Ile władze PKP, i związanych z nią spółek, bezsensownie i bezproduktywnie wydały, i wydają w dalszym ciągu, pieniędzy na niczemu nie służące ekspertyzy, programy i szkolenia?
Jedynym ich celem wydaje się być nabijanie kabzy kolesiom. Czy prawdą jest, że są to
dziesiątki milionów złotych?
4. Jak długo jeszcze będzie trwało przyzwolenie na zatrudnianie całej rzeszy wysokopłatnych
pracowników, którzy nie mają zielonego pojęcia o funkcjonowaniu PKP? Operowanie przez
nich oklepanymi formułkami wzbudza śmiech u ciężko pracujących kolejarzy, którzy nie
potrafią zrozumieć celu ich zatrudniania – chyba, że jest nim szybsze pogrążenie polskich
kolei?
5. O ile zwiększyła się liczba pracowników central spółek kolejowych? Produkują oni jedynie
tony papieru i beznadziejne polecenia, aby jakoś uzasadnić swoją obecność w strukturach.
6. Ilu w tym czasie kolejarzy, wykonujących niezwykle trudną i odpowiedzialną pracę na
podstawowych stanowiskach, związanych chociażby z bezpieczeństwem ruchu pociągów,
musiało odejść z PKP?
7. Dlaczego nikt nie zajmuje się fatalnym stanem bezpieczeństwa pasażerów i klientów przewozów towarowych, a także samych kolejarzy, spowodowanym powyższymi dysproporcjami w zatrudnieniu?
8. Czy znajdzie się ktoś, kto zmusi rządzący naszym krajem do wyjaśnienia, dlaczego tak
ochoczo powołują się na europejskie rozwiązania w różnych dziedzinach, a milczą w kwestii udziału państwa polskiego w funkcjonowaniu PKP zestawiając to ze standardami europejskimi?
9. 21 lipca 2013 r. obchodzimy uroczyście 33 rocznicę zrywu lubelskich kolejarzy. To oni
swą postawą na torach dali piękne świadectwo, że działając razem można zainicjować
epokowe wydarzenia, których wymiar wykracza daleko poza lokalną historię. Co mamy
powiedzieć bohaterom tamtych dni o naszej współczesnej postawie, jaką przyjmujemy
wobec doktrynerów niszczących polskie koleje?
10.Czy jest przyzwolenie na to, ażeby towarzysz Lenin przewracał się w grobie z zazdrości, że
nawet on sam nie był w stanie dojść do takiej doskonałości we wprowadzaniu centralizmu
zarządzania i nepotyzmu politycznego, jaki zapanował w PKP za rządów aktualnej ekipy
klasy próżniaczej?
Adam Szczerbatko, przewodniczący NSZZ „S”
przy PKP Energetyka SA Zakład Lubelski
Lublin, 1 lipca 2013 r.
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Zagrożenia
dla Lubelszczyzny
Pomyślność Lubelszczyzny jest poważnie zagrożona.
Statystyki dotyczące sytuacji gospodarczej lokują nas
na ostatnich miejscach w Polsce.
Jesteśmy jednym z najsłabiej
rozwiniętych regionów, o najniższym poziomie uprzemysłowienia. Udział naszego województwa
w krajowej produkcji przemysłowej
sięga zaledwie 2,5% i z roku na rok
wykazuje tendencje spadkową. Pod
względem wartości produkcji przemysłowej, w przeliczeniu na jednego
mieszkańca, Lubelszczyzna zajęła
ostatnie miejsce. Gospodarka naszego regionu jest zacofana i aż w 60%
opiera się na nisko zaawansowanych
technologiach. Rolnictwo, zatrudniające blisko jedną trzecią wszystkich
pracujących na Lubelszczyźnie, jest
także zacofane, a przy tym bardzo nisko produktywne.
Nasz region pozostaje również
na ostatnich miejscach w kraju, jeśli
chodzi o wskaźniki aktywności zawodowej ludności. Stopa bezrobocia
wynosi na Lubelszczyźnie 14,9%,
przy średnim poziomie 14,3% w całym kraju.
Również produkt krajowy brutto
(PKB) na jednego mieszkańca jest na
Lubelszczyźnie prawie o jedną trzecią
niższy od średniej krajowej, co lokuje
nas na przedostatnim miejscu w Polsce.
Dynamika wzrostu PKB jest znacznie
niższa niż w całym kraju, a w 2009r.
była nawet ujemna, gdy wzrost PKB
w kraju wynosił 1,6%. Niski poziom
PKB jest przyczyną niedostatku
mieszkańców regionu. Przeciętne dochody mieszkańca województwa lubelskiego stanowią nieco ponad 80%
poziomu ogólnokrajowego. Jesteśmy
pod względem dochodów na przedostatnim miejscu w kraju. A co gorsze mamy najwyższy w kraju, prawie
30%, wskaźnik zagrożenia ubóstwem.
Radykalnie pogarszająca się sytuacja gospodarcza Lubelszczyzny
martwi także z innego powodu. Od lat
naszemu regionowi brakuje spójnej
strategii rozwoju, która uwzględniała-
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by te negatywne procesy gospodarcze.
Lokalne władze nie mają żadnej wizji
rozwoju Lubelszczyzny. Paradoksalnie, jedyną dziedziną, której postęp
obserwujemy w ostatnich latach, jest
ogromny rozrost administracji publicznej. Warto zaznaczyć, że udział sektora
instytucji rządowych i samorządowych,
który w naszym kraju kształtuje się na
poziomie 15%, w naszym regionie sięga aż 21%. Żadne inne województwo
w Polsce nie ma tak dużego udziału
administracji publicznej w tworzeniu
wartości dodanej.
Obawy wśród mieszkańców Lubelszczyzny, oprócz pogarszającej się
sytuacji gospodarczej i braku wizji
rozwoju, budzą spadkowe tendencje
demograficzne. W okresie ostatnich 10
lat (2002-2012) współczynnik wzrostu ludności w naszym kraju wynosił
0,7%, natomiast w regionie lubelskim
był ujemny i wynosił –1,1%.
