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Fundacja „Ruch Solidarności Rodzin” 
posiada status 

Organizacji Pożytku Publicznego, 
potwierdzony przez Sąd Rejonowy w Lublinie, 

nr KRS: 0000088689

Głównym	przesłaniem	Fundacji	jest	poprawa	warunków	życia	oraz	
stwarzanie	 możliwości	 rozwoju	 polskim	 rodzinom.	 Funkcjonujemy	
również	 w	 sferze	 kulturalno-historycznej	 i	 edukacyjnej,	 co	 pozwala		
na	 propagowanie	 postaw	 patriotycznych	 wśród	 dzieci	 i	 młodzieży.	
Wszystkie	działania	Fundacji	na	rzecz	osób	potrzebujących	mają	ści-
sły	związek	z	ideą	podstawowej	międzyludzkiej	solidarności.

	 	 Podaruj	nam	

podatku	dochodowego	lub	dowolną	kwotę	pieniędzy	na	konto:

Bank PEKAO SA III O/Lublin 
88 1240 2382 1111 0000 3895 8209

Fundacja „Ruchu Solidarności Rodzin”
20-109 Lublin, ul. Królewska 3

tel. 81/53-208-11 wew. 31 lub 26
www.fundacjaruchusolidarnoscirodzin.pl,		
e-mail:	fundacja.lublin@solidarnosc.org.pl

Dzięki Wam możemy pomagać potrzebującym

W	każdą	środę	
o	godz.	14:30,	

na	stronie	www.lublin.com.pl,	
półgodzinny	program	na	żywo	

prowadzony	przez	
NSZZ	„Solidarność”.
Zapraszani	goście	
przybliżają	tematykę	

ważną	
nie	tylko	dla	związkowców.	
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Protestujący	 rolnicy	 na	 scho-
dach	 urzędu	 odczytali	 petycję	
do	 premier	 Ewy	 Kopacz,	 w	 któ-
rej	 domagali	 się	 od	 rządu	 pod-
jęcia	 natychmiastowych	 i	 syste-
mowych	 działań	 naprawczych		
w	polskim	rolnictwie.	Dotyczą	one	
m.in.	 ograniczenia	 wyprzedaży	
polskiej	 ziemi,	 przyjęcia	 ustawy		
o	 sprzedaży	 bezpośredniej,	 re-
kompensat	 strat	 spowodowa-
nych	 przez	 embargo	 na	 handel	

z	 Rosją	 oraz	
ochrony	 cen	
mleka	 i	 zbóż.	
Rolnicy	 ape-
lowali	 również		
o	 możliwość	
bezpośrednie-
go	 spotkania	
się	z	panią	pre-
mier	 oraz	 po-
wołania	 Komi-
sji	 Rolniczego	

Dialogu	 Spo-
łecznego.

Podkreśla-
li,	 że	 obecny	
rząd	 Platformy	
Obywatelskiej	
i	 Polskiego	
S t r o nn i c twa	
Ludowego	 nie	
realizuje	 wie-
lokrotnie	 zgła-
szanych	 już	
postulatów.	 Te	

długotrwałe	 zaniechania	 spo-
wodowały	 załamanie	 na	 prawie	
wszystkich	rynkach	rolnych	oraz	
doprowadziły	 do	 sytuacji,	w	 któ-

ROLNICY  PROTESTUJĄ!
Około 200 rolników pojawiło się 3 lutego br. pod Urzędem 

Wojewódzkim w Lublinie, aby wyrazić niezadowolenie ze złej sy-
tuacji polskich gospodarstw oraz z braku dialogu rządu ze śro-
dowiskiem rolniczym. Protest zorganizował NSZZ ,,Solidarność” 
Rolników Indywidualnych.

rej	 zagrożony	 jest	 byt	 polskich	
gospodarstw	rodzinnych.

Podczas	protestu	przemawiali	
m.in.	 Jerzy	Chróścikowski	 –	 se-
nator	RP	i	przewodniczący	NSZZ	
RI	 „Solidarność”,	 Teresa	 Hałas	
–	 przewodnicząca	 Rady	 Woje-
wódzkiej	NSZZ	RI	,,Solidarność”	
w	Lublinie	oraz	Marian	Kowalski	
z	 Ruchu	 Narodowego.	 Pikieta		
w	Lublinie	jest	częścią	ogólnopol-
skiej	akcji	protestacyjnej.	

