By biel opłatka ludzkie waśnie pogodziła,
A w sercu znów zamieszkał Ten, co „w żłobie leży”.
   o. Franciszek Czarnowski

Z okazji nadchodzących świąt
Narodzenia Pańskiego

życzę wszystkim, by biały opłatek,
łamany w noc wigilijną,

przyniósł zgodę, miłość i nadzieję.

Niech Boże Dziecię narodzi się w naszych sercach
i umocni nas swoim pokojem,

byśmy go mogli rozdawać wszędzie tam,
gdzie panuje niepokój.

Życzę wszystkim radosnych, rodzinnych świąt
oraz samych dobrych chwil w Nowym Roku.
Niech nie zabraknie nam siły i chęci,

by dzielić się dobrem, które jest w nas.
Przewodniczący Zarządu Regionu Środkowowschodniego
NSZZ „Solidarność”
Marian Król

„… Jest taki jeden wieczór, spowity śniegiem i ciszą,
gdy niebo ziemi dotyka, a ludzie serca głos słyszą…”

Wszystkim Czytelnikom i ich Rodzinom życzymy prawdziwie świątecznego czasu,
spędzonego wspólnie przy opłatku, choince i kolędach.
Niech blask Gwiazdy Betlejemskiej przyniesie nam pokój w sercach,
smutek zamieni w radość, a marzenia w rzeczywistość.
Niechaj Boża Dziecina błogosławi naszym dniom codziennym i świątecznym,
a Nowy Rok będzie wypełniony miłością, która nada sens wszystkim naszym wysiłkom.
Redakcja BI

Wigilia – noc
polskiej tradycji
Wieczerza wigilijna, do której
zasiadano po podzieleniu się opłatkiem, składała się zawsze z potraw
postnych. Ich rodzaj oraz liczbę
określa – przechodzący z pokolenia
na pokolenie – obyczaj religijny i rodzinny.
Najczęściej na wigilię przyrządza się 12 dań, bo tyle jest miesięcy
w roku – lub według innej interpretacji – bo tylu apostołów poszło za
Chrystusem.
Bywa jednak, że gotuje się na wigilię nieparzystą liczbę potraw: 5, 7,
9 lub nawet 11. Rzadko kiedy liczy
się skrupulatnie dania wigilijne. Im

jest ich więcej, tym większy dostatek i więcej dobrodziejstw spłynie na
dom w nadchodzącym roku.
Niegdyś na ucztę wigilijną przygotowywano wyłącznie potrawy
z płodów ziemi, a więc zgodnie
z porzekadłem – „z wszystkiego, co w polu, w lesie, w wodzie
i w ogrodzie”. Był to wyraz hołdu
składanego ziemi – żywicielce. Taki
dobór dań wigilijnych, spożywanych
z wielkim namaszczeniem i powagą,
miał zapewnić obfitość zbóż, owoców i grzybów.
Na końcu stołu, na honorowym
miejscu, kładziono cały bochenek
chleba, a u Łemków z podgórza rzeszowskiego, na stole wigilijnym mu-
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siał znaleźć się
także olej i czosnek. Należało
skosztować każdej potrawy wigilijnej. W ten sposób okazywano
szacunek płodom
ziemi i pokarmom z nich przygotowanym oraz liczono, że dzięki temu przez
cały rok w spiżarniach nie zabraknie
zapasów i nikt nie zazna głodu.
W Polsce od dawna podczas wigilii podawano kutię z maku i pszenicy (lub pęczaku, czy innej kaszy),
utartą z miodem. Była to potrawa,
którą w przeszłości spożywano na stypach
zadusznych. Jej
obecność na wigilijnych stołach
jest więc reliktem
dawnych
obrzędów
ku
czci zmarłych,
które przed wiekami, w czasie
zimowego przesilenia, odprawiali nasi przodkowie.
Kutia jadana jest do dziś, przede
wszystkim na wschodnich kresach
Polski, ale ostatnio także i w innych
regionach naszego kraju. Na kresach wschodnich jadano także kisiel
owsiany, a w innych regionach
zupę z owsa,
czyli tzw. brej
owsiany.
Podawano
również siemieniuchę – siną
zupę z siemienia
lnianego lub siemionkę zwaną
także
siemie-

niotką – utłuczone siemię lniane,
rozgotowane i lekko posłodzone.
Potrawa ta przypominała gęste, białe
mleko. Na stole nie mogło zabraknąć
również kartofli, kapusty, rzepy, grochu, fasoli i różnych kasz.
Większość najdawniejszych wigilijnych potraw zniknęła całkowicie ze świątecznych jadłospisów
(z wyjątkiem kutii). Obecna wieczerza wigilijna, chociaż postna, jest
o wiele bardziej obfita i urozmaicona. Zestaw dań wigilijnych jest uzależniony od zwyczaju rodzinnego
i od upodobań domowników.
Pomimo to na każdym stole pojawiają się tradycyjne wigilijne dania.
W Polsce jada się najczęściej barszcz
grzybowy lub barszcz czerwony
z uszkami (koniecznie z grzybowym
nadzieniem), zupę grzybową, kapustę z grzybami, pierogi z kapustą
i grzybami, śledzie i inne ryby, kluski z makiem na słodko, różne ciasta,
owoce, orzechy i inne słodycze oraz
kompot z suszonych śliwek, gruszek
i jabłek.
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Ryby, które obecnie są głównym, najważniejszym daniem wigilijnym, pojawiły się na stołach
o wiele później niż tradycyjne potrawy. Początkowo podawano je
podczas wigilii tylko na dworach
i w bogatych klasztorach. Jadali je
także rybacy. Na Pomorzu tradycyjnym daniem wigilijnym był gotowany węgorz.
Z czasem kuchnia polska również zasłynęła z różnych i na różne
sposoby przyrządzanych wigilijnych dań z ryb. Jej specjalnością
był niegdyś karp lub szczupak
w „szarym sosie” z dodatkiem
warzyw, migdałów, rodzynek, korzeni, wina, piwa, a także „krążki”
– czyli ryba faszerowana w galarecie (najczęściej szczupak) oraz
wiele innych, doskonałych dań
rybnych.
Kuchnia polska słynie także z ciast i deserów wigilijnych,
przede wszystkim ze strucli makowej, miodowych pierników i deseru
z przyrządzanego na słodko maku
z miodem i bakaliami, podawanego
z kruchymi ciasteczkami, które niegdyś nazywano łamańcami lub kruchalcami.
W dawnych czasach z każdej potrawy wigilijnej odkładano po łyżce
do stojącego przy stole, przygotowanego wcześniej, skopka. Po skończonej wieczerzy resztki zanoszono
do stajni wraz z opłatkiem stosownego koloru (przeznaczony specjalnie dla bydła), a także sianem spod
obrusa i dzielono między wszystkie
zwierzęta, błogosławiąc je w imię
Jezusa. Wierzono, że w tę świętą noc
każde stworzenie powinno cieszyć
się z Narodzenia Pańskiego. Do dziś
mówi się także, że o północy zwierzęta rozmawiają ze sobą ludzkim
głosem.
Po skończonej wieczerzy stołu
nie sprzątano. Wszystkim, co na nim
pozostało, mogły posilić się dusze
bliskich zmarłych.
oprac. Agnieszka Kosierb
na podst. opoka.org.pl

Mędrcy u żłóbka
– kim byli?
Ewangelia według św. Mateusza powiada, że przybyli do
Betlejem „Mędrcy ze Wschodu”,
żeby pokłonić się Dzieciątku Jezus
i złożyć dary: mirrę, kadzidło i złoto,
ale nie podaje ich liczby. Na malowidłach w katakumbach rzymskich
z II i III wieku widzimy ich dwóch,
czterech lub sześciu. U Syryjczyków i Ormian występuje ich nawet dwunastu. W tradycji Kościoła
przeważa stanowczo liczba trzy
ze względu na opis, że złożyli trzy
dary. Były one niezwykle cenne,
a tradycja nadała im znaczenie
symboliczne. Kacper miał Dzieciątku Jezus ofiarować kadzidło,
jako symbol boskości, Melchior –
złoto, jako symbol władzy królewskiej, zaś Baltazar – mirrę, jako zapowiedź męczeńskiej śmierci.
Kadzidło i mirra były wówczas
na wagę złota. Należały bowiem
do najkosztowniejszych darów.
Była to żywica z rzadkich drzew
o silnym i miłym zapachu. Palono
ją dla przyjemności w pałacach
możnych.
Tradycja chrześcijańska uczyniła z magów reprezentantów
świata pogańskiego, któremu
też objawił się Mesjasz – Odkupiciel całego świata.
Stąd nazwa święta Trzech
Króli, 6
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stycznia,
zwanego
Epifanią
czyli właśnie Objawieniem.
Uroczystość Objawienia
Pańskiego należy
do pierwszych,
które uświęcił Kościół. Na Wschodzie pierwsze jej ślady spotykamy już w III w. Tego właśnie dnia
obchodził Kościół grecki święto
Bożego Narodzenia, ale w treści
znacznie poszerzonej: jako uroczystość Epifanii, czyli zjawienia
się Boga na ziemi w tajemnicy
wcielenia. Na Zachodzie uroczystość Objawienia Pańskiego datuje się od końca IV w., oddzielnie
od Bożego Narodzenia.
Obecnie trudno jednoznacznie powiedzieć kim byli królowie
z „zawodu”, z powodu zmieniającego się znaczenia słów. Otóż
greckie słowo „magos” oznaczało kapłanów, astrologów lub
czarnoksiężników. Były to więc
pojęcia bliskoznaczne. Magowie bowiem zajmowali się sztuką medyczną i astronomią, a w
religii perskiej pełnili urzędy kapłańskie.
Wykorzystane przez św. Mateusza określenie „Mędrcy” użyte zostało w znaczeniu: „uczeni”.
Rzeczywiście, ówcześni magowie, ze względu na to czym
się zajmowali i posiadaną
przez nich wiedzę, byli
zarazem mędrcami, czyli
uczonymi swoich czasów.
Zgodnie też przyjmowano, że
przywędrowali ze Wschodu
– ówczesnej Persji, a może
Mezopotamii.
Dokończenie na str. 4
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Mędrcy u żłóbka – kim byli?
Dokończenie ze str. 3

