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Plac	Litewski,	na	którym	odbyły	się	główne	uro-
czystości,	przedstawiał	wyjątkowy	widok.	Całe	 ro-
dziny	 podziwiały	 wystawę	 sprzętu	 wojskowego,	
oglądały	 paradny	 krok	 koni,	 a	 wszystko	 to	 na	 tle	
biało-czerwonych	 barw,	 dominujących	 tego	 dnia		
w	centrum	Lublina.

RADOŚNIE W KOLORZE 
BIAŁO-CZERWONYM

Lublin uczcił 95. rocznicę odzyskania niepodległości. W ob-
chodach Narodowego Święta 11 Listopada w naszym mieście 
uczestniczyli zarówno przedstawiciele władz państwowych i ko-
ścielnych, politycy, samorządowcy, kombatanci i związkowcy, 
jak również licznie zebrani mieszkańcy Lublina.

Główne	 obchody	 odbyły	 się	 tradycyjnie	 według	
ceremoniału	wojskowego.	Był	apel	pamięci	 i	salwa	
honorowa,	nie	zabrakło	też	kwiatów	pod	pomnikami	
Nieznanego	Żołnierza	i	marszałka	Piłsudskiego.	Do	
zebranych	 zwróciła	 się	wojewoda	 lubelski,	 Jolanta	
Szołno-Koguc,	która	mówiła:	–	Polska jest nie tylko 
wielkim zbiorowym obowiązkiem, ale także, a może 
przede wszystkim, winna być sprawą najważniej-
szą, inspiracją, źródłem postaw i motorem działań. 
Od naszej solidarności, zgody i woli porozumienia 
zależy przyszłość ojczyzny, jej wolność, dobrobyt  
i wzrost. Porzucając spory i nieporozumienia wspól-

nie świętujmy 
ten szcze-
gólny dzień. 
Bądźmy ra-
zem.

Wcześniej	
do	 zebranych	
mówił	 biskup	
Mieczysław	 Cisło,	 który	 przewodniczył	 uroczystej	
mszy	św.	w	intencji	Ojczyzny,	odprawianej	w	lubel-
skiej	 archikatedrze.	Wezwał	wszystkich	 do	 „pracy	
nad	lepszym	jutrem”.	–	Jest to zadanie nie tylko dla 
polityków, ale dla całego narodu. Owszem, bezpo-
średnia odpowiedzialność spoczywa na tych, któ-

rym społeczeństwo demokratyczne dało mandat 
rządzenia, ale winni być świadomi, że rządzić zna-
czy służyć. Ludzie oczekują od władzy kompetencji  
i moralności w polityce	–	podkreślał	biskup.

Narodowe	Święto	Niepodległości	uczczono	także	
w	 wielu	 miastach		
i	miasteczkach	 na-
szego	regionu.	Były	
biegi	 niepodległo-
ściowe,	 koncerty,	
spotkania,	 happe-
ningi,	 a	 wszystko	
w	atmosferze	rado-
snego	święta.

Agnieszka 
Kosierb

zdj. Jacek 
Sadowski
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K w a -
drans	 z	 pol-
ska	 literaturą	
k l a s y c z n ą	
r o z p o c z ę ł a	
wspólna	 re-
cytacja	„Pana	
Ta d e u s z a ”		
w	 wykonaniu	
znanych	 po-
staci	 z	 lubel-
skiego	 życia	
publicznego.	
Zaproszenie	
przyjęli	 mię-
dzy	 innymi	
abp	Stanisław	
Budzik,	 pre-
zydent	 mia-
sta	 Krzysztof	
Żuk	 czy	 wokalista	 Budki	 Suflera,	 Krzysztof	 Cu-
gowski.	 W	 trakcie	 akcji	 mieliśmy	 dzień	 poświę-
cony	Tadeuszom,	z	racji	przypadających	28	paź-
dziernika	 imienin	właśnie	Tadeusza.	Oczywiście	
tego	dnia	czytano	epopeję	narodową,	w	hołdzie	
imiennikowi.	Nie	zabrakło	młodych	ludzi,	zafascy-
nowanych	literaturą	i	trochę	starszych,	którzy	za-
chwycali	nie	 tyle	czytaniem,	 ile	 recytacją	całych	
tekstów	z	polskiej	klasyki.

Na	 zakoń-
czenie	 „Kwa-
dransa…”	 or-
g an i z a t o r z y	
przygotowal i	
wiele	 niespo-
dzianek.	 Ze	
względu	 na	
przypadające	
dzień	 wcze-
śniej	 Narodo-
we	Święto	Nie-
pod leg łośc i ,	
na	 lubelskim	
deptaku	 poja-
wili	się	ułani	na	
koniach,	którzy	
zachwycali	 re-
cytacją	 utwo-
rów	 patriotycz-

nych.	Podobną	 tematykę	wybrała	 także	młodzież,	
licznie	zebrana	na	placu	Łokietka.	Akcję	zakończyli	
aktorzy	z	Amatorskiego	Teatru	Towarzyskiego,	któ-
rzy	 bawili	 publiczność	 fragmentami	 „Dam	 i	 huza-
rów”	A.	Fredry.

30 dni z polską 
literaturą

Lubelska „Solidarność” przez 30 dni, od 14 października do 12 
listopada br., udowadniała, że czytanie polskiej literatury może 
być dobrą zabawą. Cel udało się osiągnąć, patrząc na ilość osób, 
które wzięły udział w akcji, jak również przedział wiekowy czy-
tających. Na schodach lubelskiego ratusza gościliśmy Mickie-
wicza, Słowackiego, Fredrę, Krasickiego, Baczyńskiego i wielu, 
wielu innych, znanych polskich twórców. 

