Przyszła nareszcie chwila ciszy uroczystej,
Stało się - między ludzi wszedł
		
Mistrz - Wiekuisty
Cyprian Kamil Norwid

Boże Narodzenie
to czas miłości, radości i pojednania.
Siadając przy wigilijnym stole i łamiąc biały opłatek
przekazujmy sobie życzenia spokoju, przyjaźni i ciepła,
a Boża Dziecina
niech błogosławi nam i naszym Rodzinom.
Choć każdy z nas ma swoje troski i kłopoty,
pozwólmy, by Wszechmocna Miłość
wlała w nasze serca
wiarę w drugiego człowieka i lepsze jutro.

Niech nadchodzący Nowy Rok
spełni nasze nadzieje
i pozwoli na realizację planów i zamierzeń.
Przewodniczący
Zarządu Regionu Środkowowschodniego
NSZZ „Solidarność”

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia redakcja Biuletynu życzy:
aby każdy znalazł dla siebie miejsce przy wigilijnym stole,
a spędzone przy nim chwile były nasycone śmiechem, kolędą i dobrymi wspomnieniami.
Niech ten wyjątkowy, świąteczny czas pozwoli na odnalezienie zagubionej bliskości
i wiary pozwalającej przetrwać trudne chwile.
A na każdy dzień nadchodzącego roku
niech nowonarodzony Chrystus
obdarzy Was i Wasze rodziny
błogosławieństwem,
aby były one pełne szczęścia
i radości.

WYDARZENIE,
KTÓRE ZMIENIŁO ŚWIAT
Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, i jako stworzenie, człowiek jest arcydziełem
Boga. W tym akcie stwórczym możemy dopatrzeć się
ogromnego uniżenia się Stwórcy względem swego
stworzenia. Ale kiedy tak naprawdę pochylimy się nad
Słowem Boga, możemy zauważyć, że największym
uniżeniem się Boga jest fakt Wcielenia. Z miłości do
człowieka Bóg stał się jednym z nas.
Nietrudno zauważyć, że Boże Narodzenie stało
się jedną z wielu tradycji, które przeżywamy w ciągu roku. Brak otwarcia się na prawdziwy sens tego
Święta prowadzi do całkowitego jego zlaicyzowania. Zachwycamy się choinką, drogimi prezentami
i często brakuje między nami Boga, który w prezencie ofiarował człowiekowi samego siebie.
W rozmowach z wieloma osobami bardzo często słyszę narzekanie, że: „no tak święta, ale ile
to pieniędzy trzeba, aby jakoś można było godnie
je przeżyć”. Trzeba nam wszystkim, choć na chwile,
zatrzymać się i spróbować zrozumieć głębię tego
wydarzenia, które całkowicie zmieniło los człowieka. Możemy śmiało powiedzieć, że to, co radykalnie
odróżnia chrześcijaństwo od innych religii, to prawda Bożego Narodzenia: jedyny prawdziwy Bóg staje się prawdziwym człowiekiem. Rodzi się jako bezbronne dziecko w Betlejem i swoim narodzeniem
pokonuje nieskończony dystans dzielący nas od
Niego, spowodowany naszymi grzechami.
Bóg, kierując się bezinteresowną miłością,
bierze na siebie grzechy wszystkich ludzi,
a zmartwychwstając, odnosi całkowite i ostateczne zwycięstwo nad Szatanem, grzechem
i śmiercią, i w ten sposób umożliwia każdemu
człowiekowi zjednoczenie się z Nim w miłości. Miłość pomiędzy Bogiem i człowiekiem zawsze jest w pełni
wolna i dlatego
każdy człowiek może
ją przyjąć lub
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odrzucić. Pan Bóg, objawiając się w Jezusie Chrystusie, z szacunku do wolności człowieka, pozostał
Bogiem „ukrytym”, gdyż nie chce nas zmuszać do
siebie, ani na siłę zmieniać naszego życia. Bóstwo
Jezusa, „ukryte” w Jego człowieczeństwie, jest możliwe do rozpoznania tylko na drodze wiary. Dzieciątko Jezus jest więc objawieniem miłości Boga
i równocześnie hołdem złożonym wolności człowieka. Jego wszechmocna miłość została wyrażona bezbronnością Niemowlęcia w Betlejem. Bóg
poprzez Wcielenie swego Syna i Jego narodzenie
otwiera nam drogę do nieba. Jezus bierze na siebie
grzechy wszystkich ludzi, doświadczając wynikającego z nich straszliwego cierpienia i śmierci.
Tajemnica Bożego Narodzenia prowadzi nas również w radosną prawdę, że Pan Bóg, poprzez Wcielenie Syna Bożego, „zjednoczył się jakoś z każdym
człowiekiem” (Gaudium et spes, 22) i każdy człowiek
ma godność dziecka Bożego i niezbywalne prawo do
życia od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci
oraz prawo do wolności sumienia.
Ważne jest też, że o godności i wartości człowieka
nie decyduje klasa społeczna, z której się wywodzi,
iloraz inteligencji ani kolor jego skóry, stan jego zdrowia, ale tylko jego człowieczeństwo. Życie każdego
człowieka jest święte, gdyż utożsamia się z nim sam
Bóg: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych
braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt
25, 40). Jezus Chrystus jednoczy się z każdym człowiekiem i pragnie prowadzić go przez wszystkie doświadczenia życiowe do pełni szczęścia w niebie. Bardzo wiele zależy od nas ludzi, czy będziemy
się na to zgadzali, podejmując trud wiary
i życia wiarą na co dzień. Tajemnica
Wcielenia i Bożego Narodzenia ciągle
na nowo się uobecnia.
Jezus Chrystus nieustannie
przychodzi do „swojej własności”, choć niestety, nadal są
tacy, którzy - tak jak w Betlejem - nie chcą Go dzisiaj
przyjąć (por. J 1,
11). Człowiek,
który podejmuje trud
życia według zasad
Ewangelii,
który trwa
na
codziennej
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modlitwie, zawsze podniesie się z każdego upadku
w sakramencie spowiedzi. Poprzez przyjmowanie Jezusa w Eucharystii „jako swój chleb codzienny, (...) codziennie wypełnia się tajemnica Bożego Narodzenia,
cud Słowa Bożego, które staje się ciałem” (św. Edyta
Stein). (Por. M. Piotrowski, Miłujcie się, nr 5-2006).
Boże Narodzenie powinno każdego człowieka
otwierać na dar miłości, której udziela Bóg Ojciec
przez swego Syna Jezusa. Śmiem twierdzić, że jeśli
człowiek nie ma w sercu tego daru, nie ma samego
Boga, to święta, które przeżywamy nigdy nie będą
radosne. Pozostanie nam tylko choinka i drogie prezenty, które z biegiem czasu stracą swoją wartość,
a w sercu pozostanie niczym niewypełniona pustka,
którą wypełnić może tylko Bóg.
Błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty mawiała,
że: Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata
i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które
jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich samotności,
jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy dajesz odrobinę
nadziei „więźniom”, tym, którzy są przytłoczeni ciężarem fizycznego, moralnego i duchowego ubóstwa,