Wzmianki zapowiadające pokłon Magów możemy odnaleźć
już w proroctwach Starego Testamentu: „Królowie Tarszisz i wysp
przyniosą dary, królowie Szeby
i Saby złożą daninę. I oddadzą mu
pokłon wszyscy królowie, wszystkie narody będą mu służyły” (Ps
72 (71) 10-11); „I pójdą narody
do twojego światła, królowie do
blasku twojego wschodu.
[...]
Zaleje
cię mnogość
wielbłądów –
dromadery z
Madianu i Efy. Wszyscy oni przybędą ze Saby, zaofiarują złoto
i kadzidło, nucąc radośnie hymny
na cześć Pana” (Iz 60, 3. 6).
W czasach Jezusa bardzo
często magowie czy kapłani, byli
zarazem książętami. Od księcia
do króla to już tylko jeden krok.
A w X w. otrzymali imiona: Kasper (Kacper), Melchior i Baltazar. Wybór padł na te imiona
prawdopodobnie dlatego, że we
wczesnym średniowieczu czczono ich jako Trzech Królów z Kolonii, gdyż w tamtejszej katedrze
miały znajdować się ich relikwie.
Przejawem ich kultu w Niemczech było umieszczanie na domach napisu C.M.B., co znaczy
„Christus mansionem benedicat”
– „Niech Chrystus błogosławi ten
dom”. Później zaś litera C została w sposób naturalny zastąpiona

przez literę K, a wreszcie pod litery K, M, B, podstawiono konkretne, chociaż wymyślone, imiona
domniemanych monarchów.
Wreszcie w XV w. pojawiła
się myśl, że nie wszyscy przybyli ze Wschodu, lecz pochodzili
z trzech kontynentów: Azji, Afryki
i Europy, przy czym Kasper uważany jest za Murzyna, natomiast
nie jest jasne, który z dwu pozo-

złożył Mu hołd. Wynikało stąd, że
każdy z owych królów musiał być
reprezentantem jednego z kontynentów – a Ameryki wtedy jeszcze nie znano.
Według podania, które jednak
trudno potwierdzić historycznie,
Magowie mieli powrócić do swojej
krainy, a kiedy jeden z Apostołów
głosił tam Ewangelię, mieli przyjąć chrzest. Legenda podaje, że
nawet zostali
wyświęceni
na biskupów
i mieli ponieść śmierć
męczeńską.
Zgodnie z tradycją, Trzej Królowie przybyli do Jezusa, prowadzeni przez cudowną gwiazdę.
Astronom Kepler usiłował wytłumaczyć istnienie, na ówczesnym
niebie, gwiazdy betlejemskiej
przez zbliżenie Jowisza i Saturna, jakie zdarzyło się w 7 roku
przed narodzeniem Chrystusa
(liczenie lat od urodzenia Jezusa
wprowadził dopiero w VI w. Dionizy Exiguus; przy obliczeniach
pomylił się jednak o 7 lat – Jezus
faktycznie urodził się w 7 roku
przed naszą erą). Inni przypuszczają, że była to kometa Halleya,
która także w owym czasie się
ukazała. Z całego opisu Ewangelii wynika, że była to gwiazda wyjątkowa. Ona bowiem zawiodła
Magów aż do Jerozolimy, potem
do Betlejem.
Legenda, jaką zostali otoczeni Trzej Królowie, rozrosła się
przez wieki. Ich postaci znajdujemy w apokryfach starochrześcijańskich, w literaturze pięknej
i tradycji ludowej. Magowie byli
też natchnieniem dla artystów
wszystkich epok, próbujących
odtworzyć ich wizerunki, budzili ciekawość teologów, szukających ich znaczenia w Bożym
planie zbawienia, inspirowali
w końcu naukowców, pragnących
odtworzyć ich historię.
oprac. Agnieszka Kosierb

K + M + B 2013
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stałych miał być reprezentantem
Azji, a który Europy (prawdopodobnie Melchior symbolizował
Azję, zaś Baltazar Europę).
Przeobrażenie
mędrców
w królów wynikało z mentalności
ludzi starożytności i średniowiecza. Król niejako ze swojej istoty był ogólnie szanowanym mędrcem, dlatego, że zasiadał na
tronie. Owszem, obalano królów
i wnoszono na tron innych, ale
były to jedynie dworskie przewroty, nie zmieniające reguł myślenia
o monarchach.
Przypasowanie Trzech Króli do konkretnych kontynentów
wiązało się z odkryciami geograficznymi i rozszerzeniem chrześcijaństwa. W popularnych wyobrażeniach jasne się stało, że
jeśli Jezus to Zbawiciel całego
świata, wobec tego cały świat
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Kartki świąteczne
– forma tradycyjna czy
współczesna?
Od dawien dawna, jedną z głównych form przekazywania życzeń
świątecznych, było wysyłanie kartek do bliskich, z którymi nie mamy
możliwości spotkania w ten wyjątkowy czas.

Kilka tygodni przed świętami,
w kioskach ruchu, księgarniach,
sklepikach czy na poczcie, ustawiają się kolejki zainteresowanych najpiękniej wykonanymi
kartkami bożonarodzeniowymi.
Co roku,
wybór jest
o g r o m n y.
Najczęstsze motywy
–
szopki,
bombki, anioły, płatki śniegu, choinki, itp. – prześcigają się swoją urodą.
Jedne malowane, drugie okraszone
brokatem, kolejne wycinane, jeszcze inne
z pozytywką, duże,
małe, podłużne, kwadratowe, z gotowymi
życzeniami lub bez.
Każdy znajdzie wśród
nich coś dla siebie.
Pojawia się jednak
pytanie – czy tradycyjne wysyłanie kartek

świątecznych jest jeszcze modne?
Aktualnie, w dobie wysoko rozwiniętej technologii, wysyłanie życzeń
świątecznych zostawiamy na ostatnią chwilę. Towarzyszy nam również brak czasu, więc wybieramy
drogę na skróty. Prościej jest
przecież znaleźć wolną godzinkę, wyszukać gotowy szablon
z życzeniami, wkleić go w treść
wiadomości i wysłać za pomocą sms-a, maila, facebooka czy
gadu–gadu. Jest to również
dużo tańsza opcja.
Jednak nie ma to w sobie
magii otwierania koperty, zachwycania się kartką, wczytywania we własnoręcznie
wypisane życzenia, często
przyozdobione
również malutkimi rysunkami. A może
nam już nie towarzyszy
zaciekawienie? Może
już nie potrzebujemy
takich wzruszeń i powinniśmy
iść z duchem
czasu,
zapominając
o „starych” formach komunikacji.
Młodzież, woli dziś
wszelkiego
rodzaju
nowinki: aplikacje na
smartfony, gotowe modele, śmieszne gadające/śpiewające bałwanki,
renifery, prześmiewczych Mikoła-
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jów, które głównie bawią, a niekoniecznie mają do przekazania wartościowe treści. Nie wspominając
już o tym, kto teraz robi coś własnoręcznie, samodzielnie wymyśla
życzenia, chyba, że jest to grupa
dzieciaków z zerówki bądź podstawówki.

Jednak dorośli wcale nie zostają
pod tym względem w tyle. A szkoda. Być może jest to subiektywna ocena, ale osobiście wybierane
i wypisywane kartki świąteczne,
w jakiś sposób zbliżają ludzi do
siebie. Wskazują, że jest ktoś, kto
o nas myśli i zadaje sobie trochę
trudu, ażeby, chociaż
w ten sposób, połączyć
się z nami w okresie
świątecznym. A więc
oprócz uroku obrazka
znajdującego się na
kartce, symbolizującego nadchodzące święto, ma to również głębsze przesłanie.
Magdalena Różyło
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Tusk zasypany... umowami śmieciowymi!
Studenci lubelskich uczelni dostali nietypowe umowy
o pracę. Lubelska „Solidarność”,
w ramach akcji STOP
umowom
śmieciowym, zorganizowała
przy UMCS-ie happening informacyjny.
W samo południe,
19 listopada, związkowcy i młodzież rozdawali studentom oraz
mieszkańcom Lublina
„umowy śmieciowe”.
Zobowiązywały one
pracowników do wykonywania
wszelkich prac za psie pieniądze,
bez ubezpieczenia, prawa do urlopu, prawa do innych świadczeń,
a także bez przyszłej emerytury.
Po otrzymaniu takowej umowy na-

leżało wrzucić ją do specjalnego
kosza, który ma dostać do rąk własnych premier RP, Donald Tusk.
Młodzi ludzie mieli na sobie
stroje, symbolizujące różne za-

wody, a także dyplomy świadczące o ukończeniu studiów wyższych. Do nóg przywiązano im

kule z łańcuchami, symbolizujące
umowy śmieciowe.
Jak podkreślał przewodniczący lubelskiej „Solidarności”, Marian Król, według badań Państwowej Akademii Nauk, około 75%
młodych ludzi pracuje
na tzw. „śmieciówkach”.
Przewodniczący podkreślał, że rozwiązaniem dla
Polski nie jest podnoszenie wieku emerytalnego,
bo pracownicy na umowach cywilno-prawnych
nie odprowadzają składek do ZUS. Również wydłużenie
urlopu macierzyńskiego nie jest
w chwili obecnej przywilejem dla
młodych kobiet w Polsce, gdyż
większość z nich nie może z nie-

go skorzystać. Dlaczego? Ponieważ są zatrudnione na umowach
śmieciowych.
Również młodzi zaczynają
dostrzegać problemy związane
ze „śmieciówkami”. „Dopóki są
to prace dorywcze podczas studiów, to te umowy są dobre, ale
po studiach jest bardzo trudno
znaleźć jakąkolwiek inną pracę
niż na umowę śmieciową. Boimy się, że będziemy na te umowy skazani” – powiedział jeden
z uczestników.
Akcja miała charakter informacyjny, a jej zadaniem było
uświadomienie młodym ludziom, co czeka ich w momencie wejścia na rynek pracy.
Agnieszka Kosierb

Umowa śmieciowa – zagrożenie czy szansa?
W poniedziałek, 19 listopada 2012 r., na placu M.C. Skłodowskiej
w Lublinie, przed budynkiem UMCS odbył się
happening promujący akcję „stop umowom śmieciowym”. Akcja miała na
celu uświadomienie młodym Polakom czym jest
umowa śmieciowa i jakie
zagrożenia wywołuje społeczna akceptacja tego
procederu. Sam happening miał formę bardzo
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luźną, nie było głośnych
krzyków, petard, rac,
chodziło bardziej o informowanie niż straszenie.
Młodzi ludzie pytali
o zagadnienia dotyczące przedmiotowej materii happeningu m.in.:
czym jest umowa śmieciowa, dlaczego jest
niebezpieczna,
jakie
jest polityczne podłoże
happeningu.
W śród wielu pytań
padały m.in.:
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– „Czemu zatrudnienie na
umowach zlecenia, o dzieło jest
takie złe?” Dawid (23 lata, student fizyki na UMCS).
– „Po co mi umowa o pracę
z kodeksu pracy?” Piotrek (23
lata student fizyki na UMCS).
– „Dlaczego na tej ulotce jest
napisane Tuska, co ma z tym
wspólnego Tusk, to chyba nie ma
znaczenia, że Tusk jest premierem. Chcecie powiedzieć że je-

