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XXXII Pielgrzymka Ludzi
Pracy na Jasną Górę
W dniach 20-21 września br. związkowcy z Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” wzięli udział w XXXII
Pielgrzymce Ludzi Pracy na Jasną Górę. Tegoroczne hasło pielgrzymki brzmiało „Solidarni Mocni Wiarą w Syna Bożego”.
W sobotę, po zakwaterowaniu się
w Domu Pielgrzyma Zgromadzenia
Zakonnego Sióstr Miłosierdzia Św.
Wincentego a Paulo, pątnicy uczestniczyli w wieczornej mszy św., którą

koncelebrował J.E. Ks. Biskup Henryk
Ciereszko – Biskup Pomocniczy Archidiecezji Białostockiej. O godz. 21
odbył się Apel Jasnogórski, któremu
przewodniczył J.E. Ks. Biskup Kazimierz Ryczan – Krajowy Duszpasterz
Ludzi Pracy. Po tych uroczystościach,
na Wałach, odbyła się droga krzyżowa, prowadzona przez ks. kanonika
Ryszarda Puciłowskiego – kapelana
Regionu Podlaskiego NSZZ ,,S”.
W niedzielę o godz. 7 pielgrzymi uczestniczyli w drodze krzyżowej, zorganizowanej przez Region
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Środkowowschodni NSZZ „Solidarność”, prowadzonej przez ks. kanonika Zbigniewa Kuzię – kapelana
lubelskiej „Solidarności”. Główne
uroczystości 32. Pielgrzymki Ludzi
Pracy rozpoczęły
się wystąpieniem
przewodniczącego KK NSZZ
„Solidarność”
Piotra
Dudy.
Przemawiając do
związkowców,
licznie zgromadzonych na błoniach jasnogórski, wskazał on,
że: pracodawca
musi kierować
się sprawiedliwością. Człowiek
nie może być pozbawiony pracy,
czy wyższego stanowiska, dlatego, że myśli inaczej, że jest dla
kogoś wyrzutem
sumienia, że ma
inny od narzuconego pion polityczno-moralny,
dlatego, że aktywnie działał w
„Solidarności”.
W
kontekście
zbliżających się
wyborów samorządowych zaapelował on do
zgromadzonych:
Musimy zaangażować się w te
wybory nie tylko
jako
wyborcy,
ale również jako
kandydaci
do

władz samorządowych, bo polityka
jest zbyt poważna sprawa, aby zostawiać ją tylko politykom. O godz. 11
została odprawiona uroczysta msza
św., której przewodniczył i homilię
wygłosił J.E. Ks. Arcybiskup Edward
Ozorowski – Metropolita Białostocki. Na zakończenie liturgii, J.E. Ks.
Biskup Kazimierz Ryczan przekazał

krzyż nowohucki, obraz z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej
i relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki
delegacji Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” – Marianowi Królowi oraz
Krzysztofowi Choinie i Markowi
Wątorskiemu. Po powrocie pielgrzymów do Lublina zostały one uroczyście przekazane na ręce ks. kanonika
Zbigniewa Kuzi – proboszcza parafii
p.w. Matki Boskiej Królowej Polski.
Marcin Paluch
zdj. Sławomir Walczak
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75 Rocznica Obrony Miasta Lublina
Dnia 16 września br. miały miejsce obchody 75. Rocznicy Bohaterskiej Obrony Miasta Lublina. Delegacja
Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” uczestniczyła we mszy św. w intencji Obrońców Lublina w kościele pw.
Niepokalanego Serca Maryi i Św. Franciszka przy al.
Kraśnickich. Przewodnicząca Sekcji Teresa Misiuk,
wraz z p. Iwoną Kręglicką
i p. Tomaszem Zawadą,
złożyła wiązankę kwiatów
pod pomnikiem Obrońców
Lublina we wrześniu 1939
roku. Opiekę nad tym miejscem sprawuje Technikum
Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 roku
i X Liceum Ogólnokształcące.
Warto przypomnieć, że w dniach 15-16 września
1939 r. oddział mjr. J. Dudzińskiego, Ochotniczy Ba-

talion Obrony Lublina mjr dypl. S. Horwatta oraz dwa
Bataliony Obrony Lublina mjr J. Bocianowskiego i kpt.
J. Bierzyńskiego odpierały ataki na Lublin, niemieckiej
4 Dywizji Piechoty. Działania opóźniające były prowadzone pod Konopnicą,
przy koszarach 8 Pułku
Piechoty Legionów oraz
w rej. szpitala Bobolanum
i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W nocy
z 16 na 17 września polska
załoga wycofała się z Lublina. Dwa Bataliony Obrony
Lublina weszły w skład 28
Pułku Strzelców Kaniowskich. 23 września stoczyły
one zwycięski bój w rej. m.
Krynice z pododdziałem
niemieckiej 68 DP, zdobywając m.in. 6 armatek ppanc.,
ok. 18 samochodów ciężarowych i ponad 30 motocykli.
Marcin Paluch

Światło Pamięci już płonie!
Od 18 września br. płonie w Lublinie, jedyne w Polsce, Światło Pamięci
Ofiar Komunizmu. Biało-czerwona
lampa będzie się świecić codziennie,
niezależnie od pory dnia czy pogody.
W ten sposób oddany zostanie hołd
wszystkim tym, którzy stali się ofiarami reżimu totalitarnego.

