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Peregrynacja relikwi bł. ks. Jerzego Popiełuszki
oraz symboli Pielgrzymki Ludzi Pracy
Region Środkowowschodni NSZZ „Solidarność
wrzesień 2014-wrzesień 2015
Trwająca od września 2014 r. peregrynacja relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz
obrazu Matki Boskiej Solidarności i Krzyża Nowohuckiego jest przygotowaniem do XXXIII
Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę.
Duchowe rekolekcje z bł. ks. Jerzym w Regionie Środkowowschodnim NSZZ „Solidarność” zakończą się we wrześniu 2015 r. Wtedy właśnie odbędzie się kolejna Pielgrzymka
Ludzi Pracy do Częstochowy, której przewodniczyć będą związkowcy z Lubelszczyzny.

Ks. Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 r. we wsi Okopy koło Suchowoli na Białostocczyźnie. Ukończył Liceum Ogólnokształcące
w Suchowoli i studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Warszawie. W latach 1966-1968 odbywał służbę wojskową w jednostce w Bartoszycach,
przeznaczonej specjalnie dla seminarzystów.
Święcenia kapłańskie przyjął w maju 1972 roku
z rąk Stefana Kardynała Wyszyńskiego, który był dla
Księdza Popiełuszki wzorem i duchowym autorytetem. Pracował w kilku parafiach Archidiecezji Warszawskiej. Był m.in. duszpasterzem akademickim przy kościele św.
Anny w Warszawie, duszpasterzem pielęgniarek, a po przełomowych strajkach
Sierpnia '80 zorganizował również duszpasterstwo ludzi pracy.
Zasłynął jako jeden z kapelanów Solidarności i współorganizator wraz
z ks. Teofilem Boguckim comiesięcznych Mszy świętych za Ojczyznę, na których w kościele św. Stanisława Kostki na
warszawskim Żoliborzu gromadziły się wielotysięczne
tłumy wiernych z całej Polski.
Był jednym z inicjatorów Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną
Górę. Organizował wykłady dla
robotników, comiesięczne spotkania modlitewne dla lekarzy, znany
był również z troski o ludzi ubogich,
prześladowanych oraz rodziny internowanych. W swojej działalności potrafił wokół idei wolności i solidarności
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zjednoczyć różne środowiska stolicy, od hutników,
pielęgniarki i studentów po artystów.
19 października 1984 r., wracając ze spotkania z wiernymi w Bydgoszczy, został w Górsku
koło Torunia uprowadzony przez trzech funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Po
kilku dniach poszukiwań, w ciągu których rzesze
ludzi jednoczyły się na modlitewnym czuwaniu
w intencji jego ocalenia, ciało Księdza Jerzego
Popiełuszki zostało znalezione w wodach zalewu
nieopodal Włocławka. Okoliczności śmierci
pozostawiają do tej pory wiele wątpliwości.
Do grobu Księdza Jerzego, znajdującego
się obok kościoła św. Stanisława Kostki
w Warszawie, stale przybywają liczni wierni
z Polski i całego świata. Jan Paweł II modlił się u grobu ks. Jerzego 14 czerwca
1987 r.
Ogłoszenie ks. Jerzego Popiełuszki błogosławionym Kościoła katolickiego odbyło się
6 czerwca 2010 w Warszawie na Placu Piłsudskiego,
a jego wspomnienie liturgiczne obchodzone jest
19 października.
31 sierpnia 2014 r., Dekretem Kongregacji Kultu
Bożego i Dyscypliny Sakramentów, z upoważnienia Papieża Franciszka, bł.
ks. Jerzy został ogłoszony
patronem Niezależnego
Samorządnego Związku
Zawodowego „Solidarność”.
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Obraz malowany jako Matka Boska Częstochowska
Robotników ma niezwykłą historię. Wykonał go w 1984 r.
artysta z Podlasia – malarz Artur Chaciej, z inicjatywy ówczesnego przewodniczącego podziemnego Zarządu Regionu w Białymstoku, Stanisława Marczuka. Obraz powstał
w trzech kopiach różnej wielkości. Najmniejszy z nich otrzymał na własność ks. Jerzy Popiełuszko i w prywatnej rozmowie stwierdził, że dla niego jest to Matka Boska Solidarności.
Związkowcy z podlaskiej „Solidarności” największy z obrazów przekazali, podczas II Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną
Górę w 1984 r., jako symbol spotkań u stóp Czarnej Madonny. W obawie przed represjami ze strony UB przewieziono go
zasłoniętego innym obrazem z wizerunkiem świętego. Robotnicy chcieli, by umieszczona na tle biało-czerwonej flagi Matka Boska Częstochowska nosiła nazwę „Solidarności”. Obraz
przez kilka lat był internowany na Jasnej Górze, by potem towarzyszyć kolejnym regionom,
przewodniczącym Pielgrzymkom Ludzi Pracy.
W tym roku odbywa peregrynację po Regionie Środkowowschodnim NSZZ „Solidarność”,
a związkowcy mają nadzieję, że uda się oficjalnie nadać mu imię Matki Boskiej Częstochowskiej Solidarności.
Krzyż Nowohucki – znajdujący się na osiedlu Teatralnym
w Krakowie, był przez wiele lat i jest nadal jednym z najbardziej rozpoznawanych symboli Nowej Huty.
Drewniany krzyż umieszczono 17 marca 1957 roku na placu, gdzie miał stanąć pierwszy w Nowej Hucie kościół, przewidziany zresztą w planach budowy nowego miasta. Komunistyczne władze nie dotrzymały jednak obietnicy budowy kościoła i postanowiły zbudować na tym miejscu szkołę. Cofnięto pozwolenie, a krzyż polecono usunąć. W dniu 27 kwietnia
1960 r. koparki wjechały na plac, by wykopać krzyż. Doszło
do rozruchów i walk między milicją a mieszkańcami, którzy
wystąpili w obronie krzyża. Dzięki postawie nowohucian krzyż
pozostał na swoim miejscu. Szkołę wybudowano obok, a kościół w tym miejscu powstał dopiero w 2001 roku.
Drewniany krzyż niszczał, wymieniono go więc na metalowy, a ten znowu na drewniany, który stoi do dzisiaj, ale już
w innym miejscu.
Obecnie przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa
stoi Pomnik Krzyża Nowohuckiego. Są na nim ważne słowa
z homilii Jana Pawła II, którą wygłosił w 1979 roku w Mogile: „Od krzyża w Nowej Hucie zaczęła się nowa ewangelizacja, ewangelizacja nowego milenium”. Są też wykute w brązie ręce.
Jak mówił kardynał Stanisław Dziwisz, to dłonie tych, którzy Krzyża nigdy oddać nie chcieli.
Pielgrzymujący po naszym Regionie krzyż jest kopią tego umieszczonego w Nowej Hucie,
o który z narażeniem życia walczyli tamtejsi robotnicy. Przekazali go pielgrzymi NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolska podczas jednej z Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę. Św.
Jan Paweł II, nawiązując do walki o krzyż w Nowej Hucie mówił, że ludzka praca nie może
być oddzielona od Ewangelii. Dziś ten krzyż stał się symbolem pielgrzymującego Ludu Pracy