śli ktoś inny obejmie stanowisko
premiera to tego typu umów już
nie będzie?” Marta (21 lat, studentka ekonomii UMCS).
– „Nie lubię Tuska, ale czy to
na pewno jest związane z jego
osobą? Czy możemy coś zmienić w ten sposób?” Krzysiek (20
lat, student filologii germańskiej
KUL).
Z wypowiedzi uczestników
oraz obserwatorów happeningu
wynika, iż młodzi ludzie po części są świadomi obecnej sytuacji
i nie są z niej zadowoleni, ale

czują się bezsilni.
W ich mniemaniu
granica
między
władzą
ustawodawczą a naszym
wpływem na rodzaj
tworzonego prawa
jest niewyobrażalnie wielka. Młodym
ludziom wydaje się,
że nie mogą mieć
realnego przebicia
w tej materii. Co
gorsza, nie wiedzą jak funkcjonuje
obecny system wypłaty emerytur, nie myślą w perspektywie długofalowej tj. jak będzie to wyglądało w ich sytuacji za
parę lat, nie znają się na umowach
o pracę i nie dostrzegają realnego
zagrożenia w podjęciu zatrudnienia na zasadach umowy śmieciowej w przyszłości. Dla większości
zadowalający jest efekt szybkiej
gotówki na dzień dzisiejszy.
Tymczasem nie ma co się
oszukiwać – sytuacja na rynku pracy jest
obecnie fatalna. Pracodawcy przebierają
w życiorysach,
często pracę
dostaje
znajomy, czy ktoś
z rodziny, dlatego jeśli już się
uda bierzemy
„co jest”, nie
patrząc na to
jaka to umowa. Liczy się, że jest praca. Wina
za stan rynku
pracy leży po
stronie pracodawcy i rządu.
Pracodawca
wykorzystując
umowę cywilnoprawną do
uregulowania
odpłatnego
stosunku pracy
określonego rodzaju, na jego
rzecz i pod jego
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kierownictwem oraz w miejscu
i czasie przez niego wyznaczonym
łamie przepisy prawa pracy (tj. art.
22 paragraf 12 K.P.). Dlaczego tak
się dzieje, że mimo uregulowania prawnego taka sytuacja ma
miejsce? Przecież zgodnie z Kodeksem Cywilnym nie można ze
swego prawa czynić użytku, który
byłby sprzeczny ze społecznogospodarczym przeznaczeniem
tego prawa lub zasadami współ-

życia społecznego. Co więcej,
takie działanie nie jest uważane
za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony (art. 5 K.C.). Czy
zatrudnienie na umowie o dzieło
np. w pracy na wysokości bez
ubezpieczenia zdrowotnego, bez
składki emerytalnej, bez ochronnego okresu wypowiedzenia,
w końcu bez jakiejkolwiek gwarancji stałości i pewności stosunDokończenie na str. 8

Str. 7

Umowa śmieciowa – zagrożenie czy szansa?
Dokończenie ze str. 7

ku pracy jest zgodne z zasadami współżycia społecznego? Młodzi ludzie zastanawiają się, dlaczego
w mediach możemy zobaczyć mnóstwo reklam podpowiadających na
co mamy wydać nasze pieniądze,
a nie ma żadnej rządowej kampanii
informującej ile emerytury dostanie
młody Polak, pracujący obecnie na
umowie śmieciowej. Nie mówi się
o tym, jak mu się będzie żyło, ile
zapłaci za leczenie w szpitalu bez
ubezpieczenia, że nie dostanie
urlopu macierzyńskiego, że może
zostać zwolniony z pracy z dnia na
dzień. Ludzie żyją w nieświadomości swojej dramatycznej przyszłości i skrajnego ubóstwa, jakie
będzie nas czekać już za parę lat.
Dlaczego prawo jest łamane?
Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w sankcji karnej za złamanie
jednego z w/w przepisów. Skoro przepis jest nagminnie łamany i omijany, zdecydowanie nie można uznać, że sankcja za tego typu zatrudnienie jest
skuteczna. Skuteczne prawo to prawo respektowane, a respekt wywołuje m.in. sankcja. Przykładowo:
gdyby pracodawca wiedział, że za zatrudnienie na
umowie śmieciowej grozi mu dalszy zakaz prowadzenia działalności na pewno by go przestrzegał. Nie można wszystkiego tłumaczyć kryzysem,
ciężką sytuacją na rynku i kłopotami finansowymi.
Zgodnie z Konstytucją RP wszyscy jesteśmy równi wobec prawa i nie może być tak, że stabilizacja
emerytalna jednego pracodawcy będzie budowana
na bazie braku emerytury czterech jego pracowników, nie płacących składek. Oczywiście zdarzają
się też wyjątki i szczególne sytuacje, ale najczęściej
to tylko pozorna gra pracodawcy na ludzkich uczuciach i ich faktycznej bezsilności.

Str. 8

Dlaczego winny jest rząd? Po dłuższym namyśle i analizie obecnej sytuacji politycznej, mimo bezstronności, wręcz ateistycznego podejścia przez
autora do polityki, nie sposób
nie zauważyć, iż w obecnej
Polsce pojęcie inicjatywy obywatelskiej i wpływu obywateli
na prawo zostało zamknięte
gdzieś w konstytucji i przykryte grubą warstwą kurzu. Aby
sobie to uświadomić wystarczy
odpowiedzieć na pytanie: kiedy
ostatni raz słyszeliśmy, że obywatele, którzy chcieli skorzystać
z przysługującego im prawa na
drodze ustawodawczej i złożyli,
zgodnie z konstytucją, podpisany projekt ustawy – takie prawo
otrzymali?
Dużo się słyszy o protestach,
pikietach, strajkach i o ich efektach, ale warto się zastanowić
dlaczego jedyną formą przebicia się współczesnej
inicjatywy obywatelskiej jest strajk, innymi słowy
groźba jakiejś destabilizacji. Dlaczego skutkują jedynie metody siłowe, skoro żyjemy w XXI w. i mamy
zagwarantowane zaplecze regulacji prawnej dotyczące tej materii? Dlaczego w społecznym przekonaniu prawo zostało sprowadzone do funkcji „państwowego windykatora podatkowego”, który ma
straszyć obywatela, gdy jedną z filarowych zasad
prawa jest jego funkcja ochronna dla określonych
dóbr, m.in. sprawiedliwości społecznej?
Młodzi ludzie muszą zrozumieć na czym polega koncepcja państwa jako swoistej „społecznej
umowy” i dlaczego to premier, jako przewodniczący
rządu, jest odpowiedzialny za tego typu stan państwa i prawa. Ludziom trzeba powtarzać, że Polskę
tworzymy my, i że to my, jako Polacy, decydujemy
o tym, jaka ta Polska jest i jaka będzie za parę lat,
a premier jest po to, żeby wprowadzać w życie
(zgodnie z zagwarantowanym nam prawem) wolę
obywateli do kształtowania swojego państwa.
Odpowiadając na jedno z licznie zadanych pytań
– co ma z tym wspólnego Tusk? – należy odpowiedzieć – wszystko. Do kogo mieliby się zwracać obywatele, jeśli nie do premiera wybranego przez siebie
rządu. Nie ma znaczenia kto na kogo głosował bo
każdy jest obywatelem równym wobec prawa. Jeśli
nie weźmiemy spraw w swoje ręce za parę lat usłyszymy z ust ówczesnego premiera – stary i dobrze
już nam znany tekst – to wina zaniedbań byłego rządu.
paragraf
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Debata na temat umów śmieciowych

„Tylko frajerzy płacą ZUS!”
Kontynuując akcję informacyjną na temat umów śmieciowych
w Polsce, lubelska „Solidarność” zorganizowała 20 listopada br.
debatę na KUL-u. Wzięli w niej udział naukowcy, związkowcy,
parlamentarzyści oraz liczna grupa studentów.
Gośćmi spotkania i głównymi
prelegentami byli prof. Józefa Hrynkiewicz, Janusz Śniadek, prof. Adam
Biela, dr Gabriela Masłowska oraz
przedstawiciel NZS UMCS, Karol
Skorek.

Każdy z gości miał chwilę na
przedstawienie własnego stanowiska,
a następnie zebrani mogli dyskutować
i zadawać pytania. Jak się okazało, temat umów śmieciowych budzi wiele
emocji i kontrowersji. W burzliwej
dyskusji wzięli udział zarówno prelegenci, jak i zebrani na sali słuchacze.
Jak podkreślał Janusz Śniadek,
były przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, obecnie
pracodawcy nagminnie uciekają od

świadczeń i ochron kodeksowych. Ponadto Śniadek zwrócił uwagę na komunikat płynący od rządu, który można zamknąć w jednym zdaniu: „tylko
frajerzy płacą ZUS!”. Jest to tym bardziej niebezpieczne zjawisko, że obecnie praca staje się
dobrem najwyższym, wręcz pożądanym.
Z kolei prof.
Józefa Hrynkiewicz zwracała
uwagę na zagrożenia demograficzne, jakie
niesie ze sobą
obecna sytuacja.
Ogromnym problemem jest także masowa emigracja zarobkowa,
określana często mianem „pokolenia
wygnanego za pracą”. Już w wieku XIX opracowano mechanizmy
ochrony pracowników, a dziś chce
się z tych mechanizmów rezygnować
i w pewnym sensie cofać w rozwoju.
Jak wynikało z debaty, problem
niestabilności w zatrudnieniu ma
wiele konsekwencji i wiele uwarunkowań. Okazuje się, że praca
na umowę śmieciową może mieć
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także bardzo poważne skutki psychologiczne, jak zauważył w swojej wypowiedzi prof. Adam Biela.
Młodzież obecna na debacie miała własne opinie na temat obecnej
sytuacji w zatrudnieniu i, co cieszy,
głośno wyrażała swe poglądy. Była
więc okazja do zderzenia różnych
spojrzeń i odmiennych racji.
Dyskusja na KUL-u pokazała,
jak bardzo potrzebna jest rozmowa
na temat sytuacji na rynku pracy.
Spotkanie zorganizowane przez „Solidarność” udowodniło, że istnieje
wiele niejasności i nieścisłości, ale
pokazało także, że chcemy dyskutować i szukać rozwiązań.
Agnieszka Kosierb

Str. 9

Mikołaje z Lublina u premiera Tuska!
Lubelska „Solidarność” zawiozła premierowi RP
nietypowy prezent mikołajkowy. Korowód Mikołajów
przywędrował pod kancelarię szefa rządu w Warszawie, by wręczyć Tuskowi wypowiedzenia warunków umowy o pracę.