Monika Smolak

Na	dzień	6	lutego	br	wiadomo,	
że	ponad	piętnastogodzinna	run-
da	rozmów	między	Międzyzwiąz-
kowym	 Komitetem	 Protestacyj-
no-Strajkowym	 JSW	 i	 zarządem	
spółki	 z	 udziałem	 mediatora	 za-
kończyła	się	spisaniem	protokołu	
uzgodnień	i	rozbieżności.	Na	pod-
stawie	treści	tego	dokumentu	pra-
cownicy	JSW	zdecydują	o	konty-
nuowaniu	lub	zawieszeniu	strajku.		

Protokół	uzgodnień	i	rozbież-
ności	nie	oznacza,	że	udało	się	

dojść	 do	 pełnego	 porozumie-
nia.	Dokument	ten	trafi	teraz	do	
rady	 nadzorczej,	 która	 na	 jego	
podstawie	 podejmie	 ewentual-
ne	 decyzje.	 Strona	 związkowa	
przedstawi	 zapisy	 protokołu	
pracownikom	 kopalń	 JSW,	 któ-
rzy	 następnie	 podejmą	 decyzję		
o	 kontynuowaniu	 lub	 zawiesze-
niu	akcji	strajkowej.		

Po	 zakończeniu	 rozmów	
rzecznik	MKPS	JSW	Piotr	Sze-
reda	 powiedział	 dziennikarzom,	

że	związki	zawodowe		są	go-
towe	do	wielu	ustępstw,	aby	
doprowadzić	 do	 porozumie-

nia.	 –	Zgodziliśmy się wstępnie 
na zawieszenie kilku czynników 
płacowych, aby wyprowadzić fir-
mę z problemów finansowych. 
Chodzi m.in. o dopłatę do cho-
robowego, dodatek do urlopu 
czy wypłatę tzw. „czternastki”  
w dwóch ratach –	 mówił	 Piotr	
Szereda.	

Przez	cały	ten	czas	trwa	strajk	
w	 kopalniach	 JSW.	 Początkowo	
protest	 był	 prowadzony	 wyłącz-
nie	na	powierzchni.	4	 lutego	ak-
cja	strajkowa	została	zaostrzona.	
W	części	 kopalń	górnicy	prowa-
dzą	protest	pod	ziemią.

na podstawie: 
www.solidarnosckatowiece.pl

Strajkują górnicy z
Strajk w Jastrzębskiej Spółce Węglowej rozpoczął się  

28 stycznia br. Górnicy domagali się m.in. odwołania prezesa  
Jarosława Zagórowskiego, przywrócenia do pracy związkowców 
z kopalni Budryk oraz wycofania się zarządu z wypowiedzenia  
3 umów zbiorowych.
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Prezydium Zarządu Regionu Środkowowschodnie-
go NSZZ „Solidarność” popiera protestujących górni-
ków Jastrzębskiej Spółki Węglowej i w pełni zgadza się 
z przedstawionymi przez nich postulatami. Nie może 
być zgody na bezprawne wyrzucanie z pracy działa-
czy związkowych, objętych szczególną ochroną, a tak-
że wypowiadanie umów zbiorowych funkcjonujących  
w spółce bez konsultacji ze stroną społeczną.

Po raz kolejny w ostatnim czasie stajemy wobec kon-
fliktu w polskim górnictwie, a działania zarządu JSW 
możemy odbierać tylko i wyłącznie jako świadomą pro-
wokację, której celem jest konflikt w firmie.

Jednocześnie ze zdziwieniem obserwujemy bierną 
postawę głównego akcjonariusza spółki – Skarbu Pań-
stwa – wobec zaistniałej sytuacji. Możemy to inter-
pretować jedynie jako ciche przyzwolenie na łamanie 
obowiązującego wszystkich prawa pracy. Nie możemy 
pozwolić, aby legalne działania związków zawodowych, 
podejmowane w imieniu całej załogi, prowadziły do dys-
cyplinarnego zwalniania z pracy liderów związkowych. 