− O ile system nazistowski został
rozliczony, o tyle komunizm ciągle
na to rozliczenie czeka − mówił podczas uroczystości Marian Król, szef
lubelskiej „Solidarności”.
W związku z tym Region Środkowowschodni NSZZ „Solidarność”
wystąpił z inicjatywą upamiętnienia
wszystkich tych, którzy w różny
sposób walczyli z systemem komunistycznym, ponosząc ogromne ofiary, z oddaniem życia włącznie.
Uroczystego odsłonięcia tablicy, informującej o znaczeniu Światła Pamięci, dokonali Marian Król,
przewodniczący lubelskiej „Solidarności”, prezydent Lublina Krzysztof
Żuk, Janina Szymajda reprezentująca środowisko Represjonowanych
w Stanie Wojennym, Janusz Pawłowski, przewodniczący Związku Sybiraków Oddział Lublin oraz Maksymilian Kuźmicz, przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta Lublin.
Światło Pamięci Ofiar Komunizmu zapłonęło przy okazji obchodów 75. rocznicy wkroczenia wojsk
sowieckich do Polski. Z tej okazji
dzień wcześniej modlono się w in-

Biuletyn Informacyjny Nr 17 (869), 30.09.2014

tencji ofiar tamtego okresu, a także
złożono kwiaty w miejscach pamięci. W uroczystościach wzięli udział
przedstawiciele Zarządu Regionu
Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”, z przewodniczącym Marianem Królem na czele.
Agnieszka Kosierb

Str. 3

Kształcenie ustawiczne – sposób na lepsze
kwalifikacje
W rozwoju współczesnej gospodarki coraz większe znaczenie ma koncepcja uczenia się przez
całe życie (ang. life-long learning – LLL) rozpowszechniona na przełomie XX i XXI wieku, której
założeniem jest stwarzanie warunków i promowanie nauki od urodzenia aż do śmierci człowieka. Wiąże się to z życiem współczesnych społeczeństw, gdzie podział aktywności edukacyjnej na
okres szkolny, pracy zawodowej i okres emerytury nie znajduje odzwierciedlenia w dynamicznie
zmieniających się realiach gospodarczych.
Poziom wykształcenia i gotowość do dalszego
kształcenia się oraz rozwijania swoich umiejętności czy też zdobywania nowych kompetencji mają
istotny wpływ na pozycję zawodową jednostki, jej
poziom dochodów oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa wykluczenia społecznego.
Jednym z elementów tak szeroko pojmowanej koncepcji uczenia się przez całe życie jest
kształcenie ustawiczne (ang. continuing training),
które zdefiniowane zostało między innymi przez
organizację UNESCO jako kompleksowe procesy oświatowe (realizowane w formach szkolnych
i pozaszkolnych), umożliwiające osobom dorosłym
uzupełnić swojego wykształcenia, doskonalenia
zdolności, poszerzenia swojej wiedzy, czy też uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych lub ich
podnoszenia.
Zatem definicja kształcenia ustawicznego odnosi się do osób dorosłych, które ukończyły 18 lat
i chcą uzupełnić swoją wiedzę ogólną, jak również
podnieść swoje kwalifikacje oraz zdobyć nowe
umiejętności w kontekście zawodowym.
Tyle teoria, a co to oznacza w praktyce? Po nowelizacji ustawy w Polsce określono nowe rodzaje
form kształcenia, które obejmują:
1)    kwalifikacyjny kurs zawodowy,
2)    kurs umiejętności zawodowych,
3)    kurs kompetencji ogólnych,
4)    turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników,
5)    kurs, inny niż wymienione w pkt. 1–3, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełniane wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
Kursy prowadzone w oparciu o podstawę
programową kształcenia w zawodach obejmują kwalifikacyjny kurs zawodowy, kurs
umiejętności zawodowych oraz turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, prowadzone w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są
z zakresu jednej kwalifikacji. Godzinowy wymiar
kursu równy jest minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego, określonej w podstawie
programowej kształcenia w zawodach dla danej
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kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Osoba, która zapisze się na kurs,
a posiada np. dyplom potwierdzający kwalifikacje
zawodowe, świadectwo czeladnicze lub dyplom
mistrzowski czy świadectwo ukończenia liceum
profilowanego, nie musi powtarzać zajęć, które zaliczyła na poprzednim etapie edukacji. Dla
takich osób przewiduje się możliwość uzyskania
zwolnienia z zajęć dotyczących zaliczonych już
wcześniej treści lub efektów kształcenia.
Kursy umiejętności zawodowych są prowadzone przez publiczne i niepubliczne placówki
kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia
praktycznego oraz ośrodki dokształcenia i doskonalenia zawodowego. Minimalna liczba godzin kształcenia uzależniona jest od programu
kursu. Inny jest wymiar godzin na kursie obejmującym jedną z części efektów kształcenia
wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji,
inny na kursie, którego przedmiotem są efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach
obszaru kształcenia, i jeszcze inny dla adeptów
kursu obejmującego efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów w zakresie organizacji pracy małych zespołów. Kurs kończy się
zaliczeniem w formie ustalonej przez podmiot
prowadzący – uzyskanie zaliczenia to warunek
otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu.
Turnusy dokształcania teoretycznego to oferta dla
młodocianych pracowników. Mogą się oni na nie
zapisać w ośrodku dokształcenia i doskonalenia
zawodowego. Warunkiem przyjęcia na turnus
jest skierowanie od pracodawcy lub szkoły – jeśli
w szkole nie ma możliwości zrealizowania teoretycznego kształcenia zawodowego. Co do zasady, jeden turnus obejmie treści kształcenia związane z jednym zawodem, jednak w szczególnych
przypadkach będzie można zorganizować turnus
dla młodocianych pracowników dokształcających
się teoretycznie w zakresie różnych zawodów.
Wymiar godzinowy turnusu będzie odpowiedni do
zakresu dokształcania określonego w skierowaniu. Na zakończenie turnusu pracownik otrzyma
odpowiednie zaświadczenie.
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Kursy kompetencji ogólnych prowadzone są według programu nauczania uwzględniającego dowolnie wybraną część podstawy programowej kształcenia ogólnego. Minimalny wymiar kształcenia na tym
kursie wynosi 30 godzin. Podmiot prowadzący kurs
ustala formę zaliczenia kursu. Uzyskanie zaliczenia będzie potwierdzane wydaniem zaświadczenia
o ukończeniu kursu.
Ostatnia z form pozaszkolnych to kursy z zakresu zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów
i specjalności na potrzeby rynku pracy, w tym także
prowadzone we współpracy z urzędami pracy. Tego
typu kursy mogą być organizowane przez publiczne

i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego,
placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki
dokształcenia i doskonalenia zawodowego. Osoba, która ukończy kurs, otrzyma zaświadczenie potwierdzające ten fakt.
W Lublinie można korzystać z takich kursów
w wielu szkołach, kształcących w zawodach. Zajęcia są bezpłatne, a uczestnik sam decyduje czy
chce pokonać wszystkie trzy etapy zdobywania zawodu, czy wystarczy mu tylko część kursu.
Szczegółowe informacje na temat dostępnych szkoleń można znaleźć na stronach internetowych szkół.
oprac. Agnieszka Kosierb