Jak czytamy w petycji, warunki zatrudnienia premiera zostają
zmienione. Nie będzie miał on już
prawa do urlopu czy zwolnienia lekarskiego. Tak, jak miliony młodych
ludzi w Polsce, zatrudnionych na
umowach śmieciowych.
Wędrujący spod sejmu korowód
wzbudzał zainteresowanie przechodniów i mieszkańców Warszawy. Nic w tym dziwnego, bo związkowcy z regionów środkowowschodniego i mazowieckiego założyli mikołajowe czapki i śpiewali
świąteczne przyśpiewki. Kosz pełen
umów śmieciowych, zebranych wśród
lubelskich studentów,
ciągnęły dwa renifery.
N i e s t e t y,
premier
nie
przyjął
prezentu, a nawet
nie
pozwolił
pikietującym
podejść pod
wejście kancelarii. Zgodził
się tylko na
dostarczenie
petycji.

Str. 10

Jak mówił przewodniczący ZR Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”, Marian Król,
według ostatnich badań około
70% młodych ludzi pracuje na
tzw. „śmieciówkach”. Podkreślał, że rozwiązaniem dla Polski nie jest podnoszenie wieku
emerytalnego, bo pracownicy
na umowach cywilno-prawnych
nie odprowadzają składek do
ZUS. A forma happeningu ma
zwrócić uwagę na bieżące problemy na rynku pracy, bo metody perswazji i dyskusji okazują
się nieskuteczne.
– To nietypowy protest przeciwko bezczynności rządu i rosnącej bezczelności
pracodawców – mówił przewodniczący.
Akcja jest elementem ogólnokrajowej
kampanii przeciwko
umowom
śmieciowym.
Agnieszka
Kosierb
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Święto kolejarzy
Dzień 25 listopada to święto patronki kolejarzy – Katarzyny Aleksandryjskiej. Właśnie tego dnia lubelscy
pracownicy kolei spotkali się na uroczystej mszy św.
w parafii pw. Biskupa Męczennika przy ulicy Zbożowej.
Wspólnej modlitwie przewodził abp Stanisław Budzik
wraz z ks. kanonikiem Eugeniuszem Zarębińskim, duszpasterzem kolejarzy.
W eucharystii uczestniczyli związkowcy z Komisji
Oddziałowej NSZZ „Solidarność” Straży Ochrony Kolei wraz z pocztem sztandarowym w składzie: Tomasz
Zyśko, Janusz Nowicki i Dariusz Sokół.
SOK

STANOWISKO
Prezydium Organizacji Zakładowej NSZZ ,,Solidarność’’
PKP Energetyka S.A. Zakład Lubelski
Organizacja Zakładowa NSZZ ,,Solidarność’’ PKP Energetyka S.A. Zakład Lubelski stanowczo mówi „nie”
dla sposobu rządzenia realizowanego
przez polski rząd i zarząd PKP S.A.
Jak dotąd tylko my, kolejarze, wychodziliśmy naprzeciw decydentom
i mając na uwadze dobro całego kraju,
naszych rodzin zasiadaliśmy wspólnie
do stołów mediacyjnych. Wierzyliśmy, iż władzom polskim i zarządowi PKP S.A., tak jak i nam, zależy
na rozwoju gospodarczym Polski, na
polskich kolejach jako wizytówce RP
w Europie. Godziliśmy się na ustępstwa. Mieliśmy bezpłatne przejazdy,
po których zostały tylko wspomnienia.
Ilość miejsc pracy uległa drastycznemu zmniejszeniu, chociaż zadania do
wykonania pozostały bez zmian, a wymagania dotyczące jakości pracy znacząco wzrosły. Takich spraw można
przywołać wiele, a związki zawodowe
wciąż prowadziły dialog licząc, iż nasze problemy zawarte w postulatach
zostaną przez polski rząd potraktowane poważnie. Wierzyliśmy, iż jako
obywatele jednego państwa, którzy
już tak wiele przeszli, dojdziemy do
porozumienia.
Tymczasem rząd polski za wszelką
cenę próbuje nas oszukać i zdyskredytować w oczach Polaków. Oskarża
się nas o egoizm, prywatę, o utrzymywanie miejsc pracy kosztem całego
narodu. O kolei mówi się tylko, że

przynosi straty, jest brudna i niebezpieczna. Pytamy, a czyja to wina? Czy
nas, kolejarzy? Większość z nas całe
życie przepracowała na kolei i dawała
z siebie wszystko, by mimo tak ciężkiej sytuacji finansowej PKP i złych
warunków pracy nasza kolej prosperowała jak najlepiej, jak najbezpieczniej
dla wszystkich Polaków.
W tym samym czasie kolejne polskie rządy i zarządy PKP pracowały
nad tym, jak nas sprzedać. Podejmowały i podejmują decyzje doprowadzające naszą kolej do zagłady.
Bo jak inaczej nazwać prowadzone
przygotowania do sprzedaży trzynastu spółek. Przeciw takim działaniom stanowczo protestujemy.
Z przerażeniem myślimy o skutkach kolejnej niefrasobliwie podjętej
przez polski rząd decyzji o podziale
spółek „Przewozów pasażerskich”.
Oburza nas fakt „umywania rąk”
i pozostawienia samorządom wojewódzkim kwestii przewozów regionalnych i międzywojewódzkich.
Zarzucamy rządowi Platformy
Obywatelskiej-PSL brak kompetencji, podejmowanie decyzji na szkodę
polskich kolei, wszystkich kolejarzy,
ich rodzin i całego polskiego społeczeństwa, przyczynianie się do zwiększenia bezrobocia, wstrzymywanie
rozwoju gospodarczego, zwłaszcza
wschodnich rejonów Polski, działanie na rzecz zatruwania środowiska

Biuletyn Informacyjny Nr 20-21 (831-832), 25.12.2012

naturalnego poprzez likwidowanie
jednego z najbardziej ekologicznych
środków transportu, a co najważniejsze narażanie naszych pasażerów na
niebezpieczeństwo i pogarszanie warunków podróżowania.
Organizacja Zakładowa NSZZ
,,Solidarność’’ PKP Energetyka S.A.
w Lublinie domaga się, aby polskie
koleje zachowały narodowy charakter, aby zaprzestano działań zmierzających do ich likwidacji. Dość już
działań nakierowanych na bezmyślną
prywatyzację POLSKICH KOLEI
PAŃSTWOWYCH bez żadnej logiki
i z pominięciem interesu polskiego
społeczeństwa. Czy sprawa PRZEDSIĘBIORSTWA NAPRAW INFRASTUKTURY niczego nie nauczyła
decydentów rządowych i kolejowych?
Czy sądzicie, że nasze społeczeństwo, polscy kolejarze są tak głupi,
żeby nie widzieć jaki finał szykujecie całej GRUPIE PKP?
A gdzie bezpieczeństwo transportu
państwa, gdzie zrównoważony transport w oparciu o drogi i kolej, gdzie
ekologia oraz troska o bezpieczeństwo
podróżujących Polaków. Jesteśmy to
winni tym, którzy na kolei pracowali
za czasów jej świetności, tym którzy
pracują tu teraz, całemu narodowi polskiemu, naszym dzieciom i wnukom.
Przewodniczący
Adam Szczerbatko
Lublin, 29 listopada 2012 r.

Str. 11

„Solidarność” pamięta

„Zielona wrona”. O poezji stanu wojennego
Niemal natychmiast po wprowadzeniu stanu wojennego zaczęła wychodzić podziemna prasa „Solidarności”,
w której, oprócz bieżących spraw związkowych, publikowano artykuły omawiające aktualną sytuację polityczną,
społeczną i gospodarczą kraju, a nawet krótkie utwory literackie. Najczęściej były to wiersze anonimowych autorów,
opisujące ból Polaków po utracie tej namiastki wolności, jaką były czasy „pierwszej” „Solidarności”. Głosiły protest
przeciwko brutalnej pacyfikacji strajkujących zakładów pracy, opisywały tragedię rodzin osób uwięzionych i internowanych, wyrażały pogardę dla zdrajców, donosicieli, współpracowników komuny i wiarę w rychłe zwycięstwo
prawdy i sprawiedliwości. Powszechne były skojarzenia z okupacją niemiecką i sowiecką: polscy żołnierze stali się
okupantami: MO, ZOMO – to dla jednych gestapo, dla innych – NKWD. Karierę zrobił osławiony skrót WRON
(Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego), który w narodowej świadomości kojarzył się jako czerwona (komunistyczna) lub zielona (wojskowa) WRONA – żądne krwi ptaszysko, wypuszczone 13 grudnia 1981 roku przez władców
Kremla dla pognębienia polskiego narodu. Gen. Jaruzelskiego przyrównano do krwawego chilijskiego dyktatora
Pinocheta, wierchuszkę PZPR do „junty”. Mówiły o tym liczne przeróbki piosenek okupacyjnych. Największą popularność wśród nich zdobyła, śpiewana do dziś, „Zielona WRON-a”.
Siekiera, motyka
Siekiera, motyka, dąb, akacja,
Znowu w Polsce okupacja,
Znowu krzyczą, znów pałują,
Praw człowieka nam żałują.
Siekiera, motyka, ćwierć kotleta,
Mamy swego Pinocheta,
Chęci duże, mózgi ciasne,
Mamy wreszcie łagry własne.

Zielona Wrona
Szczekają gdzieś psy, ekstrema już śpi,
i kończy się wolna sobota;
wyrusza rząd suk, rżną buty o bruk
i do drzwi gwałtowanie łomota:
Zielona wrona, dziób w wężyk szamerowany,
kto nie dał drapaka,
kto nie chce zakrakać,
ten będzie internowany.
Grudniowy wstał świt, nie wiedział nic nikt,
milczały jak grób telefony,
aż w radio wódz sam, obwieścił, że stan
wojenny jest wprowadzony.
Zielona wrona.............