„Kwadrans	z	polską	 literaturą	klasyczną”	miał	
na	celu	zwrócenie	uwagi	na	kwestie	wychowania	
w	duchu	patriotyzmu	oraz	szacunku	dla	tożsamo-

Ciąg dalszy na str. 4



Str. 4 Biuletyn Informacyjny Nr 17-18 (849-850), 30.11.2013 

ści	 i	 kultury	 narodowej.	
Nie	 można	 tego	 osią-
gnąć	 bez	 znajomości	 li-
teratury	 i	 historii.	W	 tym	
konkretnym	 przypadku	
organizatorzy	 zwrócili	
uwagę	na	polską	literatu-
rę	klasyczną,	która	decy-
zją	MEN	 jest	 sukcesyw-
nie	 usuwana	 z	 kanonu	
lektur	szkolnych.

Zmiany	 w	 podstawie	
programowej	 powodują,	
że	na	poziomie	gimnazjum	uczeń	nie	bę-
dzie	 znał	 np.	 „Pana	 Tadeusza”		
A.	 Mickiewicza.	 Epopeja	 naro-

30 dni z polską 
literaturą

szansę	na	znajomość	naszej	na-
rodowej	kultury	i	tożsamości.

„Kwadrans z polską literaturą 
klasyczną” się zakończył, ale to 
nie znaczy, że nie trzeba nadal 
upominać się o miejsce tejże 
literatury w kanonie szkol-
nych lektur	 –	 podkreślał	
przewodniczący	 Regionu	
Środkowowschodniego	
NSZZ	 „Solidarność”,	 Ma-
rian	Król.

dowa	omawiana	jest	dopiero	na	poziomie	kształ-
cenia	 ponadgimnazjalnego,	 ale	 jest	 to	 poziom	
kształcenia	 już	 nieobowiązkowy.	 Skutkiem	 tego	
cześć	społeczeństwa,	być	może	w	niedługim	cza-
sie,	 nie	 będzie	w	 ogóle	 znała	 tekstu	 narodowe-
go	 wieszcza.	 Podobny	 los	
spotkał	 wiele	 innych	 utwo-
rów,	 które	 od	 lat	 stanowiły	
podstawę	 w	 kształceniu	
postaw	patriotycznych,	słu-
żyły	 budowaniu	 narodowej	
tożsamości,	 pokazywały	
piękno	 i	 różnorodność	pol-
skiej	kultury	i	sztuki.

Stąd	 akcja,	 która	 mia-
ła	 zmusić	 MEN	 do	 refleksji		
i	podjęcia	takich	decyzji,	któ-
re	pozwolą,	by	obowiązkowy	
poziom	 kształcenia	 dawał	

Ciąg dalszy ze str. 3
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Wszyscy,	 którzy	aktywnie	włączy-
li	się	w	akcję,	stworzyli	 	pamiątkową	
kronikę,	 z	 dokumentacją	 fotograficz-
ną	i	osobistymi	wpisami	uczestników.

Agnieszka Kosierb

Serdeczne	podziękowania	składa-
my	 Wszystkim,	 którzy	 w	 jakikolwiek	
sposób	wsparli	naszą	akcję:

•	 szkołom	–	Lubelskiemu	Centrum	Edukacji	Za-
wodowej,	Szkole	Podstawowej	nr	14	w	Lublinie,	
Szkole	Podstawowej	nr	50	w	Lublinie,	Gimna-
zjum	nr	24	w	Lublinie,	II	Liceum	Ogólnokształ-
cącemu	im.	Jana	Zamoyskiego	w	Lublinie,	XIV	
Liceum	Ogólnokształcącemu	w	Lublinie,	Zespo-
łowi	Szkół	nr	5	w	Lublinie,	Szkole	Podstawowej	

nr	 52	 w	 Lublinie,	 Szkole	 Podstawowej	 nr	 51		
w	Lublinie,	Gimnazjum	nr	18	w	Lublinie,	Spe-
cjalnemu	 Ośrodkowi	 Szkolno-Wychowawcze-
mu	dla	Dzieci	i	Młodzieży	Niesłyszącej	i	Słabo-
słyszącej

•	 innym	uczestnikom	–	ks.	prof.	Szostkowi,	dr	To-
maszowi	 Sieniowowi,	 dr	 Tomaszowi	 Ożogowi		
z	 Katolickiego	 Uniwersytetu	 Lubelskiego,	 pa-
niom	Stanisławie	Maj	i	Annie	Pastusiak,	panom	
Janowi	 Sarzyńskiemu,	 Zdzisławowi	 Niedbale,	
Adamowi	Szczerbatko,	Tadeuszowi	Kunie,	Ta-

deuszowi	 Fliso-
wi,	ks.	Tadeuszo-
wi	 Pajurkowi,	
ks.	 Tadeuszowi	
Nowakowi,	 Re-
gionalnej	 Sekcji	
Oświaty	 i	 Wy-
chowania	 NSZZ	
„Sol idarność” ,	
Regionalnej	Sek-
cji	 Kobiet	 NSZZ	
„Sol idarność” ,	
p rezyd ian tom	
ZR,	 stażystom	
oraz	 pracowni-
kom	ZR.



