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BIURO PORAD DLA KOBIET
Regionalna Sekcja Kobiet NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowowschodniego utworzyła Biuro Porad dla Kobiet. Jego celem
będzie udzielanie pomocy kobietom we wszelkich dziedzinach życia codziennego.
Ze swoimi problemami można zwracać się osobiście w trakcie
dyżuru biura lub za pośrednictwem skrzynki e-mail: sekcjakobiet.
lublin@wp.pl. Pierwsze spotkanie odbędzie się 15 lutego o godz.
15:30. Serdecznie zapraszamy, zarówno osoby chcące uzyskać
porady, jak i umiejące ich udzielić.

• Józef Wiktor Gierczak ps.
„Wiktor” 1926-2011 – Józef
Kaczor – str. 10-11.
• 1 % podatku. Fundacja Ruchu
Solidarności Rodzin – str. 12.

KARTKA Z KALENDARZA
Tłusty Czwartek – kulminacja karnawału
Tłusty Czwartek prawie każdemu dziś kojarzy się z górą
pączków i innych smakołyków.
Zjadamy ogromne ilości tych
pyszności, obdarowujemy się
nimi nawzajem. Istnieje nawet przesąd, że każdy, kto nie
zje pączka w Tłusty Czwartek,
sprowadzi na siebie pecha.

Jednak nie zawsze ostatni czwartek przed Wielkim
Postem tak wyglądał. Przed
sześciuset laty, kiedy tradycja ta zaczęła się rodzić, Tłusty Czwartek niekoniecznie
przypadał w czwartek! „Święto pączków”, wówczas zwane
Combrem, obchodzono alternatywnie we wtorek, poprzedzający Środę Popielcową.
Pączki, z których dziś słynie
ten wyjątkowy dzień, również
nie były w średniowieczu najpopularniejszą ani specjalnie znaną w Polsce przekąską. Mówiono natomiast, że tyle razy należy skosztować takich dań, jak
boczek, słonina, obficie kraszona kapusta i różnego rodzaju
mięsiwa, „ile razy kot ogonem
ruszy”. Miało być i na talerzu,
i w kielichu „na bogato”.
Dziś Tłusty Czwartek obchodzą wszyscy, niezależnie od
wieku czy płci. Nasze prababki
pamiętają jednak czasy, a było
tak do XIX wieku, kiedy święto
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to było zarezerwowane tylko
dla kobiet. Był to dzień hulanek i zabaw mężatek, czasem
również młodszych dziewcząt.
Stąd nazwa „babski comber”:
„Kiej ostatki, to ostatki, cieszcie się dziouchy i matki! Kiej
ostatki, to ostatki, niech tańcują wszystkie babki! Kiej ostatki, to ostatki, niech
się trzęsą babskie
zadki!”.
Sama
nazwa
„comber” pochodzi od niemieckich
określeń zampern,
schampern
lub
schempern, oznaczających dosłownie
„swawolenie
w maskach na ulicy”. Zwyczaj tłustoczwartkowych zabaw przywędrował również najprawdopodobniej z Niemiec.
W tym dniu tańczono, śpiewano
i pito ogromne ilości piwa, nie
tylko w domach, ale także wesoło bawiono się na ulicach.
Jednak już od
XVIII wieku zwyczaje świętowania
Tłustego Czwartku
zaczęły się powoli
zmieniać. Tłuste,
typowo
staropolskie dania zaczęły
wypierać przybyłe
z Wiednia delikatne
racuchy, placuszki,
a przede wszystkim
pączki i faworki,
zwane w niektórych rejonach chrustem. Dziś Tłusty
Czwartek
stracił
wiele ze swojego pierwotnego, magicznego znaczenia.
Jest on jednak nadal świętem,
a więc czasem sacrum, czasem
„przebierania miary”, wreszcie

czasem, kiedy mamy społeczne przyzwolenie na łamanie
tabu w postaci przepisów kościelnych! Jest to dzień, kiedy nieoficjalnie można tracić
„umiarkowanie w jedzeniu i piciu”, bez narażania się na konsekwencje duchowe popełnienia takiego występku. W wielu
środowiskach zachowano też
jeszcze zwyczaj „babskich
combrów”- panie we własnym
towarzystwie tańczą, plotkują, urządzają różne konkursy
– jeden z najpopularniejszych
w tym dniu, to picie piwa na
czas. Po drwinach z pierwiastka męskiego pozostał jednak
już tylko „hymn” dzisiejszych
babskich combrów: „Gdzie ci
mężczyźni, prawdziwi tacy?”.
Każdy zwyczaj, każda tradycja warta jest kontynuowania.
Dzięki naszemu rodzimemu
Tłustemu Czwartkowi w Chicago zaczęto obchodzić „Pączki Day”, a z okazji Channuki
Izraelici również delektują się
tymi słodkościami, nazywając

je pieszczotliwie „pontshkes”.
Dlatego warto, w imię tradycji,
uraczyć się słodkim pączkiem
w najbliższy Tłusty Czwartek.
oprac. Agnieszka Kosierb
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Pokuta i skrucha