Piosenki stanu wojennego piętnowały działaczy komunistycznych, którzy dla zachowania władzy i stanowisk nie
wahali się wydać wojny własnemu narodowi. Bolesne było zwłaszcza to, że działali pod dyktando Związku Radzieckiego. Wiele wierszy drwiło z tchórzliwej, służalczej postawy polskiego wojska, które bez oporów podporządkowało
się dyktatowi MSW i ZOMO.
Żołnierze, coście bili się na Westerplatte
I broczyli krwią polską stok na Monte Cassino!
Czemu dziś kierujecie lufy przeciw bratu?
Czy krew polskiej ziemi nadal musi płynąć?

Ta ziemia – to Ojczyzna wszystkich – ojca, syna,
Matki i córki twojej – więc pamiętaj:
Przeklęta będzie doba, pora i godzina,
W której w Polskę uderzy twa pięść zaciśnięta.

Powstało wiele wierszy naśladujących utwory Mickiewicza, Słowackiego (przeróbka „Marsza Konfederatów
Barskich”), Norwida, Konopnickiej („Nowa Rota”), Broniewskiego („Kiedy przyjdą zniewolić dom ...”), Lechonia,
Wierzyńskiego, Tuwima (kolejna wersja słynnej „Lokomotywy”), Brzechwy („Po zakładzie chodzi wesz” – satyra
na donosicieli). Pojawiły się przeróbki kilku pieśni kościelnych i legionowych, nowe wcielenie „Międzynarodówki”
(Za pałę chwytaj, towarzyszu), „Warszawianki” (Krew naszą długo leją katy). Na wzór znanej pieśni Jana Pietrzaka
„Żeby Polska była Polską” powstała
jadowita satyra „Żeby Partia
była Partią”. Ukazało się kilka przeróbek „Ballady o Janku Wiśniewskim”. Dawna piosenka „Żołnierz dziewczynie nie skłamie” doczekała się nowej wersji, opisującej skundlenie polskiego
żołnierza, który może dziewczynie
nie skłamie, ale też nie będzie
się chwalił, że jego czołg rozwalał
bramę polskiego zakładu pracy, że bał się reagować, gdy zomowcy strzelali do polskich robotników. Największy oddźwięk miały
utwory opisujące na bieżąco
aktualne wydarzenia w kraju.
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Idą pancry na „Wujek”
Przyszli nocą w uśpiony dom
Zabierali nas chyłkiem, jak zbóje,
Drzwi zamknięte otwierał łom.
Idą, idą pancry na „Wujek”.
A gdy opadł strach i gniew
Stanął wybór – kopalnia strajkuje,
Choć staniała bardzo nasza krew.
Idą, idą pancry na „Wujek”.

W tłum przy bramie matek i żon
Z płacht na murach klejonych zlatuje
Czarną treścią komunikat WRON.
Idą, idą pancry na „Wujek”.
Kilof, łańcuch ściska nasza dłoń,
Wózków szereg bieg czołgów wstrzymuje.
Już milicja repetuje broń.
Idą, idą pancry na „Wujek”.
Płaczą znicze ku zabitych chwale,
Ale zgasła nadzieja na potem.
Gdzie twe czyste ręce, generale?
Zawracają pancry z powrotem.......

Wiosną 1982 roku wymyślono w podziemiu słynne na całą Polskę „lubelskie spacery”. Wieczorami, w godzinach
nadawania znienawidzonego „Dziennika TVP”, tłumy mieszkańców Świdnika i Lublina wychodziły na spacer. Ludowa władza była wściekła: rozumiała przyczynę tych „spacerów”, ale nie mogła ich zabronić. W związku z tym
milicjanci legitymowali przechodniów i dotkliwie karali za byle przewinienie, za przechodzenie ulicy w niedozwolonym miejscu lub za „zaśmiecanie” miasta.
Aby było im wiadomo,
Gdy idziemy na spacerek
Że dość mamy kłamstw z ekranu,
Niech tam Tumanowicz kłamie,
Gdy idziemy na spacerek
Dosyć pałek, krat i ZOMO
Niech rży Falska (na Siwaku),
Pojedynczo, albo w grupie,
I dość wojennego stanu.
Ty małżonkę bierz pod ramię
Wie zomowców to szpalerek:
Więc gdy „Dziennik” się zaczyna,
I na spacer idź rodaku.
„Dziennik” TeVu mamy w dupie.
Stefanowicz brednie czyta,
Weź pod ramię żonę, syna
I na spacer idź, i kwita.
Nie bój się, że dom porzucisz,
Bo się władza rozzuchwala.
Dziś schwytany – jutro wrócisz
Jak powracająca fala.
		
Lublin, marzec 1982

Ogromny wkład w walkę z PZPR-owską dyktaturą miały podziemne wydawnictwa „Solidarności”: biuletyny, prasa, zakazane książki, pisane przez anonimowych autorów, drukowane na zakonspirowanych powielaczach, kopiarkach, a nawet niewielkich drukarniach. Gotowe publikacje trzeba było następnie dostarczyć do utajnionych punktów
odbioru i rozprowadzić pomiędzy zaufanymi czytelnikami. W razie wpadki – autorom, drukarzom, czy kolporterom
podziemnych wydawnictw groziły surowe kary więzienia. Hołd wszystkim osobom zaangażowanym w produkcję
i kolportaż podziemnych wydawnictw „S” wyraża poniższy utwór.
Piosenka kolportera
Słowo prawdy na wagę złota,
Myśl prawdziwa na wagę pamięci
Gdy kolporter wyrusza z bibułą
Trzymaj kciuki, niech mu się poszczęści.
Na wolność to wkrótce wymienisz.
Przeczytaj. Przepisz. Nie niszcz.
Z dużą torbą wyrusza na miasto,
Gdzieś za sobą zostawił drukarnię.
Nie oglądaj się, nie spiesz. Patrz, patrol.
Jeśli skrewisz, drukarnia też wpadnie.
Na wolność to wkrótce wymienisz.
Przeczytaj. Przepisz. Nie niszcz.
Kiedy idzie z bibułą na punkt
Jak bombowiec – odwrotu już nie ma.
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Co za ulga, otwiera ktoś drzwi.
Hasło, odzew, bibułę odbiera.
Na wolność to wkrótce wymienisz.
Przeczytaj. Przepisz. Nie niszcz.
UB sczeźnie i ZOMO zaginie,
Generałów przegonią do koszar.
Do historii zaś wejdzie na zawsze
Bibuła i wojenny kolportaż.
Na wolność to wkrótce wymienisz.
Przeczytaj. Przepisz. Nie niszcz.
				
Kwiecień 1982
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Okres świąt Bożego Narodzenia przełomu 1981/82 zaowocował licznymi kolędami powstałymi w zakładach
karnych, w których byli przetrzymywani internowani działacze opozycji. Mówiły one o smutku uwięzionych i internowanych, o tragedii ich rodzin, o niepewnej przyszłości Ojczyzny.
Kolęda lubelska
Bóg się rodzi
Oto wyszła przed stajenkę
Bóg się rodzi, a rodacy
Maryja Panienka,
Po więzieniach rozproszeni,
Straż wymija, idzie do nas
Bo marzyła im się Polska
Z Jezuskiem na rękach.
Niepodległa na tej ziemi.
Wznosi ku nam Dzieciąteczko
Solidarni i odważni
Malusieńkie dłonie,
Górnik, rolnik i stoczniowiec
Gwiazdy białe i czerwone
Dziś składają do Cię modły:
Świecą w Jej koronie.
Daj nam wolność Panie Boże.
Podnieś rękę, Boże Dziecię,
Błogosław Ojczyznę miłą,
W trudnych chwilach, w złej godzinie,
Wspieraj Jej siłę swą siłą.
By się zdrajcom nie zdawało,
Że zawładną Polską całą.
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.
		
Białołęka, 1982.

Dzisiaj znamy nazwiska tylko części autorów wierszy i piosenek okresu stanu wojennego: W.Woroszylski, A.Zagajewski, Z.Herbert, L.Szaruga, T.Jastrun, J.Kaczmarski i kilku innych. Niezależnie od poziomu wierszy i piosenek
z tamtego czasu pamiętajmy, że spełniały one ważną rolę: pomagały nam przetrwać ponure czasy rządów WRON,
wnosiły w nasze życie nadzieję i wiarę, że niedługo los naszego narodu się odmieni. Poezja stanu wojennego stanowi
także ważny dokument epoki, kiedy Polska znalazła się na zakręcie swoich dziejów. Przesłanie wielu utworów tamtych czasów jest ważne i aktualne także dzisiaj.
Jan Sarzyński

Wybory w organizacjach związkowych
w Oddziale Zamość

W dniu 14 listopada 2012 roku odbyły się wybory
uzupełniające w organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność” przy MZK Sp. z o.o. w Zamościu, podczas
których wybrano nowego przewodniczącego oraz uzupełniono skład Zakładowej Komisji Rewizyjnej. Przewodniczącym OZ, po nagłej śmierci Mirosława Marszalca, został Jerzy Pakuła, który uzyskał 100-procentowe poparcie wszystkich związkowców. Jerzy Pakuła
jest kierowcą w spółce MZK. Zapowiedział wzmocnie-
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nie roli związku w relacjach z pracodawcą, zwiększanie
uzwiązkowienia i aktywny udział w szkoleniach związkowych.
Tego samego dnia nowo utworzona organizacja zakładowa NSZZ „Solidarność”, przy Domu Pomocy
Społecznej w Krasnobrodzie, dokonała wyboru swoich
władz. Związkowcy obecni na zebraniu jednogłośnie
wybrali na przewodniczącego Komisji Zakładowej Marka Ziębę, któremu powierzyli również funkcję delegata
na WZD Sekcji Międzyregionalnej Pracowników Domów Pomocy Społecznej w Lublinie oraz delegata na
WZD Oddziału Zamość. Ponadto wybrano trzyosobową
Komisję Zakładową i trzyosobową Zakładową Komisję
Rewizyjną. Marek Zięba obiecał pracę nad rozwojem organizacji, zadeklarował pełne zaangażowanie w sprawy
pracowników DPS oraz aktywny udział w życiu związkowym.
Powyższe wybory nadzorował przewodniczący Zarządu Oddziału NSZZ „Solidarność” w Zamościu Marek
Walewander, który zadeklarował pomoc ze strony Zarządu Oddziału i Zarządu Regionu.
Podkreślił, że liczy na dobrą współpracę z nowo wybranymi władzami obu organizacji związkowych.
Justyna Jędruszczak
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Patriotyczne Wiktorie
W sobotę, 17 listopada 2012 r.,
w Zespole Szkół w Krężnicy Jarej,
odbył się X Powiatowy Festiwal Piosenki Patriotycznej. Jego pomysłodawczyni – Jolanta Kwiecień – została
w tym roku uhonorowana, przez
NSZZ „Solidarność”, medalem BENE
MERITUS.

