BIŁGORAJ
HRUBIESZÓW
KRAŚNIK
LUBARTÓW
LUBLIN
PUŁAWY
RADZYŃ PODL.
TOMASZÓW LUB.
ZAMOŚĆ

NSZZ

ISSN 1232-9517

BIULETYN INFORMACYJNY
REGIONU ŚRODKOWOWSCHODNIEGO
LUBLIN, 15.07.2014

EGZEMPLARZ
BEZPŁATNY

Nr 13 (865)

W numerze:
• XXVII Walne Zebranie Delegatów Regionu. W obronie
najsłabszych – Agnieszka Kosierb – str. 2-3.
• Dokumenty przyjęte na XXVII
WZDR – str. 4-8.
• W Lublinie działania oświatowej Solidarności przyniosły
efekt – Teresa Misiuk – str. 9.
• Komunikat z obrad Komisji
Oświaty i Wychowania Rady
Miasta Lublin  – Teresa Misiuk
– str. 9.
• Stanowisko Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S” – str. 9.
• Lubelski Lipiec w Świdniku –
Agnieszka Kosierb – str. 11.
• Inauguracyjne
posiedzenie
Zarządu Regionu – str. 12.

W obronie
najsłabszych
XXVII Walne Zebranie Delegatów Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”, które odbyło się
25-26 czerwca br., to już historia. Jak podkreślał wybrany na kolejną kadencję przewodniczący Marian Król,
przede wszystkim będziemy walczyć o dobre miejsca
pracy, z pakietem socjalnym i ubezpieczeniowym.
Marian Król będzie kierował lubelską „Solidarnością” już czwartą kadencję. W „Solidarności”
jest od 1980 r. Początkowo związany z organizacją zakładową przy WSK PZL Świdnik, od 2002 r.

przewodniczący Regionu Środkowowschodniego
NSZZ „Solidarność”. Odznaczony Złotym Krzyżem
zasługi (2001) i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).   Podczas wyborów nie miał
kontrkandydata, a w tajnym
głosowaniu
otrzymał 129
głosów, na 154
oddanych.
Dziękując
za okazane zaufanie, Marian
Król podkreślał
– Priorytetem
w naszych
działaniach
będzie pomoc w organizowaniu się
pracowników
w związek zawodowy. Ale
chcę także położyć nacisk na walkę o dobre miejsca pracy, z pakietem socjalnym i ubezpieczeniowym, z odprowadzaniem pełnej stawki na ubezpieczenie społeczne. Przy wszechobecnym obniżaniu kosztów, coraz
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częstszym stosowaniu przez firmy outsourcingu,
uciekają dobre miejsca pracy, tzw. etaty. Priorytetem jest także walka o prawa emerytów i rencistów.
Podczas zebrania delegaci wybrali także 37 członków Zarządu Regionu, Komisję Rewizyjną i 10-osobową delegację na Krajowy Zjazd Delegatów.
Obrady XXVII zebrania rozpoczęła wspólna modlitwa w kościele Chrystusa Odkupiciela w Świdniku. Następnie delegaci zebrali się w ośrodku La-

chówka na terenie zakładu WSK Świdnik. Jest to
miejsce szczególne, bo w 1980 r. była tutaj słynna
stołówka, od której rozpoczęły się strajki, znane pod
nazwą „Lubelskiego Lipca”.
Delegaci, oprócz wyboru władz na nową kadencję, przyjęli także uchwałę programową, w której
określili najważniejsze cele działalności w regionie. Są to między innymi: zapewnienie członkom
Związku poczucia bezpieczeństwa w miejscu pra-
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cy, przeciwstawienie się wyprzedaży strategicznych
sektorów polskiej gospodarki, budowanie znaczącej
pozycji NSZZ „Solidarność” wobec partnerów dialogu społecznego, szukanie skutecznych sposobów przeciwdziałania łamaniu praw pracowniczych
i związkowych, a także rozwój akcji promocyjnych,