Od kilku lat rodzi się nas mniej
niż umiera. Średnio każdego roku
jest to liczba sięgająca prawie 1,8
tys. osób. Corocznie też z naszego regionu migruje 4-5 tys. osób
i są to w większości osoby poniżej 35 roku życia. Szacuje się, że
w 2035r. liczba ludności Lubelszczyzny zmniejszy się o prawie 13%.
Ale nie tylko będzie nas na Lubelszczyźnie mniej. Będziemy także starsi.
Tendencje te są szczególnie niebezpieczne z perspektywy rynku pracy. Będzie bowiem przyrastać liczba osób w wieku poprodukcyjnym.
W 2035 r. będzie ich o 41% więcej niż
obecnie.
Jeszcze gorsze są zagrożenia społeczno-kulturowe, z jakimi dzisiaj
coraz częściej musimy się zderzać.
Jednym z najważniejszych jest brak
należytej ochrony rodziny, której
byt jest coraz bardziej zagrożony.
Liczba zawieranych małżeństw systematycznie maleje, ponadto rośnie

liczba rozwodów (w 2011r. na 1000
małżeństw w woj. lubelskim przypadło prawie 231 rozwodów). Polskim rodzinom żyje się coraz gorzej, trudniej jest im zaspokoić swoje podstawowe potrzeby. Państwo
nie prowadzi polityki prorodzinnej.
Jest obojętne na los polskich rodzin
i ich dzieci. Ale zagrożenia dotyczą
nie tylko sytuacji materialnej.
Żyjemy w czasach, gdy w Polsce
toczy się dyskusja nad prawnym uznaniem alternatywnych form rodziny. Jej
namacalnym przykładem była niedawna debata w Sejmie nad projektami
legalizacji w Polsce związków partnerskich. W dużej mierze trwająca debata
jest wynikiem epatowania w mediach
i całej przestrzeni publicznej filozofii
Gender. Uderza ona w podstawy cywilizacji chrześcijańskiej, mówiąc, że
płeć człowieka jest kwestią jego wyboru, a rodzina jest jedynie jedną z wielu
form realizowania potrzeb człowieka.
Coraz częściej ideologia ta znajduje
swoich gorących zwolenników także
w Polsce. Są wśród nich również politycy reprezentujący Lubelszczyznę.
Jeśli nie zaczniemy się bronić
przed tymi szkodliwymi ideami, życie nasze i naszych rodzin pozostanie
zagrożone. Dlatego musimy wreszcie
„obudzić się” i włączyć do walki z nowymi, coraz bardziej niebezpiecznymi, zagrożeniami dla naszych rodzin
i ich przyszłości.
Zmieńmy to razem!!!
Leszek Pietrzak
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Gdy w 1995 r., podczas światowej
Konferencji Kobiet w Pekinie, zorganizowanej pod auspicjami ONZ,
pojawiło się słowo: gender, nikt na
świecie nie zwrócił na nie uwagi. Opinia światowa długo nie reagowała na
ekspansję nowej ideologii, uderzającej
w podstawy naszej cywilizacji.
Ideologia ta mówi nam, że mamy
więcej niż dwie płcie, bo oprócz heteroseksualnych kobiet i mężczyzn,
są także homoseksualni mężczyźni,
homoseksualne kobiety oraz osoby
biseksualne i transseksualne. Gender
proponuje wprowadzenie zasady swobodnego wyboru płci, która w znaczeniu społecznym może różnić się od
płci w znaczeniu biologicznym.
Zwolennicy gender domagają się
prawnych gwarancji swobody wybo-

Stop
Gender!

ru płci. Tworzą własne lobby, które
w ostatnich latach wywiera coraz silniejszy wpływ na rządy i elity wielu
krajów. Ideologię tę coraz częściej
popierają instytucje finansowe i międzynarodowe. Gender dąży zatem do
przeprowadzenia globalnej rewolucji
seksualnej, w wyniku której dotychczasowy ład społeczny, w którym
podstawą była rodzina rozumiana
jako związek mężczyzny i kobiety,
zostałby zburzony.
Musimy bronić się przed tą diabelską ideologią, która chce zburzyć
podstawy naszej cywilizacji. Musimy
zrobić wszystko, aby współczesny
człowiek stał się w pełni świadomy
tego zagrożenia. Bez tego czeka nas
w przyszłości cywilizacyjna zagłada.

Leszek Pietrzak

„Solidarność” z Rodziną
Lubelska „Solidarność” rozpoczęła kolejną akcję informacyjno-protestacyjną. Tym razem związkowcy chcą zwrócić
uwagę na sytuację rodziny w Polsce, a także pokazać miejsce
Lubelszczyzny na tle kraju i Europy.
Jako pierwszy happening, z wozem zaprzężonym w konia, mógł zobaczyć Zamość. Bo właśnie tam, 23 czerwca br. ,
przybyli związkowcy, z transparentem mówiącym: „Lubelskie
skansenem Europy”. Taki wniosek można wysnuć z analizy
danych statystycznych, dotyczących naszego województwa –
podkreślał Marian Król, przewodniczący ZR. Na specjalnie
przygotowanych planszach zebrani mogli poczytać, jak rządy
krajów Unii Europejskiej dbają o dobro rodziny.
Na koniec uczestnicy happeningu obudzili premiera Tuska, który zadeklarował, że w najbliższym czasie na Zamojszczyźnie powstanie fabryka wozów drabiniastych.
Związkowcy z Regionu Środkowowschodniego planują z akcją informacyjna odwiedzać kolejne miasta powiatowe Lubelszczyzny.
red.
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STANOWISKO NR 6/XXV/13
Prezydium Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”
z dnia 14 czerwca 2013 r.
Prezydium ZR wyraża oburzenie wobec zmian
w przepisach dotyczących czasu pracy, przegłosowanych 13 czerwca 2013 r. w Sejmie Rzeczypospolitej.