Okiem
związkowca
Zbliżają się kolejne Święta Bożego Narodzenia. Co sprawia, że
zaczynamy odczuwać świąteczny
nastrój? Na pewno nie pojawiające się już w listopadzie świąteczne
wystawki w sklepach. Dla mnie takim „wyzwalaczem” jest moment,
kiedy w radio zaczynają nadawać
piosenki świąteczne. Na początku
nieśmiało, jedna stacja, potem stopniowo dołączają kolejne, aż w końcu
docierają do naszych uszu z każdej
częstotliwości. Ale wcale nie mam
tego dosyć. Te, których znam słowa,
podśpiewuję, inne tylko nucę. Lubię
wszystkie. I nie ma się co dziwić, bo
z reguły są to radosne melodie, a takie przyjmują się najszybciej.
Równie radosne i optymistyczne
powinny być kolędy. Przecież chodzi w
nich o wyrażenie radosnego oczekiwania na narodziny Pana Jezusa. Muszę
przyznać, że nie wszystkie są takie. Choć
każdej z nich można dodać nieco „ży-

jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy rozpoznajesz
w pokorze, jak bardzo znikome są twoje możliwości
i jak wielka jest twoja słabość, jest Boże Narodzenie.
Zawsze, ilekroć pozwolisz, by Bóg pokochał innych
przez ciebie, zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie.
Taki sposób patrzenia na siebie, na drugiego
człowieka jest wielką łaską, nieocenionym darem,
którego może nam udzielić tylko Bóg.
Sens Bożego Narodzenia polega na spotkaniu
i zjednoczeniu się Boga z człowiekiem, a właściwie
chodzi o to, aby Bóg narodził się w duszy ludzkiej.
A dokonuje się to wtedy, gdy człowiek zaczyna myśleć
jak Jezus Chrystus, dobrze czynić jak Jezus Chrystus,
gdy staje się błogosławieństwem dla innych.
Trzeba jasno i stanowczo stwierdzić, iż bez łaski
wiary, bez radykalnego nawrócenia, człowiek nigdy
nie zrozumie tej tajemnicy Nocy Narodzenia. Wielu z nas posiada rozległą wiedzę o tych świętach,
ale nie przeżywa ich jako wielkiego daru zbawienia
dla siebie. Pięknie to wyraził nasz wieszcz narodowy Adam Mickiewicz, kiedy pisał: “Wierzysz, że się
Bóg zrodził w Betlejemskim żłobie? Lecz biada ci,
jeżeli nie zrodził się w tobie”.
ks. Marcin Gontarz, SAC

Kolędować Małemu...

cia”, poprzez nową wersję wykonania.
Kiedyś nie przepadałam za kolędą „Mizerna, cicha stajenka licha…”, bo z reguły słyszałam jej rozwlekłą wersję, ale
w momencie gdy zapoznałam się
z jej wykonaniem przez zespół mający góralskie korzenie, stała się jedną
z moich ulubionych. Przypuszczam,
że każdy ma kilka takich kolęd, które
śpiewa chętniej niż inne i zna ich tekst
na pamięć, i można sobie urządzić przy
wigilijnym stole taki mini koncert wybranych kolęd.
Chociaż obecnie nie w każdym
domu podtrzymywana jest tradycja wspólnego śpiewania w święta.
A szkoda. Wspólne przebywanie, robienie czegoś razem jest rzadką w dzisiejszym, zabieganym świecie, okazją
do ponownego zintegrowania się rodziny.
Kiedyś, przeglądając szufladę
komody, natrafiłam na starą, niedużą księgę. Były to kantyczki mojego
taty „w czasie Świąt Bożego Narodzenia po domach śpiewane”. Dostał
je od swojej mamy, gdy był małym
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chłopcem. Pożółkłe kartki, miejscami
naddarte, nosiły ślady częstego używania. Okładki wykonane z grubej
skóry, nadjedzone nie tylko zębem
czasu, kryły w sobie przepiękne teksty pastorałek, m.in. o tym, że:
„Zwiastuję wesołe lata,
Że się nam Zbawiciel świata
Narodził, narodził w Betlejem
mieście,
Idźcież Go przywitać, czem prędzej bieżcie!
Niech weźmie Szymek fujarę,
A Maciek gołąbków parę,
A Józef będzie stał u drzwi
z obuszkiem,
Bo się tam nie zmieści z swym
wielkim brzuszkiem!”
Nic dziwnego, że chętnie śpiewa
się takie kolędy do dziś. I zapewne
w tym jest metoda, aby już od najmłodszych lat zachęcać dzieci swym
przykładem do nauki kolęd i potem
ich wspólnego śpiewania, aby, gdy
będą dorosłymi, potrafili przekazać
radość z tej pięknej tradycji.
~posłaniec
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Wizyta duszpasterska, czyli
ksiądz chodzi po kolędzie…

Tradycja wizytowania wiernych w domach sięga dalekiej
przeszłości. Już we wczesnośredniowiecznych dokumentach
kościelnych natrafiamy na ślady
kolędowania w okresie świąt Bożego Narodzenia jako formę bezpośredniego kontaktu z wiernymi
w bardzo rozległych wtedy obszarowo parafiach. Uzasadnienia tej
praktyki doszukiwano się już dawno w zapisie Ewangelii św. Mateusza (Mt 2,2). Czytamy tam, że
mędrcy oddawszy pokłon narodzonemu Jezusowi, wracali inną
drogą do swoich krajów. Legenda poszerzyła ten zapis o to, że
rozchodzili się, odwiedzali miasta
i wioski, głosząc wieść o Bogu narodzonym w ludzkiej postaci. Zapis u św. Łukasza mówi, iż Chrystus poleca swoim 72 uczniom,
aby szli „do każdego miasta
i miejscowości, dokąd sam przyjść
miał” (Łk 10, 1-12).
Dawniej odwiedziny duszpasterskie rozpoczynano w Nowy
Rok lub dnia następnego, a kończono w święto Matki Boskiej
Gromniczej. Z. Kolberg pisał:
„Proboszcz lub wikary nawiedza
„po kolędzie” domy wszystkich parafian. Towarzyszy mu organista
z dzwonkiem i chłopiec z kobiałką.
Ksiądz winszuje w każdej chacie
Nowego Roku, wgląda w pożycie
rodziny, wysłuchuje dzieci pacie-
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rza i katechizmu”. Pierwsze wzmianki o kolędzie
mamy w XVII w. Na wsiach
utarł się zwyczaj, że gdy
ksiądz, chodzący po kolędzie, wychodził z czyjegoś domu, panny i dziewczęta starały się usiąść
na krześle lub stołku, na
którym siedział duchowny.
Wierzono bowiem, że ta,
która pierwsza usiądzie,
w tym roku za mąż wyjdzie.
Mało kto wie, że do tych
bożonarodzeniowych odwiedzin parafian, kapłan, przez
przyjęcie urzędu posługiwania
duszpasterskiego, jest zobowiązany na mocy Kodeksu Prawa Kanonicznego. Czytamy w nim: „proboszcz winien nawiedzać rodziny,
uczestnicząc w troskach wiernych,
zwłaszcza niepokojach i smutku
oraz umacniając ich w Panu, jak
również – jeśli w czymś nie domagają – roztropnie ich korygować”
(kań. 529 § l KPK).
Kulminacyjnym punktem odwiedzin kapłana jest odczytanie
w rodzinie fragmentu Pisma św.
o narodzeniu Pana Jezusa oraz
modlitwa o błogosławieństwo dla