Str. 6 Biuletyn Informacyjny Nr 17-18 (849-850), 30.11.2013 

Zdj. Agnieszka Kosierb, Jacek Sadowski, Daria 
Pocheć, Renata Lesicka, Aleksandr Fedosyeyev.
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Rada	sekcji	i	szkolenie	w	Opolu	
Lubelskim	pokazały,	że	sformalizo-
wana	działalność	kobiet	w	naszym	
związku	 jest	 bardzo	 potrzebna.	
Na	spotkaniu	były	obecne	zarów-

daniem	 byłoby	 wsparcie	 właśnie	
dla	kobiet.	Ponadto	sekcja	włączy	
się	w	zbiórkę	darów,	które	zostaną	
przekazane	 do	 Oddziału	 Lubar-
tów,	w	ramach	akcji	„Pomóż	dzie-

ciom	przetrwać	
zimę”.

Aby	działal-
ność	była	sku-
teczna,	 panie	
pos tanow i ł y	
popracować	
nad	 liczeb-
nością	 sekcji.	
Jest	 szansa,	
że	 członkiń	
p r zybędz i e ,	
zwłaszcza,	 że	
nie	 wiąże	 się	
to	 z	 żadny-
mi	 kosztami.		

W	Sekcji	Kobiet	może	być	każda	
pani,	 która	 jest	członkiem	NSZZ	
„Solidarność”.

A	korzyści	wiele.	Przede	wszyst-
kim	udział	w	projektach	realizowa-
nych	przez	sekcję,	pomoc	koleża-
nek	 z	 innych	 branż,	 dzielenie	 się	
doświadczeniem.	 Ponadto	 liczne	
szkolenia,	chociażby	takie	jak	to	w	
Opolu	Lubelskim.	Obecne	na	nim	

Kobieta potrzebna kobiecie
Spotkania z psychologiem, policjantką i dekoratorem stołów 

czy wspólna gimnastyka to tylko niektóre propozycje działalno-
ści pań w Regionalnej Sekcji Kobiet Regionu Środkowowschod-
niego NSZZ „Solidarność”.

•	 powstały	dwie	nowe	organizacje	związkowe	
–	w	Gimnazjum	nr	10	w	Lublinie	oraz	w	cze-
koladowej	„Solidarności”,

•	 decyzją	 Krajowego	 Sztabu	 Protestacyjnego	
protest	będzie	kontynuowany	w	wymiarze	regio-
nalnym	–	jako	pierwszy	9	listopada	w	Gdańsku,

•	 zbierane	są	podpisy	ws.	skrócenia	kadencji	Sej-
mu,

•	 przygotowywane	są	propozycje	zmiany	formuły	
dialogu	społecznego,

•	 prowadzone	są	szkolenia	przedwyborcze	w	Lu-
blinie	i	Oddziałach	–	prośba	o	zgłaszanie	chęt-
nych	do	nadzorowania	zebrań	wyborczych,

•	 dokonano	korekty	budżetu	ZR	na	2013	r.
•	 przyjęto	uchwałę	dot.	przygotowania	obchodów	

32.	 rocznicy	 wprowadzenia	 stanu	 wojennego		
i	25.	rocznicy	wyborów	w	1989	r.

•	 w	dalszym	ciągu	realizowany	jest	plan	rozwoju	
związku	we	współpracy	z	przedstawicielami	Ko-
misji	Krajowej.

(RL)

6 listopada 2013

panie	 zapoznały	 się	 z	 podstawa-
mi	 fundraisingu,	czyli	zdobywania	
funduszy	 poprzez	 zwrócenie	 się	
do	osób	indywidualnych,	firm,	fun-
dacji	 dobroczynnych	 lub	 instytucji	
rządowych	i	samorządowych.	Po-
nadto	obecny	na	szkoleniu	praw-
nik	 przeprowadził	 analizę	 zmian	
w	prawie	pracy,	odpowiadając	na	
liczne	pytania	dotyczące	codzien-
nych	sytuacji	w	zakładach	pracy.

Był	także	krótki	wykład	na	te-
mat	prowadzenia	negocjacji	oraz	
spotkanie	z	redaktorem	telewizyj-
nym,	który	opowiedział	o	sposo-
bach	komunikacji	w	mediach.

Panie	 jednogłośnie	 stwierdzi-
ły,	że	tego	typu	spotkań	potrzeba	
więcej.	A	wszystkie	kobiety,	chęt-
ne	do	pracy	w	sekcji,	zapraszamy	
do	 siedziby	 ZR	 przy	 ul.	 Królew-
skiej	3	w	Lublinie.

Agnieszka Kosierb

W I E Ś C I   Z   Z R            W I E Ś C I  Z  Z R

no	 panie	 działające	 w	 sekcji,	 jak	
również	 reprezentantki	 organiza-
cji	 zakładowych,	 które	 nie	 przy-
należą	 do	 Sekcji	 Kobiet.	 Gorąca	
dyskusja	 pokazała,	 jak	 wiele	 jest	
planów	 i	 oczekiwań.	 Panie	 chcą	
razem	 dyskutować,	 spotykać	 się		
i	pomagać	sobie	nawzajem.	Przy-
pomniano	 o	 projekcie	 powołania	
biura	interwencyjnego,	którego	za-
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Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność”

Prezydium	Sekcji	Krajowej	Oświaty	i	Wychowa-
nia	NSZZ	 „Solidarność”,	wobec	wielu	wypowiedzi	
Ministra	Edukacji	Narodowej	i	innych	doniesień	me-
dialnych,	 zawierających	 nieprawdziwe	 informacje,	
oświadcza	 co	 następuje:	 NSZZ	 „Solidarność”	 nie	
uzgodnił	z	Ministrem	Edukacji	Narodowej,	obecnie	
projektowanych	przez	Rząd	RP,	 zmian	w	ustawie	
Karta	Nauczyciela.