Środa Popielcowa w kościele katolickim rozpoczyna okres
Wielkiego Postu. We wszystkich
kościołach w tym dniu posypuje się głowy wiernych popiołem
z ubiegłorocznych palm wielkanocnych, a księża przypominają
o śmierci, przemijaniu i znikomości rzeczy ziemskich słowami: „Pamiętaj człowieku, że
z prochu powstałeś i w proch się
obrócisz”. Rytuał ten, wprowadzony do liturgii około IV wieku,
przez sześć stuleci był przeznaczony tylko dla osób publicznie
odprawiających pokutę. Przez
cały okres Wielkiego Postu mieli
oni zakaz wstępu do kościoła, by
pojawić się w świątyniach dopiero w Wielki Czwartek. Z czasem
sypanie popiołu na głowy stało
się obrzędem stosowanym wobec wszystkich wiernych.
Obrzędy kościelne wyznaczały także koniec zabaw zapustnych, ale jeszcze na początku XX w. zabawy, psoty i różne
zwyczaje zapustne trwały przez
całą Środę Popielcową. W Środę Popielcową lub w ostatni,
zapustny, wtorek przed północą
w karczmach całej Polski odbywały się spotkania i zabawy.
Pod koniec dnia ustępowały
one wielkopostnej powadze.
Starannie myto i wyparzano
wszystkie naczynia, a patelnie
i rynienki wyrzucano przez okno
do sadu albo wynoszono na
strych. W ten sposób manife-

stowano gotowość
do wielkopostnych
umartwień. Obecnie ścisły post
obowiązuje tylko
w Środę Popielcową i Wielki Piątek,
ale cały okres Wielkiego Postu to czas
umartwień

i nawrócenia.
Zwyczaj posypywania głów popiołem
był znany także u starożytnych
Greków,
Egipcjan i Arabów
i we wszystkich kulturach oznaczał pokutę
i skruchę. W niektórych regionach panują lokalne zwyczaje
i tak np. w Hiszpani organizuje się, na
znak
zakończenia
karnawału – okresu obżarstwa,
„pogrzeb sardynki” (entierro de
la sardina). Wypchanej kukle
sardynki pokaźnych rozmia-

Czy wiecie, że ...
Potrzeba 24 mln pokoleń,
żeby ze ssaka wielkości myszy
powstał ssak wielkości słonia –
dowodzą naukowcy na łamach
tygodnika „Proceedings of the
National Academy of Sciences”.  
Po raz pierwszy naukowcy
zmierzyli, jak szybko przebiega u ssaków ewolucja w dużej
skali, tzw. makroewolucja. Analizując okres mniej więcej 70
mln lat (wyginięcie dinozaurów
miało miejsce 65 mln lat temu),
badacze dowodzą, że potrzeba 24 mln pokoleń, żeby ze
ssaka wielkości myszy wyewoluował ssak wielkości słonia.
Z kolei proces karłowacenia jest
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rów wyprawia się najpierw pogrzeb, a następnie, podobnie
jak naszą Marzannę, pali się ją
lub topi. W Peru organizuje się
podobne przedstawienie z tym,
że sardynkę zastępują skrzypce (entierro del violin). Warto
zaznaczyć, że i my mamy swój
„pogrzeb basa” – zwyczaj grze-

bania instrumentów muzycznych na Śląsku na znak nadchodzącego okresu wyciszenia.
oprac. Agnieszka Kosierb
dużo szybszy.
Wystarczy „jedynie” 100 tys.
pokoleń, żeby doszło do bardzo
zaawansowanego skarlenia –
uważają naukowcy z międzynarodowego zespołu, pracujący
pod kierunkiem Alistaira Evansa
z Monash University w Australii.
Evans wyjaśnia, że badania jego
zespołu są wyjątkowe, ponieważ
zazwyczaj naukowcy koncentrują się na mikroewolucji, czyli
drobnych zmianach ewolucyjnych zachodzących w obrębie
gatunku. „My zaś skupiliśmy się
na zmianach w dużej skali, które
dotyczą rozmiarów ciała” – dodaje.
wiadomosci.ekologia.pl/ciekawostki
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„Chcemy być dobrze zarządzani i służyć
społeczeństwu…”
Związki zawodowe, działające w LUBELSKICH ZAKŁADACH PGE DYSTRYBUCJA S.A., podjęły decyzję o powołaniu komitetu
protestacyjnego. Przyczyną

takiego kroku są plany restrukturyzacyjne,
dotyczące zakładów energetycznych
w naszym regionie.
Jedna z najbogatszych firm
w Polsce planuje zamknięcie
kilkudziesięciu zakładów na
terenie całego kraju, w tym,
między innymi, w Kraśniku, Lubartowie czy Radzyniu
Podlaskim. Poza tym planowana jest także likwidacja
około 50% posterunków Pogotowia Energetycznego. Zarząd swoje decyzje tłumaczy
spadkiem zatrudnienia. Faktycznie, jak informują związkowcy, z firmy w ostatnim
czasie odeszło wielu pracowników w ramach programu
dobrowolnych odejść. Jednak
nie zatrudniono na te miejsca
nowych pracowników, trwale
likwidując wiele miejsc pracy.
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Kolejne etaty zniknął w energetyce po zamknięciu Biur
Obsługi Klienta.
Związkowcy obawiają się,
że decyzje zarządu PGE Dystrybucja doprowadzą nie tylko do zwolnień pracowników,
ale także do obniżenia poziomu świadczonych usług.
Odbije się to na kliencie, który będzie zmuszony dłużej
czekać na pomoc z Pogotowia Energetycznego, a podstawowe sprawy związane
choćby z podpisaniem umowy będzie musiał, załatwiać…
być może w centrach handlowych albo nie wiadomo
gdzie. Niepokojąca jest także
trwała likwidacja majątku firmy, poprzez wystawianie na
sprzedaż punktów i zakładów
energetycznych.
W chwili obecnej trwają
akcje protestacyjne, mające na celu powstrzymanie
działań zarządu do czasu
ich przeanalizowania z zainteresowanymi.
Pracownicy
bowiem godzą się na łączenie zakładów, ale w logiczny
sposób. Tymczasem plany
konsolidacyjne pokazują, że
brak w nich analizy choćby
terytorialnej.
Nie łączy się
tych, którzy
są blisko siebie, ale według klucza
znanego tylko zarządzającym.
Z w i ą z kowcy i pracownicy PGE
Dystrybucja
S.A. w swoich
działa-