informujących pracowników o ich prawie do
zrzeszania się oraz o uprawnieniach organizacji związkowych. Ponadto związkowcy
odnieśli się w przyjętych uchwałach i stanowiskach, do najważniejszych spraw życia społecznego i gospodarczego naszego
kraju. Podziękowali także za dar kanonizacji bł. Jana Pawła II.
Podsumowując mijającą kadencję,
przewodniczący Marian Król przypomniał
o działaniach podejmowanych przez region
w ciągu ostatnich 4 lat. Dla lubelskiej „Solidarności” był to niezwykle aktywny czas.
Przeprowadzono szereg akcji protestacyjno-informacyjnych, nie tylko na terenie
Lublina, ale także w powiatach naszego
województwa. Związkowcy włączali się w działania
o zasięgu ogólnokrajowym, ale
także przeprowadzili
szereg
akcji lokalnych.
Były to, między
innymi, happeningi, konferencje, panele i dyskusje. Ponadto
niezwykle ważna
była skuteczna
obrona niesłusznie zwalnianych
działaczy związkowych, między
innymi
Leszka
R u d zi ń sk i e g o ,
z lubelskiego PKS-u.
Jak podkreślał przewodniczący, udało się w regionie uaktywnić młodych członków NSZZ „Solidarność” i powołać Sekcję Młodych Regionu Środko-
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wowschodniego. Było to możliwe, między innymi,
dzięki organizacji przedsięwzięć o charakterze społeczno-rekreacyjnym. Oprócz tradycyjnie przeprowadzanego Biegu Solidarność „Lubelski Lipiec 1980”,
zorganizowano już trzykrotnie
Rodzinny Rajd Rowerowy
i wiele innych inicjatyw.
Lubelska
„Solidarność”
jest także obecna w przestrzeni wirtualnej, nie tylko
poprzez stronę internetową,
ale także portale społecznościowe i regionalną telewizję
internetową.
Aktywność i znaczącą
rolę Regionu Środkowowschodniego podkreślał gość
Walnego Zebrania, wiceprzewodniczący KK, Jerzy Wielgus. Okazuje się, że lubelskie
środowisko związkowe było
jednym z najaktywniejszych
na terenie całego kraju. Przekazał także specjalne
podziękowania od Piotra Dudy, przewodniczącego
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
Zakończone XXVII Walne Zebranie Delegatów
Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” postawiło przed działaczami związkowymi
i wszystkimi członkami naszej organizacji wiele zadań do wykonania. Na pewno ich realizacja nie będzie łatwa, ale jak uczy doświadczenie, tylko razem
można osiągać postawione cele.
Agnieszka Kosierb

Str. 3

Dokumenty

przyjęte

UCHWAŁA NR 1
w sprawie udzielenia absolutorium
Zarządowi Regionu Środkowowschodniego
NSZZ „Solidarność”
XXVII Walne Zebranie Delegatów Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”, na wniosek
Regionalnej Komisji Rewizyjnej, udziela Zarządowi
Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”
absolutorium za kadencję 2010- 2014.

UCHWAŁA NR 6
w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego
do 67 lat
XXVII Walne Zebranie Delegatów Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Delegatów z Regionu Środkowowschodniego na Krajowy
Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” do podjęcia stanowisk i uchwał wspierających przywrócenie poprzez
działania prawne i polityczne, poprzednich progów wiekowych uprawniających Polaków do przejścia na emeryturę tj.: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

UCHWAŁA PROGRAMOWA
na kadencję 2014-2018
25 lat od ponownej legalizacji NSZZ „Solidarność”
formułujemy program działania Związku w Regionie
Środkowowschodnim na kadencję 2014-2018.
Zgodnie ze statutem NSZZ „Solidarność” działalność
opieramy na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej
nauki społecznej. Za niezbędny element rozwoju społecznego, ekonomicznego i kulturowego uznajemy realizację rzeczywistej polityki prorodzinnej na wszystkich
szczeblach władzy państwowej i samorządowej.
Dokonując podsumowania działalności NSZZ „Solidarność” w mijającej kadencji, nie sposób oprzeć się refleksji, że pomimo rozwoju gospodarczego i postępu cywilizacyjnego zachodzącego w Polsce, rozwiązywanie problemów pracowniczych w dalszym ciągu pozostaje na poziomie końca XIX wieku. Świadczy o tym poważny kryzys
dialogu społecznego, antypracownicze i antyzwiązkowe
ustawy oraz częste ograniczanie prawa do zrzeszania się
w organizacjach związkowych.
Dzieje się tak, mimo tego, że 25 lat temu triumfalnie ogłoszono upadek komunizmu, a niedawno świętowaliśmy dziesięciolecie przynależności do struktur
Unii Europejskiej. Jednak beneficjentami tych wydarzeń nie jest ogół społeczeństwa. Pogłębia się rozwarstwienie ekonomiczne. Zjawisko to jest szczególnie odczuwalne na Lubelszczyźnie, gdzie różnica
w przeciętnym wynagrodzeniu brutto w sektorze przed-
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na