Przedstawiciele	 Związku	 uczestniczyli	 w	 spo-
tkaniach,	które	samo	MEN	nazywało	„nieformalny-
mi”,	poświęconych	obszarom	ewentualnych	zmian,	
przekazując	wiele	krytycznych	uwag.

SKOiW	NSZZ	„Solidarność”	skierowała	do	MEN	
krytyczną	-	negatywną	opinię	do	założeń	projekto-
wanych	zmian.	Niestety,	nie	została	ona	w	żadnym	
stopniu	uwzględniona.

12	 września	 br.	 SKOiW	 NSZZ	 „Solidarność”,		
w	ramach	Ogólnopolskich	Dni	Protestu,	zorganizo-
wała	w	Warszawie,	przed	gmachem	MEN,	kilkuty-
sięczną	 pikietę	 pod	 hasłem	 „Grzechy	Główne	Mi-
nistra	Edukacji	Narodowej”,	 jako	 formę	 sprzeciwu	
wobec	 prowadzonych	 przez	 resort	 edukacji	 szko-
dliwych	zmian	w	polskiej	oświacie.

24	 października	 2013	 roku	SKOiW	NSZZ	 „So-
lidarność”	 przekazała	 MEN	 negatywną	 opinię	 do	
projektu	zmian	w	ustawie	Karta	Nauczyciela	(opinia	
dostępna	na	stronie	internetowej).

Jednocześnie	informujemy,	że	w	dniu	8	październi-
ka	2013	roku	Rada	SKOiW	NSZZ	„Solidarność”	usta-
liła	plan	działań	w	obronie	Karty	Nauczyciela.	Należy	
podkreślić,	że	przyjęte	działania	mają	charakter	eta-
powy	i	powinny	być	rozłożone	w	czasie,	odpowiednio	
do	postępu	prac	nad	omawianym	projektem.	

Rada	SKOiW	NSZZ	„Solidarność”	zdecydowała	
również,	 że	w	przypadku	braku	pozytywnych	 roz-
wiązań	nastąpi	zaostrzenie	form	protestu!

Obecnie	pilnie	oczekujemy	na	odpowiedź	Mini-
stra	Edukacji	Narodowej	na	skierowaną	opinię.	Od	
tego	uzależniamy	dalsze	decyzje.

Wyrażamy	zadowolenie,	że	nasza	determinacja	
i	aktywność	zmobilizowała	do	działania	także	inne	
organizacje	 związkowe	 zrzeszające	 nauczycieli		
i	 pracowników	 oświaty.	 Podtrzymujemy	 gotowość	
do	prowadzenia	wspólnych	działań	w	obronie	jako-
ści	polskiej	szkoły	oraz	godności	nauczycieli	i	pra-
cowników	oświaty.

Ryszard Proksa
Przewodniczący SKOiW NSZZ „Solidarność”

Jeżeli	 nie	 dojdzie	 do	 dwustronnych	 negocjacji		
w	sprawie	zmian	w	Karcie	Nauczyciela,	NSZZ	„So-
lidarność”	zaostrzy	protest	w	placówkach	oświato-
wych,	do	strajku	generalnego	włącznie.	Taką	decy-
zję	podjęła	Rada	Sekcji	Krajowej	Oświaty	i	Wycho-
wania	na	nadzwyczajnym	posiedzeniu.

Rada	Sekcji	 Krajowej	 oczekuje,	 że	 zaplano-
wane	na	dzień	20	 listopada	br.	 rozmowy	z	Ko-
misją	 Edukacji,	 Nauki	 i	 Młodzieży	 Sejmu	 RP,	
zapoczątkują	 proces	 negocjacji	 w	 celu	 uzgod-
nienia	 ewentualnej	 korekty	 Karty	 Nauczyciela,	
przewidziany	dla	układów	zbiorowych	pracy.	Nie	
można	 bowiem	 uznać	 nieformalnych	 spotkań		
w	MEN	z	udziałem	samorządowców	za	negocja-
cje	i	uzgodnienia.

W	przypadku	braku	woli	porozumienia	ze	strony	
parlamentarzystów,	Sekcja	Krajowa	Oświaty	i	Wy-
chowania	NSZZ	„Solidarność”	zaostrzy	formy	pro-
testu	we	wszystkich	placówkach	oświatowych,	do	
strajku	generalnego	włącznie.

Projekt	niekorzystnych	dla	nauczycieli	zmian	
w	 ustawie	 –	 Karta	 Nauczyciela	 zakłada	 m.in.:	
drastyczne	ograniczenie	urlopów	„zdrowotnych”	
i	 wypoczynkowych,	 zmiany	 w	 systemie	 wyna-
gradzania,	 likwidację	 niektórych	 uprawnień		
i	dodatków	socjalnych,	przekazanie	kompetencji	
jednostkom	samorządu	terytorialnego	w	sprawie	
komisji	dyscyplinarnych	dla	nauczycieli	i	awansu	
zawodowego	 na	 stopień	 nauczyciela	 dyplomo-
wanego.

Rada	SKOiW	z	aprobatą	przyjęła	włączenie	się	
ZNP	w	obronę	Karty	Nauczyciela	oraz	ustawy	o	sys-
temie	oświaty.	Rada	wyraziła	nadzieję,	że	realizacja	
zapowiedzianych	przez	ZNP	działań	wzmocni	po-
stulaty	skierowane	do	Rządu	przez	SKOiW	NSZZ	
„Solidarność”	podczas	akcji	protestacyjnych	w	dniu	
18	czerwca	i	12	września	br.