niach mają poparcie nie tylko
central związkowych, ale także samorządów i parlamentarzystów.
Bardzo trudna sytuacja
jest ciągle w LUBELSKIM
PKS-IE. Przekazywane milionowe wsparcie od samorządu
na niewiele się zdaje, gdyż
problem tkwi w bardzo nieudolnym zarządzaniu przedsiębiorstwem – podkreślają
związkowcy.
Sprzedawany
jest majątek firmy, likwidowane kolejne kursy, zwalniani pracownicy – tak w skrócie
można przedstawić sytuację
w PKS-ie.
Najgorszy jest
fakt, iż nikt tak naprawdę nie
czuje się odpowiedzialnym za
przedsiębiorstwo. Marszałek
województwa, ufając pismom
nadsyłanym przez poszczególne zarządy, uspokaja, że
sytuacja jest pod kontrolą.
Z kolei związkowcy i pracownicy obserwują jak z dnia na
dzień ich zakład pracy przestaje istnieć. Dlatego zapadła
decyzja o wejściu w spór zbiorowy z pracodawcą i walce
o poprawę warunków pracy.
Spór zbiorowy trwa także
w DOMU POMOCY SPO-
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ŁECZNEJ W TYSZOWCACH.
Udało się odwołać komisję
BHP, powołaną przez pracodawcę. Ustanowił on bowiem
także przewodniczącą tej komisji, nie konsultując tego
z przedstawicielami związków zawodowych. Poza tym
cały czas trwają prace nad
unormowaniem relacji między pracodawcą a związkami
zawodowymi.
SPÓŁDZIELCZE
KASY
OSZCZĘDNOŚCIOWOKREDYTOWE
powstały
z inicjatywy „Solidarności”.
Tworzone w latach ’90 miały na celu wsparcie najuboższych. Dziś funkcjonują jako
samodzielne jednostki ekonomiczne. Ale okazuje się,
że nawet tam Komisje Zakładowe NSZZ „Solidarność”
mają poważne problemy
z ułożeniem poprawnych relacji z pracodawcą. Najlepszym na to dowodem jest
sytuacja w SKOK im. Unii Lubelskiej w Lublinie. Jak dowiadujemy się od przewodniczącej, nagminnie łamane
są tam prawa pracownicze.
Brakuje stabilnych zasad
wynagradzania, a ostatnio
zaczęły się także zwolnienia.
Poza tym pojawiły się incydenty związane z degradacją
członków związku i obniżaniem im pensji. Sam prezes jest przeciwny istnieniu
związków zawodowych na
terenie jego jednostki. Pracownicy chcą jedynie normalizacji stosunków pracy,
tak by możliwe było spokojne wykonywanie obowiązków i dbanie o rozwój zakładu pracy. W chwili obecnej
w SKOK im. Unii Lubelskiej
trwają kontrole, zarówno
Państwowej Inspekcji Pracy, jak również wewnętrzna
kontrola Kasy Krajowej.
Agnieszka Kosierb

Z
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STANOWISKO nr 13/XXIV/2012
Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”
z dnia 01 lutego 2012 r.
ws. konsolidacji Rejonów Energetycznych
Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” stanowczo sprzeciwia się planom konsolidacji Rejonów Energetycznych
PGE Dystrybucja w naszym regionie.
Wspomniane plany są działaniem zarówno na szkodę pracowników PGE Dystrybucji, jak również klientów wspomnianego zakładu.
Podjęte kroki konsolidacyjne wskazują na brak analizy sytuacji rynkowej, a także ujawniają brak logiki w planach łączeniowych.
Nie możemy godzić się na pominięcie zainteresowanych tą sytuacją pracowników w rozmowach i planowanych zmianach.
Powyższe plany spowodują zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego kraju, pogorszenie jakości świadczonych usług, a co najgorsze – przyniosą likwidację wielu miejsc pracy.
Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” popiera działania podjęte przez Międzyzakładowy Komitet Protestacyjny, a jednocześnie oczekuje wstrzymania prac konsolidacyjnych do
momentu uzgodnienia projektu z zainteresowanymi grupami.

„Solidarność” mówi:
NIE dla ACTA!
Lublinianie przyłączyli się do
ogólnopolskiego protestu przeciwko wprowadzeniu ACTA. 26
stycznia, pod ratuszem w Lublinie, ponad tysiąc osób manifestowało swoje niezadowolenie
z decyzji rządu. „Wolność słowa”,
„Precz z komuną”, „Donald do
milicji”, „Panie Tusk, gdzie Twój
mózg?”, „Kto nie skacze ten za
ACTA”, „Hop, hop, hop, kto nie
skacze, ten z PO” - takie hasła
padały podczas protestu.
Spod ratusza uczestnicy manifestacji przeszli pod Urząd Wojewódzki, żeby przekazać wo-

jewodzie pismo, wyrażające ich
sprzeciw wobec kontrowersyjnej
umowy. Protest przebiegał bardzo spokojnie. Młodzi ludzie, bo
to głównie oni głośno wyrażają
swoje niezadowolenie z działań
rządzących, podpisali także petycję skierowaną do premiera Donalda Tuska, wyrażającą niezadowolenie ze zmian, jakie niesie
ze sobą ACTA.
Lubelska „Solidarność” również przyłączyła się do protestu,
wspierając działania przeciwko
ACTA.
Agnieszka Kosierb