Wprowadzenie w życie nowych przepisów
znacznie pogorszy standardy pracy polskich pracowników. Ponadto spowoduje obniżenie realnych
dochodów Polaków, a co za tym idzie, ograniczenie popytu wewnętrznego. Osłabi to i tak już słabą
gospodarkę. Obawiamy się również, że zmiany te
spowodują kolejny wzrost bezrobocia w naszym
kraju.
Ta nowelizacja łamie wszelkie ratyfikowane
przez Polskę konwencje i umowy międzynarodowe.

Nie możemy pozwolić, by po raz kolejny okradano
pracowników.
Rząd powinien zadbać o możliwości rozwoju polskich przedsiębiorców, a tymczasem stale pogarszają się warunki działalności gospodarczej rodzimych pracodawców, a faworyzuje się zagraniczne
podmioty.
W Polsce nie istnieje już dialog społeczny, a rządzący czują się zupełnie bezkarni. Społeczeństwo
jest zmuszone do podejmowania coraz bardziej radykalnych form w upominaniu się o swoje prawa.
Żądamy od koalicji rządzącej wycofania się ze
zmian w Kodeksie Pracy dotyczących okresu rozliczeniowego czasu pracy!

Zorganizowani
w lubelskich
żłobkach!

Wyniki referendum
sondażowego

Pracownicy Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie zastanawiali się jak poprawić swoją sytuację
i atmosferę w pracy – w efekcie powstała nowa organizacja „Solidarności”. W ciągu dwóch tygodni,
przy wsparciu Działu Rozwoju ZR, do związku zapisało się około 100 pracowników i chętnych wciąż
przybywa. Obecnie organizacja liczy 125 osób.
Pracownicy żłobków chcą mieć realny wpływ na
warunki i higienę pracy oraz poprawę atmosfery.
Ponadto liczą na wspólne ustalenia w sprawie regulaminu pracy i rozwiązywanie problemów. Starają się również, by maluchy, nad którymi sprawują
opiekę, miały jak najlepsze warunki rozwoju.
Serdecznie zapraszają do współpracy pracodawcę oraz organ prowadzący, czyli Urząd Miasta
Lublin. W tych działaniach wspiera ich Region Środkowowschodni NSZZ „Solidarność”.
Gratulujemy i życzymy sukcesów w działalności
związkowej i pracy zawodowej!
Daria Gładosz
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Komisja Krajowa podsumowała wyniki referendum sondażowego. Na dzień 19 czerwca w referendum udział wzięło 493 587 osób, co na ten moment
stanowi – 72,59 proc. uprawnionych.
W Regionie Dolny Śląsk trwa głosowanie, które
zakończy się w czerwcu. Zakładamy, że ogólna frekwencja wyniesie ponad 80 proc. członków Związku.
Na pierwsze pytanie dot. udziału w strajku
w zakładzie pracy, na tak odpowiedziało – 415
243 osób, co stanowi 84,12 proc. biorących udział
w głosowaniu.
Na drugie pytanie dot. udział w ogólnopolskiej manifestacji w Warszawie, na tak odpowiedziało – 427 215 osób, co stanowi 86,55 proc. biorących udział w głosowaniu.
Przy okazji naszego referendum, czego nie wliczaliśmy do podanych powyżej statystyk, wypowiedziało
się blisko 153 tys.
osób
niezrzeszonych.
Komisja Krajowa
składa
serdeczne
podziękowania wszystkim członkom Związku biorącym udział w głosowaniu, a także naszym Koleżankom i Kolegom z Regionów, organizacji zakładowych i międzyzakładowych pracującym przy
przeprowadzeniu referendum.
Dział Informacji KK
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Czy wiecie, że ...
Co piąty wyjeżdżający na wakacje turysta zabiera ze sobą laptopa – wynika z badań przeprowadzonych przez firmę AP-Ipsos. Z tych samych badań wynika, iż osiemdziesiąt procent turystów nie rozstaje
się na wakacjach ze swoim telefonem komórkowym.
Większość ankietowanych przyznała, iż nie zabierałoby
ze sobą ani komputera, ani komórki, gdyby nie wymagała tego ich praca.
Z tych powodów aż dwadzieścia procent osób podczas wakacji regularnie pracuje i sprawdza wiadomości
z firmy. Blisko połowa badanych sprawdza pocztę elektroniczną, a dokładnie co druga osoba wiadomości głosowe nagrane w telefonie komórkowym.
Na wakacje z laptopem jadą głównie osoby poniżej czterdziestego roku życia. Stały dostęp do informacji jest bardziej
niezbędny mężczyznom. A prawda jest taka, iż rzeczy, które
teoretycznie mają zapewniać wolność i niezależność, powodują uzależnienie od pracy i od posiadania ich samych.
www.pmedia.pl
Tatrzańska niedźwiedzica co cztery godziny wysyła sms-a
z informacją o swoim położeniu. Jest to możliwe dzięki założonej obroży z wmontowanym GPS-em i specjalnym telefonem komórkowym podarowanej przez Instytut Ochrony Środowiska PAN. To pierwszy tego typu eksperyment w Polsce.
Wcześniej Tatrzański Park Narodowy monitorował dwa
niedźwiedzie – samicę i samca, które posiadały obrożę
znadajnikiem radiowym. Dwóch pracowników parku patrolując teren wyłapywało sygnał radiowy, jeśli znajdowali
się blisko zwierzęcia z obrożą. Bywało jednak, że zwierzę
znikało poza zasięg, przechodząc na słowacką stronę Tatr.
„Obserwacja zwierząt wyposażonych w nadajniki radiowe, czyli telemetria, to duży postęp w monitorowaniu
niedźwiedzi, ale nie dający zbyt częstych informacji” –
podkreśla Paweł Skawiński, dyrektor Tatrzańskiego
Parku Narodowego. „Teraz, dzięki współpracy z Polkomtelem, dwa nasze niedźwiedzie będą monitorowane
praktycznie bez przerwy, a to da o wiele dokładniejsze
informacje” – dodaje.