i towarzyszy Regionom odpowiedzialnym za kolejne Pielgrzymki Ludzi Pracy do Częstochowy.
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30 lat modlitw za Ojczyznę z bł. ks. Jerzym Popiełuszko w Lublinie
Cała katolicka Polska z radością przeżywa
otwarcie procesu kanonizacyjnego bł. ks. Jerzego
Popiełuszki, kapelana „Solidarności”, męczennika
za wiarę i miłość do Ojczyzny. Był on wiernym Bogu
kapłanem, odważnie bronił prześladowanych i więzionych działaczy „S”, którzy, jak on, pragnęli Polski
wolnej, chrześcijańskiej i sprawiedliwej.
Na wieść o jego zaginięciu, w lubelskim kościele
oo. Jezuitów przy ul. Królewskiej rozpoczęło się całodobowe czuwanie modlitewne w intencji ocalenia
kapłana. Myślą przewodnią modlitw było głoszone,
za św. Pawłem, wezwanie: Zło dobrem zwyciężaj!
Zrządzeniem Opatrzności pojawiłam się tego dnia
na Mszy św. u oo. Jezuitów. Kościół był wypełniony
po brzegi. Przyszło  wielu znajomych ze wspólnych
spotkań i działań „Solidarności”.
Od 24 października 1984 r. w modlitewny szturm
do nieba włączyła się rzesza ludzi. Wierni przychodzili po pracy, wieczorem lub w nocy, kiedy kto
mógł, w różnych godzinach. Kościół zawsze był
pełny i rozbrzmiewał wołaniem do Boga o ocalenie ks. Jerzego. Czuwanie przybierało rożne formy.
Odbywała się adoracja Najświętszego Sakramentu,
odprawialiśmy Drogę Krzyżową, modliliśmy się Koronką do Miłosierdzia Bożego. Były też programy
religijno-patriotyczne, przygotowywane spontanicznie przez różne środowiska.
Niestety, w jedenastej dobie naszego czuwania,
podczas śpiewania hymnu „Boże coś Polskę”, dotarła
do nas porażająca wiadomość, że odnaleziono skatowane ciało ks. Jerzego. Nie ma słów na opisanie tego,
co każdy z obecnych wtedy przeżył. Była chwila przerażającej ciszy, niedowierzanie, płacz, poczucie bezsilności wobec zbrodni i pełne bólu pytanie: dlaczego?
Zdecydowaliśmy o kontynuowaniu czuwania do dnia
pogrzebu. Wielu z nas podjęło półroczna żałobę po
kapłanie męczenniku. Była ona na tyle wyraźna, że
dało się ją dostrzec nawet na ulicach miasta. Zomowcy legitymowali ubrane na czarno kobiety.
Tamtego wieczoru prowadziłam czuwanie razem z moimi uczniami z IX LO im. M. Kopernika.
W ostatniej chwili dokonałam zmiany w przygotowanej litanii. Zamiast „o ocalenie zaginionego ks.
Jerzego” wołaliśmy „o beatyfikację męczennika ks.
Jerzego – błagamy Cię Panie”. Proroczo zabrzmiał
wtedy fragment wiersza M. Oszkiela:
Pewien Samarytanin przechodził przez XX
wiek,
Przez trudne stulecie i zbójecki czas…
Jednego pojednał z Bogiem,
innemu dodawał otuchy…
A jeszcze innemu
Odstąpił własne życie.
A to znaczyło… Heroizm świętości.
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I od tej chwili modliliśmy się już „o beatyfikację”
ks. Jerzego.
Pogrzeb kapelana „Solidarności”, w kościele św.
Stanisława Kostki w Warszawie, 3 listopada 1984
r., stał się wielką manifestacją religijno-patriotyczną. Tłumy ludzi wypełniły szczelnie okoliczne ulice
i skwery. Nad głowami zebranych powiewały flagi
narodowe, sztandary i transparenty „SOLIDARNOŚCI”. Trumna zasypana była kwiatami. Ze szczytu
wieży kościelnej spływała w dół, rozdzielona na kolory: biały i czerwony, imponującej długości narodowa flaga. Nie da się odtworzyć słowami, co każdy
z obecnych przeżywał, zwłaszcza, gdy prowadzący
modlitwy kapłan wołał: „(…) i odpuść nam nasze
winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom!”.
Po powrocie do Lublina zdecydowaliśmy się
realizować testament duchowy ks. Jerzego: „Zło
dobrem zwyciężaj!”. Odtwarzaliśmy jego homilie
z taśmy magnetofonowej, odbierane z wielkim
wzruszeniem przez słuchających.  Do dziś spotykamy się w kościele oo. Jezuitów, każdego 19-stego
dnia miesiąca, na Mszy św. za Ojczyznę.
W modlitewnym czuwaniu wspierali nas ks. abp
Bolesław Pylak i ks. bp Ryszard Karpiński. Gościliśmy także proboszcza ze Stalowej Woli – dzisiejszego ks. bp Edwarda Frankowskiego oraz ks. Tadeusza
Płoskiego, późniejszego bp gen. Ordynariatu Polowego WP, poległego pod Smoleńskiem 10 kwietnia
2010 roku. Do najwierniejszych kapłanów w tamtych
pierwszych latach należeli ks. Marian Bartnik i posługujący się językiem migowym, śp. ks. R. Tujak.
O „jezuickich” czuwaniach do dziś pamiętają ks. prof.
Edward Walewander, duszpasterz świata pracy ks.
Zbigniew Kuzia oraz kapelan kolejarskiej „Solidarności” ks. Eugeniusz Zarębiński. Spotykaliśmy się
z wieloma ciekawymi ludźmi. Ważnym wydarzeniem
były odwiedziny ks. Marka Łabudy z jego uczniami
z ZSZ we Włoszczowej, którzy bohatersko walczyli
o krzyże w swojej szkole. Uczestnikami czuwań byli
ludzie z różnych środowisk, a łączył ich szczery patriotyzm i sympatia dla znienawidzonej przez komunistów „Solidarności” (wtedy już podziemnej!).
Wszystkie rocznice śmierci bł. ks. Jerzego obchodziliśmy wspólnie z NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowowschodniego. Uczestniczyliśmy
w różnych ważnych wydarzeniach związanych
z życiem Kościoła i Ojczyzny. W miarę upływu czasu wyłoniła się stała grupa osób, wierna idei i testamentowi ks. Jerzego, która została nazwana przez
ks. abp. B. Pylaka Grupą Duszpasterską im. bł. ks.
Jerzego Popiełuszki przy Kościele oo. Jezuitów
w Lublinie. Pod tą nazwą figurujemy w Żoliborskim
Sanktuarium bł. ks. Jerzego jako ci, którzy stale
szerzą jego kult.
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Jeszcze w latach 80-tych, w PRL-u, dwukrotnie
pieszo pielgrzymowaliśmy jako tzw. jezuicka 12stka do stóp Czarnej Madonny. Naszą grupę prowadził udekorowany krzyż oraz obraz Matki Boskiej
Częstochowskiej na biało-czerwonym tle. Spotykani
w drodze ludzie płakali, całowali krzyż i emblemat,
dziękowali nam i nas błogosławili. Zawsze towarzyszyły nam śmiałe transparenty oraz cała masa flag,
co nie podobało się obserwującej nas bezpiece.
Po drugiej pielgrzymce, już w Lublinie, rozpoczęły się przesłuchania, rewizje w domach i szykany
w pracy, ale my robiliśmy swoje.
Po 26 latach żarliwych modlitw doczekaliśmy się
6 czerwca 2010 r. ogłoszenia ks. Jerzego błogosławionym. Na uroczystości w Warszawie pojechaliśmy
z nowiutkim sztandarem naszego Duszpasterstwa,
który jeszcze w oczekiwaniu na Mszę św. na Placu
Piłsudskiego, dyskretnie kończyłam haftować. A potem była wielka radość uroczystości beatyfikacyjnej
i obudzona nadzieja, że bł. ks. Jerzy będzie wspierał
jeszcze bardziej nasze modlitwy za Ojczyznę.