STANOWISKO KK nr 8/12 ws. umowy ACTA
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podziela powszechnie formułowane wątpliwości dotyczące właściwej ochrony praw obywatelskich
w przypadku podpisania i ratyfikowania umowy ACTA. Niedopuszczalny jest brak konsultacji społecznych i publicznej debaty w trakcie
prac przygotowawczych nad przyjęciem tak ważnego dokumentu.
Komisja Krajowa solidaryzując się ze środowiskami protestującymi
przeciwko trybowi przyjęcia i zapisom ACTA, wzywa rząd RP do zawieszenia decyzji podpisania i ratyfikowania umowy ACTA oraz żąda
przeprowadzenia publicznej debaty nad jego treścią.
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Protektor S.A. złamał
prawo!
Zakończył się trwający ponad trzy tygodnie protest
w LZPS sp. z o.o. 26 stycznia br. podpisano porozumienie pomiędzy protestującymi a przedstawicielami
zarządu spółki kapitałowej Protektor S.A.
Wynegocjowane warunki
pozwalają stwierdzić, iż postulaty strony związkowej
zostały spełnione w około 50
%. Nie możemy mówić o sukcesie, ale niewątpliwie jest to
osiągnięcie, które można zaliczyć na plus – mówił przewodniczący ZR, Marian Król,
na konferencji prasowej 3 lutego.
Efektem
porozumienia
było spotkanie wszystkich
zwolnionych
pracowników
z pracodawcą i podpisanie
przedsądowej ugody. Ma ona
na celu przyspieszenie zawarcia ugody w sądzie. Dzięki temu istnieje możliwość
wypłaty odszkodowań dla
byłych pracowników LZPS od

lipca br., w comiesięcznych
ratach, do końca roku. Poza
tym ruszyła już pierwsza tura
wypłat odpraw dla protestujących.
Znamy już także wyniki
kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, która stwierdziła
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naruszenie prawa. Efektem tego jest skierowanie
sprawy do sądu z zarzutami wobec likwidatora, pana
Pawła Strączyńskiego oraz
głównej księgowej LZPS.
Do najważniejszych zarzutów należy brak konsultacji
ze związkami zawodowymi w sprawie zwolnień oraz
wypłacanie pieniędzy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na bieżącą
działalność firmy. Kontrola
PIP tylko potwierdziła to,
o czym związkowcy mówili
od samego początku trwania protestu.
Również lubelska prokuratura podjęła czynności
w sprawie łamania praw pracowniczych
w
LZPS.
W tej sprawie 1 lutego br. był
przesłuchiwany przewodniczący
Zarządu Regionu Środk o w o w schodniego
NSZZ „Sol i d a r n o ś ć ”,
Marian Król.
Udzielił obszernych
wyjaśnień, dotyczących postępowania zarządzających
spółką LZPS.
Na chwilę obecną sytuacja zwolnionych pracowników jest w miarę stabilna, ale to nie oznacza, że
związki zaprzestały działań

w tej sprawie. Zamierzamy
stale monitorować, na tyle,
na ile jest to możliwe, działania prokuratury i pozostałych służb, do których kierowaliśmy doniesienia. Poza
tym planujemy wystąpić do
środowisk opiniotwórczych
o zajęcie stanowiska w sprawie zarządzających spółką
kapitałową Protektor S.A.
Chcielibyśmy, aby tacy pracodawcy, którzy z premedytacja łamią prawo, nie mogli w przyszłości korzystać
z zamówień publicznych,
a także, by zamówienia
z sektora publicznego były
realizowane w naszym kraju, a nie poza jego granicami, czy też poza granicami
województwa. – powiedział
Marian Król.
Wysłany też został list
otwarty do Lubelskiego Komendanta
Wojewódzkiego
Policji w sprawie niedopełnienia obowiązków przez
funkcjonariuszy
podczas
trwania protestu. List jest
efektem odesłania do ZR
przez komendanta policji petycji, którą związkowcy złożyli podczas manifestacji 17
stycznia br.
Agnieszka Kosierb
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INACZEJ NIE ZNACZY GORZEJ
Pracownicy regionalnej „Solidarności” nie tylko organizują
i prowadzą szkolenia dla innych,
ale sami także się dokształcają.
Na początku lutego mieli okazję pogłębić swoje umiejętności
na 2-dniowym szkoleniu z „Zarządzania zmianą” połączonym
z elementami obsługi klienta.
Jak wytłumaczył prowadzący –
Michał Kozioł – każdy do zmiany
musi dojrzeć we własnym tempie.
Uświadomił
szkolącym się,
że na zmianę nie mają
wpływu,
bo
dokonuje się
ona w świecie
zewnętrznym,
nie można się
na nią przygotować, bo jest
nieplanowana
i
zachodzi
praktycznie
w każdym momencie naszego życia. Natomiast od każdego
zależy, jak na tę zmianę zareaguje
i jak się do niej odniesie. Oczywiście łatwiej wpasować się w zmia-