XXVII

WZDR

siębiorstw, w porównaniu do średniej krajowej, wynosi
ponad 650 zł. Tylko w teorii obywatele mają równy dostęp do korzystania z usług służby zdrowia i wymiaru
sprawiedliwości.
W częściowo wolnych wyborach 4 czerwca 1989
roku społeczeństwo polskie wybrało program Solidarności, rozpoczynając proces budowy demokratycznej
Polski. W procesie tworzenia świadomego społeczeństwa obywatelskiego, stwierdzamy potrzebę większego
zaangażowania Związku. Za celowe uznajemy kontynuowanie wszelkich działań promujących historię Polski
i kształtowanie postaw patriotycznych, w tym przekazanie młodemu pokoleniu dziedzictwa Lubelskiego Lipca
1980 roku.
NSZZ „Solidarność” zarówno na szczeblu krajowym,
jak i regionalnym, podejmuje walkę o godność, prawa
pracownicze i obywatelskie. Na progu nowej kadencji
nasz związek po raz kolejny staje przed trudnym zadaniem sprostania pojawiającym się wciąż wyzwaniom.
Za najważniejsze cele NSZZ „Solidarność” w Regionie Środkowowschodnim należy uznać:
• Zapewnienie członkom Związku poczucia bezpieczeństwa w miejscu pracy, poprzez skuteczną ochronę ich praw i interesów oraz obronę dobrych miejsc
pracy.
• Przeciwstawienie się wyprzedaży strategicznych
sektorów polskiej gospodarki, które mają wpływ na
bezpieczeństwo Polski i Polaków oraz przeciwstawienie się degradacji przemysłu, służby zdrowia,
nauki i polskiej myśli technicznej.
• Zwalczanie patologicznych form zatrudnienia.
• Wszechstronne oddziaływanie na pracodawców,
w celu uznania przez nich podmiotowej roli pracownika w każdym zakładzie pracy, niezależnie od formy własności lub organu założycielskiego.
• Udzielanie wszelkiej możliwej pomocy organizacjom związkowym, podejmującym działania na rzec
poprawy sytuacji materialnej swoich członków.
• Budowanie znaczącej pozycji naszego Związku wobec partnerów dialogu społecznego: pracodawców
i administracji rządowej oraz wykorzystywanie tej
pozycji dla oddziaływań korzystnych dla pracowników.
• Szukanie skutecznych sposobów przeciwdziałania
łamaniu praw pracowniczych i związkowych.
• Poszukiwanie i wdrażanie nowych metod skutecznego docierania do pracowników zakładów pracy,
w celu rozwijania organizacji NSZZ „Solidarność”
w zakładach, w których nasz Związek funkcjonuje
oraz pomocy przy organizowaniu w zakładach, gdzie
nie ma organizacji.
• Pozyskiwanie nowych członków oraz promocja
NSZZ „Solidarność”.
• Prawne zagwarantowanie godnego poziomu wyna-
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grodzeń, w powiązaniu ze wzrostem kosztów utrzymania i sytuacją gospodarczą kraju.
• Wszechstronną współpracę i pomoc organizacjom
zakładowym w rozwiązywaniu problemów w ich
zakładach.
• Profesjonalną pomoc prawna członkom NSZZ „Solidarność”.
• Współpracę z Państwową Inspekcją Pracy w celu
przeciwdziałania łamaniu praw pracowniczych
i związkowych.
Zarząd Regionu powinien energicznie działać na
rzecz obniżenia bezrobocia w naszym województwie
poprzez:
• aktywne włączanie się w program i system szkoleń pracowników i bezrobotnych,
• wywieranie presji na rząd i parlament RP celem
zmiany prawa na bardziej przyjazne dla pracodawców zatrudniających absolwentów, osoby po
50 roku życia oraz osoby niepełnosprawne.
NSZZ „Solidarność” w życiu społeczno-politycznym województwa.
Podejmujemy starania o zwiększenie udziału członków NSZZ „Solidarność” w życiu społeczno-politycznym oraz wspieranie ich w tym zakresie przez struktury
związkowe. Jest to poważny problem dla związkowców
chcących godnie i aktywnie działać na rzecz lokalnych
społeczności. Regionalne struktury NSZZ „Solidarność”
powinny wesprzeć, w miarę możliwości, tworzenie organizacji, które umożliwiałyby członkom i sympatykom
związku takie działania.

UCHWAŁA NR 9
w sprawie wstrzymania likwidacji placówek
pocztowych i redukcji etatów
XXVII Walne Zebranie Delegatów Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” zobowiązuje delegatów na Krajowy Zjazd do podjęcia stanowiska dotyczącego zaprzestania zmian organizacyjnych w Poczcie Polskiej,
zmierzających do do likwidacji placówek pocztowych
i redukcji etatów.
Zobowiązuje również delegatów do przyjęcia uchwały w sprawie wystąpienia KK do Premiera Rządu z wnioskiem o wyciągnięcie konsekwencji wobec winnych
przekazania doręczania przesyłek sądowych operatorowi
prywatnemu, w sposób budzący kontrowersje.
Poczta Polska będąc „operatorem wyznaczonym” została wyeliminowana z doręczania przesyłek sądowych
i mamy obawy, że będzie podobnie w odniesieniu do innych organów administracji państwowej.

UCHWAŁA NR 10
o anulowaniu Uchwały nr 3 z dnia 26 września
2012 r. w sprawie nadania Sali konferencyjnej
imienia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
XXVII Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowowschodniego postanawia anulować Uchwałę nr 3 WZD Regionu Środkowowschodniego z dnia 26 września 2012 r. w sprawie
nadania Sali konferencyjnej (w budynku ZR przy ul.
Królewskiej 3 w Lublinie) imienia Śp. Lecha Kaczyńskiego.
WZD zobowiązuje Zarząd Regionu do podejmowania dalszych starań, aby właściwie upamiętnić Śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

UCHWAŁA NR 11
w sprawie ograniczenia zatrudnienia
pracowników w godzinach nadliczbowych
oraz w niedziele i święta