–	Wobec szkodliwych działań Rządu RP, psują-
cych jakość polskiej szkoły i obniżających rangę za-
wodu nauczyciela potrzebna jest solidarna postawa 
całego środowiska oświatowego	–	czytamy	w	sta-
nowisku	Rady	SKOiW.

Wojciech Jaranowski 
Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ „S”

Warszawa,	6	listopada	2013	r.

Oświadczenie 
Warszawa,	14.11.2013	r.

KOMUNIKAT
z nadzwyczajnych obrad Rady SKOiW 

w dniu 14 listopada 2013 r.

Strajk nauczycieli coraz bliżej
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W odrzuconym wniosku o re-
ferendum w sprawie 6-latków, 
jak i wcześniejszym „Solidarno-
ści” o wieku emerytalnym, cho-
dziło tak naprawdę o jedno –  
o prawo wyboru. Ale jak widać 
politycy znowu wiedzą lepiej,  
a „Rodzice i dzieci głosu nie 
mają” (jak głosił jeden z bane-
rów widocznych w sejmie pod-
czas głosowania).

„Solidarność” od dłuższe-
go czasu, z dobrym skutkiem, 
buduje koalicję społeczną na 
rzecz ogólnokrajowych referen-
dów obywatelskich. Bliski ukoń-
czenia jest obywatelski projekt 
zmian, który idzie w kierunku 
obligatoryjnego referendum,  
a więc takiego, którego politycy 
nie będą mogli obywatelom za-
blokować.

Jestem pełen podziwu i uzna-
nia dla państwa Elbanowskich  
i osób zaangażowanych w zło-
żenie tego wniosku. Doskonale 
wiem, jak trudno zebrać milion 
podpisów. Dlatego ponawiam 
zaproszenie do współpracy. 
Uważam, że w sprawie pra-
wa do referendum powinniśmy 
działać razem. Musimy dalej 
budować apolityczną, społeczną 
koalicję, aby zmusić polityków 
wszystkich opcji, aby oddali 
społeczeństwu część władzy.

Organizacje społeczne, sto-
warzyszenia, inicjatywy oby-
watelskie, związki zawodowe 
powinny w tej sprawie działać 
razem.

Piotr Duda, 
przewodniczący KK 
NSZZ “Solidarność”

Szanowni 
Państwo!

Z  KOMISJI   KRAJOWEJ

To	 już	 szósta	 edycja	 akcji	 Pracodawca	 Przyjazny	 Pracowni-
kom,	której	celem	jest	promowanie	dobrych	praktyk	w	zakładach	
pracy.

Komisja	 Certyfikacyjna,	 na	 posiedzeniu	 14	 października	 br.		
w	Warszawie,	dokonała	oceny	wniosków	nadesłanych	na	konkurs,	
zgodnie	z	celami	i	zasadami	określonymi	w	regulaminie	przyzna-
wania	certyfikatu.	 	Zgłoszenia	 rozpatrywane	były	przez	Komisję	
Certyfikacyjną	 pod	 przewodnictwem	 Piotra	 Dudy,	 w	 składzie:	
Jan	Lityński,	doradca	Prezydenta	RP,	Zbigniew	Żurek,	zastępca	
przewodniczącego	Rady	Ochrony	Pracy	 przy	Sejmie	RP,	 Jerzy	
Wielgus,	zastępca	przewodniczącego	KK	ds.	struktur	branżowych	
oraz	Marzena	Flis,	pełnomocnik	ds.	BHP	Komisji	Krajowej	NSZZ	
„Solidarność”.

Komisja	postanowiła	przyznać	certyfikaty	w	roku	2013	nastę-
pującym	pracodawcom:

•	 Łuksja	Sp.	z	o.o.	w	Łukowie,
•	 PSS	„Społem”	w	Radomiu,
•	 Zakład	Energetyki	Cieplnej	Sp.	z	o.o.	w	Pabianicach,
•	 Miejskie	 Przedsiębiorstwo	 Wodociągów	 i	 Kanalizacji	 Sp.		

z	o.o.	w	Jaworznie,
•	 Miejskie	 Przedsiębiorstwo	 Gospodarki	 Komunalnej	 Sp.		

z	o.o.	w	Mielcu,
•	 Zakłady	Farmaceutyczne	Polpharma	S.A.	w	Starogardzie	

Gdańskim,
•	 ZOZ	Wojewódzka	Stacja	Ratownictwa	Medycznego	w	Ło-

dzi,
•	 Przedsiębiorstwo	 Energetyki	 Cieplnej	 „Legionowo”	 Sp.		

z	o.o.	w	Legionowie,
•	 Miejskie	Przedsiębiorstwo	Komunikacji	Sp.	 z	o.o.	w	Kiel-

cach,
•	 NSK	Bearings	Polska	S.A.	w	Kielcach,
•	 Neapco	Europe	Sp.	z	o.o.	w	Praszce,
•	 Miejskie	Wodociągi	i	Kanalizacja	Sp.	z	o.o.	w	Koszalinie,
•	 Zabrzańskie	 Przedsiębiorstwo	 Energetyki	 Cieplnej	 Sp.		

z	o.o.	w	Zabrzu,
•	 SFW	Energia	Sp.	z	o.o.	w	Gliwicach.
Do	konkursu	mogły	być	zgłaszane	firmy,	 których	codzienne	

praktyki	zbieżne	są	z	wartościami	propagowanymi	przez	NSZZ	
„Solidarność”.	Wśród	 kryteriów	 branych	 pod	 uwagę	 było	m.in.	
preferowanie	stałego	zatrudnienia	i	przestrzeganie	bezpieczeń-
stwa	 i	standardów	pracy.	Ważne	było	 też,	by	pracownicy	mieli	
nieskrępowaną	możliwość	tworzenia	w	zakładzie	związków	za-
wodowych.