Już od momentu męczeńskiej śmieci kapelana
„Solidarności” jednoczył się z nami w modlitwie
o jego beatyfikację papież Jan Paweł II. Wierzymy,
że dziś jako święty będzie pośrednikiem naszych
modlitw do Boga i wyprosi nam potrzebne łaski.  
Polska nadal potrzebuje modlitewnego wsparcia
i Bożej pomocy. Ufamy, że obecność relikwii Patrona naszej grupy duszpasterskiej, wprowadzonych
do jezuickiej świątyni w 30 rocznicę jego męczeńskiej śmierci, wzmocni naszą wiarę i doda nam sił
do jeszcze bardziej żarliwej modlitwy.
Wierzymy we wstawiennictwo obu naszych wielkich Rodaków, więc wołamy:
św. Janie Pawle II – módl się za nami!
Bł. ks. Jerzy:
O, Patronie Solidarności,
Nad Twym grobem prosimy Cię,
Byś przed tronem Wiecznej Światłości
Za Ojczyznę sprawował Mszę!        
Helena Miturska

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko –
patron na trudne czasy
Kościół oo. Jezuitów w Lublinie od 30 lat jest miejscem,
w którym pamięć o bł. ks. Jerzym nieustannie jest pielęgnowana. Nic więc dziwnego, że właśnie w tej świątyni odbyła się
uroczysta msza św. w 30. rocznicę męczeńskiej śmierci kapelana „Solidarności”.
Eucharystia, w której wzięli
udział parlamentarzyści, samorządowcy, związkowcy i rzesza
wiernych była także zakończeniem tygodniowej modlitwy
przed peregrynującymi po Re-

gionie Środkowowschodnim
NSZZ „Solidarność” relikwiami bł. ks. Jerzego. Jak podkreślał w swojej wypowiedzi przewodniczący ZR, Marian Król,
tak liczna obecność lublinian
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świadczy o tym, że dzisiejszy
świat potrzebuje czegoś więcej,
że ciągle szukamy prawdziwych
wartości. A takimi niewątpliwie
kierował się w swoim życiu ks.
Jerzy.  
Wraz z relikwiami kapłana
męczennika peregrynują również
symbole Pielgrzymki Ludzi Pracy – obraz Matki Boskiej Częstochowskiej Solidarności oraz replika krzyża nowohuckiego, które
w swej wędrówce odwiedzą teraz
parafie w Łęcznej.
Na zakończenie uroczystości zebrani złożyli kwiaty pod
pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki i modlili się w intencji
Ojczyzny, jak niegdyś patron
„Solidarności”.
Agnieszka Kosierb
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IV stacja peregrynacji
– kościół oo. Jezuitów
w Lublinie

zdj. Aleksandr Fedosyeyev
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Peregrynacja relikwi bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Świdnik – tu wszystko
się zaczęło…
W niedzielę, 28 września, podczas uroczystej
mszy św., przewodniczący Regionu Dolnośląskiego NSZZ „Solidarność” przekazał relikwie
bł. ks. Jerzego Popiełuszki naszemu Regionowi.
Parafia Chrystusa Odkupiciela w Świdniku była
pierwszą na drodze wędrówki relikwii bł. ks. Jerzego
po Regionie Środkowowschodnim NSZZ „Solidarność”. Jest to symboliczne miejsce, bo to właśnie
w Świdniku rozpoczęły się wydarzenia nazywane
„Lubelskim Lipcem 1980”, które przyczyniły się do
powstania NSZZ „Solidarność”. Modlitewna wędrówka potrwa przez cały rok, a na jej trasie znajdą się miejsca związane ze zrywem wolnościowym
1980 r.
Jak
podkreślał
w swoim wystąpieniu przewodniczący ZR, Marian Król,
obecność podczas
uroczystości
licznie
zgromadzonych związkowców,
świadczy o tym, że
chcemy
zmienić
oblicze tego świata,
chcemy wolności,
a nie obłudy. Polecił
również ludzi pracy Świdnika opiece
Matki Bożej i bł. ks.
Jerzego, prosząc,
by dobrze wykorzystać czas przygotowania do 33. Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę
w 2015 r, której będzie przewodniczył
nasz Region.
W
uroczystości
wzięli udział związkowcy, a także przedstawiciele władz
miasta i samorządu Świdnika. Po mszy św. każdy
z obecnych mógł osobiście ucałować relikwie i powierzyć bł. ks. Jerzemu swoje troski i codzienne kłopoty.
Kolejnym etapem wędrówki symboli pielgrzymkowych będzie parafia Matki Bożej Królowej Polski
w Lublinie.
Agnieszka Kosierb

Stacja II – parafia pw. Matki
Boskiej Królowej Polski
w Lublinie
W dniach od 3 do 5 października br., parafia pw.
Matki Boskiej Królowej Polski była kolejnym miejscem w Regionie Środkowowschodnim NSZZ „Solidarność”, które nawiedziły relikwie bł. ks. Jerzego
Popiełuszki oraz symbole pielgrzymkowych – krzyż
nowohucki i obraz z wizerunkiem Matki Boskiej
Częstochowskiej.