Okiem
związkowca
Ostatnio czytam, patrzę, analizuję
i dochodzę do wniosku, że z każdej strony
dopadają nas tylko smutne informacje,
negatywne emocje… Dlaczego tak
chętnie dzielimy się tym, co nas boli, co
nas spotyka złego, a nie mówimy o dobrych wydarzeniach w naszym życiu?
Przecież nie jest tak, że wokół jest
tylko samo zło, nędza i rozpacz…
Ja sama bardzo się cieszę, że mam
wokół ludzi, na których zawsze mogę
liczyć. I to zarówno pośród bliskich,

nę, gdy wywołuje ona pozytywne
odczucia. Uczestnicy kursu mieli
okazję sprawdzić, na jakim etapie
dostosowania do zmiany znajdują
się obecnie: zaprzeczenia, oporu,
eksperymentowania czy zaangażowania. Wbrew pozorom nie
tak prosto przejść od twierdzenia
„Coś się w otoczeniu zmienia,
ale mnie to nie dotyczy” do „Dzięki zmianie lepiej funkcjonuję”.
I choć wszystko to wymaga cza-

su, tylko dokonanie wewnętrznej
transformacji daje nam szansę
na kolejny krok w przód. Tylko od
nas zależy czy zachodzące zmia-

ny będą nas zniechęcać, czy motywować.
Kursanci zgodzili się, że od naszego nastawienia do problemu
zależy wybór odpowiedniej drogi
do jego rozwiązania. Tak jest również w przypadku obsługi klienta. My mamy wpływ na to, czy
osoba przychodząca do nas po
pomoc wyjdzie zadowolona czy
zniechęcona. Z klientem mamy
do czynienia jedynie przez chwilę, ale musimy pamiętać, że jest
to taki sam człowiek jak my, pełen emocji, doświadczeń dobrych
i negatywnych, o różnej osobowości. Oczekuje od nas zrozumienia,
wskazania drogi wyjścia z trudnej
sytuacji, czy po prostu wysłuchania. Podchodząc do każdego indywidualnie i z uśmiechem sprawimy, że negatywne nastawienie
zostanie zastąpione sympatią
i wdzięcznością.
Uczestnicy szkolenia uświadomili sobie, że ich postawa
ma wpływ nie tylko na ich życie,
ale również i na zachowanie
innych ludzi.   A najważniejsza
zmiana zawsze dokonuje się
wewnątrz.
Renata Lesicka

Łyk pozytywnej energii …
jak i w pracy. Bo chyba nie ma nic
ważniejszego w życiu od przyjaźni
i miłości. Warto w nie inwestować swój
czas i cieszyć się z bycia razem. Dzielić
się sprawami ważnymi i tymi błahymi…
Daje to siłę i energię do pokonywania
zwykłych, codziennych trudności.
A poza tym pozytywne nastawienie
do życia pozwala nam pokonywać stres,
zdenerwowanie. A stąd już tylko krok
do sukcesu… Nawet psychologowie
potwierdzają, że nasze nastawienie i samopoczucie mają wpływ na to, co robimy
i jak radzimy sobie z pokonywaniem
trudności. I co najważniejsze… nie
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twórzmy problemów tam, gdzie jeszcze
ich nie ma… Tych prawdziwych, istniejących jest wystarczająco dużo. Po
co przywoływać jeszcze te, których nie
ma? Na koniec najważniejsze – uśmiechajmy się do siebie i mówmy sobie o dobrych, miłych sprawach. Bo życie jest
piękne… mimo szarej codzienności…
Warto czasem się zatrzymać i zobaczyć,
że świeci słońce, a już niedługo świat się
zazieleni i będzie ciepło… Pozdrawiam
z uśmiechem wszystkich, którzy ten
splot myśli przeczytają i mam nadzieję,
że też się do mnie uśmiechniecie…:-)
~obserwatorka
Str. 7

Dział
Prawny
informuje:

Imienna lista – kiedy pracodawca
ma prawo o nią wystąpić?

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2012 r. (sygn. akt III PZP 7/11)
Nieudzielenie przez zakładową organizację związkową żądanej przez pracodawcę informacji o pracownikach korzystających z jej obrony, nie zwalnia pracodawcy z obowiązku zawiadomienia organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę,
jeżeli nieudzielenie tej informacji było uzasadnione ochroną danych osobowych (art. 38 §
1 k.p., 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. oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 i art. 26 ust. 1 pkt 1
i 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.).

Komentarz Bartłomieja Kozyrskiego,
specjalisty d/s prawnych
Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”
Podkreślić należy, iż Sąd Najwyższy nigdy
wcześniej nie podjął się rozważania przedmiotowego problemu w kontekście ustawy
o ochronie danych o osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 101
poz. 926).
W tej sprawie Pracodawca zwrócił się
do organizacji związkowej o przekazanie
imiennej listy pracowników, którzy korzystają z obrony organizacji związkowej.
Podczas rozprawy w sądzie I instancji oraz
w odpowiedzi na apelacje pozwanego nie
kwestionowałem prawa pracodawcy do pozyskiwania informacji o pracownikach korzystających z obrony związkowej, lecz
sposób realizacji tego prawa.
Pracodawca
w
swoim
wystąpieniu
o przekazanie imiennej listy pracowników nie wskazał żadnego celu swojego
wystąpienia. Wystąpienia Pracodawcy nie
było związane z zamiarem wypowiedzenia
umowy o pracę czy też z rozwiązaniem bez
wypowiedzenia umowy o pracę. W mojej
ocenie powództwo było zasadne i w pełni zasługiwało na uwzględnienie, ponieważ
Pracodawca wypowiadając umowę o pracę
powódce nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 38 Kodeksu pracy. Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie VII Wydział
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych uznał, iż
dokonane przez pozwanego wypowiedzenie
powódce umowy o pracę, zostało dokona-
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ne z naruszeniem przepisów dotyczących
rozwiązywania umów za wypowiedzeniem
tj. art. 38 Kodeksu pracy. Strona pozwana
złożyła apelacje, a Sąd Okręgowy VII Wydział Pracy w Lublinie przekazał sprawę do
Sądu Najwyższego w celu rozstrzygnięcia
zagadnienia prawnego budzące poważne
wątpliwości
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. Odmowa udzielenia odpowiedzi przez zakładową organizację związkową na żądanie pracodawcy, który w swoim
wystąpieniu nie wskazał żadnego celu, nie
oznacza, że jest on zwolniony od obowiązków
wynikających art. 38 kodeksu pracy. Żądanie
Pracodawcy nie czyniło zadość treści art. 26
ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych, bowiem nie określono w nim żadnego
celu wnioskowanej informacji.
Takie rozstrzygnięcie Sąd Najwyższego
jest przełomowe i ma ogromnie znaczenie
w perspektywie ochrony danych osobowych.
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Z K O M I S J I KRAJOWEJ