Obroża została założona takiej samicy, która utraciła
naturalny lęk przed człowiekiem. Zwierzę musiało zostać chwilowo uśpione. Oprócz założenia obroży, pracownicy parku dokonali w tym czasie pomiarów stopy
i łapy, ocenili jej wagę, pobrali do badań genetycznych
sierść. Bateria w jej obroży powinna starczyć na co najmniej dwa lata. Żeby mogła działać jak najdłużej, z czasem częstotliwość wysyłania sygnałów zostanie zmniejszona do ośmiu godzin, a potem nawet do doby.
„Będziemy wiedzieć, gdzie niedźwiedź żeruje, czy
zbliża się do osad ludzkich, schronisk czy koszarów
z owcami. Czy wykorzystuje do żerowania szlaki. Ta
ostatnia informacja pozwoli wytypować miejsca niebezpieczne dla turystów” - opowiada Paweł Skawiński.
www.pmedia.pl
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Z K O M I S J I KRAJOWEJ

Jak państwo
marnuje nasze
pieniądze
Nieprawidłowości na kwotę 18,7 mld zł wykryła Najwyższa Izba Kontroli w instytucjach publicznych w 2012
roku. Skala trwonienia publicznych pieniędzy jeszcze nigdy
w historii nie była tak ogromna. Kwota 18,7 mld zł jest kompletnie abstrakcyjna nawet dla bardzo bogatego człowieka.
To mniej więcej tyle, co łączne roczne wydatki Katowic,
Wrocławia, Krakowa, Poznania, Gdańska i Łodzi, albo też
połowa wpływów do budżetu z podatku PIT (…).
Autorzy sprawozdania z działalności NIK za 2012
rok podzielili wykryte nieprawidłowości na trzy kategorie. Pierwsza grupa to różnego rodzaju błędy w księgach
rachunkowych i sprawozdaniach finansowych instytucji
publicznych. Nieprawidłowości z tego tytułu wyniosły
w ubiegłym roku 14,7 mld zł. Kolejne 1,7 mld to kwoty
wydane z naruszeniem prawa. Reszta, czyli 2,3 mld zł, to
m.in. pieniądze wyrzucone w błoto wskutek różnego rodzaju niegospodarności, a także dochody utracone w wyniku
niewłaściwego postępowania kontrolowanych podmiotów.
NIK w 2012 roku przeprowadził ponad 400 kontroli.
Błędy urzędników na mniejszą lub większą skalę, czy też
umyślne łamanie przepisów wykryto niemal wszędzie
tam, gdzie wydawane były pieniądze podatników. Choć
nie wszystkie kontrole zakończyły się oceną negatywną,
to ze świecą szukać instytucji, co do działalności których
kontrolerzy nie mieliby żadnych zastrzeżeń.
Sporo miejsca w sprawozdaniu Izby poświęcono wydatkom na infrastrukturę drogową. Autorzy raportu, jako jeden
z najbardziej rażących przykładów marnowania publicznych środków, wymieniają m.in. warszawski fragment drogi ekspresowej S8 łączący węzły „Konotopa” i „Prymasa
Tysiąclecia”. Nadużycia przy budowie tego odcinka drogi
kontrolerzy wyliczyli na ponad 153 mln zł. Jak wskazuje
NIK, nieprawidłowości przy prowadzonych w Polsce inwestycjach infrastrukturalnych pojawiają się już na etapie
przetargów i pozyskiwania środków. Tylko Warszawa, Łódź
i Poznań w ubiegłym roku straciły blisko 25 mln zł dofinansowania UE, ponieważ przetargi na budowę dróg zostały
rozpisane z naruszeniem ustawy o zamówieniach publicznych. Z kolei sama realizacja inwestycji to niejednokrotnie prawdziwy popis niegospodarności i niekompetencji
urzędników. Drogi są budowane niezgodnie z pierwotnymi
projektami, często bez odpowiednich zezwoleń, na cześć
robót wydaje się nawet kilkakrotnie więcej, niż wynikałoby
z cen rynkowych, a po zakończeniu prac, zazwyczaj grubo po terminie, budowy są odbierane mimo usterek i wad
technicznych.
www.solidarnosc.org.pl
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Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność”
Wreszcie rozpoczęły się wakacje. Czas oczekiwany nie tylko przez dzieci i młodzież, ale także dorosłych. Wszyscy bowiem potrzebujemy odpoczynku i regeneracji sił. Zakończyły się zajęcia
edukacyjne w roku szkolnym 2012/2013. Jaki był
ten rok szkolny? Jak zawsze był to czas  wytężonej
pracy, tych którzy nauczają i tych, którzy są uczeni. Niestety był to (i jest) czas wielkiego niepokoju
w polskiej oświacie. Nieustanne, nieprzemyślane
wprowadzanie zmian skutkuje chaosem prawnym,
który bardzo utrudnia pracę szkół i placówek oświatowych. Efekt tych działań to znaczące obniżanie
jakości kształcenia. Problemów w polskiej oświacie
jest tak wiele, że nie sposób odnieść się do wszystkich. Zasygnalizujemy tylko niektóre z nich:
• Nowa podstawa kształcenia ogólnego, wprowadzona rozporządzeniem MEN, mimo ogromnego sprzeciwu wielu środowisk, w tym także
naukowych, jest już realizowana na wszystkich
etapach kształcenia. Za dwa lata przekonamy
się dobitnie, jakie będą jej skutki. Już teraz
mamy wiele sygnałów ostrzegawczych – niestety nie chcą ich zauważyć rządzący. A koszty
poniosą nasze dzieci.
• Obniżenie obowiązku szkolnego – rząd za
wszelką cenę chce obowiązkowo wprowadzić
sześciolatki do szkół. Zamęt towarzyszący tej
decyzji, zmiana ustaw i wynikających z nich terminów, przyprawia o zawrót głowy. Warto przypomnieć, że obecnie funkcjonujące rozwiązanie
jest dobre – to rodzice, po zasięgnięciu fachowej
opinii w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, decydują o posłaniu sześciolatka do szkoły.