Dnia 5 października o godz. 11.30 została
odprawiona uroczysta Msza Św., której przewodniczył ks. kanonik Zbigniew Kuzia – kapelan
lubelskiej „Solidarności”. Przewodniczący Zarządu Regionu Marian Król, przybliżając wszystkim zebranym postać bł. ks. Jerzego Popiełuszki, wskazał, że był on kapłanem wyznaczającym
drogi świętości na dzisiejsze czasy. Podobnie jak
Papież Franciszek pokazywał, że nie ma mowy
o autentycznym chrześcijaństwie bez solidarności
z ubogimi i prześladowanymi. Formułował też wzór
patriotyzmu, podkreślając, że wartości muszą być
fundamentem życia społecznego i państwowego.
A przede wszystkim swoim życiem dawał świadectwo, że wiara i wynikające z niej wartości warte są
najwyższej ceny.
W wygłoszonej do zgromadzonych związkowców homilii ks. prof. Edward Walewander zaznaczył, że maryjna postawa służby stała się dewizą,
programem każdego życia chrześcijańskiego. Każdy chrześcijanin ma służyć. Kto naprawdę wierzy,
ten powinien służyć ludziom.
Po uroczystościach relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki zostały przekazane do parafii pw. Świętej
Trójcy w Radzyniu Podlaskim.
Marcin Paluch

Biuletyn Informacyjny Nr 18-19 (870-871), 15-31.10.2014

Str. 7

Peregrynacja relikwi bł. ks. Jerzego Popiełuszki

„Miłość wszystko zwycięża, bo w krzyżu jest
nasza siła…”
Niezwykle podniosła atmosfera, kościół wypełniony wiernymi,
szpaler pocztów sztandarowych – tak mieszkańcy Radzynia żegnali symbole Pielgrzymki Ludzi Pracy i relikwie bł. ks. Jerzego.
W niedzielę, 12 października br.,
w parafii Trójcy Świętej odbyły się
uroczystości związane z poświęceniem pomnika bł. ks. Jerzego. Jednocześnie było to zakończenie tygodniowej modlitwy przy relikwiach
patrona „Solidarności”.  W intencji
Ojczyzny modlili się związkowcy
z powiatu radzyńskiego, przedstawiciele Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”, z przewodniczącym Marianem Królem
na czele, politycy, samorządowcy
i licznie zgromadzeni mieszkańcy.
Homilię wygłosił duszpasterz
lubelskiej „Solidarności”, ks. Zbigniew Kuzia. Nawiązał w niej do życia i ofiary bł. ks. Jerzego, podkreślając, że jest to patron na obecne,
trudne czasy. Kontynuacją myśli
przekazywanych podczas kazania
była inscenizacja przygotowana
przez dzieci i młodzież z Białki.
Uczniowie tamtejszej szkoły przy-

pomnieli zebranym najważniejsze
wydarzenia z życia ks. Jerzego,
a zaintonowana na zakończenie
pieśń „Żeby Polska byłą Polską”
odśpiewana została przez zebranych na stojąco.
Po wspólnej modlitwie przewodniczący ZR Marian Król i przewodniczący Oddziału Radzyń NSZZ
„Solidarność” Jerzy Bednarczyk
odsłonili pomnik bł. ks. Jerzego
Popiełuszki. Poświęcenia postumentu dokonał ks. Zbigniew Kuzia.
Następnie, w asyście wozów
strażackich z kilku ochotniczych
jednostek, relikwie patrona „Solidarności”
i symbole
pielgrzymkowe zostały przewiezione
do Lublina,
do kościo-

ła oo. Jezuitów. Będą tutaj przez
cały tydzień, aż do uroczystych obchodów 30. rocznicy męczeńskiej
śmieci ks. Jerzego, przypadającej
19 października.
Agnieszka Kosierb

Kolejne stacje na drodze peregrynacji
• 19 października – 13 listopada 2014 r. – Łęczna
26.10.2014 r. godz. 12:00 – uroczysta Msza św. z powitaniem relikwii, Parafia św. Józefa Opiekuna Rodzin w Łęcznej
27.10.2014 r. godz. 18:00 – uroczysta Msza św., Parafia
św. Barbary w Łęcznej
2.11.2014 r. godz. 10:45 – uroczysta Msza św., Parafia św.
Marii Magdaleny w Łęcznej
• 13-23 listopada 2014 r. – Puławy
• 23-30 listopada 2014 r. – Dęblin
• 30 listopada – 7 grudnia 2014 r. – Biłgoraj
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Okiem
związkowca
Na zaproszenie Zarządu
Oddziału NSZZ „Solidarność”
w Puławach 11 października
br. gościł w naszym mieście
ksiądz Stanisław Małkowski. Dla mnie osobiście ważne i ciekawe było to, czego
dowiedziałem się od księdza
Stanisława podczas wspólnej
podróży. Kapłan powiedział
bardzo znamienne słowa
o błogosławionym Jerzym
Popiełuszce: „Był groźny dla
komunistów żywy, stał się
jeszcze groźniejszy martwy
i do dziś się go boją. Dziś boją
się go nie tylko komuniści, ale
ludzie wszelakich urzędów,
hierarchii i organizacji. Pamięć o nim jest niebezpieczna
i uwierająca dla wszystkich.”
To bardzo mocne słowa, bo
pokazują jak daleko sięgają
macki zła lub służb, jak kto
woli. Na moje pytanie, jaki
był prywatne ksiądz Jerzy,
otrzymałem odpowiedz: bardzo ciepły, prosty człowiek,
znakomity organizator, ufał
ludziom i akceptował to, co
miało się z nim stać.
W trakcie mojego spotkania z księdzem Małkowskim
poznałem również wiele szokujących faktów dotyczących
scenariuszy śmierci księdza
Popiełuszki. Snuły je władze
komunistyczne, które zamierzały zrzucić winę za zabójstwo księdza Jerzego na wymyślony przez siebie, ekstremistyczny, odłam Solidarności. Plan komunistów był