UCHWAŁA NR 8
w sprawie dysponowania majątkiem
związkowym
XXVII Walne Zebranie Delegatów Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” zobowiązuje
nowo wybrany Zarząd Regionu Środkowowschodniego
do takiego dysponowania majątkiem związkowym, aby
służył w pierwszej kolejności do zaspokajania potrzeb
związkowców, a dopiero w następnej kolejności do wynajmu komercyjnego.
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XXVII Walne Zebranie Delegatów Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Delegatów na Zjazd Krajowy do wystąpienia z inicjatywą
działań zmierzających do sukcesywnego ograniczania
możliwości zatrudnienia pracowników w godzinach nadliczbowych oraz w niedziele i święta.
Skuteczne działania w tym zakresie doprowadzą
w konsekwencji do szeregu pozytywnych skutków
w życiu zawodowym i społecznym pracowników, jak
również przyczynią się do zmniejszenia bezrobocia.
Uchwały od nr 2 do 5 odnosiły się bezpośrednio do mających się odbyć wyborów.
Teksty wszystkich uchwał dostępne są na naszej stronie:
www.solidarnosc.org.pl/lublin w zakładce Dokumenty ZR.
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STANOWISKO NR 1
w sprawie zagrożeń związanych z gender

STANOWISKO NR 3
ws. dialogu społecznego

Delegaci XXVII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” wyrażają swój stanowczy sprzeciw wobec rozpowszechniania się w Polsce ideologii gender. Jest ona coraz
bardziej agresywnie wprowadzana do naszego życia
społecznego. Widać to szczególnie na przykładzie edukacji, służby zdrowia i działalności placówek kulturalno-oświatowych. W przekazach znacznej części polskich
mediów idee gender są ukazywane pozytywnie, zazwyczaj, jako przeciwdziałanie przemocy oraz dążenie do
równouprawnienia. Tymczasem gender promuje zasady całkowicie sprzeczne z rzeczywistością i zdrowym
rozsądkiem. Twierdzi m.in., że płeć biologiczna nie ma
znaczenia społecznego, i że liczy się przede wszystkim płeć kulturowa, którą człowiek może swobodnie
modelować i definiować, niezależnie od uwarunkowań
biologicznych. Według gender człowiek może siebie
w dowolny sposób określać: czy jest mężczyzną czy kobietą. Może również dowolnie wybierać własną orientację seksualną. Chodzi, bowiem o to, aby w przyszłości
społeczeństwo nie tylko akceptowało takie wybory, ale
także uznawało prawo do zakładania nowego typu rodzin, jak np. zbudowanych na związkach o charakterze
homoseksualnym. Gender to, zatem ideologia głęboko
destrukcyjna zarówno dla człowieka, jak i dla międzyludzkich relacji. Tym samym poważnie zagraża ona naszemu społeczeństwu.
Delegaci XXVII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”
w Lublinie wyrażają swoje zaniepokojenie wobec rozprzestrzeniania się ideologii gender. Apelują do władz
państwowych i samorządowych o nie uleganie naciskom
środowisk, propagujących gender i stanowczy sprzeciw
wobec wszelkich prób jej wprowadzania w życie.

Delegaci XXVII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” zwracają się do KK NSZZ „Solidarność” o pilne podjęcie prac
mających na celu wypracowanie nowych form dialogu
społecznego na poziomie krajowym i regionalnym.

STANOWISKO NR 2
ws. spektaklu „Golgota Picnic”
Delegaci XXVII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” wyrażają głębokie oburzenie wobec zapowiedzi wystawienia
w Centrum Kultury w Lublinie spektaklu „Golgota Picnic”. Jest to przedsięwzięcie o charakterze pornograficznym, obrażające uczucia religijne chrześcijan poprzez
drwinę ze śmierci Chrystusa.
Wnosimy do Prezydenta Miasta Lublin, jako organu
prowadzącego Centrum Kultury, o odstąpienie od realizacji tego projektu w Lublinie.
Chcemy dalej być gospodarzem w swoim kraju!
Wielkim wstydem dla nas wszystkich jest niszczenie polskiego kanonu tożsamościowego BÓG – HONOR – OJCZYZNA poprzez obce subkultury. Trudno akceptować,
że ktoś obcy wchodzi do Polskiego Domu i depcze nasz
skarb wiary katolickiej.
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STANOWISKO NR 4
ws. działań na rzecz wzrostu wynagrodzeń
pracowników samorządowych
W związku z pogarszającymi się warunkami zatrudnienia i wynagradzania pracowników samorządowych, XXVII
WZD Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” apeluje do struktur NSZZ „Solidarność”, reprezentujących interesy pracowników samorządowych i zobowiązanych statutowo do współdziałania z JST – tj. do Zarządu
Regionu, Organizacji Międzyzakładowych i Zakładowych,
by monitorowały sytuację dotyczącą kwestii wynagradzania i zatrudnienia pracowników, podejmowały inicjatywy
w sprawie uregulowania zasad wynagradzania w powiązaniu z zakresem obowiązków, skuteczniej działały w sprawie
regularnego podwyższania wynagrodzeń, kierowały wystąpienia do organów uchwałodawczych.

STANOWISKO NR 5
ws. Grupy Azoty
Delegaci zebrani na XXVII Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”
wyrażając głębokie zaniepokojenie przejęciem przez kapitał
rosyjski pakietu ponad 20 % akcji Grupy Azoty, zwracają się
do Sejmu, Senatu RP, Prezydenta RP oraz Rządu Polskiego o podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do
uchwalenia ustawy uznającej obszar sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej za strategiczny dla Gospodarki Narodowej.
Tym samym do obszaru tego powinny zostać włączone
firmy tworzące Grupę Kapitałową Azoty, a Skarb Państwa
powinien dysponować w niej niezbywalnym większościowym, czyli ponad 50 %, pakietem kontrolnym akcji.