Co może grozić pracownikowi, gdy ZUS ustali,
iż wykorzystuje on zwolnienie lekarskie niezgodnie
z jego celem?
W sytuacji, gdy ZUS stwierdzi po kontroli osoby przebywającej na zwolnieniu lekarskim, że wykorzystuje ona go niezgodnie z jego celem, taka osoba traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres objęty
tym właśnie zwolnieniem lekarskim. Ponadto pracodawca może nawet rozwiązać z takim p r a c o w n i k
i e m umowę o pracę, bez wypowiedzenia, z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków
pracowniczych.
Trzeba bowiem pamiętać, że nawet zwolnienie lekarskie opatrzone kodem, że chory może chodzić nie
uprawnia danej osoby do wykonywania wszystkich czynności. Oczywiście zawsze można zakwestionować decyzję pozbawiającą prawa do świadczenia, czy rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia,
jednakże trzeba wtedy wykazywać, że podejmowało się tylko takie czynności, które były niezbędne do
codziennej egzystencji i nikt z domowników nie mógł ich wykonać. W orzecznictwie sądowym przyjmuje
się, że wykonywanie czynności mogących przedłużyć okres niezdolności do pracy jest zawsze wykorzystywaniem zwolnienia niezgodnie z jego celem. Celem zwolnienia od pracy jest zaś odzyskanie przez
ubezpieczonego zdolności do pracy.
oprac.: Dział Pomocy Związkowej Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
SIS 5

Obowiązki pracodawcy w czasie mrozów
Temperatury spadły mocno poniżej zera. Warto pamiętać, że w związku z pogodą pracodawca ma
również określone obowiązki.
Zgodnie z prawem minimalna temperatura w pomieszczeniach pracy powinna wynosić 18 st. C.
Chodzi o pomieszczenia biurowe i takie, w których wykonywane są lekkie prace fizyczne. W pomieszczeniach, w których wykonywane są ciężkie prace fizyczne, przy liniach produkcyjnych musi
być minimum 14 st. C (chyba, że względy technologiczne na to nie pozwalają). Wiele prac fizycznych
wykonywanych jest na świeżym powietrzu. W takim wypadku pracodawca powinien zapewnić pracownikom pomieszczenia do ogrzania się. Takie pomieszczania powinny znajdować się w pobliżu stanowisk pracy, dawać schronienie przed opadami atmosferycznymi i niską temperaturą, a także pozwolić
na przygotowanie ciepłego posiłku. W takich pomieszczeniach powinna być zapewniona temperatura
minimalna w wysokości 16 st. C. Pomieszczenie też powinno być odpowiednio duże. Na każdego pracownika musi przypadać minimum 0,1 mkw powierzchni. Gdy nie ma możliwości zapewnienia takiego
pomieszczenia, pracodawca zobowiązany jest zorganizować w pobliżu miejsca pracy źródła ciepła,
np. koksowniki. Przy temperaturze niższej niż 10 st. C (od 1 listopada do 31 marca) pracodawcy powinni pamiętać o zapewnieniu ciepłych napojów dla pracowników w ilości zaspokajającej potrzeby
pracowników. Z kolei jeżeli pracownik wykonuje na otwartej przestrzeni prace związane z wysiłkiem
fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, w okresie zimowym
(za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca) pracodawca ma obowiązek
zapewnić posiłki regeneracyjne. Stanowiska, na których powinny być wydawane posiłki i napoje ustala pracodawca w porozumieniu ze związkami zawodowymi bądź z przedstawicielami pracowników.
Informacje takie powinien zawierać również regulamin pracy.
Ponadto pracodawca zobowiązany jest zapewnić środki ochrony indywidualnej w sytuacjach, kiedy nie
można uniknąć zagrożeń lub nie można ich wystarczająco ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy.
SIS 5
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„Solidarność” i Solidarna Polska razem!
Jacek Kurski, europoseł Solidarnej Polski,
udzielił poparcia dla inicjatywy NSZZ „Solidarność” w sprawie przeprowadzenia referendum dotyczącego podwyższenia wieku
przechodzenia na emeryturę. W obecności
mediów, na konferencji prasowej 9 lutego,
złożył podpis pod wnioskiem kierowanym do
sejmu.
„Solidarność” poparła akcję Europejskiej
Inicjatywy Obywatelskiej, dotyczącą pakietu klimatycznego. Wprowadzenie pakietu
w obecnym kształcie grozi Polsce, w tym także Lubelszczyźnie, znacznym obciążeniem
dla gospodarki. Dlatego od 1 kwietnia będą
zbierane podpisy w krajach unii, w tym także
w Polsce, pod wnioskiem o zawieszenie pakietu klimatycznego.
Ponadto poseł Kurski zwrócił uwagę na
podstawowe problemy dotyczące zarówno Polski, jak i Lubelszczyzny. Podkreślał, iż
w czasie trwania polskiej prezydencji w Unii
Europejskiej zostały zaniedbane kwestie dopłat do rolnictwa. Jest to istotna sprawa dla
naszego rolniczego regionu. Polscy rolnicy
tracą rocznie 150 euro dopłaty do hektara
w porównaniu choćby z ich kolegami z Niemiec.
Polski rząd nie zadbał także o zabezpieczenie

kwestii wydobycia gazu łupkowego na terenie naszego kraju. Jak podkreślał europoseł,
istnieje realne zagrożenie zakazu wydobycia
tego surowca, na wniosek Rosji i Francji.