– Wierzymy, że propagowanie takich przykładów dobrze służy 
pracownikom, przedsiębiorstwom i pokazuje właściwy kierunek 
rozwoju całego kraju – podkreśla Piotr Duda. 

źródło: www.solidarnosc.org.pl

Komisja wybrała najlepszych
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Z  KOMISJI   KRAJOWEJ

W Polsce odbył się szczyt klimatyczny ONZ. 
Podczas warszawskiej konferencji miały zostać 
zapoczątkowane negocjacje dotyczące nowego 
globalnego porozumienia dotyczącego redukcji 
CO2. Nowa umowa klimatyczna ma zostać pod-
pisana za dwa lata na szczycie w Paryżu.

Nowe globalne porozumienie klimatycz-
ne ma być następcą protokołu z Kioto, które-
go termin obowiązywania na ubiegłorocznym 
szczycie klimatycznym COP18 w stolicy Kataru 
Dausze przedłużono do 2020 roku. Problem 
jednak w tym, że najwięksi emitenci gazów 
cieplarnianych albo nie ratyfikowali protoko-
łu (jak np. USA, czy Kanada, która wystąpiła  
z protokołu w 2011 roku), albo też nie wypełnia-
ją wynikających z niego zobowiązań. Dla przy-
kładu w Chinach emisja CO2 w latach 1990–
2011 wzrosła o 205 ton na głowę mieszkańca,  
a w Indiach o 100 ton per capita.  

– Przyjmowanie jakiegokolwiek nowego po-
rozumienia klimatycznego powinno być poprze-
dzone rzetelnym rozliczeniem wykonania pro-
tokołu z Kioto. Warto przypomnieć, że Polska,  
w odróżnieniu od wielu państw, wykonała ten 
plan z nawiązką. Polska, jako gospodarz COP 
19, powinna zdecydowanie zażądać takiego 
rozliczenia – podkreśla Dominik Kolorz, prze-
wodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności. 

Świat nie ogląda się na UE
Chiny czy Indie nie mają najmniejszej 

ochoty na ograniczanie emisji dwutlenku wę-
gla z prostego powodu:  byłoby to niekorzyst-
ne dla ich gospodarek. Warto dodać, że za 
złamanie zapisów protokołu nie grożą żadne 
poważne sankcje. W tej sytuacji trudno ocze-
kiwać, że opracowanie nowego porozumienia 
klimatycznego jest w stanie cokolwiek zmie-
nić. Z kolei wdrażanie jakichkolwiek nowych 
programów redukcyjnych, bez udziału państw 
emitujących największe ilości CO2, nie ma 
najmniejszego sensu, co zdaje się dostrzegać 
już nawet część eurodeputowanych, którzy 
dotąd postulowali zaostrzanie unijnej polityki 
klimatycznej, bez oglądania się na kraje spo-
za Wspólnoty. To podejście na szczęście po-
woli zaczyna się zmieniać. 23 października,  
w rezolucji przyjętej przed szczytem COP 19  
w Warszawie, Parlament Europejski wezwał 
do 30-proc. redukcji emisji CO2 do 2020 roku, 
pod warunkiem, że uczynią to inni emitenci.  

Eko-kompromitacja 
Zmiana tonu europarlamentarzystów wy-

nika głównie z przedłużającego się kryzysu 
gospodarczego. W chudych latach mało kogo 
stać na realizację kosztownych programów re-
dukcyjnych. Inna sprawa to fakt, iż naukowa 
podstawa unijnej religii klimatycznej staje się 
coraz mniej wiarygodna. Z opublikowanego 
niedawno Piątego Raportu Międzyrządowego 
Zespołu do spraw Zmian Klimatu (IPCC), in-
stytutu, na którego badaniach opiera się cała 
polityka klimatyczna UE, wynika, że wszyst-
kie dotychczasowe prognozy dotyczące ocie-
plenia klimatu nie mają nic wspólnego z rze-
czywistością. Zespół pana Rajendra Pachauri,  
z wykształcenia inżyniera kolejnictwa, któ-
ry do tej pory był traktowany jak wyrocznia 
w dziedzinie zmian klimatu, kompletnie się 
skompromitował, a wraz z nim cała unijna po-
lityka klimatyczna w obecnym kształcie. 

Nie o klimat tu chodzi
Komisja Europejska nie zamierza jednak 

wycofywać się z tej polityki. To jasno wskazuje, 
że nie o klimat tu chodzi, ale o brutalną reali-
zację gospodarczych interesów najbogatszych 
krajów UE kosztem krajów biedniejszych, ta-
kich jak np. Polska. – Pakiet klimatyczno-ener-
getyczny to po prostu interes dla takich krajów 
jak Francja z energetyką opartą na atomie czy 
Niemcy z energetyką wiatrową. Kraje te przez 
dziesięciolecia rozwijały swój przemysł dzięki 
taniej energii, a teraz odmawiają tego prawa 
biedniejszym państwom i jeszcze chcą na nas 
zarobić – zaznacza szef śląsko-dąbrowskiej „S”.