mieszkańców, np: „Panie, pobłogosław nam, błogosław ten dom
i jego mieszkańców, daj im anioła za stróża, aby strzegł, osłaniał
i bronił przez Jezusa Chrystusa”.
Jak się przygotować na wizytę
duszpasterską? Tak jak na przyjęcie ważnego gościa, bo przecież
przychodzi nie tylko kapłan, ale
i Jezus Chrystus ze swoim błogosławieństwem. Przygotowanie
do kolędy może mieć podwójny charakter – duchowy – przez
udział w modlitwie i zewnętrzny
poprzez stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece, Pismo święte,
przygotowaną wodę święconą.
Tematem, który budzi najwięcej kontrowersji i komentarzy są
oczywiście ofiary składane przy
okazji kolędy. Powiedzmy sobie
wyraźnie – ksiądz nie przychodzi
po pieniądze! Ofiara pieniężna
nie jest warunkiem wizyty duszpasterskiej! Wiadomo, jaka jest
sytuacja materialna wielu rodzin.
Jeżeli nie stać nas na złożenie
ofiary, nie musimy się z tego
powodu tłumaczyć, ani czuć się
nieswojo. Natomiast, jeżeli kogoś
stać na to, może złożyć ofiarę.
oprac. Agnieszka Kosierb

Wydarzyło się podczas kolędy...
Państwu N. pomyliła się data wizyty księdza, więc na pukanie
kapłana otworzył tylko pan domu. Ponieważ zapewniał, że żona za
chwilę nadejdzie, a do wizyty są w zasadzie przygotowani – psychicznie i duchowo, ksiądz zgodził się zaczekać i nawet ofiarował
swą pomoc w szybkim przygotowaniu ładnie wysprzątanego pokoju.
Jakaż była konsternacja pani domu, która na to właśnie nadeszła
i stwierdziła, że stół został nakryty... poszewką na kołdrę.
***
Gospodarze długo oczekujący swej kolejki włączyli telewizor i zapomnieli go wyłączyć, gdy ksiądz wreszcie nadszedł. Usadowili go
w fotelu naprzeciw ekranu, gdzie właśnie trwały wybory Miss Nastolatek, zapewniając, że to będzie najlepsze dla księdza miejsce…
***
Zmęczony całodzienną kolędą ksiądz trafił wreszcie na koniec do
swych dobrych znajomych i rozluźniony rozpoczął wspólną modlitwę: „A teraz pomódlmy się słowami, którymi Pan Jezus zwrócił się
do swego Ojca: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna...”
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"Wśród nocnej ciszy" – czyli kolędowanie
czas zacząć
Muzyka zawsze była i będzie nieodzownym elementem wszelkiego świętowania. Symbolizuje radość i uświetnia wiele uroczystości. I tak ze świętowaniem Narodzenia Pańskiego łączy
się śpiew specjalnych pieśni zwanych kolędami. Nazwa kolędy,
jako popularnej dziś pieśni związanej z uroczystością Bożego
Narodzenia, pochodzi od łacińskiego, „calendae”, co oznaczało
w kalendarzu juliańskim pierwszy dzień miesiąca.
W ciągu swej długiej historii
kolędy podlegały wielu zmianom.
Wykształciły się z popularnych
w XIII-wiecznej Francji pieśni tanecznych – caroles, tańczonych
w kręgu. W owym czasie muzyka
kościelna była bardzo poważna
i nie cieszyła się uznaniem wśród
ludu. Proste teksty i wesołe melodie kolęd stanowiły miłą odmianę w życiu narodu. Pierwsze
ślady kolęd na ziemiach polskich
można spotkać już przed XV
wiekiem głównie w misteriach
i dialogach, jednak najstarsze zabytki pochodzą dopiero z I połowy XV w.
„Niezwykłe jest bogactwo kolęd polskich i niepospolite są ich
wartości artystyczne. Nie wiem,
czy inny kraj może pochwalić się
zbiorem podobnym do tego, który
posiada Polska” – tak pisał Adam
Mickiewicz. Słowa wybitnego
poety potwierdzają się w każde
Boże Narodzenie.
W Polsce kolędy – pieśni religijne wychwalające narodzenie
Jezusa – według przepisów kościelnych powinno się śpiewać

od Wigilii do święta Chrztu Pańskiego w pierwszą niedzielę po
6 stycznia. Tradycyjnie
dopuszczone jest jednak ich wykonywanie
aż do dnia Ofiarowania Pańskiego 2 lutego. Spośród ok. 500
znanych polskich kolęd
w powszechnym użyciu jest mniej więcej co
dziesiąta.
Rozkwit kolędniczej
twórczości
nastąpił
w XVII i XVIII wieku.
Wtedy też nastąpiło dostosowanie treści do polskich realiów – pasterze
otrzymali swojskie imiona, grali na polskich instrumentach, a w tekstach pojawiały się nawiązania do polskich
obyczajów ludowych. Z tego
okresu pochodzą tak znane kolędy jak ”Przybieżeli do Betlejem”,
„Pójdźmy wszyscy do stajenki”,
„Gdy się Chrystus rodzi”, czy „Jezus malusieńki”. Jedną z nich,
„Lulajże Jezuniu”, zacytował sam
Fryderyk Chopin w swoim Scherzu h-moll.
Większość
polskich kolęd
ma pochodzenie
ludowe,
a ich twórcy są
nieznani. Są
jednak wyjątki.
Autorstwo pieśni „W żłobie
leży” przypisywane jest królewskiemu ka-
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znodziei Piotrowi Skardze, który
miał oprzeć jej melodię na polonezie koronacyjnym Władysława
IV. Kolęda została przetłumaczona na angielski i jako „Infant Holy,
Infant Lowly” stała się jednym
z bożonarodzeniowych kanonów.
Inną wyjątkową kolędą jest
„Bóg się rodzi”, do której słowa
ułożył oświeceniowy poeta Franciszek Karpiński. Tekst pieśni łą-