Rok szkoły zawodowców
Wywiad z Panem Mariuszem Banachem – przewodniczącym Komisji Oświaty i Wychowania
Rady Miasta Lublin – przeprowadził Marcin Paluch.
Od kilku lat Ministerstwo Edukacji Narodowej wyznacza hasło przewodnie dla zaczynającego się roku
szkolnego. Informuje w ten sposób, na jaką część polityki oświatowej zamierza kłaść szczególny nacisk. W latach poprzednich były to: „Rok historii najnowszej” (2009/2010), „Rok odkrywania talentów”
(2010/2011), „Rok szkoły z pasją” (2011/2012), „Rok bezpiecznej szkoły” (2012/2013) i „Rok szkoły
w ruchu” (2013/2014). W obecnym roku szkolnym oświata w Polsce będzie realizowała projekt „Rok szkoły
zawodowców”.
Marcin Paluch: Panie Przewodniczący, co
oznacza ogłoszenie roku szkolnego 2014/2015
„Rokiem szkoły zawodowców”?
Mariusz Banach: Znaczy to tyle, że Ministerstwo Edukacji Narodowej wreszcie zauważyło
problem, który dla ludzi zajmujących się edukacją
w praktyce jest znany od lat. Doprowadzono do
sytuacji, w której młodzież gremialnie wybiera jako
szkołę ponadgimnazjalną liceum ogólnokształcące.
Przez ostatnie dziesięciolecia funkcjonowała idea
podnoszenia jakości kształcenia poprzez wysyłanie
wszystkich na studia. Dziś stwierdzamy, że na rynku pracy brakuje rzemieślników, techników i ludzi,
którzy są przygotowani do pracy fizycznej. „Produkujemy” kolejne zastępy psychologów, socjologów,
prawników, pogłębiamy bezrobocie i zastanawiamy
się nad tym, czy nie otworzyć szerzej rynku pracy
dla obcokrajowców, bo brakuje nam ludzi do prostych prac fizycznych.
MP: Jakie szanse przyniesie „rok szkół zawodowych” dla odbudowy i rozwoju szkolnictwa
zawodowego w Polsce?
MB: Trzeba zmienić nastawienie absolwentów
gimnazjów, a nade wszystko ich rodziców. To nie
jest takie proste, bo wraz z degradacją szkolnictwa
zawodowego w Polsce stała się rzecz gorsza – zginął etos pracy fizycznej. Dziś ktoś, kto nie chce koń-
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czyć studiów jest uważany za nieudacznika i lenia.
Dlatego każda akcja zmieniająca tę sytuację jest
godna uwagi. W Lublinie wiemy o tym doskonale.
Od kilku już lat prowadzimy rzetelny program promocji szkolnictwa zawodowego. Wszyscy dyrektorzy i pedagodzy szkolni lubelskich gimnazjów na
wiosnę wizytują nasze szkoły zawodowe, zbierają
informacje i przekazują je uczniom klas trzecich. Co
roku przygotowujemy także specjalny film promocyjny. W szkołach coraz częściej pojawiają się etaty
dla doradców zawodowych. Ta działalność przynosi wymierne rezultaty, bo co roku liczba uczniów
w technikach i szkołach zawodowych się zwiększa.
MP: Czy absolwenci szkół zawodowych odnajdą się w zmieniającym się rynku pracy?
MB: Wierzę, że tak. W naszym mieście istotną
częścią programu promocji szkolnictwa zawodowego jest współpraca z przedsiębiorcami. Miasto
podpisało nawet deklarację współpracy z kilkudziesięcioma podmiotami gospodarczymi wspierającymi edukację w naszych szkołach, zobowiązując się
również do pomocy wzajemnej. Chodzi o to, by absolwenci gimnazjów, zastanawiając się nad wyborem nowej szkoły, widzieli realną propozycję pracy
po ukończeniu danego technikum lub szkoły zawodowej. I tak rzeczywiście jest. Nasze szkoły zawoDokończenie na str. 6
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Rok szkoły zawodowców
Dokończenie ze str. 5

dowe dają dziś absolwentom cały szereg uprawnień
i certyfikatów, a egzaminy kwalifikacyjne są ważne
w całej Europie.
MP: Czy nie sądzi Pan, że Ministerstwo Edukacji Narodowej w Polsce powinno bardziej
pragmatycznie i metodycznie, a nie przy pomocy haseł PR, odpowiadać na potrzeby szkolnictwa w XXI wieku?
MB: Oczywiście, że tak. Problem polega jednak
na tym, że przez kilka ostatnich lat ludzie związani z oświatą w Polsce przestali już spoglądać
w stronę ministerstwa, jak na organ, skąd mogłaby
nadejść jakakolwiek pomoc. Mam czasami wrażenie, że polska oświata rozwija się pomimo działań
ministerialnych. Trudno też oprzeć się wrażeniu, że
działania podejmowane przez MEN to rodzaj „zasłony dymnej”, mającej uchronić polski rząd przed
rozmową dla nich najtrudniejszą – o finansowaniu
oświaty. Polscy nauczyciele od lat nie dostają podwyżek, subwencja nie wystarcza nawet na wypłaty
i pochodne, klasy są przepełnione, itd., itd. Chciałbym wiedzieć, co ministerstwo ma na ten temat do
powiedzenia?
Dziękuje Panu za rozmowę.