Backloading = droga energia 
W cieniu warszawskiego szczytu, któ-

ry niemal na pewno nie przyniesie żadnych 
konkretnych uzgodnień, Rada Europejska 
przyjęła bardzo niekorzystną dla Polski no-
welizację Dyrektywy o Systemie Handlu Emi-
sjami (ETS). Chodzi o tzw. backloading, czy-
li zawieszenie sprzedaży 900 mln pozwoleń 
na emisje CO2, co drastycznie podniesie ich 
cenę, a w konsekwencji cenę energii, zwłasz-
cza w kraju takim jak Polska, gdzie energety-
ka oparta jest głównie na węglu. Droga ener-
gia grozi utratą konkurencyjności przemysłu 
i przeniesieniem produkcji poza granice UE.  

SIS 42

Polska powinna żądać rozliczenia
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–	Pan Bóg najlepiej wie, kiedy kogo zabrać	 –	mawiała	
matka	błogosławionego	księdza	Jerzego,	kapelana	„Solidar-
ności”.	Marianna	Popiełuszko	zmarła	dzisiaj	–	19	listopada,	
w	wieku	93	lat.

Odeszła matka księdza 
Jerzego

Marianna	Popiełuszko	nigdy	nie	bała	się	śmierci.	Gdy	ktoś	
w	 jej	 rodzinnych	Okopach	odchodził	na	wieczny	spoczynek,	
to	właśnie	ona	organizowała	modlitwy	przy	zmarłym,	 razem		
z	dziećmi,	które	słuchały	pieśni	żałobnych,	śpiewanego	Ró-
żańca	i	oficjum	za	zmarłych,	które	zgodnie	z	miejscową	trady-
cją	przez	trzy	dni	ludzie	śpiewali	w	domu	przy	otwartej	trumnie.	

Urodziła	się	na	Podlasiu	w	1920	r.	Ks.	Jerzy	był	 jednym	
z	 jej	 pięciorga	 dzieci.	 Po	 zabójstwie	 syna	 uczestniczyła		
w	 różnych	 spotkaniach	 religijnych	 i	 rocznicowych,	 w	 tym		
w	spotkaniach	z	działaczami	„Solidarności”	i	pielgrzymkach	
na	 Jasną	 Górę.	 W	 2006	 r.	 prezydent	 Lech	 Kaczyński,	 za	
wybitne	 zasługi	 w	 działalności	 na	 rzecz	 przemian	 demo-
kratycznych	 w	 Polsce,	 za	 osiągnięcia	 w	 pracy	 zawodowej		
i	społecznej,	odznaczył	ją	Krzyżem	Komandorskim	z	Gwiaz-
dą	 Orderu	 Odrodzenia	 Polski.	 Została	 Człowiekiem	 Roku	
2011	Tygodnika	Solidarność.	W	2012	roku	Krajowy	Zjazd	De-
legatów	obradujący	w	Kielcach	nadał	Jej	tytuł	Zasłużony	dla	
NSZZ	„Solidarność”.	W	2013	została	honorową	obywatelką	
województwa	kujawsko-pomorskiego.		

Prezydium	NSZZ	„Solidarność”	podjęło	decyzję	o	żałobie	
w	Związku	do	dnia	pogrzebu.	Piotr	Duda,	przewodniczący	KK	
zwraca	się	z	apelem	do	wszystkich	struktur	naszego	Związku	
o	wywieszenie	flag	związkowych.	

www.solidarnosc.org.pl

facebook

Serdeczne	wyrazy	współczucia	i	żalu

Rodzinie 

ŚP. MARIANNY POPIEŁUSZKO

składają	
związkowcy	Regionu	Środkowowschodniego	

NSZZ	„Solidarność”	w	Lublinie

Trwają szkolenia przedwybor-
cze w naszym regionie. 

Przypominamy, że już od  
1 listopada br. można przeprowa-
dzać wybory na poziomie podsta-
wowych jednostek organizacyj-
nych związku – organizacje za-
kładowe/ międzyzakładowe.

Szczegółowe informacje do-
tyczące przebiegu wyborów oraz 
wszelkie potrzebne dokumenty są 
dostępne na stronie internetowej 
www.solidarnosc.org.pl/lublin  
w zakładce Regionalna Komisja 
Wyborcza.

Wybory związkowe 
na kadencję 
2014-2018

 Czy wiecie, że ...

Kolor	 tęczówki	 jest	cecha	dziedziczną	
i	może	dostarczać	wiele	informacji	o	czło-
wieku.

U	 ludzi	 jedynym	 „naturalnym”	 kolo-
rem	 oczu	 był	 kolor	 brązowy.	Oczy	 nie-
bieskie,	 a	 także	 wszelkie	 inne	 kolory	
–	 pierwszy	 raz	 pojawiły	 się	 na	 północy	
Europy,	 skąd	 rozprzestrzeniły	 się	 dalej	
na	tym	kontynencie.	Są	wynikiem	muta-
cji	genu	OCA2.

Dowodem	jest	choćby	to,	że	u	miesz-
kańców	 innych	 kontynentów	 inne	 kolory	
oczu	nie	występują.	Duże	 znaczenie	dla	
rozpowszechnienia	 tej	 mutacji	 miał	 fakt,	
że	w	czasach	średniowiecza	osoby	o	nie-
bieskich	oczach	były	uważane	za	bardzo	
atrakcyjne.