czy przesłanie religijne z narodowym, wzywając Dzieciątko Jezus
do przekazania błogosławieństwa krajowi.
Zwyczaj kolędowania w Polsce nie ogranicza się tylko do Kościoła katolickiego. Wśród kolęd
protestanckich znajduje się między innymi „Cicha noc”, śpiewana w osobnym przekładzie. Pięknie brzmią również wykonywane
w języku cerkiewnosłowiańskim
pieśni prawosławne.
Stolicą polskiej kolędy jest Będzin – najstarsze miasto przemysłowego Zagłębia Dąbrowskiego
na granicy Małopolski i Śląska.
Tam od 1995 r. odbywa się Międzynarodowy Festiwal Kolęd
i Pastorałek, w którym biorą
udział amatorskie zespoły z Polski i Ukrainy.
oprac. Agnieszka Kosierb
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Boże Narodzenie po ukraińsku
Kilka miesięcy temu pojawił się wśród nas Sasza – operator
Telewizji Internetowej „Solidarność” i obywatel Ukrainy. Korzystając z tego, że mamy obok kolegę związanego z trochę odmienna od naszej tradycją, postanowiliśmy podpytać go o zwyczaje
świąteczne w jego kraju.
Tym sposobem dowiedzieliśmy się, jak wygląda ukraińskie, czyli prawosławne Boże
Narodzenie. Przede wszystkim
obchodzone jest 6 i 7 stycznia,
czyli prawie dwa tygodnie po katolickich i polskich świętach. Wynika to z kalendarza juliańskiego, którym do dziś posługują się
wyznawcy religii prawosławnej.
Jak wspomina Sasza, oczekiwanie na Boże Narodzenie rozpoczyna się 19 grudnia, kiedy to
przypada wspomnienie św. Mikołaja, który, tak jak w naszej tradycji, przynosi prezenty.
Prawosławne Boże Narodzenie trwa trzy dni, ponieważ
w taki sposób Kościół prawosławny podkreśla udział Trójcy
Świętej w dziele zbawienia człowieka. Pierwszego dnia świętuje
się narodzenie Dzieciątka Jezus
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w Betlejem. Drugiego czci się
Najświętszą Marię Pannę, która
narodzinami Jezusa połączyła ze
sobą Niebo i Ziemię. Trzeciego
dnia wspomina się świętego Stefana, pierwszego męczennika,
który oddał życie za Chrystusa
narodzonego w Betlejem i zmartwychwstałego.
W nocy z 6 na 7 stycznia wierni uczestniczą w kilkugodzinnych
liturgiach, które są odpowiednikiem pasterki w kościele katolickim. Po nocnych nabożeństwach
spotykają się w rodzinnym gronie.
W pierwszy dzień świąt Bożego
Narodzenia grupy młodzieży prawosławnej zaczynają kolędować,
niosąc gwiazdę.
Na wschodzie istnieje także
tradycja podobna do polskiej Wigilii – postnej wieczerzy z 12 potrawami. Jednak nasi sąsiedzi nie
dzielą się wtedy opłatkiem
i nie zostawiają pustego
miejsca przy
stole.
Tak
przynajmniej
swoje święta wspomina
nasz kolega.
Wśród tradycyjnych potraw mamy
kutię,
tak
jak w Polsce
oraz wszelkiego rodzaju
ryby, a także
specjalny rodzaj sałatki,
nazywany
„oliwje”
Bardzo
ciekawe jest

to, że na Ukrainie Nowy Rok
wita się dwa razy – pierwszy
raz jeszcze przed Bożym Narodzeniem, czyli zgodnie z kalendarzem gregoriańskim i potem
w nocy z 13 na 14 stycznia –
wedle kalendarza juliańskiego.
Ten drugi „sylwester” ma szczególne znaczenie w tradycji prawosławnej – jest bowiem symbolicznym przeganianiem ciemnej siły.
Okres świętowania narodzenia Pańskiego kończy się 19
stycznia Wodochryszczem, czyli
chrztem. Tego dnia święcone są
choinki, a wierni dostają wodę
święconą.
Poza tym, podobnie jak w tradycji katolickiej, wierni budują
szopki bożonarodzeniowe, a ulice miast przyozdabiają kolorowe
iluminacje i świąteczne dekoracje.
Okazuje się więc, że tak
naprawdę niewiele nas różni,
a łączy najistotniejsza prawda –
wieść o tym, że Bóg przyszedł
na świat, do człowieka i chce mu
dać Swoją miłość. Dlatego wesołych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia życzymy zarówno świętującym w grudniu, jak
i w styczniu!
Agnieszka Kosierb
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„Solidarność” pamięta

XXII rocznica powstania Radia Maryja
W sobotę 30 listopada br. Radio
Maryja uroczyście świętowało 22
rocznicę powstania. Główne uroczystości odbyły się w toruńskim Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej
Pomocy. Na jubileusz przybyło około 10 tysięcy słuchaczy Radia Maryja z całej Polski, około 50 parlamentarzystów PiS i Solidarnej Polski
oraz 13 biskupów. Przed Mszą św.
koncertował Zespół Pieśni i Tańca
„Śląsk”, a także Zespół Muzyki Sakralnej „Lumen” z Poznania.
Uroczystej eucharystii przewodniczył bp Andrzej Suski, ordynariusz
diecezji toruńskiej, który na wstępie
dziękował Bogu „za błogosławione
owoce Roku Wiary, za ogłoszenie
daty kanonizacji bł. Jana Pawła II, za
realizację budowy świątyni w Toruniu
pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i bł. Jana Pawła II, za rosnącą
liczbę słuchaczy Radia Maryja i Telewizji Trwam, i za szerokie wsparcie
społeczne w jej słusznych dążeniach
do miejsca na multipleksie”.
Homilię wygłosił bp Józef Zawitkowski z diecezji łowickiej, który
dziękował Bogu za błogosławione
owoce działalności Radia Maryja. „Radio Maryja to katolicki głos
w moim domu. Ludzie wierzący słuchają i modlą się z Radiem Maryja.
Bezbożni podsłuchują i przeklinają.
A ja wam mówię - błogosławcie sobie, a nie złorzeczcie”.
Radio Maryja powstało w 1991
roku. Zostało założone przez zakonników ze Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redemptorystów). Główną rolę w powstaniu i rozwoju Radia Maryja i dzieł
towarzyszących odegrał dyrektor o.
dr Tadeusz Rydzyk, który jest jednoosobowym organem nadzorczym,
jednoosobowym organem zarządzającym i jednoosobowym organem
kontrolnym Radia Maryja.
Jest to jedyna rozgłośnia radiowa
o charakterze religijnym, słyszalna w
całej Polsce. Pierwsze audycje Radia
Maryja popłynęły w eter 8 grudnia
1991 roku. Od tego momentu Radio