Dziś zło wygrywa
niesamowicie perfidny. Jego
zamierzeniem było przypisanie ich rzekomym autorom
chęci zdobycia męczennika
i wywołania rozruchów społecznych w kraju, co w efekcie miało skompromitować
Kościół i Solidarność. Plan ten
jednak w takiej formie nigdy nie został zrealizowany.
Zmieniono go, gdyż do władz
komunistycznych zgłosili się
przedstawiciele
opozycji,
z panem Geremkiem na czele, i zaproponowali dogadanie się. To dlatego ostatecznie winę na siebie wzięli
funkcjonariusze służb, którzy
w zamian mieli otrzymać
przywileje oraz krótki wyrok. Przeprowadzony proces rzekomych zabójców nie
przybliżył nas w jakikolwiek
sposób do prawdy o tym, jakie były ostatnie chwile życia
patrona NSZZ „Solidarność”.
O okolicznościach jego śmierci nie wiadomo właściwie nic
– ani kiedy i gdzie został zamordowany, ani kto go zabił. Wiadomo jedynie, że był
niezłomny oraz umarł za to,
w co wierzył.
Bardzo złowrogą postacią
w tej opowieści był kierowca
księdza Jerzego – współpracownik SB, Waldemar Chrostowski. Istnieją przypuszczenia, że to on „wystawił”
księdza Jerzego, pozorując
później
swoją
„ucieczkę”,
podczas której bez szwanku wyskoczył z pędzącego
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samochodu. Dążąc do jak
najskuteczniejszego inwigilowania kapłana, bezpieka, za
zgodą Waldemara Chrostowskiego, spaliła jego mieszkanie, by ten mógł zamieszkać
razem z księdzem Jerzym
i zyskać dzięki temu wgląd
w jego codzienne życie i sprawy osobiste.
Dziś ludzie boją się naśladować księdza Jerzego, choć
za głoszenie prawdy nie grozi już śmierć, a co najwyżej
mniejsze zarobki albo mniejsze przywileje. Wolimy kryć
się za tablicami ku czci, pomnikami czy uroczystościami
(co też ma swoich przeciwników), a przecież wystarczyłoby: zło dobrem zwyciężać
i nie lękać się.
Niestety, z pamięcią o księdzu Jerzym wygrywa ciepła
posada i parę groszy na pokrycie wydatków – smutne
to, ale prawdziwe. Przygnębiający jest także fakt, że
dziś w wolnej Polsce przyjaciel księdza Jerzego jest
szykanowany przez wszelakie władze. Postawa księdza Stanisława daje jednak
nadzieję, że jest szansa dla
nas wszystkich. Jego upokorzenie to nic w porównaniu
z tym, co znosił ksiądz Jerzy.
Ksiądz Stanisław powinien
być dla nas wszystkich wzorem w postępowaniu, którego przykład dał nam bł. ks.
Jerzy.
Sławomir Kamiński
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„Zło dobrem zwyciężaj” – oczyma młodzieży
z lubelskich szkół
Laureaci konkursu o bł. ks. Jerzym Popiełuszce przybyli 16 października br. odebrać nagrody
i wyróżnienia. Rywalizowali przedstawiciele wszystkich rodzajów szkół, a efekty przeszły najśmielsze oczekiwania jury.
Konkurs zorganizowała Sekcja Krajowa Oświaty
i Wychowania NSZZ „Solidarność”, w 30. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego. Uczniowie byli oceniani na poziomie krajowym i regionalnym. Te ostatnie
zmagania zostały podsumowane podczas uroczystego
spotkania w siedzibie ZR w Lublinie.
Jak podkreślała przewodnicząca Regionalnej Sekcji
Oświaty, Teresa Misiuk, jury oceniające konkursowe
prace było zbudowane dojrzałością i ciekawym ujęciem
tematu. Uczniowie ze szkół podstawowych wykonali
prace plastyczne, a gimnazjaliści i licealiści pisali prace
literackie, wszyscy pod hasłem: „Zło dobrem zwyciężaj”.
Laureaci odebrali nagrody, ufundowane przez Marszałka Województwa Lubelskiego, Posła Lecha Sprawkę, Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” oraz Regionalną Sekcję Oświaty, z rąk przewodniczącego ZR Mariana Króla i posła Lecha Sprawki.
Prace ocenione jako najlepsze pojechały do Gdańska,
powalczyć o laury na etapie ogólnopolskim.
Spotkanie uświetnili uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie, którzy, pod kierunkiem pań
Wiolety Książek, Jolanty Grelak i Wandy Fusiarz oraz
pana Andrzeja Kusiaka, przygotowali poruszający program dotyczący życia bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
Na zakończenie laureaci wraz z przedstawicielami
NSZZ „Solidarność” złożyli kwiaty pod pomnikiem kapłana męczennika.
Agnieszka Kosierb

Zwycięzcy konkursu

Konkurs literacki – szkoły ponadgimnazjalne
• I miejsce – Angelika Górska, Zespół Szkół im.
Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej opiekun: Joanna Kowalczyk
• I miejsce – Patrycja Koziak, I LO w Chełmie, opiekun: Wiesława Mazurek
Innych nagród w tej kategorii nie przyznano.
Konkurs literacki – gimnazjum
• I miejsce – Paweł Sulowski, Publiczne Gimnazjum
nr 2 w Kraśniku, opiekun: Iwona Marcinkowska-Sobótek
• II miejsce – Paweł Kowalczyk,
• II miejsce – Katarzyna Bil,
• III miejsce – Izabela Grabias,
• III miejsce – Maciej Pukarowski,
• wyróżnienie – Patrycja Konopka,
Wszyscy z Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie,
opiekun: Wanda Fusiarz.
Prace oceniało jury w składzie: Beata Kopycka, Ludmiła Romaneczko, członkowie Prezydium RSOiW.

Z ostatniej chwili!!!
Uczniowie z naszego Regionu zdobyli nagrody
w etapie ogólnopolskim konkursu o bł. ks. Jerzym
Popiełuszce:
• Angelika Górska z Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej (opiekun p.
Joanna Kowalczyk) – III nagroda w kategorii literackiej,
• Łukasz Gąsiorowski z Lubelskiego Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublinie (opiekun p. Beata Kopycka) – III nagroda
w kategorii filmowej,
• Wiktoria Wnuczek ze Szkoły Podstawowej nr 22
w Lublinie (opiekun p. Elżbieta Prokop) – wyróżnienie w kategorii plastycznej.
Laureatom serdecznie gratulujemy!!!
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Konkurs plastyczny – szkoła podstawowa
• I miejsce – Weronika Paluch, Szkoła Podstawowa
nr 22 w Lublinie, opiekun: Marzena Żywicka
• II miejsce – Irena Królikowska,
• wyróżnienie – Izabela Krzysiak,
• wyróżnienie – Karolina Hunek,
Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 22 w Lublinie,
opiekun: Elżbieta Prokop
Prace oceniało jury w składzie: Krzysztof Dąbek, Tadeusz Kliczka, członkowie Prezydium RSOiW.
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trwa peregrynacja relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz symboli Pielgrzymki Ludzi Pracy po
naszym Regionie, jako przygotowanie do przyszłorocznej Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną
Górę, za której organizację i oprawę odpowiedzialny będzie Region Środkowowschodni,
pracownicy Działu Rozwoju ZR biorą udział,
wspólnie z przedstawicielami KK, w projekcie
mającym na celu zwiększenie uzwiązkowienia
w oddziałach terenowych ZR. Organizatorzy
docierają do organizacji już istniejących, jak
i do zakładów pracy, w których „Solidarności”
jeszcze nie ma.   – przybywa nowych związkowców oraz pojawiają się nowe organizacje,
cieszy chęć do działania wśród młodych związkowców,
trwa cykl szkoleń podstawowych dla związkowców,
16 października br. w Lublinie odbędzie się
podsumowanie wojewódzkiego etapu konkursu „Zło dobrem zwyciężaj” dedykowanego bł.
ks. Jerzemu Popiełuszce, a zorganizowanego
przez Sekcję Krajową Oświaty,
nie przewidziano wzrostu kwoty bazowej dla nauczycieli na 2015 r.,