Wspólna lektura trwa!
Trwa akcja lubelskiej „Solidarności” pod hasłem
„Czwartki z polską literaturą klasyczną”. Wspólne czytanie na Placu Łokietka w Lublinie odbywa się w każdy
czwartek, aż do 11 grudnia br. Każdy, kto tylko ma ochotę podzielić się ulubionym fragmentem książki, wiersza
czy dramatu może to zrobić. Wystarczy przyjść w czwartek na godz. 12:00 pod lubelski Ratusz lub zgłosić się
w siedzibie ZR przy ul. Królewskiej 3, pok. 21 (tel.
81 532 08 11 wew. 42). Więcej informacji oraz zdjęcia
dostępne na stronie ZR w zakładce „Czwartki z polską
literaturą klasyczną”.
Serdecznie zapraszamy!
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Umowa społeczna
podpisana
15 września 2014 r. zakończono negocjacje
Umowy Społecznej w Zakładach Azotowych
„Puławy”. Podpisanie porozumienia jest wynikiem dobrej woli dwóch stron – związkowej
i reprezentującej pracodawcę. Zawarcie takiej umowy to duży sukces związkowców,
gdyż żadne zapisy prawne nie obligują do jej
podpisywania.
Najważniejsze zapisy Umowy Społecznej
dotyczą:
• zachowania odrębności w ramach Grupy Azoty Puławy,
• zachowania ZUZP,
• regulaminu ZFŚS,
• aktów prawnych w Spółkach Grupy
Azoty,
• odpisów na Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2014 roku 4,2 mln złotych,
w 2015 roku 5 mln i w pozostałych latach 4,2 mln złotych. Co ważne, te zapisy zostaną przeniesione do ZUZP,
• planowanego
zastąpienia
Nagrody
z Zysku na Nagrodę Roczną (zapis do
ZUZP),
• stworzenia pakietu medycznego dla
pracowników Grupy Azoty,
• programu emerytalnego dla pracowników Grupy Azoty.
Przedstawicielom NSZZ „Solidarność” zależało na odejściu od zatrudniania pracowników przez Agencje Pracy Tymczasowej.
Niestety, podczas negocjacji ta sprawa napotkała duży opór Grupy Azoty, a zdaniem
związkowców jest to bardzo ważna kwestia
dla młodych pracowników, którzy dopiero zaczynają swoje życie zawodowe.
Więcej szczegółów oraz pełny zapis Umowy
Społecznej można znaleźć na stronie internetowej KMZ NSZZ Solidarność” ZA Puławy.
oprac. Agnieszka Kosierb
na podst. solidarnosc-azoty.pulawy.pl

Biuletyn Informacyjny Nr 17 (869), 30.09.2014

Dziękujemy to takie piękne słowo!
Pani Renata Węglarz, była przewodnicząca MKZ
Oświaty przy Zarządzie Regionu, doczekała zasłużonej emerytury i jak żartobliwie powiedziała przewodnicząca Sekcji Oświaty, została stypendystką ZUS.
Przez wiele lat pracowała dla lubelskiej „Solidarności”, poświęcając Związkowi czas, serce, zdrowie,
a czasem i małżeński spokój. Jak sama mówi, „Solidarność” zaszczepił w niej mąż i była to jednocześnie
płaszczyzna porozumienia i powód wielu konfliktów.
Nie ulega jednak wątpliwości, że postawa zarówno
Pani Reni, jak i jej śp. męża, są przykładem i dowodem na to, że istnieje bezinteresowna chęć pomocy
drugiemu człowiekowi i gotowość do poświecenia. Za
to wszystko koleżanki i koledzy z oświatowej „Solidarności”, przedstawiciele ZR oraz władz miasta Lublina
dziękowali 22 września br. Pani Renacie.
W dowód uznania dla pracy związkowej była
przewodnicząca została uhonorowana medalem
Prezydenta Miasta Lublin, który wręczyła Ewa

Dumkiewicz-Sprawka, dyrektor Wydziału Oświaty
i Wychowania Urzędu Miasta Lublin. Z kolei Region
Środkowowschodni NSZZ „Solidarność” wyróżnił
panią Renatę Węglarz statuetką „Lubelskiego Lipca 1980”, przyznawaną najbardziej zasłużonym
w walce o wolność i prawa pracownicze.
Najbardziej jednak wzruszającym momentem
była chwila, kiedy bohaterka dnia znalazła się pośród tych, z którymi najbliżej współpracowała. Koleżanki i koledzy z organizacji ustawili się w długą
kolejkę, by osobiście wyrazić wdzięczność, a jednocześnie prosić o dalszą pomoc i wsparcie.
My także mamy nadzieję, że Pani Renia nadal
będzie z uśmiechem pojawiać się na korytarzach
siedziby ZR, dzieląc się swoją mądrością, radością i doświadczeniem. A jednocześnie życzymy,
by znalazła także chwilę dla siebie, swoich marzeń
i planów.
Pani Reniu Dziękujemy!!!!
A.K.

Są problemy, są rozwiązania
Kobiety w Regionie Środkowowschodnim NSZZ „Solidarność”
szkoleniem rozpoczęły pracę po wakacyjnej przerwie. Przedstawicielki Sekcji Kobiet uzupełniały swoją
wiedzę z zakresu prawa pracy i negocjacji. Jednocześnie miały okazję
podzielić się doświadczeniami ze
swoich miejsc pracy.
Dwa dni upłynęły pod znakiem
dyskusji, planów i wzajemnego
wsparcia. Jak przyznają wszystkie
obecne na spotkaniu panie, taka wymiana doświadczeń jest niezwykle
ważna i bardzo pomaga. Zaangażowanie było widoczne także podczas

wykładów. Prowadzący byli zasypywani pytaniami i wątpliwościami.
Panie chciały dokładnie wiedzieć,
jak zapisy prawne mogą wykorzystać
w swoich firmach, a także które z elementów negocjacji najlepiej sprawdzą się w ich konkretnych sytuacjach.
Sekcja Kobiet naszego Regionu
skupia wszystkie członkinie NSZZ
„Solidarność”, które zechciały zadeklarować swoją przynależność. Panie, które chciałyby się przyłączyć
do Sekcji prosimy o kontakt z przewodniczącą Ireną Nowak, pod nr tel.
81 532 08 11 wew. 16.
Agnieszka Kosierb
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„Tylko Naród zdolny duchowo i miłujący prawdę może trwać i tworzyć dla przyszłości,
tak jak tworzyli przyszłość powstańcy, padający na polach bitew …”
Puławskie Stowarzyszenie
Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym
zaprasza na odsłonięcie tablicy
upamiętniającej postać bł. ks. Jerzego Popiełuszki,
patrona NSZZ „Solidarność”
i męczennika stanu wojennego
Uroczystość
poświęcenia
tablicy odbędzie się 12 października 2014 r. w Kazimierzu Dolnym, przy Kościele Farnym, po mszy św. o godz. 12.00.
Tego dnia nastąpi również zakończenie wystawy, przedstawiającej
życie i działalność bł. ks. Jerzego
Popiełuszki, wypożyczonej z Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku.
Po zakończeniu uroczystości
pracownik IPN z Białegostoku wygłosi prelekcję, następnie odbędzie
się spotkanie zaproszonych przedstawicieli środowisk Żołnierzy Armii Krajowej – Żołnierzy Wyklętych oraz NSZZ „Solidarność”.

Dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Solidarni Ziemi Puławskiej na
terenie Puław już od listopada 2009 r.
stoi figura bł. ks. Jerzego, w pobliżu
Parafii pw. Miłosierdzia Bożego.
Historia starań mieszkańców Ziemi
Puławskiej o upamiętnienie postaci bł.
ks. Jerzego sięga jeszcze roku Jego męczeńskiej śmierci – 1984. Wtedy panowie Jan Okoń i Zenon Benicki wykonali granitowa tablicę, poświęconą ks.
Jerzemu, która została przewieziona do
Warszawy i umieszczona w prawej nawie kościoła pw. św. Stanisława Kostki.
Pod tablicą umieszczono kamień z wyrytą dedykacją od mieszkańców Ziemi
Puławskiej, poświęconą zamordowanemu ks. Jerzemu.

W Puławach z kolei, 14 września 1985 r., w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, odbyła się uroczystość poświęcenia krzyża, upamiętniającego ks.
Jerzego Popiełuszkę. Pod tabliczką, upamiętniającą to wydarzenie,
wykonaną przez Marię i Bogdana
Szewczyków, został wmurowany
kamień z dedykacją od mieszkańców Ziemi Puławskiej poświęconą
ks. Jerzemu.
Obecnie pod tym Krzyżem,
znajduje się również połowa kamienia, ufundowanego przez państwa Okoniów, którego druga część
spoczywa przed figurą bł. ks. Jerzego w Paryżu.
Podczas mszy św. za Ojczyznę,
odprawionych w kościele pw. św.
Stanisława Kostki w Warszawie,
kapelan NSZZ „Solidarność” głosił: „Nadzieje z Sierpnia 80 żyją,
a my mamy moralny obowiązek
pielęgnować je w sobie i z odwagą
umacniać w naszych braciach”.
Tomasz Kraszewski

Rusza proces kanonizacyjny patrona „Solidarności”
W sobotę 20 września we
francuskim Créteil pod Paryżem
rozpoczął się proces kanonizacyjny patrona „Solidarności” bł.
ks. Jerzego Popiełuszki – informuje Tygodnik Katolicki „Niedziela”.
– Proces kanonizacyjny jest
długą, dokładną procedurą
w Kościele, a czas jego trwania
to doskonała okazja do zgłębiania i przypominania nauczania
kandydata na świętego, w tym
przypadku ks. Popiełuszki – wyjaśnia Katolickiej Agencji Informacyjnej dr Milena Kindziuk.
Podstawowym faktem świadczącym, że dana osoba jeszcze za życia, a najczęściej po
śmierci, cieszy się szczególnymi względami u Boga, są czynione przez nią cuda. Aspekty
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świętości – przykładne życie
i cuda zaistniałe za wstawiennictwem świętego – stanowią
podstawę w obecnej procedurze kanonizacyjnej.
Ks.
Popiełuszko
uzdrowił Francuza
chorego na „przewlekłą białaczkę
szpikową w formie nietypowej”.
Miało się to dokonać po modlitwie za wstawiennictwem księdza.
– Chodzi o potwierdzenie, że ks. Jerzy jest prawdziwym orędownikiem u Boga. Jeżeli okaże
się, że cud rzeczywiście był autentyczny w rozumieniu prawno-kanonicznym, to wtedy będą

podjęte kolejne kroki na drodze
do kanonizacji – tłumaczy w rozmowie z „Niedzielą” ks. prof. Tomasz Kaczmarek, postulator procesu kanonizacyjnego.
Śmierć
patrona
Związku uznana została przez Kościół
za
męczeństwo
w
rozumieniu
teologicznym, bo
była to śmierć
z powodu wiary
i zadana z nienawiści do wiary.  
Za
prześladowcę
uznany został system komunistyczny, ze
wszystkimi
uwarunkowaniami
wpływającymi na bezpośrednich
sprawców zbrodni.
www.solidarnosc.org.pl
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Najpierw umowa na piśmie, potem praca?
Projekt zmian odrzucony
Podkomisja Stała do spraw nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego odrzuciła
projekt zmian dotyczący art. 29 § 2  Kodeksu pracy, który brzmiał „wprowadzenie obowiązku zawarcia umowy o pracę na piśmie przed dopuszczeniem do
pracy, jeśli umowa nie została zawarta
z zachowaniem formy pisemnej”.  
W obowiązującym brzmieniu artykuł
nakłada na pracodawcę obowiązek potwierdzenia na piśmie umowy o pracę,
zawartej w innej formie niż pisemna, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. Propozycja zmiany dotyczyła obowiązku
nałożenia na pracodawcę przedstawienia ustaleń co do stron umowy, rodzaju
umowy oraz jej warunków przed dopuszczeniem zatrudnionego do pracy.
Pomysłodawcą
wprowadzenia
zmian była Państwowa Inspekcja
Pracy, która zwróciła się do Ministra
Pracy i Polityki Społecznej w tej sprawie.  Projekt złożony został przez posła Janusza Śniadka.
W uzasadnieniu do projektu zmian
do Kodeksu pracy czytamy, że celem
niniejszej ustawy jest zlikwidowanie

oczywistej luki prawnej. Państwowa
Inspekcja Pracy pozbawiona jest jakichkolwiek instrumentów prawnych,
umożliwiających wykrywanie i ograniczanie niezwykle szkodliwego dla gospodarki oraz budżetu państwa zjawiska, jakim jest świadczenie pracy bez
nawiązania stosunku pracy i regulowanie związanych z tym podatków, składek na ubezpieczenia społeczne itd.tzw. ,,pracy na czarno”. Jak bowiem
wynika z doświadczeń Państwowej
Inspekcji Pracy, w razie kontroli prowadzonych przez inspektorów pracy,
regułą jest tłumaczenie przedstawiane
przez pracodawców, że pracownicy
nie posiadają jeszcze umów o pracę,
ponieważ jest to pierwszy dzień, w którym zostali dopuszczeni  do pracy. Na
podstawie art. 29 § 2 Kodeksu pracy
pracodawcy ci zamierzają potwierdzić
pracownikom warunki związane z zawarciem umowy o pracę do końca ich
dnia pracy.
– Podkomisja Stała do spraw nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu
postępowania administracyjnego odrzuciła projekt przyjmując argument,