Rząd, wbrew wielu opiniom naukowym, raportom pokazującym, że szkoły nie są gotowe do
powszechnego przyjęcia sześciolatków, zdaniu
rodziców wyrażonym setkami tysięcy podpisów,
konsekwentnie realizuje swój plan. Dlaczego?
• Likwidacje szkół i przekazywanie ich prowadzenia innym organom niż jednostki samorządu terytorialnego – to efekt niedofinansowania oświaty i nadmiernego obciążania samorządów realizacją wielu zadań, na które nie
otrzymują właściwych środków finansowych.
Oczywiście niż demograficzny jest bezspornym
faktem. Ale likwidacje i zmiany w sieci szkół to
głównie efekt trudności finansowych i zmian
prawnych (podstawa programowa), które wprowadziły zmiany w liczbie godzin na realizację
poszczególnych przedmiotów.
• Czas i warunki pracy nauczycieli – po wielu latach oczekiwań został wreszcie spełniony
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nasz – NSZZ „Solidarność” – postulat o zbadanie rzeczywistego czasu pracy polskich nauczycieli. Zrobił to Instytut Badan Edukacyjnych,
który wyliczył, że typowy polski nauczyciel,
w typowym tygodniu, pracuje 46 godzin i 40 minut (nie wliczono przerw między lekcjami, a te
nie zawsze są dla nauczycieli wolne, bo pełnią
dyżury dbając o bezpieczeństwo dzieci). Tych,
którzy uwierzyli w medialne informacje o tym,
jak krótko pracują polscy nauczyciele, nawet
taki raport nie jest w stanie przekonać. Szczególne powody do wstydu ma resort edukacji, bo
to MEN przekazywało kłamliwe dane (także do
instytucji europejskich) o czasie pracy polskich
pedagogów. Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wystąpiła o dostosowanie zadań i obowiązków nauczycieli tak, aby
ich czas pracy nie przekraczał ustawowych 40
godzin w tygodniu.
Karta Nauczyciela – to „konstytucyjna ustawa”
dla naszej grupy zawodowej. Nauczycielom
wyznaczono szczególnie ważne i społecznie
odpowiedzialne zadanie do wykonania i z tego
powodu nadano nam taki akt prawny. Ulegał on
licznym zmianom, wiele z nich jest niekorzystnych, nie tylko dla nauczycieli, ale także dla
uczniów. Musimy bowiem pamiętać, że warunki pracy dla nauczyciela zawsze są warunkami
nauczania dla ucznia. Ministerstwo Edukacji
Narodowej „uwierzyło”, że swoją nieudolność
w kształtowaniu polityki oświatowej, swoją niekompetencję, skutkująca chaosem prawnym,
wprowadzonym w wyniku przeprowadzanych
zmian do szkół i placówek oświatowych, niedofinansowanie zadań oświatowych w samorządach, przykryją zmianą Karty Nauczyciela.
Przez połowę 2012 roku odbywały się w MEN
spotkania konsultacyjne z udziałem przedstawicieli rządu, jst i reprezentacyjnych organizacji związkowych. Podjęliśmy wówczas próbę
merytorycznej debaty w tej kwestii. 6 grudnia
w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog
w Warszawie” zorganizowaliśmy debatę. Wzięli
w niej udział kompetentni prelegenci w zakresie prawa konstytucyjnego, kondycji zdrowotnej polskich nauczycieli, finansowania oświaty
oraz etosu zawodu nauczyciela. Obecny był
wiceminister edukacji narodowej. Niestety, nie
było przedstawicieli korporacji samorządowych.
Można to ocenić jednoznacznie, chyba sądzą,
że sami wszystko wiedzą najlepiej. Zdziwiliśmy
się ogromnie, kiedy MEN zaprezentowało zało-
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żenia do zmian w ustawie Karta Nauczyciela,
zdziwiliśmy się, bo propozycja MEN znacząco
odbiega od zakresu powadzonych konsultacji.
W trakcie Nadzwyczajnej Rady SKOiW, która
odbyła się 18 czerwca przed gmachem MEN
w Warszawie pokazywaliśmy, że zmiana przygotowana przez MEN jest zła, bo nie służy tym,
którzy w każdej szkole i placówce są najważniejsi, czyli DZIECIOM, tym, którzy realizują
bezpośrednio trud kształcenia, wychowania
i opieki w szkołach i placówkach oświatowych,
czyli NAUCZYCIELOM, tym, którzy są organem
prowadzącym dla ogromnej liczby publicznych
szkół i placówek oświatowych, czyli JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO różnych szczebli. W krótkiej rozmowie podsekretarz stanu Przemysław Krzyżanowski zapewniał nas, że pod koniec czerwca rząd skieruje
projekt zmienianej ustawy do Parlamentu. Dziś
wiemy, że tak się nie stało i mamy prawo sądzić,
że to efekt akcji informacyjno-protestacyjnej,
przeprowadzonej przez nasz Związek. Jednocześnie po raz kolejny rząd pokazał nam, jak
rozumie dialog społeczny, nie uwzględniając
żadnych uwag i opinii skierowanych przez SKOiW NSZZ „Solidarność” do przedłożonego projektu założeń zmian KN. To wszystko pokazuje,
że nasza grupa zawodowa musi być gotowa do
poważnej batalii o Kartę Nauczyciela.
Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli
i Wychowawców na Jasną Górę – już po raz
76 nauczyciele, wychowawcy oraz pracownicy
oświaty z całej Polski licznie przybyli do stóp
Jasnogórskiej Pani. Wielu z nich po prostu
nie wyobraża sobie innego rozpoczęcia wakacji (choć tegoroczny termin zakończenia zajęć
edukacyjnych sprawił, że po powrocie czekały
na nich jeszcze ważne obowiązki). Pielgrzymka
odbywała się pod hasłem: „Wierzę w Jezusa”.