W jubileuszowej edycji wystąpiło prawie 80 młodych artystów
z powiatu lubelskiego, łukowskiego
i z Lublina. Laureatem Grand Prix
został Piotr Deptuła z Gimnazjum Nr
2 w Niedrzwicy Kościelnej, którego
jury doceniło za wykonanie pieśni
„Czerwone maki” i grę na skrzypcach.
Pozostali artyści śpiewali zarówno tradycyjne pieśni wojskowe, jak również
współczesne pieśni patriotyczne. Były
to m.in.: „Pieśń Kronika”, „Szare Szeregi”, „Powrócisz tu”, „Biały krzyż”
czy „Kocham Cię Polsko”.
Jury w składzie: Krzysztof Kramek
(muzyk), Alicja Omiotek (Fundacja Pomocy Polskim Szkołom na Wschodzie),
Teresa Misiuk (Przewodnicząca Sekcji
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”), Jerzy Busiewicz (Światowy
Związek Żołnierzy Armii Krajowej)
i Wojciech Kanadys (Polskie Radio Lublin) oceniało występy oddzielnie w kategoriach solistów i zespołów, przyznając Złote, Srebrne i Brązowe Wiktorie.
Wyłonienie laureatów nie było łatwe, bo
zdaniem jurorów, poziom tegorocznych
występów był bardzo wysoki.
Wśród najmłodszych wokalistów
z klas I-III szkół podstawowych
pierwszą nagrodę otrzymała Antonina
Matysek z SP w Krężnicy Jarej, drugą – Patrycja Rusinek z SP w Mariance, a trzecią – Gabriela Celińska z SP

w Gręzówce. W kategorii solistów ze
starszych klas szkół podstawowych
Złotą Wiktorią jurorzy uhonorowali Wiktorię Fryc z SP w Niedrzwicy
Dużej, srebrną odebrała Marcelina
Błasik z SP w Krężnicy Jarej, a brązową ex aequo – Natalia Choina z SP
w Czółnach i Monika Stępniewska
z SP w Gręzówce. Spośród gimnazjalistów jury
nagrodziło Alicję Matwiejczyk
z Ogólnokształcącej
Szkoły
Muzycznej
w Lublinie, Natalię Pieńkowską
z
Gimnazjum
w Krężnicy Jarej
oraz Aleksandrę
Płazę z Gimnazjum nr 1 w Bychawie. Złotą Wiktorię
w kategorii zespołów z klas I-III szkół
podstawowych odebrały „Małe Wiolinki” z Krężnicy Jarej, a srebrną grupa
z SP w Zemborzycach Tereszyńskich.
Brązowej nie przyznano.
Pierwszą nagrodę, wśród zespołów z klas IV-VI szkół podstawowych
i gimnazjów, jurorzy przyznali grupie z Gimnazjum nr 1 w Niedrzwicy

Dużej, a drugą otrzymał zespół z SP
w Niedrzwicy Dużej, natomiast trzecią
z SP w Mariance. Przyznano też dwa
wyróżnienia: Damianowi Antoniowi
z Gimnazjum w Niedrzwicy Dużej za
wykonanie utworu Lecha Makowieckiego „Quo vadis Polsko” oraz grupie
gimnazjalistów z Niedrzwicy Kościelnej i Krężnicy Jarej.
Organizatorem festiwalu od lat jest
Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy-Bohaterów Armii Krajowej, a jego patronami honorowymi: Światowy Związek
Żołnierzy Armii Krajowej, Starostwo
Powiatowe w Lublinie i Wójt Gminy
Niedrzwica Duża. Przyjacielem festiwalu – od początku jego istnienia – jest
NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowowschodniego w Lublinie, którego
przedstawiciel corocznie uczestniczy
w pracach jury, a związek nagradza laureatów konkursu cennymi nagrodami.
Pani Teresa Misiuk, w imieniu NSZZ
„Solidarność”, doceniła wykonawców
i zaprosiła Damiana Antonia oraz chórzystki z Gimnazjum w Niedrzwicy
Dużej i „Małe Wiolinki” z Krężnicy
do udziału w Koncercie Pieśni Niepokornej. Odbywa się on tradycyjnie 13
grudnia, w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.
Jolanta Kwiecień

Oto zwiastuję wam radość wielką,
która będzie udziałem całego narodu:
dziś w mieście Dawida narodził się wam
Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.
Ewangelia wg św. Łukasza 2, 10-11

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy,
Pracownicy oświaty
Przed nami najpiękniejszy czas w roku – Święta Bożego Narodzenia.
Z tej okazji proszę o przyjęcie serdecznych życzeń radosnego świętowania
w gronie rodziny i przyjaciół, przy blasku choinki i dźwiękach kolęd.
Życzę wytchnienia od codziennych trosk i obowiązków.
Niech w naszych sercach trwale zagości pokój, miłość i nadzieja,
które Boże Dziecię przyniosło na świat.
W nadchodzącym Nowym Roku 2013 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
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Okiem
związkowca
Nie mogę uwierzyć, że to już dziewiętnasty KZD, w którym uczestniczyłem. Na każdym z nich delegaci
byli czymś zaaferowani, rozentuzjazmowani lub przytłoczeni.
Po raz pierwszy zostałem wybrany delegatem na VII zjazd – w gdańskiej Oliwii, w 1995 roku. Koledzy
z Regionu desygnowali mnie do
składu Komisji Krajowej. Nie protestowałem. Bo jeśli miałem coś zrobić
dla NSZZ „Solidarność”, to angażowałem w to wszystkie swoje siły
i umiejętności. Byłem nowicjuszem.
Prezentacja jakoś mi poszła, dostałem 218 głosów na 380 delegatów,
co dało mi, ku mojemu zdziwieniu,
25 miejsce. Pomogła mi pewnie praca w Komisji Uchwał i Wniosków
(to była mordercza robota).
Na ten zjazd przybył prezydent
Lech Wałęsa, a wśród delegatów był
Lech Kaczyński (późniejszy prezydent RP, który 10 kwietnia 2010
roku zginął w katastrofie smoleńskiej). Miałem przyjemność zetknąć
się z Nim podczas pracy w Komisji
Uchwał i Wniosków.
Marian Krzaklewski został ponownie wybrany przewodniczącym
i zaczęła się moja służba w Komisji
Krajowej. Co miesiąc jeździłem do
Gdańska nocnym pociągiem z Mietkiem Szczygłem, Jackiem Grudniem
i Marianem Królem. Rano drzemka
na fotelach w siedzibie KK, a później modlitwa w pobliskich kościołach, które odwiedzaliśmy wspólnie
z Frankiem z Opola. W drodze powrotnej kupowaliśmy coś na śniadanie, a później, aż do wieczora,
posiedzenie KK. I tak przez 7 lat,
ponieważ na X KZD w Jastrzębiu
Zdroju, w 1998 roku, ponownie wybrano mnie do KK, a wcześniej na
przewodniczącego Komisji Uchwał
i Wniosków. Praca w tej komisji to
była prawdziwa orka! Gdyby nie
śp. Stanisław Jabłonka z Wrocła-
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XXVI KZD NSZZ Solidarność”, Kielce 2012

TO JUŻ MÓJ 19
KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW
wia (Politechnika), to nie dalibyśmy
rady.
Szczególne emocje były obecne w Poznaniu na VI KZD, w 1996
roku, gdy rodziła się AWS. Przed
budynkiem, gdzie odbywały się obrady zjazdu, demonstrowali stronnicy, obalonego przez Lecha Wałęsę, premiera Jana Olszewskiego.
Uchwała w sprawie powołania AWS
miała wielu przeciwników. Całą
noc naciskano z Komisji Uchwał
i Wniosków, aby dokonać w uchwale zmian. Zabarykadowaliśmy się ze
Stasiem Jabłonką w pomieszczeniu
komisji i pilnowaliśmy dokumentów, rezygnując z noclegu.
Prawdziwe dramaty były na
XI KZD (1997) we Władysławowie. Noclegi zarezerwowane były
w pobliżu willi, w której prawdopodobnie Kwaśniewski spotykał się
z rosyjskim szpiegiem – Ałganowem.
Wokół zjazdu „krążyli” różni dziwni
ludzie, chcący się załapać na miejsce
poselskie, czy jakieś synekury w powstającym rządzie AWS. Z lubelskiego pojawił się w kuluarach pan Luśnia – późniejszy poseł i autor wielu afer w Lublinie i okolicy. Był też
Jacek Dębski – minister sportu, który
został później zamordowany…
I tak mógłbym opisać swoją działalność na zjazdach, aż do ostatniego XXVI w Kielcach, w listopadzie
2012 roku. Jako pracownik UMCS
w pracach tych biorę udział społecznie, tzn. muszę – w przeciwieństwie
do innych etatowych pracowników NSZZ „Solidarność”, których
w gremiach KK, ZR i branżach jest
przeważająca liczba – najpierw wypełniać obowiązki pracownika naukowego w Instytucie Mikrobiologii
i Biotechnologii UMCS, a potem
prowadzić działalność w NSZZ „Solidarność”. Każdorazowo, na wyjazd
na zjazd, muszę uzyskać zgodę przełożonych i Rektora.