•
•

został wypowiedziany układ zbiorowy pracy
w Poczcie Polskiej,
planowany jest podział spółki PKP LHS Sp.
z o.o. w Zamościu – w efekcie doprowadzi to do
likwidacji kilkudziesięciu miejsc pracy,

w Zakładach Azotowych w Puławach podpisano
umowę społeczną o zachowaniu nazwy i siedziby zakładu, ponadto zwiększono odpis na ZFŚS,
pojawiły się zaproszenia do wzięcia udziału
w spotkaniach WKDS. Jest to próba złamania
central związkowych, aby móc poinformować
wszystkich, że dialog został nawiązany,
RL

Rozwój to priorytet!
Dział Rozwoju Związku jest jednym z najważniejszych w Regionie Środkowowschodnim. Dzięki
pracy organizatorów lubelska „Solidarność” stale zwiększa swoja liczebność. Ale to nie jedyne zadania pracowników tego działu. Niezwykle ważną rolą jest kreowany przez nich wizerunek związku
na zewnątrz.
Po wakacyjnej przerwie organizatorzy związkowi z naszego regionu rozpoczęli pracę nad nowym
projektem. Wspólnie z kolegami z Działu Rozwoju
Związku Komisji Krajowej wyruszyli do pracy w oddziałach regionu. Odbyli spotkania z przewodniczącymi struktur terenowych i jak relacjonowali działacze, współpraca ma szansę być bardzo owocną.
W planie organizatorzy związkowi mają za zadanie
dotrzeć do zakładów pracy, gdzie nie ma struktur
związkowych i je tam stworzyć, ale także spotykają
się z istniejącymi już organizacjami i wspierają ich
rozwój.
Na pierwszy ogień poszły oddziały w Tomaszowie Lubelskim i Lubartowie. Z relacji przedstawicieli

tych oddziałów wynika, że są realne szanse na powstanie nowych organizacji.
Zwracają także uwagę na to, jak ważna jest pomoc organizatorów związkowych. To oni bowiem
dysponują wiedzą na temat podstawowych obowiązków nowopowstałej organizacji, wspierają podczas rozmów z potencjalnymi związkowcami i co
najważniejsze, pomagają w budowaniu prawidłowej
relacji z pracodawcą.
Przed pracownikami Działu Rozwoju gorąca
jesień i zima, ale zapał wśród działaczy w oddziałach pozwala mieć nadzieję, że będzie to owocny
czas.
Agnieszka Kosierb
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Szanowni Państwo
Nauczyciele, Wychowawcy,
Pracownicy Oświaty

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

w imieniu Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”,

składam Państwu wyrazy uznania, szacunku i podziękowania
za codzienną pracę z uczniem i dla ucznia.

Dziękuję za to, że w trudnej rzeczywistości polskiej oświaty, ciągłych zmian praw-

nych, w atmosferze nieobiektywnej krytyki, swoje najistotniejsze zadanie - kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży - wykonujecie z dużym zaangażowaniem
i poświęceniem.

Niestety, nie mamy powodów do radosnego obchodzenia tego dnia. Czas pracy

nauczycieli przekracza 46 godzin tygodniowo, a zakres zadań i obowiązków ulega ciągłemu zwiększaniu. W ślad za tym nie następuje wzrost naszych pensji. Rząd zapowiada, że także w 2015 roku nie zwiększy wynagrodzeń nauczycieli. Już teraz jesteśmy
jednym z najniżej opłacanych zawodów, zarówno na tle innych grup zawodowych

w Polsce, jak i nauczycieli w Europie. W kończącej się kadencji władz samorządowych

tylko nieliczne z nich zdecydowały się na satysfakcjonujące podwyższenie dodatków
do wynagrodzeń.

Tym bardziej życzę Państwu, aby ponoszony trud zyskał pełne uznanie społeczne,

a jego owoce przyczyniały się do budowania lepszej teraźniejszości i przyszłości.

Niech świadomość, że swoją postawą dajecie przykład i inspirujecie młodego czło-

wieka do bycia świadomym obywatelem, będzie źródłem siły, wytrwałości i determinacji w walce o obronę statusu zawodowego i godność polskiego nauczyciela.

Serdecznie życzę zdrowia, pogody ducha, zawodowych sukcesów i osobistego szczę-

ścia.

Z wyrazami szacunku i sympatii
Teresa Misiuk
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Lublin, październik 2014r.
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Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność”

Świętować czy protestować?
W przeddzień Święta Edukacji
Narodowej przewodnicząca Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarności”, Teresa
Misiuk podkreślała, że nauczyciele nie mają zbyt wielu
powodów do świętowania.
Podczas
konferencji
prasowej przewodnicząca
oświatowej
„Solidarności”
poinformowała, że w związku ze stale pogarszającą się
sytuacją nauczycieli i pracowników oświaty ta grupa
zawodowa nie wyklucza akcji strajkowej. Jest to wynik
przeprowadzonej
ankiety,
w której zatrudnieni w szkołach
wskazali właśnie taki sposób
protestu. W związku z tym rozpoczynają się szkolenia, przygoto-

wujące do wdrożenia procedury
strajkowej.

Ponadto
przewodnicząca
RSOiW NSZZ „Solidarność” odniosła się do malejących wydatków na oświatę i pogarszających

się warunków pracy w szkołach.
Zwróciła także uwagę na fakt, że
polscy nauczyciele są jednymi z najsłabiej wynagradzanych w Europie. Ponadto
w tym roku zmniejszono także drastycznie liczbę pedagogów, którzy z racji DEN
otrzymają finansowe nagrody od ministra.
W związku z narastającym niezadowoleniem wśród
pracowników oświaty 28 października br. w Lublinie odbędzie się ogólnopolska konferencja pt. „Ile naprawdę zarabia nauczyciel w Polsce”.
Więcej na temat sytuacji
w oświacie na stronie Sekcji Krajowej.
Agnieszka Kosierb

Przewodnicząca
Sekcji Oświaty podwójnie
wyróżniona!
Teresa Misiuk, przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej i Medal
Prezydenta Miasta Lublina. Wraz z przewodniczącą
wyróżniono jeszcze kilku nauczycieli-związkowców,
a wszystko to podczas uroczystości z okazji Dnia
Edukacji Narodowej.