Maryja stale się rozwija i wzbogaca
swój program. Stara się dotrzeć do
wszystkich grup polskiego społeczeństwa, do starych, młodych i dzieci,
do zdrowych i chorych, do Polaków
w kraju i poza granicami. Główne elementy programu rozgłośni to: ewangelizacja, modlitwa, medytacja, muzyka
religijna oraz publicystyka społecznopolityczna. Radio emituje programy
takie, jak: „Rozmowy niedokończone”, „Aktualności dnia”, „Audycje dla
małżonków i rodziców”, „Audycje dla
młodych”, „Audycje dla rolników”,
„Porady”, „Katechezy”. Na antenie
Radia codziennie odmawiany jest
brewiarz, różaniec, koronka do Miłosierdzia Bożego, godzinki. Również
codziennie transmitowana jest msza
święta i Apel Jasnogórski z Częstochowy. Retransmitowany jest serwis informacyjny Radia Watykańskiego. Transmitowane są też wszystkie pielgrzymki
papieskie oraz cotygodniowa modlitwa
Anioł Pański. Radio emituje też programy, takie jak: „Mogę, chcę pomóc”,
audycje dla dzieci, „Radiowa lektura”
(program, w którym czytane są fragmenty ciekawych książek), „Muzyka
mistrzów” (program o ciekawszych
utworach muzyki klasycznej).
Dziś trudno sobie wyobrazić polskie media bez Radia Maryja. Z roku

na rok rosną szeregi jego sympatyków i entuzjastów. Cieszy się ono
coraz większym prestiżem wśród
Polaków w kraju i za granicą. Cenią
je zwłaszcza ludzie samotni, starzy,
schorowani, którym Radio niesie słowa otuchy i nadziei. Wielu słuchaczy
znajduje tu ciekawe i budujące katechezy, czy też interesujące audycje
kulturalne i społeczne. Wielkim admiratorem Radia Maryja był bł. Jan
Paweł II. Dużym uznaniem darzą
RM liczni polscy biskupi, m.in. abp
Sławoj Leszek Głódź, abp Józef Michalik, abp senior Bolesław Pylak.
RM niezwykle cenili zmarli przed
kilku laty o. Albert Krąpiec, rektor
KUL i ks. Zdzisław Peszkowski, kapelan „Rodzin Katyńskich”.
Radio Maryja sporo czasu poświęca sprawom gospodarczym
i społecznym, którymi żywo interesuje się również NSZZ „Solidarność”. Z tego powodu Radio Maryja
cieszy się dużym uznaniem wśród
członków „Solidarności”. Przedstawiciele „S” wszystkich szczebli
wielokrotnie uczestniczyli w różnych uroczystościach związanych
z Radiem Maryja. Wielu członków
naszego Związku chętnie słucha Radia Maryja i czynnie je wspiera.
Jan Sarzyński

Czy wiecie, że...
Pierwsza zdawkowa informacja
o świętach tak dzisiaj dla nas ważnych pochodzi z roku 356. Datę
Bożego Narodzenia przeniesiono
wtedy z 6 stycznia na 25 grudnia,
jako przeciwwagę dla obchodzonego równocześnie święta narodzin
boga Słońca.
Dla chrześcijan, nie znających
dokładnej daty narodzin Zbawiciela, data ta miała znaczenie symboliczne. Chrystus – Światłość przychodząc na świat przezwyciężył
ciemności grzechu, podobnie jak
światło słońca coraz dłuższego
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dnia przezwycięża ciemności
nocy. Jest to oczywiście jedna
z wielu hipotez i interpretacji
najstarszych materiałów.
Pewne jest jednak to, że
w średniowieczu święto Bożego Narodzenia obchodzono niezwykle hucznie, dominował wesoły, beztroski nastrój. Natomiast w XVII wieku
zaczęła się krystalizować
dzisiejsza wizja świąt. Boże
Narodzenie pozostało oczywiście radosne, lecz wzbogaciła je zaduma, refleksja nad
własnym życiem oraz samym
zbawieniem.
www.se.pl
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Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność”

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży
chowanie”
Słowa hetmana J. Zamoyskiego, mimo upływu setek lat, ciągle zachowują aktualność. Dobre kształcenie i wychowywanie kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży to podstawa naszego
rozwoju oraz funkcjonowania społeczeństwa i państwa. Dlatego szczególny niepokój budzą
działania, które prowadzą do obniżania jakości polskiej edukacji.
Obecna koalicja rządząca dokonuje szeroko zakrojonych zmian
w polskiej oświacie. Na wstępie
należy zaznaczyć, że szkoła, jak
wszystkie dziedziny życia, musi
podlegać zmianom, aby sprostać
nowym wyzwaniom zmieniającej
się rzeczywistości. Zmiany te muszą
być dogłębnie przemyślane. Przeanalizowane muszą być ich skutki,
bo wszystko dzieje się w odniesieniu do młodego człowieka w bardzo
ważnym okresie jego życia. Tu nie
może być miejsca na eksperymenty,
bo ich skutki mogą być nieodwracalne. Jednak obecni reformatorzy
zdają się o tym nie wiedzieć. Upłynął już wystarczający okres od zasadniczej reformy zapoczątkowanej
w polskiej oświacie przez M. Handke – ministra edukacji w rządzie J.
Buzka (na marginesie warto dodać,
że nie udało się przeprowadzić tej
reformy w planowanym kształcie),
aby dokonać merytorycznej oceny,
która pozwoli wskazać to, co dobre, co powinno być kontynuowane
i określi to, co złe i co powinno być
poprawione lub wręcz wyeliminowane. Niestety, nic takiego nie
miało miejsca. Za to mamy do czynienia z wprowadzeniem chaotycznych zmian w podstawowych dla
systemu oświaty aktach prawnych,
takich jak: ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela oraz rozporządzeniach MEN. Przykładów jest
wiele, ograniczymy się do kilku o
zasadniczym znaczeniu.
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1. Zmiany w ustawie o systemie
oświaty doprowadziły do zachwiania równowagi między
organami prowadzącymi szkoły
i placówki oświatowe, którymi
w głównej mierze są jednostki
samorządu terytorialnego (różnych szczebli), a organami sprawującymi nadzór pedagogiczny,
którymi są kuratoria oświaty.
Stało się tak w efekcie systematycznego rozszerzania kompetencji tych pierwszych, a uszczuplania tych drugich. Był nawet
pomysł likwidacji kuratoriów.
Mnożą się więc sytuacje, w których organy prowadzące stosują
własną interpretację przepisów
prawa oświatowego lub wprost
je ignorują, nie czując nad sobą
żadnej kontroli. Mamy więc tyle
polityk oświatowych, ile samorządów, a państwo pozbywa się
konstytucyjnej odpowiedzialności za oświatę.
2. Zmieniona ustawa ułatwia procesy likwidacji lub przekazywania szkół do prowadzenia innym
podmiotom. Przez kraj przetoczyła się fala obu tych zjawisk,
budząc powszechne protesty
społeczne. Lokalne społeczności broniły szkół budowanych
przez ich dziadków, ojców, które niejednokrotnie są nie tylko
miejscem nauki, ale centrum
kultury. Także w województwie lubelskim są gminy, które
nie prowadzą już żadnej szkoły.