STANOWISKO NR 6
ws. „afery taśmowej”
Delegaci XXVII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”
z oburzeniem obserwują budowanie nowych standardów
informowania społeczeństwa o działaniach funkcjonariuszy rządowych, co ujawniła „afera taśmowa”. Wyrażone
w mediach oficjalne stanowiska w wielu ważnych dla
obywateli sprawach, okazują się przeciwieństwem rzeczywistych przekonań i działań urzędników. Fałszywe
informacje uniemożliwiają społeczeństwu zapoznanie się
z rzeczywistą kondycją naszego kraju. Takim „politykom” już dziękujemy.
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STANOWISKO NR 7
ws. nadania nazwy Lubelskiego Lipca lotnisku
w Świdniku
XXVII Walne Zebranie Delegatów Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” zwraca się do
Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublin i Burmistrza Miasta Świdnik oraz Zarządu
Portu Lotniczego Lublin o nadanie lotnisku imienia „Lubelskiego Lipca 1980”.

APEL NR 1
w sprawie zbiórki funduszy na pomnik
bł. Jerzego Popiełuszki

swobody obywatelskie, zwłaszcza prawo do wolności
sumienia i przekonań religijnych, które zapisane zostały
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
NSZZ „Solidarność” od początku swojego istnienia
walczyła o realizację tego postulatu w praktyce i będzie nadal walczyła o to, aby nie był on w Polsce fikcją.
Wszelkie działania ograniczające w Polsce wolność sumienia i przekonań religijnych są działaniami antydemokratycznymi i prowadzić mogą do nowej formy totalitaryzmu. Dlatego stanowczo potępiamy wszelkie represje
administracyjne, środowiskowe szykany i medialną nagonkę na prof. Chazana i innych polskich lekarzy, którzy odwołując się do własnego sumienia wyrazili swój
sprzeciw wobec aborcji.

Z inicjatywy Zarządu Oddziału NSZZ „Solidarność”
w Radzyniu Podlaskim został powołany Komitet Budowy Pomnika Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki
– patrona „Solidarności”.
XXVII WZD NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowowschodniego popiera inicjatywę i zwraca się do
członków NSZZ „Solidarność” o wsparcie tej idei zbiórką społeczną.