Na zakończenie przewodniczący ZR, Marian Król, zdecydowanie zaakcentował fakt
poparcia „Solidarności” dla wszystkich ugrupowań i ruchów, które wspierają inicjatywy
związku, dotyczące poprawy warunków życia
obywateli naszego kraju.
Agnieszka Kosierb

Józef Wiktor Gierczak
ps. „Wiktor” 1926-2011
Miałem
szczęście
znać osobiście śp. Józefa Gierczaka ps. „Wiktor”. Poznałem go w latach 70-tych przez
wuja mojej żony, Józefa Kasiaka
„Luśnię”. Obaj walczyli w oddziale AK „Szarugi”. Oddział ten,
utworzony z członków ZWZ-AK
w 1943 r., w ramach akcji „Podkomornik”, odbierał zrzuty sprzętu bojowego i Cichociemnych
w okręgu Lubelskim AK. Przybliżę jedną z wyjątkowych operacji
„MOST 1”, w której brał udział.
W nocy 15/16 kwietnia 1944r.,
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na polach w Matczynie k./Bełżyc, wylądował, po raz pierwszy
w okupowanej Polsce, samolot
Dakota z Brindisi ze sprzętem
i Cichociemnymi. Po półgodzinnym postoju szczęśliwie wystartował w drogę powrotną, zabierając kurierów i ważne materiały
wywiadowcze. Zabrano też plecak ziemi z Polski na grób generała Sikorskiego. Działo się to
wszystko w głębokiej konspiracji,
pod bokiem Niemców.
Był jednym z tych, którzy jako
ostatni widzieli żywego dowódcę
Okregu AK Miasta Lublina, generała Tumidajskiego „Marcina”, na

ul. Złotej 3 (koniec lipca 1944r).
„Wiktor” składał mu meldunek
o rozbrojeniu zgrupowania kpt
„Młota” w Polanówce. Zameldował o aresztowaniu partyzantów „Jemioły”, przesłuchiwaniu
(ścieżka zdrowia) przez NKWD
w Chełmie. „Wiktor” uciekł stamtąd dzięki pomocy polskich żołnierzy. Uniknął zsyłki. Generała
„Marcina” aresztowano i wywieziono do Związku Sowieckiego,
skąd już nie wrócił.
Spotkania z wujem „Luśnią”,
„Wiktorem”, „Szarugą”, „Grzegorzem”, „Tadkiem” (Stanisław
Marczewski) i innymi, które od-
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bywały się często w Annopolu
i w różnych miejscach Lublina,
wprowadziły mnie w nieznany mi
wcześniej świat walk partyzanckich na Lubelszczyźnie. Miałem
o tym tylko mgliste pojęcie – pochodzę z Galicji (Korczyna koło
Krosna). Wtedy, w połowie lat 70tych, wszytko było tajne, poufne,
z niedomówieniami. Donosiciele,
tajni współpracownicy (TW) węszyli i „rozpracowywali”.
„Opłatki Noworoczne” czy
„Jajeczka Wielkanocne” „Szarugowców” organizowane były
przez wuja „Luśnię” w dużej konspiracji. Wmurowywano tablice
pamiątkowe w kościołach, przesyłano konspiracyjnie materiały
na Zachód, gdzie ukazywały się
drukiem, poza zasięgiem cenzury, dzięki Jerzemu Krzyżanowskiemu „Szpicowi”, profesorowi
literatury polskiej na uniwersytetach Michigan, Colorado, Ohio
w USA. Książka „U Szarugi” mogła się ukazać w Polsce dopiero
w 1996 r.
Wielka była moja radość, gdy
po powstaniu NSZZ „Solidarność” na UMCS, w „pierwszej
linii” tworzących ten Związek, zobaczyłem mgr Józefa Gierczaka
„Wiktora”. Był wtedy wieloletnim,
cenionym pracownikiem Instytutu Chemii UMCS. Na pierwszym
zebraniu wyborczym NSZZ „S”
został wybrany Społecznym Inspektorem Pracy. Działaliśmy
w tej samej, pierwszej Komisji
Zakładowej NSZZ „S” UMCS.
Nasze „partyzanckie” znajomości bardzo się wzmocniły. Po
wprowadzeniu stanu wojennego był „duszą” strajku na „małej
chemii” UMCS, a potem aktywnie
działał w podziemiu „S”. Z pomocą swoich kolegów z partyzantki ukrywał ludzi, robił przerzuty
i kolportaż „bibuły”. Był „pomostem” między podziemiem AK a
podziemiem „S”.
Wiedział co to niebezpieczeństwo z własnych przeżyć. Nie-