Lubelskie obchody Dnia Nauczyciela były okazją do wyróżnienia i podziękowania dla pedagogów,
najbardziej zaangażowanych w pracę z dziećmi
i młodzieżą. Na co dzień borykają się z licznymi
problemami, ale mimo wszystko starają się jak
najlepiej pracować. Jest to tym bardziej ważne, że
w rękach nauczycieli spoczywa los polskiego społeczeństwa – przecież to oni mają ogromny wpływ na
wychowanie młodego pokolenia.
Spotkania z kadrą pedagogiczną Lublina i Lubelszczyzny uświetniły występy młodych artystów.
Red.
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Handel – ciężka praca, marna płaca
7 października obchodziliśmy światowy dzień godnej pracy.
Związkowcy należący do Krajowej Sekcji Pracowników Handlu
NSZZ ,,Solidarność” zorganizowali tego dnia pikietę przed gmachem Sejmu w Warszawie. Chcieli w ten sposób zwrócić uwagę
społeczeństwa i rządu na pogarszające się warunki pracy w hipermarketach i dyskontach. Przy tej okazji warto poruszyć temat
z lokalnego środowiska, dotyczący problemów pracowników hipermarketu Real w Lublinie.
W 2012 r. zapadła decyzja
o włączeniu 57 sklepów Real do
sieci Auchan. Zmiana szyldów
odbywa się stopniowo. Procedury wdrożeniowe zaczęły się
dwa lata temu. Obecnie w Realu
w Lublinie pracuje ok. 180 osób,
na różnego rodzaju etatach oraz
pracownicy leasingowi, łącznie
ok. 300 osób. Pracownicy etatowi obawiają się ograniczenia
zatrudnienia po przejęciu przez
Auchan oraz zmiany warunków
pracy – zostali poinformowani,
że każdy będzie musiał przejść
ponowną, wstępną rozmowę
z nowym pracodawcą. Obecnie
zatrudnieni są upominani i zwalniani z błahych powodów. Okazji
do popełnienia drobnych błędów
nie brakuje. Trwające procedury
wdrożeniowe, dostarczają wiele
dodatkowych obowiązków, które
dezorganizują
dotychczasową
pracę. Pracownicy nie nadążają
z dostosowywaniem się do wprowadzanych zmian, które dotyczą
również czasu pracy. Obecnie
większość zatrudniona jest na
0,719 etatu. Dzienny czas pracy w takim wymiarze wynosi 5 h
45 min. Jest to sprytny sposób
na ominięcie przez pracodawcę
ustawowego obowiązku zapewnienia przerwy dla osób pracujących minimum 6 h. Pracownicy
obawiają się, że niedługo wszyscy będą musieli pracować w takim niepełnym wymiarze godzin,
co pociągnie za sobą zmniejszenie wynagrodzenia. Ponadto, zatrudnianie na 0,719 etatu odbiera
im prawo do ewentualnego zasiłku dla bezrobotnych.
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Pracownicy również nie są
zadowoleni z systemu wynagrodzeń. Obecnie najwięcej zarabiają zatrudnieni na pełnym etacie – otrzymują średnio ok. 1500
zł na rękę. Takich osób jest jednak niewiele. Pracodawca brak
podwyżek tłumaczy zmianami
własnościowymi. Pogorszyć ma
się również sposób premiowania. Zmniejszona wysokość pre-

mii wynosić będzie średnio 30
zł. Zdaniem pracowników jest to
kwota mało motywująca i ponadto trudno osiągalna.
Problemy nie omijają także
planów urlopowych. Pomimo ich
układania z wyprzedzeniem i tak
nie mogą być pewni swego wypoczynku. Przydałaby się także
zmiana warunków pracy. Sprzęt
jest stary, zaniedbany i często nie
w pełni sprawny. Nikt również nie
dba o ich wygląd w pracy. Ubrania służbowe są już bardzo zużyte. Wpływa to negatywnie na dobre samopoczucie pracowników
oraz wizerunek firmy. Narastający niepokój wśród pracowników
nasilają informacje docierające
z sklepów już przejętych przez
Auchan. Wynika z nich, że praco-

dawca nie przestrzega treści porozumienia zbiorowego, zawartego z organizacjami związkowymi,
dotyczącego zasad przejścia
pracowników do nowej firmy.
Pracodawca, ograniczając
koszty prowadzenia firmy, zatrudnia osoby za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Tzw. pracownicy leasingowi stanowią dużą
część personelu Reala. Ich sytuacja jest jeszcze gorsza. Pracują
na podstawie tzw. umów śmieciowych, które nie zapewniają im stażu pracy, ubezpieczenia zdrowotnego czy urlopu. Ich grafik układany jest jedynie z tygodniowym wyprzedzeniem. Jednak czas pracy
i tak nie jest przestrzegany, ponieważ często muszą zostać w pracy
dłużej lub wychodzić wcześniej. Bywa, że
po 30 min. od
rozpoczęcia
pracy są odsyłani do domu,
lub zostają
w niej na kolejne 6 godzin.
W takich wypadkach nie
zwracają się im nawet koszty przejazdu. Oczywiście wpływa to negatywnie na stabilność wysokości ich
wynagrodzenia. Pracodawca nie
przestrzega również doby pracowniczej, dotyczącej pracowników
firm zewnętrznych. Często osoby
kończące zmianę o godz. 22, następnego dnia muszą być obecne
już od godz. 8.
Również ich kwalifikacje do
wypełniania obowiązków nie zawsze są odpowiednie. Pracownicy leasingowi odbywają na początek krótkie szkolenie – 3 dni
po 4 godziny. Przeważnie jest ono
niewystarczające. Dla pracodawcy ważna jest jedynie ilość rąk do
pracy. Niestety czasem skutkuje
to zatrudnianiem osób przypadkowych i nieuczciwych, które stano-
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wią tylko dodatkowe obciążenie
dla reszty pracowników.
Pracownicy leasingowi są
przemęczeni i zniechęceni. Zdarza się, że pracują po 2 tygodnie
bez przerwy. Mają poczucie,
że pracodawca ich nie szanuje
i traktuje niesprawiedliwe, dlatego występuje wśród nich duża
rotacja. Często rezygnują z pracy
już po 3-5 dniach. Mogą to zrobić
z dnia na dzień, bez uprzedzenia, co dodatkowo dezorganizuje
pracę innym. W większości są to
jednak osoby, którym zależy na
pracy i podejmują ją nawet na takich podłych warunkach.
Sytuacja pracowników hipermarketu Real w Lublinie nie jest
odosobnionym przypadkiem.
W ostatnich latach warunki zatrudnienia w sklepach wielkopowierzchniowych w całym kraju
dramatycznie się pogorszyły.
O ich trudnej sytuacji świadczy
powiększająca się liczba skarg,
wpływających do organizacji
związkowych. Sieci handlowe nastawione są wyłącznie na uzyskiwanie coraz większych obrotów
i zysków, również kosztem swoich
pracowników. Niestety, monopolizacja rynku handlu przez tego
typu firmy wciąż w Polsce rośnie.
Obecnie zajmują one prawie 50%
całkowitej powierzchni handlowej.
Dla porównania w 2005 r. liczba
ta wynosiła 28%. Miejsca pracy
w handlu w Polsce stanowią ¼ całego zatrudnienia, więc skala tych
problemów istotnie wpływa na sytuacja materialną polskich rodzin.
Warunki pracy i płacy w poszczególnych sieciach hipermarketów zależą od kraju, w jakim
funkcjonują. W Polsce standardy
te znajdują się poniżej średniej
europejskiej. Jednak międzynarodowe sieci handlowe nie zmienią swojej polityki pod wpływem
protestów pojedynczych osób,
dlatego tak ważne jest, aby osoby pracujące w handlu zrzeszały się w związkach zawodowych
i wspólnie walczyły o godne warunki zatrudnienia.
Monka Smolak