APEL NR 2
ws. ochrony życia ludzkiego i klauzuli sumienia
Delegaci XXVII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”
popierają duchowo Polskich Lekarzy i Pracowników
Służby Zdrowia, kierujących się w wykonywaniu zawodu hipokratejską zasadą bezwzględnej ochrony życia ludzkiego ze wskazaniami Świętego Jana Pawła
II, wartościami chrześcijańskimi wypełniamy tym samym nasze zobowiązania wobec nauczania kościoła
katolickiego, zwłaszcza w zakresie encykliki Evangelium Vitae.
Delegaci XXVII WZD Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” wyrażają swoje głębokie zaniepokojenie z powodu represji
wobec prof. Bogdana Chazana – dyrektora Szpitala
Ginekologiczno-Położniczego
im.
Świętej Rodziny w Warszawie, który powołując się na
klauzulę sumienia odmówił wykonania aborcji.
W reakcji na jego decyzję prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie rzekomego narażenia przez niego życia
pacjentki. Mogliśmy obserwować kolejne przejawy
represji i medialnej nagonki, jakie podejmowane były
zarówno wobec prof. Chazana, jak i innych przedstawicieli służby zdrowia, którzy podpisując się pod
„Deklaracją wiary” określili swoje stanowisko wobec
aborcji.
Delegaci XXVII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” pragną wyrazić swój stanowczy sprzeciw wobec odmawiania polskim lekarzom prawa do postępowania zgodnie
ze swoim sumieniem. Podważone zostały podstawowe
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APEL NR 3
ws. języka ojczystego
Język polski – nasz język ojczysty jest niezastąpionym nośnikiem myśli, pragnień Polaków i całej kultury
narodowej słowa. Nie niszczmy go. Chrońmy i rozwijajmy jego wartość!
Wulgaryzmy, przekleństwa, niechlujstwo mowy
są obce Polskiej Solidarności. XXVII Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowowschodniego apeluje do wszystkich związkowców
i wszystkich Polaków o uszanowania języka ojczystego, wszędzie tam gdzie się znajdujemy, a szczególnie
w edukacji, mediach, naszych rodzinach i na szczytach władzy.
Mając w pamięci stanowisko Episkopatu Polski
sprzed trzech lat „O bezcennym darze Języka Ojczystego” oraz treść ustawy sejmowej „O języku polskim”, uznajemy, że te dokumenty ducha polskiej kultury są szczególnie ważne dziś, gdy język ojczysty jest
w nieposzanowaniu, a czasem wręcz w pogardzie i to
wśród elit władzy państwowej. Apelujemy o zachowanie
prymatu języka ojczystego nie tylko w edukacji, administracji, rodzinie, mediach, ale i w opisach i nazwach
przedsiębiorstw, domów handlowych i małego biznesu,
jak na to wskazuje ustawa o języku polskim. Dobrze
byłoby również wycofywać się z obcych nazw na rzecz
nazw polskich.
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List otwarty
XXVII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”
– podziękowanie za kanonizację Jana Pawła II
Uczestnicy XXVII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”,
obradujący w roku wyniesienia Jana Pawła II do godności świętego Kościoła Katolickiego, wyrażają Bogu
w Trójcy Jedynemu i Kościołowi wielką wdzięczność za dar życia i kanonizacji Wielkiego Rodaka.
Świadectwo życia i nauczanie Jana Pawła II było dla NSZZ „Solidarność” inspiracją i motywacją do
działania. Słowa wypowiadane przez Niego w trakcie kolejnych pielgrzymek do Polski, spotkań z delegacjami
Związku, zawarte w listach i dokumentach, stanowią główny wyznacznik programu Związku, form i metod
jego działania. Nie byłoby dorobku 34-letniej historii NSZZ „Solidarność” bez codziennej pokornej modlitwy
w intencji Ojczyzny i naszego Związku oraz nieustannego wsparcia Papieża Polaka. Za te bezcenne dary
wyrażamy Świętemu Janowi Pawłowi głęboką cześć i wdzięczność.
Mimo upływu 25 lat od częściowo wolnych wyborów parlamentarnych, które zapoczątkowały proces
kształtowania demokratycznego państwa i społeczeństwa, państwo polskie i jego mieszkańcy borykają się
z wieloma problemami. Nie tracą nic na aktualności słowa naszego Świętego, że: „Trzeba też abyśmy razem
nie przestawali prosić o światło i moc Ducha Świętego, aby odnawiał to oblicze polskiej ziemi, jakie kształtuje
każdy, kto na niej żyje. Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniały je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne szczególnie o to dobro, jakim jest
wolna Ojczyzna. Tylko dzięki solidarnemu wysiłkowi wspieranemu światłem i mocą Ducha Świętego można
budować szczęśliwą teraźniejszość i przyszłość wszystkich Polaków”.
Czujemy się mocno zobowiązani do wypełniania w codziennej służbie związkowej przesłania Jana
Pawła II, zawartego w najważniejszych zdaniach o ludzkiej pracy i o „Solidarności” wypowiadanych
na gdańskiej Zaspie: „Praca nie może być traktowana – nigdy i nigdzie – jako towar, bo człowiek
nie może dla człowieka być towarem, ale musi być podmiotem. […] Za pracę ludzką trzeba zapłacić
i równocześnie: na pracę człowieka nie sposób odpowiedzieć samą zapłatą. Przecież – jako osoba –
jest on nie tylko „wykonawcą”, lecz jest współtwórcą dzieła, które powstaje na warsztacie pracy. Ma,
zatem prawo do stanowienia również o tym warsztacie. „Umowy gdańskie” pozostaną w dziejach
Polski wyrazem tej właśnie narastającej świadomości ludzi pracy, odnośnie do całego ładu społeczno–
moralnego na polskiej ziemi. Sięgają one swą genezą do tragicznego grudnia 1970 roku. I pozostają
wciąż zadaniem do spełnienia!”.
Święty Jan Paweł II mówił także, że: „Władza przechodzi z rąk do rąk, a robotnicy, rolnicy, nauczyciele,
służba zdrowia i wszyscy inni pracownicy bez względu na to, kto sprawuje władzę w kraju, oczekują pomocy
w obronie ich słusznych praw. Tu nie może zabraknąć „Solidarności”. Nie zabraknie! Będziemy wytrwale bronić godności ludzi pracy i należnych im
praw pracowniczych. W codziennej służbie związkowej czujemy się mocno zobowiązani do wypełniania przesłania Jana Pawła II.
Przyświeca nam głębokie przekonanie, że tak
jak za życia Świętego doświadczaliśmy błogosławionych owoców Jego modlitwy, tak teraz będzie
to naszym udziałem za pośrednictwem Jego wstawiennictwa u Boga.
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Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność”

W Lublinie działania oświatowej
Solidarności przyniosły efekt!
25 czerwca br. Prezydent Miasta Lublin poinformował, że podjął decyzję o podwyższeniu wynagrodzeń
dla pracowników niepedagogicznych przedszkoli, szkół
i placówek oświatowych Miasta Lublin, w kwocie średnio o 100 zł miesięcznie od 1 września 2014.
Jednocześnie Pan Prezydent zadeklarował podjęcie
starań, aby w budżecie na 2015 rok wygospodarować
środki na drugi etap podwyżki. Ta decyzja to częściowe
spełnienie postulatu NSZZ „Solidarność”.
Warto przypomnieć i podkreślić działania NSZZ „Solidarność”, które doprowadziły do efektu w postaci podniesienia płac dla tej grupy pracowników:
• pisemne wnioski do budżetu Miasta Lublin na rok
2013 i 2014 o zabezpieczenie kwot na wdrożenie
podwyżek,
• organizacja spotkań z udziałem przedstawicieli
władz samorządowych Lublina,
• kilkakrotny udział przedstawicieli Związku w obradach Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta
Lublin – ostatni raz 24 czerwca br.,
• stanowisko Przewodniczących Organizacji Międzyzakładowych, Zakładowych i Kół NSZZ „Solidarność”, działających w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, dla których
organem prowadzącym jest Miasto Lublin, podjęte
w dniu 9 czerwca br. (w załączeniu).
Reprezentując interesy pracowników, dbając
o godne warunki pracy i płacy, konsekwentnie będziemy zabiegać o pełną realizację postulatów NSZZ „Solidarność”.
Teresa Misiuk
Przewodnicząca RSOiW NSZZ „Solidarność”