Niebezpiecznym jest dążenie do
jeszcze większego ułatwienia
procesu przekazywania placówek oświatowych. To prosta
droga do prywatyzacji.
3. Zamęt towarzyszący obowiązkowemu posyłaniu sześciolatków do szkół woła o pomstę do
nieba. W krótkim czasie następowały kolejne zmiany prawne.
Obserwowaliśmy, jak w Sejmie
ważyły się losy obywatelskiego
projektu, dotyczącego przeprowadzenia w tej sprawie referendum – pod wnioskiem zebrano
prawie milion podpisów. Nieudolność i arogancja władzy
wyzwoliła dużą aktywność
rodziców, którzy zjednoczyli
się w ramach stowarzyszenia
„Ratuj maluchy”. Wykonali za
ministerstwo edukacji ważne
zadanie – przygotowali „z natury” raport o stanie (nie)gotowości szkół do przyjęcia młodszych dzieci.
4. Rodzice uaktywnili się także na okoliczność kolejnego
„złotego” pomysłu resortu
edukacji, tym razem dotyczącego przedszkoli, znanego
powszechnie jako zajęcia za
złotówkę. Trudno zrozumieć,
z jakich powodów rząd psuje
coś, co dobrze działa. Może
odpowiedź stanowi fakt, że
jedynymi zadowolonymi beneficjentami tego rozwiązania
są placówki niepubliczne.
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5. Niezwykle kontrowersyjna jest
zmiana podstawy programowej
kształcenia ogólnego, która stała
się obowiązkową, mimo wielu
negatywnych opinii środowisk
oświatowych i akademickich.
W odniesieniu do edukacji historycznej doszło nawet do
protestów głodowych, których
efektem jest niewielka korekta
programu nauczania. Twórcy tej
zmiany nie przyjmują do wiadomości nawet tak zasadniczych
uwag, jak ta, że nie może być
wspólnej podstawy programowej dla dwóch etapów kształcenia, z których tylko jeden ma
charakter obowiązkowy (gimnazjum). Wyszli z fałszywego
założenia, że można kształcić
umiejętności bez posiadania wiadomości. Kwestionują także jedną z głównych zasad w procesie
uczenia – powtarzanie. Z obawą
czekamy na pierwszą maturę,
zdawaną przez uczniów kształconych według zmienionych
programów nauczania. Stawiamy także pytanie, jak ci uczniowie poradzą sobie na wyższych
uczelniach?
6. Systematycznemu pogorszeniu
ulegają warunki pracy nauczycieli. Wielu z nich straciło pracę
lub jest zatrudnionych w niepełnym wymiarze. Aktualnie
w konsultacjach społecznych
jest duża zmiana ustawy Karta
Nauczyciela. To niebezpieczne
zjawisko, bo zawsze warunki
pracy nauczycieli są jednocześnie warunkami uczenia dla
ucznia. Pedagodzy poddawani są
nieobiektywnej krytyce. Mimo
tego, że w badaniu przeprowadzonym przez Instytut Badań
Edukacyjnych jednoznacznie
stwierdzono, że czas pracy typo-