W pełni solidaryzujemy się ze Wspólną Reprezenta-
cją Związków Zawodowych JSW i wyrażamy gotowość 
do wsparcia jej działań.

STANOWISKO NR 3/XXVII/2015
Prezydium Zarządu Regionu 

Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”
z dnia 30 stycznia 2015 r.

ws. poparcia dla strajkujących górników 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej

– Ludzie mają dość – mówił do 
dziennikarzy Piotr Duda, szef So-
lidarności, na konferencji prasowej 
po posiedzeniu Sztabu Protestacyj-
nego trzech central związkowych. 
– Czekaliśmy aż nadto na spotkanie 
z premier Kopacz. Na konferencji 
prasowej, kiedy premier przedstawiła 
swoich nowych współpracowników, 
ani słowem nie odniosła się do na-
szych postulatów. Żarty się skończy-
ły. Chcemy rozwiązań systemowych,  
a nie pseudodialogu i rozwiązań do-
raźnych. Dlatego rozpoczęliśmy przy-
gotowania do akcji czynnych, łącznie 
z wielką demonstracją w Warszawie, 
która nie będzie końcem, a może bę-
dzie początkiem – mówił na konferen-
cji prasowej przewodniczący Komisji 
Krajowej.

Akcje protestacyjne rozpoczną się 
już 6 lutego. Na pierwszy ogień pój-
dą akcje ulotkowe. Informacje doty-
czące kolejnych etapów protestów 
przekazywane będą przez rzeczników 
prasowych organizacji związkowych. 
Zgodnie z założeniem, protesty będą 
skierowane nie tylko do członków 
związków zawodowych, i nie tylko 
związkowcy będą brali w nich udział.

– Bardzo ważne jest, by wyelimi-
nować wzrastającą falę protestów. 
By rząd polski, by pani premier sia-
dła do stołu rozmów – przekonywał 
na konferencji Jan Guz, przewodni-

czący OPZZ. – Nie możemy dłużej 
czekać za zatrzaśniętymi drzwiami – 
tłumaczył. Zwrócił uwagę, że związ-
ki zawodowe biorą na siebie zadanie 
koordynacji ogólnopolskich prote-
stów, które rozlewają się po kraju 
od Śląska, przez rolnicze protesty na 
północy polski.

– Poszczególne branże są gotowe 
do protestów. Służba zdrowia jest go-
towa do strajku generalnego. W po-
gotowiu są kolej i energetyka. Czas 
nie na zabawę, a na konkretny dia-
log – podkreślał Dariusz Trzcionka, 
wiceprzewodniczący Forum Związ-
ków Zawodowych.

Podczas konferencji liderzy cen-
tral związkowych przekazali dzien-
nikarzom żądanie negocjacji na na-
stępujące tematy:
• Szybkiego wzrostu minimalne-

go wynagrodzenia do poziomu 
50% przeciętnego wynagrodzenia  
w gospodarce narodowej.

• Wprowadzenia minimalnej stawki 
wynagrodzenia za godzinę gracy 
niezależnie od formy zatrudnienia.

• Wycofania antypracowniczych zmian 
w kodeksie pracy, dotyczących czasu 
pracy oraz wprowadzenia zasady za-
wierania umowy o pracę na piśmie 
przed rozpoczęciem pracy.

• Wyeliminowania stosowania śmie-
ciowych umów o pracę oraz patolo-
gicznego samozatrudnienia.

• Odblokowania wzrostu wynagro-
dzeń dla pracowników państwowej 
i samorządowej sfery budżetowej.

• Wycofania się z podwyższonego 
wieku emerytalnego oraz wpro-
wadzenia prawa do skracania 
powszechnego wieku emerytal-
nego dla ubezpieczonych legity-
mujących się: kobiety 35 letnimi, 
a mężczyźni 40 letnimi okresami 
składkowymi i minimalnym ka-
pitałem emerytalnym, gwarantu-
jącym przyszłe świadczenie na 
poziomie nie mniejszym niż mini-
malna emerytura.