iż obecny stan prawny jest wystarczający, a nałożenie na pracodawców kolejnego obowiązku mogłoby utrudnić
ich działalność. Argumenty za wprowadzeniem proponowanego rozwiązania są jednak uzasadnione. Doprowadziłoby ono do skrócenia czynności
kontrolnych inspektora pracy, który od
razu mógłby stwierdzić, że umowa nie
została zawarta na piśmie. W obecnej
sytuacji pracownicy często mówią, że
pracują pierwszy dzień i jeszcze nie
mają umowy. W kodeksie pracy zostały już przewidziane pewne obowiązki,
które pracodawca musi zrealizować
przed dopuszczeniem pracownika
do pracy np. przeprowadzenie badań
lekarskich, szkolenia w zakresie bhp.
Trudno zrozumieć obawy Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej, Rządu
i posłów głosujących za odrzuceniem
projektu, bo argumentem za wprowadzeniem proponowanych zmian
jest przede wszystkim wzmocnienie
ochrony pracownika – mówi dr Anna
Reda-Ciszewska z biura eksperckiego
KK NSZZ „Solidarność”.  
www.solidarnosc.org.pl

Państwowa Inspekcja Pracy policzy związkowców
Państwowa Inspekcja Pracy będzie weryfikowała liczbę członków
związków zawodowych w firmach
- informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. Ministerstwo Pracy przygotowuje nowelizację ustawy o związkach zawodowych.
Pracodawcy nie wolno żądać listy wszystkich członków związku
zawodowego. Sąd Najwyższy potwierdził uchwałą z listopada 2012
roku, że narusza to przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.  
Gazeta przypomina, że „obecnie
najprostszym sposobem uzyskania informacji o liczbie członków
związku jest sprawdzenie danych
o potrąceniach składek związkowych
z wynagrodzenia pracowników. Jednak w większości związków skarbnik przyjmuje wpłaty w gotówce,

by chronić swoich członków przed
szykanami”.
Pomysł zaangażowania PIP przy
weryfikacji ilości członków związków zawodowych wyszedł od misji
Międzynarodowej Organizacji Pracy, która w maju gościła w Polsce
w ramach tzw. pomocy technicznej.
Prawnicy MOP dokonywali przeglądu krajowego ustawodawstwa
w związku z ograniczeniem uprawnień związkowych. W raporcie końcowym MOP jednoznacznie stwierdzono, że ujawnianie listy imiennej
związkowców narusza zarówno
zasady swobody zrzeszania, jak
i ochronę danych osobowych. Przedłożenie takich list umożliwiłoby pracodawcom nieprzedłużanie umów
z członkami związków tym samym
zagrażając ich istnieniu. Zdaniem
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autorów opracowania, Państwowa
Inspekcja Pracy jest cieszącym się
zaufaniem stron organem zewnętrznym, który może dokonywać weryfikacji liczebności związku zawodowego.
– „Solidarność” nie ma nic
przeciwko temu, aby Państwowa
Inspekcja Pracy dokonywała weryfikacji liczebności członków organizacji związkowych – wyjaśnia Ewa
Podgórska-Rakiel, ekspert KK.
– Pomysł wyszedł od misji MOP.
Zaznaczono jednak, że weryfikacja
ma odbywać się przy zachowaniu
ochrony danych ujawniających
przynależność związkową. W przypadku rozbieżności opinii, możliwe
powinno być też w dalszym ciągu
odwołanie do sądu.
źródło: www.solidarnosc.org.pl
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Jedz jabłka na złość Putinowi, czyli
o patriotyzmie w praktyce
Rosyjski prezydent W. Putin, w odpowiedzi na sankcje krajów Zachodniej Europy, wprowadził embargo m.in. na polskie
owoce i warzywa. Szczególnie mocno dotknęło ono producentów jabłek, dla których Rosja stanowi główny rynek zbytu.
W Internecie powstała spontaniczna akcja, zachęcająca Polaków
do kupowania tego owocu. Dołączyli do niej politycy i artyści,
a zdjęcie z jabłkiem szybko stało się modne wśród internautów.
Akcja sama w sobie jest dość naiwna. Przeciętny Polak
zjada rocznie ok. 15 kg jabłek, natomiast do zagospodarowania jest ok. 500 tys. ton tego owocu – taką ilość Polska
sprzedała do Rosji w ubiegłym roku, wiec mało prawdopodobne, by udało się skonsumować nadmiar. Poza tym pieniędzy na rynku jest tyle samo i jeżeli Polacy kupią więcej
jabłek, to nie kupią innych rzeczy.
Jednak akcja ta może przynieść pozytywne efekty innego rodzaju. Mianowicie może być formą promocji w społeczeństwie patriotyzmu konsumenckiego. Jest on bardzo
ważnym, a zarazem niedocenianym i mało powszechnym
rodzajem nowoczesnego patriotyzmu. Przeciętny Polak definiuje patriotyzm w oparciu o trudną historię walk
o niepodległość. W narodzie doświadczonym ponad stuletnią niewolą, patriotyzmem jest przede wszystkim troska
o ochronę niepodległości państwa oraz pamięć o bohaterach i uczestnictwo w świętach narodowych. Tymczasem
wypełnianie przez społeczeństwo założeń patriotyzmu
konsumenckiego jest bardzo ważne w czasach pokoju,
gdyż może on bezpośrednio wpływać na stan narodowej
gospodarki i dobrobyt obywateli.
Patriotyzm konsumencki jest postawą polegającą na
preferowaniu przy zakupach produktów krajowych, regionalnych i lokalnych. W Polsce swoje źródła ma on w XIX
w., kiedy to polscy producenci toczyli ,,walkę o handel”
z wytwórcami z państw zaborczych. W codziennym życiu
możemy go realizować poprzez stosowanie prostych zasad, typu:
• preferowanie towarów od krajowych producentów,
• robienie zakupów w osiedlowych sklepach i lokalnych targowiskach,     
• stołowanie się w lokalnej gastronomii,
• kupowanie żywności bezpośrednio od rolników;
• utrzymywanie kont rozliczeniowych w polskich
bankach i kasach spółdzielczych.
Korzyści ze stosowania tych zasad jest bardzo wiele. Przede wszystkim wybieranie polskich produktów
sprzyja wzrostowi PKB, a to w konsekwencji powoduje
wzrost zarobków i powstanie nowych zakładów pracy.
Tak więc wspierając lokalne przedsiębiorstwa zapewniamy rozwój swojemu regionowi, ponieważ pieniądze,
które wydajemy są inwestowane na naszym terenie,
a nie, jak w przypadku większości dużych zagranicznych
firm, poza Polską. Wspierając polskie firmy zwiększamy
także szanse na zatrudnienie w kraju, zmniejszając przy
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tym liczbę rodaków na emigracji. Natomiast korzystając
z usług polskich baków, możemy zapobiegać nadmiernej koncentracji kapitału, co w konsekwencji utrudnia
powstanie „banków zbyt dużych, aby upaść”. Ponadto
banki spółdzielcze częściej wspierają inicjatyw lokalnej
społeczności.
Poza korzyściami o wymiarze ekonomicznym są
również korzyści społeczne. Patriotyzm konsumencki
buduje więź producent-konsument. Prowadzenie interesów powoduje zawiązywanie kontaktów międzyludzkich, a przy okazji buduje zaufanie społeczne. Poza tym
handel bezpośredni sprzyja powstawaniu chrześcijańskiego etosu kupieckiego, opartego na takich cechach
jak uczciwość, rzetelność, pracowitość, punktualność.
Zanikają one, gdy brak jest etyki w życiu gospodarczym.
Dodatkowo, wzrost świadomości konsumenckiej wpływa na obniżenie poziomu konsumpcji dóbr zawierających szkodliwe ulepszacze, co ma pozytywny wpływ na
zdrowie.
Oczywiście jest zrozumiałe, że wybierzemy produkt
zagranicznej marki, jeśli jest jakościowo lepszy albo tańszy. Często jednak ulegamy perswazjom reklamowym,
nie zastanawiając się, kogo wspieramy w ten sposób finansowo. Promocja idei patriotyzmu konsumenckiego
ma więc mobilizować Polaków do świadomych zakupów
i poszukiwania informacji o polskich produktach. W tym
celu powstają liczne akcje społeczne, min. projekt ,,Polski
Ślad”, certyfikaty ,,Teraz Polska” i ,,Dobre bo Polskie”, czy
akcja ,,Swój do Swego po Swoje”. Więcej na temat idei
patriotyzmu konsumenckiego oraz listę polskich produktów można znaleźć na stronach internetowych, np. swoje.
info lub 590x.pl
Również z punktu widzenia rozwoju i działalności
NSZZ ,,Solidarność” stosowanie patriotyzmu konsumenckiego jest ważne, ponieważ w ten sposób realnie wspieramy polską gospodarkę i pomagamy tworzyć miejsca pracy. Obecnie, kiedy liczba firm produkcyjnych na Lubelszczyźnie wyraźnie maleje, ważne jest wspieranie lokalnej
przedsiębiorczości, przynajmniej podczas codziennych
zakupów.
oprac. M. Smolak
Źródło: polskieradio.pl; swoje.info;
K. Skorek, Nowoczesny patriotyzm wobec trudnych
czasów, w: mysl24.pl/spoleczenstwo
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Okiem
związkowca