wego nauczyciela, w typowym
tygodniu, wynosi 46 godzin i 20
minut, to powszechnie twierdzi
się, że nauczyciele pracują tylko
18 godzin w tygodniu. W kształtowaniu nieprawdziwego obrazu
polskiego nauczyciela niechlubny udział ma resort edukacji,
który przekazuje do unijnych instytucji fałszywe dane. Należy tu
z całą mocą podkreślić i zgodzić
się z twierdzeniem prof. Nalaskowskiego, że „szkoła nauczycielem stoi”. To, że mimo tylu
niekorzystnych zmian nie ma
poważnego tąpnięcia w systemie
edukacji, to zasługa nauczycieli, wychowawców, dyrektorów
szkół i placówek oświatowych.
To oni muszą sobie poradzić
z wdrożeniem w życie nieustannych zmian przygotowywanych
przez ministra edukacji. Wszak
prawo musi być realizowane,
z tego są rozliczani. W tych szeroko zakrojonych zmianach,
wymagających tworzenia szeregu nowych programów, projektów, planów, czyli krótko
mówiąc „papierów”, zapomniano, że najważniejszy w procesie
edukacji jest bezpośredni kontakt nauczyciela z uczniem. Nauczyciele muszą sprostać wielu
wyzwaniom. Uczniowie oczekują od nich przede wszystkim
wiedzy i umiejętnego jej przekazywania, oczekują także, że
nauczyciel sprawiedliwie ich
oceni, poświęci im czas i uwagę, wysłucha, odpowie na liczne pytania. Będzie uśmiechnięty i radosny. Swoje oczekiwania
wobec pedagogów mają także
rodzice. Często chcieliby, żeby
nauczyciele przejęli część ich
obowiązków, szczególnie tych
trudnych.
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Oświata ma tak zasadniczy charakter dla życia społecznego, że
zmiany w niej dokonywane powinny
być efektem społecznego konsensusu. Tak się niestety nie dzieje. Uwagi
i opinie kierowane przez partnerów
społecznych w odniesieniu do projektów aktów prawnych są ignorowane. Rządzący projektują zmiany
w oderwaniu od szkolnej rzeczywistości.
Niż demograficzny, który już ma
i będzie miał wiele fatalnych następstw, można wykorzystać do poprawy warunków nauczania, przede
wszystkim poprzez zmniejszenie
liczby uczniów w oddziałach klasowych. Takie działanie ma także
uzasadnienie w potrzebie indywidualizacji nauczania wynikającej
ze zwiększania się liczby uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Niestety, obserwujemy proces
odwrotny. Samorządy, które na skutek złej polityki finansowej państwa,
borykają się z problemami budżetowymi, starają się jak najwięcej zaoszczędzić na realizacji zadań oświatowych. Z tego powodu zwiększają
liczbę uczniów w klasach, zabraniają dyrektorom dzielenia oddziałów
klasowych na grupy. W połączeniu
z wcześniej opisanymi działaniami
będzie to skutkowało znacznym pogorszeniem jakości kształcenia.
Polska oświata pilnie potrzebuje
pomocy. Może warto, nawiązując
do wydarzenia sprzed 240 lat, także
obecnie powołać Komisję Edukacji
Narodowej, która dokona gruntownej naprawy polskiej oświaty, bo
Ministerstwo Edukacji Narodowej
zupełnie sobie nie radzi. Nic nie
wskazuje na to, że zmiana na stanowisku ministra spowoduje zmianę
polityki oświatowej.
Teresa Misiuk, przewodnicząca
RSOiW NSZZ „S”
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Oświatowa „Solidarność” walczy o dobrą, polską szkołę
Lubelska Solidarność chce wpłynąć na posłów,
żeby rządowy projekt zmian w Karcie nauczyciela
i ustawie o systemie oświaty nie był procedowany
w Sejmie bez konsultacji ze związkami zawodowymi.
– Pani minister Krystyna Szumilas na jednej z konferencji mówiła nieprawdę. Żadne zmiany w dwóch
bardzo istotnych dla edukacji dokumentach nie były
konsultowane ze związkami – zapewniała Teresa
Misiuk, przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty
i Wychowania NSZZ „Solidarność” w trakcie zorganizowanej 25 października br. konferencji.
Do udziału w spotkaniu oświatowa „Solidarność”
zaprosiła przedstawicieli wszystkich ugrupowań
zasiadających w Sejmie. Jednak w dyskusji wzięli
udział posłowie z PiS, PSL, SLD i SP, którzy zdecydowanie opowiadali się przeciwko zmianom, które
MEN zamierza wprowadzić w Karcie nauczyciela
i ustawie o systemie oświaty. Na konferencji nie pojawili się tylko przedstawiciele Twojego Ruchu i PO,
która popiera proponowane zmiany.
Jak podkreślał poseł Czerniak z SLD, wspomniana reforma jest całkowicie chybiona.
Z kolei Lech Sprawka, poseł PiS, z niepokojem
obserwuje stopniową likwidację funkcji kuratora.
Ponadto zwracał uwagę na stale zmniejszające się
nakłady na polską szkołę. Samą propozycję ustawy
określił jako pozbawioną uzasadnienia merytorycznego i logicznego.

„Solidarność” obawia się, że rewolucyjne zmiany
doprowadzą do prywatyzacji w oświacie. MEN chce
bowiem ułatwić przekazywanie domów kultury, bibliotek czy burs organizacjom i prywatnym podmiotom.
– Poza tym zastanawiają nas nowe zasady przyznawania awansu zawodowego i postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli. Jesteśmy zaniepokojeni,
ponieważ coraz więcej obowiązków przekazuje się samorządom - zaznacza Teresa Misiuk z „Solidarności”.
Związkowcy obawiają się, że działania MEN w rezultacie doprowadzą do prywatyzacji szkół. Również
zmiany w Karcie nauczyciela niepokoją środowisko
nauczycielskie. Jak podkreślała przewodnicząca lubelskiej „Solidarności” oświatowej, dla nauczycieli
Karta jest ponadzakładowym układem zbiorowym
pracy. W związku z tym wszelkie zmiany w tym dokumencie powinny być konsultowane ze związkami
zawodowymi, a tego ministerstwo nie robi od dawna.
Nauczyciele z „Solidarności” powtarzają, że są
gotowi do rozmów i chętnie wezmą w nich udział.
Zdają sobie sprawę, że zmiany w oświacie są
bardzo potrzebne, ale powinny być dyskutowane
i ustalane z najbardziej zainteresowanymi.
NSZZ „Solidarność” zapowiada ogólnopolską
akcję informacyjną. Zamierza wysłać maile do
wszystkich posłów w kraju i przekonać ich do bojkotu zmian, które chce wprowadzić MEN.
Agnieszka Kosierb

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy,
Pracownicy szkół i placówek oświatowych,
Koleżanki i Koledzy!
Już wkrótce ta cudowna, jedyna w roku:
„Cicha noc, święta noc, Narodzony Boży Syn, Pan wielkiego majestatu,
Niesie dziś całemu światu, Odkupienie win…”

Z tej okazji proszę o przyjęcie serdecznych życzeń,
aby Święta Bożego Narodzenia były czasem wypełnionym pokojem,
radością i miłością,
dającym odpoczynek od nie zawsze łatwej codzienności.
Niech świadomość, że Bóg stał się człowiekiem, dzieląc z nami trudy i znoje będzie źródłem głębokiej nadziei.
W nadchodzącym Nowym Roku 2014 życzę Państwu dobrego zdrowia,
pomyślności i niesłabnącej wiary w sens oraz wartość naszej wspólnej pracy.
W imieniu własnym oraz Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
Teresa Misiuk
Boże Narodzenie 2013 r
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Będziemy bronić naszego związkowca!
Leszek Rudziński, szef „Solidarności” w Lubelskich Liniach Autobusowych, został zwolniony
dyscyplinarnie. Po 31 latach nienagannej pracy pracodawca postanowił pozbyć się niewygodnego
działacza.
– Wykazywał się szczególną
troską o mienie przedsiębiorstwa.
Pracował nieraz po godzinach. Ale
też wytykał władzom spółki błędy
w zarządzaniu. Dlatego dostał wilczy
bilet – oceniał na poniedziałkowej
konferencji prasowej Marian Król,
szef regionalnej “Solidarności”.
Nie bez znaczenia jest także fakt, iż
załoga przedsiębiorstwa jest w sporze
zbiorowym z pracodawcą. W związku z tym można odnieść wrażenie,
że podjęte działanie nakierowane jest
na osłabienie pozycji strony pracowniczej w prowadzonym sporze oraz
posiada znamiona utrudniania działalności związkowej, a także dyskryminowania pracownika z powodu przynależności do organizacji związkowej
oraz pełnionej w niej funkcji.
W piątek, 6 grudnia br., odbyło
się nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”, które
podjęło decyzję o przygotowaniu
pikiety w obronie pana Rudzińskiego. – Nie możemy pozwolić, by

pracodawcy w ten sposób usuwali
z zakładów pracy ludzi, którzy mają odwagę głośno mówić o zaniedbaniach
i nieprawidłowościach. – podkreślali
członkowie ZR.
Akcja protestacyjna ma się rozpocząć od przyszłego poniedziałku,

16 grudnia 2013 r. Związkowcy mają
jednak nadzieję, że nie będzie to konieczne i w ciągu tego tygodnia uda
się osiągnąć porozumienie z panem
Marszałkiem i prezesem Lubelskich
Linii Autobusowych Sp. z o.o.

Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”
przy PKS Wschód w Lublinie, Leszek Rudziński, otrzymał informację, że pracodawca ma zamiar
rozwiązać z nim umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia,
w trybie art. 52 Kodeksu pracy.
Członkowie
Komisji, w drodze konsultacji ze
związkami zawodowymi, nie wyrazili zgody na rozwiązanie umowy
i
jednocześnie
skierowali do Marszałka Województwa Lubelskiego,
jako organu nadzorującego, pismo w obronie pana Rudzińskiego. Także Prezydium Zarządu Regionu Środkowowschodniego
NSZZ „Solidarność” wystosowało
stanowisko w obronie związkowca.
Agnieszka Kosierb

Mamy sekcję
młodych!

Odznaczona medalem
Bene Meritus

Młodzi związkowcy w naszym regionie działają coraz
aktywniej. W ostatnim czasie oficjalnie powołano do życia
Regionalną Sekcję Młodych Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”. W drodze wyborów przewodniczącą
sekcji została Ewelina Aleksandrowicz z Miejskiego Urzędu
Pracy, a jej zastępcami – Konrad Gardyga z „Bogdanki” oraz
Sławomir Walczak, reprezentujący pracowników ZR.
Młodzi maja wiele planów – przede wszystkim chcą
mieć realny wpływ na sytuację w swoich zakładach pracy.
Jak podkreślali na spotkaniu wyborczym, nie chcą biernie
patrzeć na to, co dzieję się dookoła, ale działać i zmieniać
rzeczywistość na lepszą. Wiąże się to także z liczebnością
sekcji – i stąd kolejne założenie – zachęcanie innych do
przystępowania do związku.
Są pełni zapału i determinacji. Mamy więc nadzieję, że
będą skutecznie działać, czego im życzymy oraz wielu sukcesów w pracy nowej sekcji.
Agnieszka Kosierb

Medal Bene Meritus jest przyznawany osobom
szczególnie zasłużonym w pracy na rzecz NSZZ „Solidarność”. 11 grudnia br. takie odznaczenie odebrała
pani Teresa Trzcińska. Medal wręczył sekretarz ZR,
Krzysztof Choina.
O przyznanie szczególnego wyróżnienia pani Teresie wnioskowała Regionalna Sekcja Służby Zdrowia,
podkreślając zasługi odznaczonej działaczki. Pani
Trzcińska działa w strukturach NSZZ „Solidarność”
od 1980 roku. W okresie stanu wojennego, mimo grożących jej konsekwencji, niosła ofiarną pomoc represjonowanym. Zawsze wierna ideałom Związku, do
dziś aktywnie działa w jego strukturach, pełniąc funkcję wiceprzewodniczącej KZ NSZZ „Solidarność”
w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie.
Współpracownicy i pacjenci szczególnie cenią jej
życzliwość i otwartość.
Red.
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Wspomnienie
o śp. Janie Poterku
Jan Poterek urodził się w 1924 r. w Białkach
Górnych koło Ryk. Ukończył szkołę powszechną,
a potem udało mu się uzyskać tzw. „małą maturę”.
Dalszą edukację przerwała wojna, w czasie której został członkiem Batalionów Chłopskich i brał
udział w wielu akcjach przeciwko Niemcom.
Po wojnie dokończył edukację i rozpoczął pracę
w szkole. Za stanowczą odmowę wstąpienia do partii zapłacił utratą pracy i kierowniczego stanowiska.
Zajął się więc gospodarstwem, ale i tutaj spotykały
go nieustanne szykany ze strony komunistycznej
władzy.
W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych
prowadził działalność opozycyjną wśród rolników,
by po 1980 roku założyć „Solidarność” rolniczą.
Szybko dostrzeżono jego talent organizacyjny,
został członkiem prezydium władz krajowych NSZZ
„Solidarność” Rolników Indywidualnych.
W nocy 13 grudnia 1981 r. został aresztowany
i internowany w ośrodku we Włodawie.
Gdy nastała demokratyczna Polska, Poterek poczuł, że jego walka zakończyła się. Ale nie porzucił swego zainteresowania Polską i jej problemami.
Lokalnym politykom i parlamentarzystom otwarcie
zwracał uwagę, że powinni przede wszystkim służyć państwu i zwykłym ludziom.
Zmarł 16 listopada br. w miejscowości Białki Górne koło Ryk w wieku 89 lat. Jego pogrzeb był bardzo
skromny – obok rodziny i grona przyjaciół, uczestniczyła w nim tylko delegacja ZR Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” oraz przedstawiciel Izby
Rolniczej.
Red.

Przedłużony okres
rozliczeniowy nie może
być stosowany bez zgody
organizacji związkowej
Przedłużenie okresu rozliczeniowego czasu
pracy do 12 miesięcy zgodnie z art. 129 § 2 kodeksu pracy ustala się:
1. w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami
związkowymi. Jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia ze wszystkimi
zakładowymi organizacjami związkowymi,
pracodawca uzgadnia treść porozumienia
z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 24125a
2. w porozumieniu zawieranym z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie
przyjętym u danego pracodawcy – jeżeli
u pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe.
Okres rozliczeniowy może być stosowany na
podstawie porozumienia z zakładowymi organizacjami związkowymi. Pierwszeństwo mają
wszystkie zakładowe organizacje związkowe
działające wspólnie w sposób określony w art.
30 ust. 3 i 4 ustawy o związkach zawodowych.
Dopiero, gdy zawarcie z nimi porozumienia nie
jest możliwe, to może być ono zawarte z zakładowymi organizacjami reprezentatywnymi
w rozumieniu art. 24125a.
Radca Prawny ZR

Drogiej Koleżance
Annie Jędrych
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Wyrazy żalu i współczucia
Rodzinie
ŚP. JANA POTERKA

BRATA

składa
Zarząd Regionu Środkowowschodniego
NSZZ „Solidarność”

składają
koleżanki i koledzy z Regionalnej Sekcji
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
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