Jak to trafnie ujął bp Edward Dajczak, delegat
KEP ds. Krajowego Duszpasterstwa Nauczycieli: „nauczyciele tu przyjeżdżają na każdą
pielgrzymkę zostawiając swoją rzeczywistość,
by się trochę umocnić”. Rzeczywiście, każdy
taki wyjazd to zyskanie nowych sił, to świadomość, że ludzi myślących, czujących tak samo
jak my jest bardzo dużo i przede wszystkim to
umocnienie w wierze, z której wypływa nadzieja. Zawsze szczególnie wartościowe są wystąpienia w ramach Ogólnopolskiego Sympozjum
Nauczycieli Katolickich. Znamienne były słowa
wypowiedziane w homilii, przez bp Wiesława
Śmigla – „Czyż postawa Maryi w Kanie Galilejskiej nie jest wzorem dla każdego nauczyciela
i wychowawcy? W powołaniu nauczyciela widać bardzo jasno, że często kto inny sieje, kto
inny podlewa, a kto inny zbiera plony. Czasem
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bardzo ciężka praca nie spotyka się z należytą
wdzięcznością, prawdziwe wychowanie wymaga cierpliwości i systematyczności, a jego owoce ujawniają się często po latach. Osobiście
dopiero teraz dostrzegam, jak wiele zdobyłem
umiejętności dzięki moim nauczycielom i mam
świadomość, że za mało okazałem im wdzięczności. Dlatego z taką radością przyjąłem zaproszenie na spotkanie z wami, z nauczycielami
-wychowawcami, chcąc wykorzystać tę okazję,
aby podziękować za wasz trud”. I dalej padły
ważkie słowa – „Prawdziwe wychowanie cechuje się indywidualnym podejściem do ucznia.
Trzeba mieć silne powołanie i dużo siły, aby
w natłoku biurokracji, sprawozdawczości i zmieniających się programów nauczania, nie stracić
z oczu ucznia i jego problemów. Czasem można
odnieść wrażenie, że każda formacja polityczna stawia sobie za punkt honoru, aby przeprowadzić kolejną reformę szkolnictwa. Można się
pogubić w tych zmianach, uzupełnieniach i korektach. Nie wolno tylko zapomnieć, że szkoła
spełnia pomocniczą rolę w stosunku do rodziny
i jej zadaniem jest uczyć i wychowywać, a nie
realizować nawet bardzo ambitne eksperymenty edukacyjne. Nie wolno eksperymentować na
uczniach, bo cena, jaką czasem za to trzeba
zapłacić, jest zbyt wysoka – to życie człowieka,
to przyszłość człowieka”. Kaznodzieja odniósł
się także do bardzo ważnego problemu autorytetu nauczyciela, mówiąc że: „nauczyciel zawsze cieszył się autorytetem, dlatego z Jasnej
Góry niech popłynie prośba do ludzi mediów,
rodziców i wszystkich środowisk, aby uczynić
wszystko, aby nauczyciel cieszył się należnym
szacunkiem. Trzeba podjąć działania, aby przywrócić autorytet nauczyciela”. Miejmy nadzieję,
że te niezwykle wartościowe słowa bp Śmigla
zostaną usłyszane szerzej – nie tylko przez
uczestników pielgrzymki.
Jak co roku, licznie reprezentowani na Jasnej
Górze byli nauczyciele i wychowawcy z Archidiecezji Lubelskiej. To niewątpliwie zasługa ks. Krzysztofa Gałana, Archidiecezjalnego Duszpasterza Nauczycieli i jego współpracowników. Przedstawiciele
Sekcji Oświaty i Wychowania jak zwykle uczestniczyli w wyjeździe organizowanym przez ks. Krzysztofa, który mając świadomość, że na co dzień to
nauczyciele pełnią funkcje opiekuńcze i organizatorskie, zadbał o nasz pełny komfort, otaczając nas
wręcz ojcowską opieką.
Tradycyjnie już SKOiW NSZZ „Solidarność” wystawiła swój poczet sztandarowy, a jej przedstawiciele złożyli dar ołtarza.
Życzę udanego odpoczynku, bo przed nami kolejne trudne zadania.
Teresa Misiuk
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„Solidarność” pamięta

70-ta rocznica ukraińskiego ludobójstwa
ludności polskiej na Wołyniu
Po napaści III Rzeszy na ZSRR – we wrześniu
1941 roku – został utworzony Komisariat Rzeszy
Ukraina, do którego włączono m.in. Wołyń i Podole.
W nadziei na uzyskanie niepodległości przy poparciu
Niemiec – ukraińscy nacjonaliści spod znaku OUN
poszli na szeroką współpracę z niemieckim okupantem. Licznie wstępowali do podporządkowanej
Niemcom ukraińskiej policji pomocniczej i do proniemieckich formacji wojskowych, takich jak dywizja SS
Galizien. Oddziały ukraińskie chętnie uczestniczyły
w pogromach, aresztowaniach i zagładzie
Żydów, dzięki czemu
szkoliły się w skutecznym niszczeniu dużych
grup ludności. Zagłada ludności żydowskiej
przez Niemców stała
się dla ukraińskich nacjonalistów przykładem,
jak można rozprawić się
z ludnością mniejszości
narodowych, zamieszkującą te tereny, na których chcieli w przyszłości ustanowić samostijną Ukrainę.
Wczesną wiosną 1943 roku, kiedy okazało się,
że armia niemiecka zaczęła ponosić klęski na froncie wschodnim, kilka tysięcy ukraińskich policjantów
z terenu Wołynia uciekło z bronią w ręku do lasu,
powiększając szeregi Ukraińskiej Powstańczej Armii.
UPA nie zamierzała walczyć z Niemcami, rozpoczęła natomiast działania bojowe skierowane przeciwko
ludności polskiej. Przywódcy OUN-UPA, m.in. Dmytro Klaczkiwskyj, Wasyl Iwachow i Iwan Łytwynczuk
wydali tajne rozkazy o likwidacji na Wołyniu polskiej
ludności męskiej w wieku od 16 do 60 lat.