Kombatant lat 43

Byłem ostatnio na szkoleniu zorganizowanym przez Zarząd Regionu dla jego członków i nie tylko. Po zakończeniu nasunęło mi się
kilka wniosków.
Po pierwsze szkolenia są niezbędne i bez nich związek zawodowy
nigdy nie będzie mógł spokojnie patrzeć w przyszłość, bo jeśli  WSZYSCY związkowcy nie będą uczestniczyli
w szkoleniach, czeka nas mroczna przyszłość. Moim zdaniem, jeśli mamy odgrywać jakąkolwiek role (o wiodącej nie wspomnę) na rynku usług związkowych, to konkurencję pokonamy profesjonalizmem i zaangażowaniem w realne rozwiązywanie problemów pracowników, a nie nośnymi hasłami, wypisywanymi na ulotkach.
Trzeba bowiem jasno sobie powiedzieć, że bardzo trudno jest znaleźć dziś coś, co jednoczy wszystkich. Walka
z umowami śmieciowymi jest ważna, ale większość naszych związkowców ma umowy stabilne i mało kto
(niestety) wierzy, że może go spotkać los człowieka poszukującego pracę lub zatrudnionego na „śmieciówkę”.
Wracając jednak do szkolenia – zaniepokoiła mnie jedna rzecz.  Mam 43 lata, więc do młodzieży nawet nie
śmiem się zaliczać. Mimo tego, jeśli chodzi o działaczy związkowych, byłem jednym z młodszych uczestników
szkolenia. Na palcach jednej ręki można było policzyć takich, którzy do Solidarności zapisali się po 89 roku
i to  chyba jest największy problem, nad którym musimy pracować. Moim marzeniem jest to, żeby działaczami
związkowymi byli ludzie mający dwadzieścia kilka lat. Zdaję sobie sprawę, że przekazywanie władzy zawsze
jest trudne, bo przecież NSZZ Solidarność  to ludzie z charyzmą, autorytetem, tacy którzy w życiu wiele przeszli i wiele Solidarności poświęcili (często kosztem własnego życia osobistego lub kariery zawodowej). Takim
ludziom najtrudniej jest powiedzieć w oczy, że największym ich darem dla związku byłoby wychować sobie
następcę – człowieka o podobnych zaletach charakteru, ale potrafiącego nawiązać wspólny język z młodymi
ludźmi. Młodzi ludzie nie są źli. Nie są negatywne nastawieni do związku.  Oni zwyczajnie go nie znają. To od
nas zależy, czy wstąpią do niego za rok, dwa, a może nigdy. Nie wiem jak inni, ale ja już szukam następcy.
Sławomir Kamiński
Przewodniczący Zarządu Oddziału NSZZ „Solidarność”Ziemia Puławska