Komunikat z udziału w obradach Komisji
Oświaty i Wychowania Rady Miasta Lublin
w sprawie podwyżek płac dla pracowników
administracji i obsługi szkół i placówek
oświatowych oraz pracowników placówek
opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych
przez Miasto Lublin
24 czerwca 2014 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Lublin, na którym omówiono m.in.: stanowisko NSZZ „Solidarność”
w sprawie podwyżek płac dla pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych oraz pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, prowadzonych przez Miasto Lublin.
Ww. stanowisko zawiera postulat wzrostu wynagrodzeń przynajmniej na poziomie 200 zł brutto na etat, począwszy od 1 stycznia br.
W dyskusji z udziałem przedstawicieli Prezydenta
Lublina, Radnych oraz przedstawicieli NSZZ „Solidarność” zobrazowana została trudna sytuacja budżetowa
Lublina, która ma swoje przełożenie na budżet dla szkół
i placówek. W podsumowaniu dyskusji przedstawiciele
Klubów: Prawa i Sprawiedliwości, Wspólnego Lublina oraz Platformy Obywatelskiej wyrazili poparcie dla
postulowanego przez Związek wzrostu płac. Dali temu
wyraz w dezyderacie do Prezydenta Miasta (w przyjętym przy jednym głosie wstrzymującym Pani Radnej
E. Dados).
W obradach Komisji Związek reprezentowali: Teresa
Misiuk i Leszek Kalicki.
Teresa Misiuk
Przewodnicząca RSOiW NSZZ „Solidarność”
Lublin, dnia 25 czerwca 2014 r.

STANOWISKO
Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
ws. II części podręcznika do klasy I szkoły podstawowej „Nasz elementarz”
Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” wnosi o dokonanie uzupełnienia
treści podręcznika do klasy I szkoły podstawowej „Nasz
Elementarz” poprzez wprowadzenie nazwy „Święta Bożego Narodzenia”.
Stanowczo oczekujemy, że uczniowie klas pierwszych
w obowiązkowym podręczniku, jedynym dopuszczonym
do użytku szkolnego, otrzymają jasny i czytelny przekaz
informacji, także tych dotyczących faktu, że od wieków
w grudniu obchodzimy w Polsce Święta Bożego Narodzenia
na pamiątkę narodzin Jezusa. Przygotowanie wersji podręcz-
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nika bez użycia nazwy świąt oceniamy bardzo negatywnie,
jako czytelny przejaw mocnej ingerencji w proces edukacji
i wychowania dzieci, a także wyraz poprawności politycznej.
To odcinanie młodego pokolenia od korzeni polskiej tożsamości i kultury, poprzez niszczenie wartości chrześcijańskich i naszego kodu kulturowego. Uważamy, że poświadczona konstytucyjnie, chrześcijańska tożsamość kultury polskiej winna znaleźć odbicie w treści podręcznika. Z tego powodu przeciwko takim działaniom stanowczo protestujemy.
Teresa Misiuk
Zastępca Przewodniczącego KSOiW NSZZ „S”
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Oddział Zamość NSZZ „Solidarność” otrzymał odpowiedź na swój list
skierowany do Papieża Franciszka
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Lubelski Lipiec 1980

Lubelski Lipiec w Świdniku
W niedzielę, 6 lipca br., w Świdniku rozpoczęły się obchody Lubelskiego Lipca 1980 r. To właśnie WSK Świdnik, jako pierwsze, podjęło strajk w 1980 r., który potem rozszerzył się na całe województwo. Wydarzenie
to w historii nazywane jest Lubelskim Lipcem 1980.
W niedzielę, w kościele Matki
Bożej Matki Kościoła w Świdniku,
odprawiono mszę św. w intencji
związkowców. Jednocześnie parafia żegnała proboszcza, odchodzącego na emeryturę i witała nowego
duszpasterza. Również działacze

wydarzeniom sprzed 34 laty, a dostępną w „Strefie historii” Miejskiego Ośrodka Kultury, w galerii Venus.
W ramach obchodów rocznicowych w Świdniku, rozegrano także
turniej piłki nożnej o „Puchar Świdnickiego Lipca”, dla dzieci i młodzieży ze szkół
podstawowych
i gimnazjów. Do
rywalizacji stanęło około 20
drużyn, a emocje towarzyszące meczom były
nie
mniejsze,
niż podczas mistrzostw świata
w Brazylii.