Pierwsze napady na pojedynczych Polaków
i odosobnione polskie rodziny miały miejsce już
w grudniu 1942 roku. Masowe mordy, podczas
których niszczono całe polskie wsie, rozpoczęły
się w lutym 1943 roku w powiatach Sarny, Kostopol i Krzemieniec. W dniu 9 lutego 1943 r. oddział
UPA w polskiej wsi Parośla Pierwsza zamordował
około 180 Polaków. Pod koniec marca oddziały
UPA Iwana Łytwyńczuka zabiły również około 180
Polaków w Lipnikach. 23 kwietnia 1943 r. oddział
UPA zamordował ponad 600 osób w Janowej
Dolinie. Fala napadów, rozpoczęta na wscho-
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dzie Wołynia, przesuwała się systematycznie
w kierunku zachodnim. W początkach maja 1943r.
UPA spaliła kilkanaście wsi w powiecie Sarny,
a pod koniec maja zniszczeniu uległo kilkanaście
wsi w powiatach Kostopol i Włodzimierz. Eksterminacja ludności polskiej w maju-czerwcu 1943 r.
rozszerzyła się na powiaty dubieński, łucki i zdołbunowski, zaś w lipcu 1943 r. objęła niemal cały
Wołyń. Do lipca 1943 r. w powiecie Horochow
dokonano napadów na 23 wsie polskie, w powiecie Dubno – na 15,
w powiecie Włodzimierz – na 28 wsi.
Najwięcej mordów
miało miejsce latem
1943 roku. 70 lat temu,
w niedzielę 11 lipca
1943 roku, oddziały UPA
zaatakowały jednocześnie około 100 polskich
miejscowości na Wołyniu.  Akcja ta była starannie przygotowana:
dokonano odpowiedniej
koncentracji oddziałów,
przeprowadzono szeroko zakrojoną akcję
uświadamiania ludności ukraińskiej o konieczności
wymordowania wszystkich Polaków. Polskie wsie
otaczano, by uniemożliwić mieszkańcom ucieczkę.
Rzeź ludności polskiej rozpoczęła się około godz.
3 nad ranem, obejmując swoim zasięgiem kilkanaście wsi w sąsiedztwie miejscowości Poryck (obecnie Pawliwka). Wymordowano wówczas kilkanaście
tysięcy Polaków, niemal wszystkich mieszkańców
atakowanych wiosek; z życiem uszło zaledwie kilkadziesiąt osób. Jeden z oddziałów UPA wtargnął
do kościoła w Porycku. Napastnicy w ciągu pół godziny zabili około 100 wiernych, zgromadzonych na
niedzielnej sumie, w tym dzieci, kobiety i starców.
Podobne niedzielne ataki na kościoły przeprowadzono w szeregu innych miejscowości.
Ukraińscy barbarzyńcy prześcigali się w wymyślaniu tortur, bo pomysłowość i wyrafinowanie w zadawaniu Polakom cierpień były w UPA nagradzane.
Najczęściej mordowano strzelając z broni palnej,
ale nierzadko zabijano też z pomocą siekier, wideł,
kos, pił, noży i młotków. Ukraińcy często zatrzymywali pojedynczych Polaków, po czym zadawali
im okrutne męczarnie, np. przecinali ludzi piłą do
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drewna, odrąbywali siekierą kończyny, wyłupywali oczy, obcinali
nosy lub uszy, palili żywcem. Te
barbarzyńskie metody miały zasiać grozę pośród polskiej ludności, by zmusić ją do ucieczki
z Wołynia oraz zniechęcić do
ewentualnego powrotu na swoje
gospodarstwa w przyszłości.
Organizacja i przebieg mordów świadczą o tym, że w latach
1942–1945 ukraińscy nacjonaliści dokonali na Wołyniu zbrodni
ludobójstwa. Zbrodnie te zostały
zrealizowane pod wpływem chorej, faszystowskiej ideologii grupy
zbrodniarzy z OUN-UPA.
W wyniku ukraińskiego ludobójstwa na Wołyniu śmierć poniosło około 60 tysięcy, zaś w całej
Małopolsce Wschodniej – około
130 tysięcy Polaków. Bezpowrotnie zniszczono ponad 2500 polskich wsi, a ich mieszkańcy, jeśli
zdołali uratować życie, utracili
całe swoje mienie.
Wielu Polaków, którzy uratowali się z ukraińskiej rzezi, osiadło na Lubelszczyźnie. Przez
minione lata starali się podtrzymywać pamięć o tamtych tragicznych wydarzeniach. Po transformacji ustrojowej, kiedy wyjazdy
na Ukrainę stały się łatwiejsze,
Polacy odwiedzali dawne polskie
miejscowości, by upamiętnić ofiary ludobójstwa z pomocą krzyży
i pamiątkowych tablic.
Do akcji upamiętnienia ofiar
Wołynia dołączył też Zarząd
Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”. Latem
każdego roku Zarząd Regionu
organizuje autokarową pielgrzymkę około 100 członków
„Solidarności” z Lubelszczyzny
na Wołyń. Pielgrzymi odwiedzają miejsca martyrologii polskiej
ludności Wołynia i uczestniczą
w patriotycznych uroczystościach, poświęconych pamięci
poległych tam Polaków. Pielgrzymka taka będzie miała miejsce także w tym roku, w 70-tą
rocznicę ukraińskiego ludobójstwa Polaków na Wołyniu.
Jan Sarzyński

Z K O M I S J I KRAJOWEJ
OŚWIADCZENIE
przewodniczącego KK Piotra Dudy
po przegłosowaniu przez Senat RP
zmian w Kodeksie pracy
Głosami 55 senatorów przegłosowana została ustawa zmieniająca
Kodeks pracy. Senatorowie niemal bezrefleksyjnie przyjęli krzywdzące polskich pracowników przepisy. Rządzący pokazali w ten sposób,
że zupełnie nie szanują ciężkiej pracy obywateli, bo nowe przepisy
robią z pracowników niewolników, gotowych do pracy na każde skinienie pracodawcy.