W OBRONIE POLSKIEJ RACJI STANU
Osiągnięcie określonych celów, np. utrzymanie wolności, wyjaśnia sens podejmowania indywidualnych
wysiłków człowieka w obronie wartości i poznawania
samego siebie.
Należy schylić głowę przed rozmiarem polskiego
poświęcenia w Powstaniu Warszawskim, gotowością
płacenia najwyższej ceny w imię honoru i niepodległości. Trzeba schylić głowę przed pokoleniem Kolumbów.
Nieznany powstaniec zapisał takie słowa: „Tyle nadziei,
słów o wolności, ile w Powstaniu poległych dusz”.
Pytam retorycznie, czy szkoła polska jest piecem tak
rozżarzonym, że może taką, jak na barykadach, duchową
stal wytopić? – Czy nie jest on wygaszony? Żar w piecu
polskiej edukacji to polska racja stanu!
Powstrzymujesz się przed rozpustą, przestrzegasz zasad moralnych – to nie tylko głos twego sumienia, ale coś
więcej, jeśli czynią to prawie wszyscy. Car Aleksander II
pouczał Polaków: „żadnych marzeń panowie” – „jest tylko
jeden sposób współżycia z Rosją – ulegając jej”. Można się
bać Rosji i można rozumieć ten lęk, ale to nie jest polska
racja stanu! Zbiorowe lęki, skłócenie wewnętrzne zachęcają agresora do przemocy. Niektórzy politycy twierdzą, że
ustępliwość Zachodu doprowadziła do wybuchu II wojny
światowej. A czy z III-cią nie może być podobnie?
W przypadku Polski brak jedności moralnej i silnej
armii może sprzyjać scenariuszowi „polskiego separaty-
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zmu”, tak jak to się obecnie dzieje na Ukrainie. Wyjaśnię
dlaczego:
1. Funkcjonuje w naszym kraju spora grupa ludzi z dawnych struktur WSI (Wojskowych Służb Informacyjnych), wyszkolonych w Rosji. Oni, za obce pieniądze,
mogą przeciwdziałać legalnym władzom RP.
2. Trzeba pamiętać, że na Białostocczyźnie, w powiatach
hajnowskim, bielsko-podlaskim, siemiatyckim, szereg
miejscowości ma białoruską przewagę narodowościową. W latach 1980-1981 odzywały się głosy w sprawie
plebiscytu o przynależność tych terenów do Białorusi.
Powyższe przykłady nie stanowią jedynie suchej statystyki. W Narewce Zespół Szkół ma za patrona Aleksandra Wojkowyckiego, agenta i donosiciela do gestapo
i NKWD. To właśnie ten człowiek doniósł Niemcom
na matkę słynnej „Inki”, panią Eugenię Siedzik z Tymińskich, że współpracuje z AK. Została ona zamordowana przez gestapo w 1943 roku. Interwencje w sprawie patrona, jak na razie, nic nie dają, gdyż w Radzie
Gminy przeważają radni narodowości białoruskiej.
Bronisz Rodziny – masz rację, bo nie ma nic cenniejszego od niej! Bronisz Ojczyzny – masz rację, bo ją kochasz, jako pierwszą po Bogu (wg myśli Kard. Stefana
Wyszyńskiego). Polska, choć nie było jej na mapie świata, w kategoriach moralnych nigdy nie zginęła!
Ignacy Czeżyk
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Wojna tuż za płotem – o sytuacji na Ukrainie
„Help Ukraine – save Europe” to akcja, której
pomysłodawcą i organizatorem jest Bogdan Klimczuk, członek ochotniczej „Samoobrony Wołynia”.
Młodzi Ukraińcy nadali jej formę rajdu, a celem jest
znalezienie pomocy dla rannych i poszkodowanych
podczas walk na Ukrainie.
– Chcemy naświetlić sytuację, jaka ma miejsce
na wschodzie Ukrainy. Uważamy, że naszą postawą na Majdanie udowodniliśmy, że jesteśmy Europejczykami. Przyjechaliśmy do Polski, jak do swoich potencjalnych partnerów, którzy mogą dać nam
wsparcie w walce – mówili młodzi Ukraińcy, którzy
odwiedzili między innymi siedzibę lubelskiej „Solidarności”.
– To, z czym się borykamy, to prawdziwa wojna. A wojna jest okropna, nie ma w niej żadnego
romantyzmu. Mamy wrażenie, że na naszej ziemi nastąpił koniec świata – mówił Sergij Czurikov,
uczestnik akcji.
– Nasza armia
nie była przygotowana, nikt
nie był – to dla
nas
potężny
cios.
Młodzi Ukraińcy,
widząc
bierność
Zachodniej Europy, sami chcą
wołać o pomoc,
tak potrzebną
dla ich kraju. Jednocześnie zwracają uwagę, że
niebezpieczeństwo zagraża także nam.
Z Lublina Ukraińcy wyruszyli na zachód Polski.
Odwiedzą m.in. Warszawę i Szczecin. Potem będą
wołać o pomoc w Niemczech. Z kolei w drodze poWyrazy żalu i współczucia
Ryszardowi Bodziuchowi
z powodu śmierci
TEŚCIA
składają
Koleżanki i Koledzy
z Oddziału NSZZ „Solidarność” w Kraśniku

wrotnej z akcją
“Help Ukraine
save Europe”
odwiedzą jeszcze Wrocław,
Kraków i Rzeszów.
Lubelska
„Solidarność”
już od jakiegoś czasu prowadzi
zbiórkę żywności
środków chemicznych dla
naszych
sąsiadów. Można
też dokonywać
wpłat na nasze
konto: Zarząd
Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” nr 06 1020
3150 0000 3702 0003 2227 z dopiskiem „Pomoc
dla Ukrainy”.
Szczegółowe informacje na temat pomocy dla
Ukrainy dostępne na stronie internetowej: www.solidarnosc.org.pl/lublin
Agnieszka Kosierb

     „Nie umiera ten, kto trwa w sercach
i pamięci naszej”
Wyrazy głębokiego żalu i współczucia
Ryszardowi Bodziuchowi
Przewodniczącemu
Organizacji Międzyzakładowej
NSZZ „Solidarność”
w Fabryce Łożysk Tocznych w Kraśniku
z powodu śmierci
TEŚCIA
składa
Przewodniczący
i Zarząd Regionu Środkowowschodniego
NSZZ „Solidarność” w Lublinie
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