Z K O M I S J I KRAJOWEJ
Pikieta pocztowców

Ostatni solidny polski podmiot
„Pani Premier pomogła górnikom, może też pomoże Poczty pracownikom”. W Warszawie przed
Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji protestowali pocztowcy
z całej Polski. Pikieta była odpowiedzią na ostatnie działania zarządu
Poczty Polskiej – wypowiedzenie
pracownikom układu zbiorowego
pracy.

– Protestujemy w obronie polskiego rynku pocztowego, żeby pozostał
on polski, a także w obronie pocztowców, przeciwko wypowiedzeniu układu zbiorowego – powiedział Bogumił
Nowicki, przewodniczący pocztowej
„Solidarności”. – Złożyliśmy racjonalną propozycję porozumienia, która
nie znalazła żadnego odzewu po stronie zarządu. Chcemy, żeby rząd zaczął
się interesować wreszcie Pocztą Polską. To jest ostatni solidny polski podmiot, który istnieje na polskim rynku
– podkreślił. Nowicki powiedział,
że wartość rynku pocztowego wraz
z rynkiem usług
kurierskich ma
wartość około 2
miliardów euro
i te pieniądze powinny zostawać
w Polsce, a nie
być
transferowane za granicę.
Protestujący byli ubrani
w białe kamizelki z napisem
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„Solidarność Poczty Polskiej”, mieli
flagi, gwizdki i trąbki oraz transparent z napisem: „Pani Premier pomogła górnikom, może też pomoże
Poczty pracownikom”. Organizatorzy podają, że w proteście uczestniczyło ok. 4 tys. związkowców z samej „Solidarności”. W pikiecie brały
udział również inne pocztowe związki zawodowe, więc całkowita liczba
protestujących wynosiła ok. 7 tys.
W sprawie prywatyzacji Poczty Polskiej toczą się rozmowy, choć ostatecznej decyzji jeszcze nie ma. MAC
wskazywał w lipcu, że z uwagi na
rolę Poczty Polskiej w interesie Skarbu Państwa jest to, aby w przypadku jej prywatyzacji większościowy
pakiet pozostał w rękach państwa.
W połowie lipca br. zarząd Poczty
Polskiej wypowiedział obowiązujący
od 2011 r. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Od 2015 r. pracodawca
chce wprowadzić nowy regulamin
wynagradzania. – Firma zaoszczędziła już na pracownikach ok. 250 mln
zł rocznie, mimo to zarząd wprowadził kolejne tury programu dobrowolnych odejść – tłumaczy Nowicki.
Zatrudnienie na koniec 2013 r.
w Poczcie Polskiej wynosiło ponad 83 tys. Od 2012 r. zmniejszyło
się o blisko 12 tys. etatów, głównie
w związku z realizacją programu dobrowolnych odejść.
Petycja dostępna na stronie:
www.solidarnosc.org.pl
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Bielsko-Biała 8-9 X 2014 r.

XXVII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”
W dwudniowym Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność” uczestniczyło jedenastu
przedstawicieli Regionu Środkowowschodniego,
z przewodniczącym na czele. Na obradach pojawiło wielu związkowców z organizacji zagranicznych,
między
innymi:  
zastępca sekretarza generalnego
Międzynarodowej Konfederacji
Związków Zawodowych (MKZZ)
Jaap Wienen, sekretarz generalna
Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych
(EKZZ) Bernadette Segol. Obecni byli również
Główny Inspektor
Pracy Iwona Hickiewicz, przewodniczący NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych senator Jerzy Chruścikowski, szef
Forum Związków Zawodowych Tadeusz Chwałka, szef
OPZZ Jan Guz, przedstawiciele IPN, w tym dyrektor
IPN oddziału Katowice Andrzej Sznajder oraz sportowiec-pięściarz – członek Związku, Damian Jonak.
Dzień przed rozpoczęciem obrad delegaci modlili się podczas Mszy św. w katedrze pw. Św. Miko-

Drogiej Koleżance
Ludmile Romaneczko
dyrektor Szkoły Podstawowej
w Wólce Rokickiej,
szczere wyrazy współczucia
z powodu śmierci

łaja w Bielsku-Białej. A następnego dnia od samego
rana obradowali nad sytuacją w Związku. Nasi delegaci czynnie włączyli się w prace komisji obsługujących zjazd. Teresa Misiuk pracowała w komisji
uchwał i wniosków, Marek Wątorski w komisji mandatowo-wyborczej,
a Agnieszka Zumska w komisji skrutacyjnej.
Marian Król, Antoni Pasieczny i Andrzej Kuchta będą
reprezentowali nasz
Region w pracach
Komisji
Krajowej
w kadencji 20142018. Natomiast
jednym z członków
Krajowej Komisji
Rewizyjnej został
Krzysztof Choina.
Po raz kolejny na
czele NSZZ „Solidarność” stanął Piotr Duda, którego
w pracy będą wspierali Tadeusz Majchrowicz, Jerzy
Jaworski, Bogdan Biś, Ewa Zydorek, Henryk Nakonieczny i Bogdan Kubiak.
Na zakończenie obrad Marian Król, przewodniczący ZR odebrał z rąk Piotra Dudy kopię Dekretu Papieskiego, na mocy którego bł. ks. Jerzy Popiełuszko
został ogłoszony patronem NSZZ „Solidarność”.
Marek Wątorski
zdj. Andrzej Filipczyk, Marek Wątorski

OJCA
składają Koleżanki i Koledzy
z Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność”.
Biuletyn Informacyjny Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”.
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