Tak jak już zapowiadałem, nowe przepisy powinny trafić do Trybunału Konstytucyjnego i instytucji międzynarodowych. Nie mamy najmniejszych wątpliwości, że przyznają nam rację, tak jak w przypadku
innych spraw, m.in. tej w Trybunale Konstytucyjnym, dotyczącej czasu
pracy osób niepełnosprawnych. Liczymy też, że skierowaniem skargi
do Trybunału może zająć się sam Prezydent RP, do którego trzy centrale związkowe zwrócą się w tej sprawie.

Absurdalne tłumaczenia, że tzw. uelastycznienie obniży bezrobocie to rządowa bajka. Wystarczy spojrzeć na przykład Włoch czy
Hiszpanii, gdzie popularne są elastyczne formy zatrudnienia – stopa
bezrobocia w tych krajach jest rekordowo wysoka.
Zawieszając udział w Komisji Trójstronnej, liczyliśmy, że ten krok
da obecnej władzy trochę do myślenia i przegłosowana w sejmie ustawa napotka jakiś opór w senacie. Nic bardziej mylnego – rządzący
jasno pokazali, że nie interesuje ich dialog z pracownikami, z reprezentującymi ich związkami zawodowymi.
Zaplanowane na 4 lipca br. spotkanie premiera z pracodawcami
biorącymi udział w Komisji Trójstronnej pokazuje prawdziwe oblicze
dotychczasowych rozmów – tu dawno już powstała koalicja i my w tym
dialogu dwustronnym nie chcemy przeszkadzać.
Dlatego obradujące w Gdańsku Prezydium Sztabu Protestacyjnego Komisji Krajowej wyraziło zdecydowany sprzeciw wobec takiej antypracowniczej polityki. Rozmowy z tym rządem nie mają już
sensu, więc czas powiedzieć DOŚĆ. Jak związkowe DOŚĆ będzie
wyglądało, premier i jego antypracownicze otoczenie dowiedzą się
już we wrześniu, kiedy „Solidarność”, OPZZ i Forum ZZ pojawią się
w Warszawie.
O szczegółach poinformujemy po spotkaniu liderów trzech reprezentatywnych central związkowych, które odbędzie się w stolicy,
11 lipca br.
Piotr Duda
Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
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Janusz Rożek (1921-3013)
30 lipca 1978 r. we wsi Ostrówek, w gminie Milejów, zebrało się ok. 200 chłopów z gmin Milejów,
Siedliszcze i Puchaczów. Powołali oni Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej.
Człowiekiem, z którego inicjatywy powstał Komitet Samoobrony Chłopskiej, który jako pierwszy po rozbiciu PSL domagał się na ziemi Lubelskiej udziału chłopów w zarządzaniu państwem,
był Janusz Rożek, rolnik z Kolonii Górne. Pomimo represji
na członkach Komitetu – zatrzymania, rewizje, zdemolowanie domu Janusza Rożka –
komitety takie powstały również
w województwach: grójeckim,
radomskim i rzeszowskim.
W 1989 r. środowisko opozycyjne wysunęło kandydaturę
Janusza Rożka na posła do
Sejmu. Jak napisano w uzasadnieniu: „Jego życie jest walką. Jako kilkunastoletni chłopak, uczeń gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Lublinie w 1939r.
próbował uciec na Zachód, aby tam walczyć
w oddziałach polskich. Nie udało się. Złapany
w Czechach, odesłany został do kraju, gdzie
walczył w partyzantce Batalionów Chłopskich,
później w Armii Krajowej, w oddziale Szarugi.
Działalność Janusza Rożka w ruchu chłopskim
rozpoczęła się jesienią 1977 roku.
14 października 1977 r., na zebraniu zwołanym
przez władze gminne w Kolonii Górne, zabrał głos,
mówiąc o polityce partii, która dyskryminuje rolnika
indywidualnego. Zebrał podpisy pod petycją, domaZ głębokim żalem i bólem
żegnamy  
JANUSZA ROŻKA
żołnierza AK, twórcę niezależnego ruchu
chłopskiego w PRL i NSZZ „Solidarność”
Rolników Indywidualnych.
Zarząd Regionu Środkowowschodniego
NSZZ „Solidarność”

gającą się udostępnienia środków masowego przekazu ludziom różnych wyznań i przekonań oraz aby
przez radio nadawano msze św. Następnego dnia
otrzymał wezwanie na posterunek MO.
Nawiązał kontakt z Punktem InformacyjnoKonsultacyjnym Ruchu Obrony Praw Człowieka
i Obywatela w Lublinie. Zbierał podpisy pod swoją
petycją oraz pod drugą, domagającą się ogłoszenia
w Dzienniku Ustaw Paktu Praw
Człowieka i Obywatela.
W grudniu 1977 r. Janusz
Rożek zorganizował Klub Dyskusyjny, którego zebrania rozbijane były przez milicję, a uczestnicy szykanowani, zatrzymywani, przesłuchiwani, a nawet bici.
W swych ulotkach Klub wzywał:
„walczcie o swoje prawa, organizujcie się, bo razem łatwiej
jest działać i bronić swych praw
i interesów”.
Trzy lata po powołaniu do życia Komitetu powstała
„Solidarność”. Jej najaktywniejszym organizatorem
na wsi lubelskiej był Janusz Rożek, później wybrany
na przewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ RI „Solidarność” województwa
lubelskiego.
Po 13 grudnia 1981 r. internowany, następnie
skazany na więzienie, a gdy wyszedł na wolność
jego gospodarstwo było na granicy bankructwa.
Zajął się jego odbudową, chcąc przekazać ziemię
w dobrym stanie swojemu synowi, studiującemu na
Akademii Rolniczej w Lublinie.
Jednocześnie działał w podziemiu, a jesienią
1986 r. wszedł w skład jawnej Tymczasowej Krajowej Rady Rolników „Solidarność”.
Jak podsumowano – walczył o warunki pracy
i życia rolników, o żywność dla miasta, o prawa
ludzkie i obywatelskie.
W 2008 r., w dowód zasług, został odznaczony
Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski. Zmarł
4 lipca 2013 r., w wieku 91 lat.
Z żalem pożegnali go rodzina i przyjaciele.
red.
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