„Solidarności” przyłączyli się do
podziękowań dla ks. kanonika Tadeusza Nowaka. Jak podkreślał przewodniczący Marian Król, świdnicka
parafia jest bardzo bliska lubelskiej
„Solidarności”, bo właśnie tutaj bije
„Dzwon Wolności”.
Po wspólnej modlitwie zebrani
obejrzeli ekspozycję, poświęconą

Ponadto tradycyjnie, 8 lipca,
w dniu wybuchu
strajku, związkowcy i zaproszeni goście
złożyli kwiaty
pod pomnikiem
wydarzeń lipcowych, na terenie
zakładu WSK
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PZL Świdnik S.A. AgustaWestland.
34 lata temu robotnicy powiedzieli „dość” podwyżkom cen
żywności wprowadzonym przez
komunistyczne władze. Pierwsi
zrobili to pracownicy WSK Świdnik – ogłosili strajk,
który rozlał się na
całą Lubelszczyznę.
Strajkujący postanowili, że nie opuszczą
zakładu. Wiedzieli,
że jeśli wyjdą na ulicę, przegrają. Wiadomości o tym, co dzieje się w WSK szybko
dotarły do innych
zakładów.
Fabryka w Świdniku była
jedną ze 140 zakładów, które uczestniczyły w strajkach zakończonych 25 lipca.
Wydarzenia z lipca były prologiem do sierpniowych protestów na
Wybrzeżu i przełomem w stosunkach państwo – społeczeństwo. To
w Świdniku rozpoczęła się polska
droga do wolności, która doprowadziła do wyborów w czerwcu 1989
roku.
Agnieszka Kosierb
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Inauguracyjne posiedzenie Zarządu Regionu
W czwartek, 10 lipca, zebrał się po raz pierwszy
nowo wybrany Zarząd Regionu. Do reprezentowania Regionu Środkowowschodniego na kadencję
2014-2018 powołani zostali:
1. BARTYSIAK Zbigniew
KRAŚNIK
2. BOGDAŃSKA Barbara LUBLIN
3. CHMIELEWSKI Marek LUBLIN
4. CHOINA Krzysztof Jan LUBLIN
5. CHRZĄSTOWSKI Andrzej LUBLIN
6. DOŁBA Piotr
ZAMOŚĆ
7. GĄSIOR Mariola
LUBLIN
8. KACZOR Józef
LUBLIN
9. KAMIŃSKI Sławomir
PUŁAWY
10. KASPERSKI Tomasz
LUBLIN
11. KNAPIK Krystyna
PUŁAWY
12. KOPER Stanisław
TOMASZÓW LUB.
13. KOSOWSKI Zbigniew
LUBLIN
14. KOT Jacek
LUBLIN
15. KRÓL  Marian
LUBLIN
16. MAJKUT Alicja Danuta ZAMOŚĆ
17. MAZUREK Jolanta
LUBLIN
18. MICHALCZYK Józef
KRAŚNIK
19. MISIUK Teresa
LUBLIN
20. NAGAJ Andrzej
LUBLIN
21. OLESZCZUK Mirosław LUBLIN
22. PASIECZNY Antoni
LUBLIN
23. PIELASZKIEWICZ Jerzy LUBLIN
24. PIETRASZEK Elżbieta RADZYŃ PODL.
25. POCHWATKA Wojciech PUŁAWY
26. PROCHOWICZ Ireneusz LUBLIN
27. PRZYBYSZ Józef
LUBLIN
28. RUDZIŃSKI Leszek
LUBLIN
29. RYBA Zbigniew
BIŁGORAJ
30. STEC Wiesława
LUBLIN
31. SYLWESTRZAK Anna
LUBLIN
32. ŚLIWA Piotr
PUŁAWY
33. WALEWANDER Marek ZAMOŚĆ
34. WĄTORSKI Marek
LUBLIN
35. WYSOCKI Radosław
HRUBIESZÓW
36. ZEPCHŁA Marian
LUBLIN
37. ZIELIŃSKI Krzysztof
KRAŚNIK
Z kolei wszelkie działania Zarządu Regionu nadzorowane będą przez siedmiu członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej w składzie:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DOŁOMISIEWICZ Andrzej
GRZEGORCZYK Wiesław
KAWALEC Ludwik
KOZŁOWSKA-CHOMIK Iwonna
RYBICKI Marcin Remigiusz
SZCZEPANIAK Silvetta
WYCZÓŁKOWSKI Andrzej

BIŁGORAJ
LUBLIN
LUBLIN
LUBLIN
LUBLIN
PUŁAWY
LUBLIN

Związkowcy rozpoczęli obrady wspólną modlitwą w kościele Matki Bożej Królowej Polski na Tatarach.
Głównym punktem zebrania był wybór Prezydium ZR, w którego skład weszli:
• Krzysztof Choina – I zastępca przewodniczącego ds. interwencji, sekretarz,
• Marek Wątorski – II zastępca przewodniczącego
ds. organizacyjnych, skarbnik,
• Teresa Misiuk – członek ds. informacji,
• Józef Michalczyk – członek ds. socjalnych.

Powołano także specjalistyczne komisje, odpowiedzialne za pracę w danych obszarach w ciągu
najbliższych czterech lat. Są to między innymi: Komisja Budżetowa, Komisja ds. standardów czy też
Komisja ds. rozwoju związku.
Gorącą dyskusję wśród związkowców wywołał
problem uczestnictwa członków NSZZ „Solidarność” w zbliżających się wyborach samorządowych,
a potem parlamentarnych. Ostateczna decyzja w tej
kwestii zostanie podjęta po przeprowadzeniu wewnętrznego referendum.
A.K.

Biuletyn Informacyjny Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”.
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