W Kielcach, pod względem
organizacyjnym, było komfortowo. Wspaniały Hotel w lesie pod
Kielcami. Przestronna sala obrad
w Centrum Targów Kielce, z pełnym
zapleczem (biuro zjazdu, komisji,
głosowania elektroniczne, materiały
dostarczane na bieżąco). Dobre prowadzenie obrad przez posła Szweda.
Żadnej improwizacji, jak to kiedyś
bywało.
Najwięcej emocji wzbudził elektroniczny system głosowania. Delegaci, wiedząc, że taki sposób głosowania zapewnia anonimowość,
dokonywali wyborów wg przekonania, a nie dyscypliny związkowej.
W głosowaniu o nadanie (pośmiertnie) Lechowi Kaczyńskiemu tytułu
„Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”
kilku delegatów było odmiennego
zdania. Konsternację na Sali wywołała informacja, że głosowanie
to było jawne i znane są nazwiska
osób głosujących przeciw i wstrzymujących się od głosu. Jedna z nich
kandydowała do KK. Przepadła
w głosowaniu. Wśród wstrzymujących się od głosu był jeden z delegatów naszego regionu.
Ale czegoś mi na tym zjeździe
brakowało. Chyba chęci do zmian,
które są niezbędne do skutecznego
działania NSZZ „S”. Regionalna
struktura (36 regionów), przystosowana do granic dawnych województw, jest niewydolna przy obecnym podziale administracyjnym.
Szereg małych regionów (Chełm,
Słupsk, Wielkopolska Południowa, Przemyśl) utrzymywanych jest
sztucznie. Branże mają zasięg ogólnopolski i na ogół nie mogą korzystać z pomocy regionów, a ich potrzeby finansowe rosną, np. składki
afiliacyjne do europejskich central.
Co z tym dalej?
O tym już wkrótce!
Józef Kaczor
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STANOWISKO NR 2
XXVI Krajowego Zjazdu Delegatów
ws. sytuacji społeczno-gospodarczej
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ
„Solidarność” stwierdza, że skutki
trwającego kryzysu gospodarczego oraz brak perspektyw szybkiej
poprawy sytuacji na rynkach światowych mają coraz większy, negatywny wpływ na stosunki społeczne i gospodarcze w Polsce. Wzrost
bezrobocia, zahamowanie wzrostu
płac, brak stabilizacji zatrudnienia,
ograniczona pomoc społeczna, niewystarczające wsparcie rodzin oraz
chaos w ochronie zdrowia i edukacji wpływają negatywnie na poziom
życia Polaków powodując ubożenie
coraz większej części społeczeństwa.
System podatkowy, nierównomiernie rozkładający obciążenia fiskalne, premiujący osoby o wysokich
dochodach, podobnie jak nierówne
obciążenia kosztami zabezpieczenia
społecznego potęgują poczucie niesprawiedliwości społecznej, dzielą
społeczeństwo - dlatego konieczna
jest gruntowna rewizja systemów
podatkowych i zabezpieczenia społecznego.
Władza publiczna w sposób
niewystarczający lub w ogóle nie
dostrzega konieczności przeciwdziałania tym zjawiskom. Dotychczasowa polityka, skupiona przede
wszystkim na cięciach i oszczędnościach, wobec czekających Polskę i Europę wyzwań demograficznych i poważnych zmian na
ryku pracy, nie daje gwarancji poprawy sytuacji przeciętnej rodziny
w bliskiej i dalszej perspektywie,
ale także odbije się na stabilności
publicznych finansów oraz bezpieczeństwie ubezpieczeń społecznych.
Wzrost gospodarczy powinien
być generowany zarówno przez
inwestycje, w tym publiczne, jak
i wzrost popytu wewnętrznego. Jednak
osiągniecie pozytywnych rezultatów
w obszarze gospodarki nie może
odbywać się kosztem pracowników
i ich rodzin.

KZD jest zaniepokojony powszechnym i wzrastającym brakiem
poczucia bezpieczeństwa na rynku
pracy. Jednym z kluczowych problemów jest postępująca segmentacja rynku, która dotyka szczególnie
młodych ludzi, z dużym opóźnieniem wchodzących na rynek pracy
oferujący niskie standardy zatrudnienia (umowy śmieciowe), powodujące oddalenie szans na założenie
rodziny, godzenie życia zawodowego i rodzinnego oraz gwarancję zabezpieczenia na starość.
Wyzwaniem na dziś jest nadmiernie wysoki poziom bezrobocia
i niekorzystne tendencje dalszego
jego wzrostu. Konieczne jest opracowanie strategii państwa na rzecz
wzrostu zatrudnienia, a podstawą:
uruchomienie zamrożonych środków Funduszu Pracy na aktywne
formy wzmacniające zatrudnienie
i przeciwdziałanie bezrobociu. Wymaga to od wszystkich uczestników
dialogu społecznego racjonalnych
działań na jego rzecz. Zatrudnienie
musi być dla nas priorytetem.
NSZZ „Solidarność” oczekuje od
rządu już dzisiaj, a nie w odległej,
nieokreślonej przyszłości, działań
wzmacniających
bezpieczeństwo
pracujących i ich rodzin oraz równoważenia potrzeb pracowników i pracodawców dla stworzenia instytucjonalnych ram stabilnego rynku pracy.
Rząd musi skutecznie i w odpowiednim czasie kierować swoje programy i środki finansowe w ramach
polityki zatrudnienia oraz działań
socjalnych do określonych grup społecznych, ponieważ skutki opóźnień,
niedopasowania lub braku reakcji są
nieodwracalne zarówno dla obywateli jak i państwa. Jednym z nich,
szczególnie dotkliwym społecznie,
jest wymuszona emigracja zarobkowa. Przyczyniają się do niej zwłaszcza brak powiązań systemu edukacji
z potrzebami rynku, niskie wynagrodzenia, zaniedbania w obszarze
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uczenia się przez całe życie, brak
kompleksowego systemu doradztwa
zawodowego oraz niewydolność
publicznych służb zatrudnienia. Domagamy się wprowadzenia mechanizmów prawnych, organizacyjnych
i finansowych dla poprawy sytuacji
gospodarstw domowych i budowania rodziny, w której będą się rodzić
i wychowywać dzieci, a rodzice nie
będą zmuszani do wyjazdu za granicę. Konieczne jest stworzenie całego
systemu mechanizmów kompleksowo wspomagających rodzinę: na
rynku pracy, w systemie edukacji
i opieki nad dzieckiem, osobami
starszymi, niepełnosprawnymi oraz
w systemie podatkowym.
NSZZ „Solidarność” nie ucieka
od funkcji edukacyjnej i kontrolnej
w zakresie praw i obowiązków pracowników, ale dostrzega narastający
brak odpowiedzialności państwa za
tworzenie dobrego prawa i jego egzekucję.
Atmosfera braku zaufania oraz
niedocenianie doświadczenia NSZZ
„Solidarność” zarówno w sferze
rozwiązywania konfliktów, jak
i kreowania nowych rozwiązań przez
władzę publiczną powodują, że dialog społeczny staje się fikcją, fasadą, za którą kryje się dyktat jedynie
słusznej opcji.
Polska potrzebuje odpowiedzialnej strategii społecznej, będącej integralną częścią polityki gospodarczej,
która musi być tworzona w duchu
dialogu społecznego, jedynego skutecznego sposobu rozwiązywania
problemów demokratycznego państwa.
Kielce, 23 listopada 2012 r.
Przewodniczący Prezydium Zjazdu
Stanisław Szwed
Wszystkie dokumenty przyjęte
podczas XXVI Krajowego Zjazdu
Delegatów dostępne są na stronie:
www.solidarnosc.org.pl/lublin
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Dobranocki, bajki, opowiastki…
Przechodząc niedawno lubelskim
deptakiem zauważyłam rozstawione
przed Ratuszem plansze. Podeszłam
z ciekawością zobaczyć o co chodzi.
Była to wystawa poświęcona 65-leciu
polskiej animacji. Z rozrzewnieniem
obejrzałam podobizny postaci z bajek, które kiedyś sama oglądałam.

Bolek i Lolek – dwa sympatyczne urwisy, którym wybryki zawsze
uchodziły „na sucho”. To właśnie na
filmie „Wielka podróż Bolka i Lolka” byłam po raz pierwszy w kinie.
Reksio – mały pies, mieszkający
w budzie na podwórku, który pomagał zwierzętom domowym w rozwiązywaniu ich problemów – oczywiście zawsze wszystko się dobrze
kończyło.
Sympatyczny Koziołek Matołek,
zmierzający do Pacanowa, gdzie „kozy
kują”. Mój kolega bardzo lubił melodię
z czołówki bajki. Nauczył się ją grać na
flecie i po wykonaniu zwrotki odrywał
się od instrumentu i naśladując koziołka wydawał dźwięk – meeeeee.
Niezapomniany „Plastusiowy pamiętnik” z plastelinowym ludzikiem,
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mieszkającym w piórniku i przyjaźniącym się z gumką myszką. Jeden taki
mieszkał i w moim piórniku, w pudełku po zapałkach. Bajka ta umożliwiała
dzieciom poznanie szkolnego świata,
przynajmniej w części.
Najbardziej tajemniczą bajką dla
mnie były „Podróże Baltazara Gąbki”. Smok Wawelski,
w czapce rodem z Sherlocka Holmesa, podróżujący z kucharzem
– Bartolini Bartłomiej,
herbu zielona pietruszka –
i oczywiście intrygujący
Don Pedro, szpieg z Krainy Deszczowców, który
często wypowiadał, smakowite dla dziecka, obce
słówko – Karramba!!! – potrafili przykuć niepodzielnie moją uwagę. Smok,
który z reguły był negatywną postacią,
w tej bajce okazywał się sympatycznym tropicielem porwanego profesora.