wiele o nich mówił, zasłaniając
się tajemnicą. Dopiero na emeryturze, podczas działalności
w Kole Emerytów „S” UMCS i
w Zarządzie Regionu „S” uchylił
rąbka tajemnicy sprzed lat.
Ostatnimi laty odwiedzałem
go w domu, gdyż podupadał na
zdrowiu. Przy kieliszku nalewek, których był niedościgłym
wytwórcą i koneserem, zwierzał mi się ze swojej działalności
w WiN. Jako „żołnierz wyklęty” brał
udział w walce z terrorem Urzędu
Bezpieczeństwa i wojskowych
„utrwalaczy władzy ludowej”.
Idąc na spotkanie z „Zaporą”,
w czerwcu 1945 r., natknęli się
w okolicach Nałęczowa na patrol
NKWD i UB. Doszło do strzelaniny. Został ranny w rękę. „Wiktor”
był o krok od śmierci, a ręce groziła amputacja. Tylko dzięki angielskim opatrunkom z penicyliną
(z wojennych zrzutów) ręka została uratowana. W życiorysie
napisze, że to było pod Kłodnicą
w starciu z Niemcami w czerwcu
1944 r.
W wielkiej tajemnicy, w 2010r.,
powiedział mi o swoim udziale
w planowanym wyroku podziemia na słynnego kata sądowego
UB w Lublinie, Adama Humera. „Ile to ludzi, moich kolegów
żyłoby gdyby zamach się udał”
- mówił. Likwidacja innego donosiciela, Hersza Blanka, doszła
do skutku (listopad 1944).1 Albo
sprawa Alojzego Srogi, jego kolegi ze studiów chemicznych, który
zwalczał oddziały AK WiN, za co
był odznaczony przez PRL, a potem jego imieniem nazwano ulicę
w Lublinie. Na zajęcia w czasie
studiów chemicznych (koniec lat
czterdziestych XX w.) przychodził
z pistoletem! Dla obrony, czy dla
postrachu? Śp. Józef Gierczak
był orędownikiem zmiany nazwy
tej ulicy, pisał pisma. Chyba nazwę zmieniono.
Dlaczego w oficjalnym życiorysie przeinaczał fakty albo
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zatajał? Przekazywał niektóre
informacje żonie Danucie. Wymagają one dodatkowego opisu.
Był skromny i honorowy. Może
bał się, że zostanie zaliczony
do „bandytów”, jak nazywano „żołnierzy wyklętych” z WiN
i NSZ? Pamiętajmy, że jeszcze
w 2001 roku, podczas debaty
w radzie miejskiej Lublina, na
temat nadania nazwy „Rondo
NSZ” żołnierze NSZ i WiN byli
oskarżani o współpracę z Niemcami przez radnych SLD !
Bardzo bolał nad tym, że
przelana krew partyzantów
i poświęcenie ludzi „Solidarności” idą na marne. Że roztrwoniono polską gospodarkę, polską niezależność, że nie ukarano zbrodni UB, SB, że przy
„okrągłym stole” skumano się
z komunistami, że nie przeprowadzono lustracji… Ale cały
czas miał nadzieję, że sprawiedliwość i prawda zwycięży.
Na NSZZ „Solidarność” czekał
przecież ponad 30 lat. Dopiero
„Solidarność” pozwoliła odsłonić prawdę o AK, NSZ, WiN.
Niestety, nie do końca. Wiele tajemnic odeszło na zawsze wraz
z bohaterami tamtych czasów.
Działanie i praca w „Solidarności” śp. Józefa Gierczaka „Wiktora”, jako żołnierza AK, była swoistą sztafetą pokoleń. Sztafetą
Armii Krajowej do „Solidarności”,
przekazywaniem poczucia patriotyzmu, pragnienia sprawiedliwości i bezkompromisowej walki
o Wolną Polskę.
Tym ideałom pozostał Józef
Gierczak „Wiktor” wierny do końca.
Józef Kaczor
1

Armia Krajowa na środkowej i południowej Lubelszczyźnie
i Podlasiu – matriały sesji naukowej KUL 1985, pod redakcją Tomasza Strzembosza, Wydawnictwo KUL, 1993, s. 228.
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Człowiek jest wielki nie
przez to, co posiada, lecz przez
to, kim jest; nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się
z innymi.
Jan Paweł II

Fundacja Ruchu
Solidarności Rodzin
20-109 Lublin, ul. Królewska 3,
tel. 81/532-08-11 wew. 31 lub 26
fundacja.lublin@solidarnosc.org.pl
www.fundacjaruchusolidarnoscirodzin.pl

Organizacja Pożytku Publicznego
Nr KRS 0000088689
Nr konta: Bank PEKAO SA III O/Lublin
88 1240 2382 1111 0000 3895 8209
Podaruj nam swój

1% podatku
lub dowolną kwotę pieniędzy

Zadbaj, aby Twój podatek
został należycie wykorzystany.
Ty decydujesz!
Będziemy wdzięczni, jeśli powiesz o naszej akcji swoim
znajomym, przyjaciołom i rodzinie.

Fundacja Ruchu Solidarności Rodzin jest organizacją pożytku publicznego.
Osoby, które w ciągu roku zarobiły opodatkowane pieniądze,
mogą przekazać 1 % należnego
podatku na konto Fundacji.
W związku z kończącym się
rokiem rozliczeniowym 2011 pragniemy zwrócić się do Państwa
z prośbą o wsparcie finansowe
Fundacji Ruchu Solidarności Rodzin i przekazanie 1% kwoty podatku na działalność statutową
Fundacji.
Równocześnie
składamy
serdeczne podziękowania tym
z Państwa, którzy wspierali nas do tej pory. Dziękujemy
serdecznie za zaufanie, jakim
nas obdarzyliście. Dzięki Wam
możemy
działać
konkretnie
i celowo. Razem z Wami możemy pomagać dzieciom potrzebującym, chorym i pokrzywdzonym
przez los.
Fundacja Ruchu Solidarności Rodzin została założona
20 marca 1992 roku. Jej głównym przesłaniem, od 20 lat,
jest służenie dobru człowieka,
we wszystkich formach optymalizujących warunki życia
i rozwoju. Wszystkie działania
prowadzone przez Fundację
na rzecz potrzebujących dzieci,
z ubogich rodzin i osób niepełnosprawnych, mogą być realizowane dzięki ludzkiej życzliwości.
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