• Wprowadzenia skutecznej polityki 
państwa, ukierunkowanej na tworze-
nie stabilnych miejsc pracy, chronią-
cych pracowników przed ubóstwem.

• Odmrożenia podstawy naliczania 
zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych.

• Wypracowania i wdrożenia sku-
tecznego programu walki z ubó-
stwem i wykluczeniem społecz-
nym, w tym zwiększenia wysoko-
ści progów dochodowych upraw-
niających do świadczeń rodzinnych 
i pomocy społecznej.

• Przywrócenia odpowiedzialności 
Państwa za zdrowie obywateli.

• Bardziej sprawiedliwego podziału 
wypracowanego dochodu narodo-
wego m.in. poprzez zwiększenie 
progresji podatkowej.

• Wprowadzenia systemowych 
zmian w dialogu społecznym, 
zgodnie z oczekiwaniami partne-
rów społecznych.

www.solidarnosc.org.pl

Żarty się skończyły!
Sztab protestacyjny trzech central związkowych zdecydował  

o rozpoczęciu akcji protestacyjno-strajkowych.



Str. 4 Biuletyn Informacyjny Nr 3 (877), 15.02.2015 

Peregrynacja relikwi bł. ks. Jerzego Popiełuszki 

22 luty-1 marzec 2015 r. – Parczew

1-15 marca 2015 r. – Kraśnik

Parafia św. Józefa w Kraśniku
•	 1	marca	2015	r.	–	Msza	św.	o	godz.	17:00
•	 8	marca	2015	r.	–	uroczysta	Msza	św.	o	godz.	

10:00

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Kraśniku
•	 10	marca	2015	r.	–	Msza	św.	o	godz.	18:00
•	 15	 marca	 2015	 r.	 –	 uroczysta	 Msza	 św.		

o	godz.	12:00

15-22 marca 2015 r. – Lublin
Kościół Pobrygidkowski

25 stycznia 2015 – HRUBIESZÓW
kościół pw. św. Mikołaja

Program peregrynacji 
w Regionie Środkowowschodnim 

NSZZ „Solidarność”
w miesiącach luty-marzec 2015

1-8 lutego 2015 – PONIATOWA
kościół pw. św. Ducha

zd
j. 
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Związki	zawodowe	to	organizacje,	których	jedy-
ną	racją	 istnienia	 jest	ochrona	praw	pracowników.	
Kwestia	 tego,	w	 jaki	sposób	dobierają	one	narzę-
dzia	do	osiągnięcia	tego	celu,	to	temat	na	kolejnych	
56	felietonów.	

Od	powyżej	nakreślonej	przyczyny	powstania	
i	 istnienia	 organizacji	 związkowych	 jest	 jednak	
jeden	wyjątek.	Mowa	tu	o	tzw.	żółtych	związkach	
zawodowych,	to	jest	takich	organizacjach,	które	
chociaż	formalnie	powołane	przez	pracowników	
,powstają	 z	 inspiracji	 i	 pozostają	 pod	 kontro-
lą	 pracodawcy	 po	 to,	 by	 zablokować	 rozwiąza-
nia	 dobre	 dla	 pracowników.	 To	 zwyczajna	 pią-
ta	 kolumna	 wśród	 pracowników,	 a	 jej	 jedynym	
i	 nadrzędnym	 zadaniem	 jest	 sabotowanie	 tego	
wszystkiego,	co	chcą	osiągnąć	związki	zawodo-
we	działające	niezależnie,	bez	 inspiracji	praco-
dawcy	i	poza	jego	kontrolą.	Po	tym	wstępie	nie	
muszę	chyba	wyjaśniać,	że	działalność	tego	ro-
dzaju	związków	to	oczywiste	działanie	na	szko-
dę	 pracowników.	Przejdę	więc	 do	 tego,	 kim	 są	
ludzie	zakładający	żółte	związki	zawodowe?	To	
zazwyczaj	 osoby	 spolegliwe	 względem	 praco-
dawcy,	 odgadujące	 bezbłędnie	 jego	 oczekiwa-
nia,	 ludzie	 bez	 jakiegokolwiek	 kręgosłupa	 mo-
ralnego,	tacy	którzy	dla	własnej	korzyści	sprze-
daliby	za	garść	srebrników	najbliższych.	Gdy	o	
nich	myślę,	najszybciej	przychodzi	mi	do	głowy	

Okiem 
związkowca

Czy Judasz był
żółty?

porównanie	ze	szmalcownikami	albo	tą	profesją,	
która	realizuje	swoje	ambicje	zawodowe,	stojąc	
przy	drogach	publicznych.