Gdy spytałam znajomych, jaką
bajkę z dzieciństwa pamiętają najbardziej, okazało się, że oglądaliśmy
niejednokrotnie te same lub podobne
bajki, ale każdy zwracał
uwagę na co innego. I tak:
„Pyzę na polskich dróżkach oglądałam, bo podobała mi się jej kolorowa
spódniczka”, „Piaskowy
dziadek miał brodę, ale był
młody”, „W Smerfach najbardziej lubiłam Gargamela, bo miał super zachrypnięty głos i był szczerbaty”; „Pomysłowy Dobromir miał fajne piegi i robił
jahaaaa”; „Troskliwe misie

były bardzo kolorowe i mieszkały na
chmurkach”; „Jak oglądałem Smerfy,
to przykładałem kartkę do telewizora
i chciałem odrysować jednego z nich.
Najbardziej lubiłem smerfa Marudę”
– jak chyba większość z oglądających; „Po obejrzeniu Fraglesów zrobiłam samodzielnie jednego z nich.
Miał wybałuszone oczy z piłeczek do
ping-ponga, głowę ze starego beretu,
włosy z włóczki i dyndające, długie
nogi”; „Bardzo lubiłem
Gumisie, choć bałem się
trolli, ale nie Toadiego –
bo z niego się śmiałem”.
Żwirek i Muchomorek, Miś Uszatek, Kot
Filemon i Bonifacy,
Pszczółka Maja, Gucio
Cezar, Muminki, Kubuś
Puchatek, Miś Coralgol,
Krecik, Wodnik Szuwarek, Zaczarowany ołówek ….. – każdy dorzucał coś od siebie.
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Wielu wspominało z rozrzewnieniem bajkę „Sąsiedzi”. Dwóch sympatycznych panów, którzy pomagali sobie
wzajemnie przy rozwiązywaniu problemów, choć podejmowane przez nich
działania nie zawsze były racjonalne.
Nie tylko polskie bajki zyskiwały
sympatię dzieci. Jedna z moich koleżanek była fanką Piotrusia Pana. Do
dziś ogląda każdą nową edycję tej historii, jaka się tylko pojawi. Podobało
się jej bardzo, że mały chłopiec potrafił latać, gdy tylko pomyślał o czymś
dobrym i miał mnóstwo przyjaciół
w krainie bez dorosłych. Kto nie
chciałby mieć takiej swojej Nibylandii
i popijać nektar z kielichów kwiatowych wśród najlepszych przyjaciół?
Ech, beztroskie życie…
Jedna z najczęściej wymienianych
opowieści – „Było sobie życie” – była
szczególna ze względu na miejsce, w
którym wszystko się odbywało – or-

ganizm ludzki. W przystępny
sposób, w krótkich historyjkach, można się było dowiedzieć jak funkcjonuje człowiek
np. małe ludziki, będące białymi krwinkami, wsiadały do
swoich latających pojazdów
i szybko leciały żyłami, aby
powstrzymać intruzów, czyli
bakterie roznoszące zarazki.
Z dużą sympatią wspominano rozbójnika Rumcajsa
w charakterystycznym czerwonym kapeluszu, jego żonę Hankę
i synka Cypiska. Takiego pluszowego Cypiska miałam na własność.
A z tej właśnie bajki dzieci mogły poznać pierwsze przekleństwo, cytuję –
Sacrebleu! zaklął siarczyście Książe
Pan z Iczyna. Nikt nie zaprzeczy, że
dobranocki były bardzo pouczające.
Choć w dobie dzisiejszej technologii dostępne są efekty specjalne,

które sprawiają, że wymyślony świat
wygląda jak prawdziwy, to dzieci
z równą ochotą oglądają bajki sobie
współczesne, jak i dobranocki z czasów dzieciństwa swoich rodziców,
wykonane prostą kreską. Ciekawe
dlaczego? Może właśnie dlatego, że
przez swoją niedoskonałość były takie swojskie.
Renata Lesicka

Mobbing czy dyskryminacja?
Długotrwałe,
systematyczne
prześladowanie psychiczne jednostki przez jedną lub kilka osób, przy
milczącej zgodzie lub obojętności
pozostałych członków grupy, bywa
nazywane mobbingiem lub psychoterrorem. Jest to zjawisko społeczne mogące pojawić się w każdej
grupie ludzi. Często ofiara mobbingu pełni rolę kozła ofiarnego.
Prześladowca (nazywany także
mobberem) ma wyższy status
w grupie niż ofiara lub równorzędny jej. Tyle na ten temat definicja. A jak to jest w życiu?
Właśnie realne przejawy
mobbingu w pracy były tematem spotkania Regionalnej Sekcji Kobiet NSZZ „Solidarność”
z radcą prawnym, Anną Osińską. Jak podkreślała pani Osińska, udowodnienie mobbingu przed
sądem jest niezwykle trudne. Interpretacja zapisu kodeksowego jest
bowiem bardzo subiektywna. Każda
osoba mobbowana inaczej odbiera
działania prześladowcy, każda inaczej przeżywa te same zdarzenia.
Nie wszyscy te same działania danego sprawcy uważają za mobbing. Do

pewnego stopnia granice mobbingu
są więc płynne i zależą od subiektywnego odbioru, od wrażliwości
osoby mobbowanej. Z drugiej strony
pojawiać się może mobbing urojony,
kiedy osoba nadwrażliwa interpretuje paranoicznie zachowania oto-

czenia i czuje się prześladowana,
choć nikt jej w rzeczywistości nie
dokucza. Mobbing urojony występuje jednak z pewnością znacznie
rzadziej i dotyczy tylko bardzo niewielkiej liczby osób o zachwianej
równowadze psychicznej.
Bardzo blisko działań mobbingowych są także działania dyskrymina-
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cyjne. I w tym przypadku jest łatwiej
dowieść winy osoby dyskryminującej.
Dyskryminacja bezpośrednia ma
miejsce, kiedy pracodawca traktuje
któregoś z pracowników gorzej ze
względu np. na płeć lub kolor skóry. Dyskryminacją bezpośrednią jest
więc np. zatrudnianie tylko mężczyzn
na określone stanowiska pracy. Z kolei dyskryminacja pośrednia ma miejsce, kiedy do pracy wprowadzane są
warunki krzywdzące wybraną grupę
ludzi. Na przykład, wymaganie od
pracowników tego, aby byli ogoleni
uniemożliwia zatrudnienie członkom
pewnych ruchów religijnych.
Zebrane na spotkaniu panie miały wiele pytań ze swojej codzienności zawodowej. Jak podkreślała pani
Osińska, każda sytuacja jest bardzo indywidualna i trudno o jakieś
uogólnienia. Ale, jak pokazuje jej doświadczenie prawnicze, warto pytać
i szukać pomocy, bo są to sprawy do
wygrania. Każdy związkowiec może
zasięgnąć porady prawnej w naszym
Biurze Prawnym, w siedzibie ZR
i upewnić się, czy działania pracodawcy są w pełni zgodne z prawem.
Agnieszka Kosierb
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Lista imienna organizacji związkowej
W dniu 21 listopada 2012 roku
Sąd Najwyższy, uchwałą w składzie
7 sędziów, orzekł, iż: „Nieudzielenie przez zakładową organizację
związkową informacji o wszystkich pracownikach korzystających
z jej obrony, żądanej przez pracodawcę bez rzeczowej potrzeby, nie
zwalnia pracodawcy z obowiązku współdziałania z tą organizacją w indywidualnych sprawach
ze stosunku pracy (art. 30 ust.
21 ustawy z dnia 23 maja 1991 r.
o związkach zawodowych, jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r . Nr 79,
poz. 854 ze zm.; art. 23 ust. 1 pkt 2
i art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych, jednolity tekst: Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, w dniu 9 sierpnia 2012 roku,
zwrócił się do Sądu Najwyższego
Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych o rozpoznanie następującego zagadnienia
prawnego:
„Czy nieudzielenie, z powołaniem
się na zasady przetwarzania ochrony
danych osobowych, o których mowa
w art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (jednolity tekst: Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),
przez zakładową organizację związkową żądanej przez pracodawcę na
podstawie art. 30 ust. 2(1) zd. 1. ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach
zawodowych (jednolity tekst: Dz. U.
z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) informacji o wszystkich pracownikach
korzystających z jej obrony zwalnia
pracodawcę z obowiązku zawiadomienia organizacji związkowej o zamiarze
wypowiedzenia pracownikowi umowy
o pracę (art. 30 ust. 2(1) zd. 2 ustawy
o związkach zawodowych)?”

Przedmiotowe zagadnienie prawne
wyłoniło się na tle dotychczasowego
orzecznictwa Sądu Najwyższego, dotyczącego problematyki wpływu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2002 r. NR 101, poz 926 ze zm.,
dalej jako ustawa o ochronie danych
osobowych) na sposób wywiązywania
się przez pracodawców oraz zakładowe organizacje związkowe z obowiązku, o którym mowa w art. 30 ust. 2 1
ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz U. z 2001 r. Nr
79, poz. 854 ze zm., dalej jako ustawa o związkach zawodowych). Pracodawcy, wykorzystując ten przepis,
żądali od organizacji związkowych
pełnych list pracowników podlegających ochronie lub których interesy reprezentują, bez podania uzasadnienia
żądań.
W orzeczeniach Sądu Najwyższego, wydanych w zbliżonych stanach
faktycznych nastąpiły rozbieżności.
Wspólnym elementem była odmowa
organizacji związkowych wydania
pracodawcy imiennej listy pracowników objętych obroną zakładowej organizacji związkowej. Jej powodem
był brak wskazania działań, wymagających konsultacji związku w odniesieniu do konkretnych pracowników.
W uchwale Sądu Najwyższego z dnia
24 stycznia 2012 r., III PZP 7/11 przyjęto, że pomimo nie udzielenia informacji o pracownikach korzystających
z obrony organizacji związkowej
pracodawca nie jest zwolniony z obowiązku zawiadomienia jej o zamiarze
wypowiedzenia umowy o pracę zatrudnionym.
Odmienny pogląd wyrażono natomiast w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 2012 r.,
I PK 231/11, gdzie przyjęto, że nieudzielenie pracodawcy informacji

o wszystkich podlegających związkowej ochronie pracownikach,
z powołaniem się na przepisy ustawy
o ochronie danych osobowych,
zwalnia pracodawcę z obowiązku
współdziałania z organizacją związkową w indywidualnych sprawach
ze stosunku pracy.
Sąd Najwyższy, rozstrzygając
powyższe zagadnienie prawne, dokonał wykładni zgodnie z uchwałą
SN z dnia 24 stycznia 2012 r., III
PZP 7/11, rozstrzygającą w sprawie
prowadzonej przez Bartłomieja Kozyrskiego, prawnika ZR.
W uzasadnieniu uchwały Sąd Najwyższy przyjął, że przepisy ustawy
o związkach zawodowych należy interpretować z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych.
Przetwarzanie danych osobowych
jest dozwolone, gdy jest niezbędne do
realizacji uprawnień lub obowiązków
wynikających z przepisów prawa,
a ich administrator ma obowiązek
dochować wszelkich starań, aby dane
zbierane były tylko w określonym
przepisami celu i zakresie.
Pracodawca ma obowiązek poznać stanowisko organizacji związkowej, co do imiennie oznaczonych
osób, korzystających z jego ochrony,
jednakże tylko pod warunkiem, że
w swoim żądaniu przedstawi jego cel,
tzn. powoła się na zamiar przewidziany np. w art. 38 lub 52 Kodeksu pracy. Dlatego nie jest właściwym kierowanie ogólnego pytania dotyczącego
imiennej listy osób objętych obroną
związku zawodowego bez wskazania powyższych celów.
Uchwała ta rozstrzyga wątpliwości pracodawców, co do sposobu
i trybu występowania w sprawie informacji o pracownikach korzystających z obrony związkowej.
Dział Prawny ZR
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