Niebieskookie	kobiety	cieszyły	się	po-
wodzeniem,	które	gwarantowało	korzyst-
ne	małżeństwo.

www.czywiesz.pl
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Serdeczne	wyrazy	współczucia	

Rodzinie 

ŚP. JADWIGI DANUTY GOLEC

składa	
NSZZ	„Solidarność”

Wojewódzkiej	Biblioteki	Publicznej	
im.	Hieronima	Łopacińskiego	w	Lublinie

Urodziła się  17 września 1959 roku w Morągu. Stu-
diowała polonistykę w Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim. Ukończyła Pomaturalne Studium Bibliotekarskie 
w Lublinie, uzyskała licencjat w zakresie informacji 
naukowej i bibliotekoznawstwa w Uniwersytecie War-
szawskim. Dbała o rozwój zawodowy, by lepiej wy-
pełniać obowiązki służbowe. Uczestniczyła w kursach 
i szkoleniach dokształcających, np. doskonaliła znajo-
mość języka angielskiego, uczęszczała na kurs języka 
migowego, ukończyła kurs z zakresu grafiki kompute-
rowej managerskiej i prezentacyjnej (2011), brała udział  
w szkoleniach związkowych.  

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hiero-
nima Łopacińskiego w Lublinie została zatrudniona 15 
kwietnia 1986 roku. Pracowała w Dziale Gromadzenia 
i Opracowania Zbiorów, w zespole opracowania ksią-
żek naukowych, a następnie kierowała Oddziałem Ka-
talogów. Od 1 listopada 1995 roku przeszła do Działu 
Informacji, Bibliografii i Udostępniania (po zmianach 
organizacyjnych – Dział Informacji i Promocji), gdzie 
zajmowała się działalnością informacyjną: udzielała 
informacji użytkownikom indywidualnym, prowa-
dziła lekcje biblioteczne,  przygotowywała wystawy, 
redagowała i adiustowała teksty złożone do druku 
w pismach bibliotecznych. Przeszła szczeble awansu 
zawodowego od młodszego bibliotekarza do stanowi-
ska kustosza.

Za sumienną i rzetelną pracę zawodową została 
uhonorowana odznaką Zasłużony Działacz Kultury 
(2000), a także odznaczona Srebrnym Krzyżem Za-
sługi (2002) oraz Nagrodą Marszałka Województwa 
Lubelskiego za znaczące osiągnięcia zawodowe i pra-
cę społeczną (2007).

Danusia Golec była społecznikiem w pełnym tego 
słowa znaczeniu. Od „zawsze” zasiadała w Zarządzie 
Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej działa-
jącej w WBP. Pełniła funkcję przewodniczącej, sekre-
tarza, członka Zarządu. Jej troska o potrzeby członków 
PKZP powszechnie były znane i doceniane. Jej głos za-
wsze był głosem rozsądku i głębokiego przemyślenia.

Bardzo aktywnie działała w  NSZZ „Solidarność”. 
Była przewodniczącą Komisji Zakładowej w Woje-
wódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopaciń-
skiego w Lublinie w latach 1992-1994, 2002-2005; prze-
wodniczącą Komisji Rewizyjnej 1994-1997; członkiem 
Komisji Rewizyjnej 1998-2001, 2006-2010; delegatem 
na Walne Zebranie Delegatów Regionu Środkowow-

schodniego NSZZ „Solidarność” 2006-2010; członkiem 
Zarządu Regionalnej Sekcji Pracowników Instytucji 
Kultury Regionu Środkowowschodniego 1992-1994; 
delegatem na Walny Zjazd Delegatów Sekcji Krajowej 
Pracowników Bibliotek Publicznych 1992-1994, 2006-
2010, 2010-2014; przewodniczącą Komisji Rewizyjnej 
Sekcji Krajowej Pracowników Bibliotek Publicznych 
2006-2010; członkiem Rady Sekcji Krajowej Pracow-
ników Bibliotek Publicznych 2010-2014. W działalność 
związkową była niezwykle zaangażowana, dbała o spra-
wiedliwe traktowanie pracowników, wielokrotnie za-
biegała o ich dobro. Dostrzegała problemy pracownicze  
i związkowe nie tylko przez pryzmat własnego zakładu 
pracy, ale także w szerszym spektrum. Solidaryzowała 
się z ludźmi potrzebującymi, krzywdzonymi, wykluczo-
nymi. Włączała się w akcje protestacyjne organizowane 
przez związek zarówno w Lublinie, jak i w Warszawie. 
Za działalność związkową i postawę społecznikowską 
została uhonorowana dyplomem z okazji 25-lecia ist-
nienia NSZZ „Solidarność” oraz odznaczona Medalem 
Bene Meritus (2011).

Jadwiga Danuta Golec była znakomitym pracowni-
kiem, a przede wszystkim dobrym, szlachetnym, uczci-
wym i prawym człowiekiem. Miała umysł analityczny, 
dlatego wszystko co wykonywała, robiła dokładnie. Każ-
dą kwestię, każdy dokument rozpatrywała bardzo wni-
kliwie, wskazywała nieścisłości, błędy i przewidywała 
ewentualne zagrożenia. Reagowała na to, czego inni nie 
widzieli. Była autorytetem w sprawach związkowych  
i wszelkich kwestiach społecznych – wszędzie tam, gdzie 
trzeba było zauważyć dobro (lub krzywdę) innego czło-
wieka. Miała odwagę powiedzieć prawdę, nawet gdy ta 
była niewygodna, a inni nie zawsze chętnie jej słuchali. 
Zawsze można było liczyć na Jej pomoc i radę.

Zmarła nagle 7 października 2013 r. w wieku zale-
dwie 54 lat. Stanowczo za wcześnie. Jej odejście było 
ciosem dla męża, rodziny, przyjaciół, kolegów z pracy 
i wszystkich, którzy zetknęli się z Nią w działalności 
związkowej. 

Bożena Lech Jabłońska

JADWIGA DANUTA GOLEC
(1959-2013)