Czy	takie	związki	powstaną	w	Muzeum	Nadwi-
ślańskim	w	Kazimierzu	Dolnym?	Opinie	są	na	ten	
temat	różne.	Jedni	 twierdzą,	że	 już	powstały,	 inni,	
że	dopiero	 trwają	bardzo	pilne	konsultacje.	Jedno	
jest	pewne,	z	relacji	pracowników	wynika,	że	dyrek-
cja	składa	takie	propozycje.	Czy	uda	się	jej	zebrać	
10	ludzi,	którzy	wezmą	na	swoje	sumienie	tworze-
nie	takich	związków?

Mnie	 podbudowała	 opowieść	 o	 pracowniku,	
który	 dostał	 propozycję	 tworzenia	 judaszowych	
związków	 zawodowych	 w	 zamian	 za	 podpisa-
nie	 z	 nim	 umowy	 o	 pracę	 na	 czas	 nieokreślony.	
Wszyscy	wiedzą,	że	praca	dziś	jest	czymś	bardzo	
ważnym,	ale	ten	człowiek	zachował	się,	moim	zda-
niem,	wręcz	heroicznie	–	odmówił	takiego	układu.	
Umowa	wygasła,	 on	 został	 bez	 pracy,	 ale	 został	
człowiekiem,	a	nie	 sprzedawczykiem	chodzącym	
na	 pasku	 pracodawcy.	Mam	 nadzieję,	 że	 będzie	
On	wzorem	dla	 tych,	 którym	proponuje	 się	 zdra-
dę.	Przypominam,	że	zbycie	honoru	jest	transak-
cją	jednorazową	i	nieodwracalną.	Kiedyś	staniemy	
przed	Kimś	ważniejszym,	niż	nasz	szef	i	ten	Ktoś	
będzie	kazał	zdać	nam	relację	z	naszego	życia.	Co	
Mu	powiemy	zależy	tylko	od	nas!!

Sławomir Kamiński

 Czy wiecie, że ...

*** Jazda	samochodem	po	zjedzeniu	czeko-
ladek	z	alkoholem	nie	zawsze	jest	bezpieczna.

Obliczenie	ilości	czystego	alkoholu	etylowego	
w	czekoladkach	typu	„wiśnia	w	likierze”	wskazu-
je,	że	po	półgodzinie	od	spożycia	10	sztuk	takich	
słodyczy	 stężenie	 alkoholu	 we	 krwi	 mężczyzny	
o	wadze	70	kg	wyniesie	0,2	promila.	Oznacza	to,	
że	nie	wolno	mu	siadać	za	kierownicą.

W	przypadku	kobiety	o	takiej	samej	masie	cia-
ła	wystarczy	dziewięć	czekoladek,	by	osiągnąć	
„stan	 po	 spożyciu	 alkoholu”	 już	 po	 półgodzinie	
od	spożycia.	

Oczywiście	przy	mniejszej	masie	ciała	stęże-
nie	 alkoholu	we	 krwi	 po	 zjedzeniu	 takiej	 samej	
ilości	czekoladek	będzie	jeszcze	większe.

*** Jedną	z	niewielu	dziedzin,	która	opiera	się	

nowoczesnym	 technologiom,	 są	 książki,	 w	 tym	
przede	 wszystkim	 literatura	 piękna.	 W	 tym	 roku	
osiem	na	dziesięć	sprzedanych	na	świecie	książek	
będzie	drukowane	w	tradycyjny	sposób.	

Zgodnie	z	danymi	Biblioteki	Narodowej,	w	ubie-
głym	roku	odsetek	osób	czytających	książki	w	Pol-
sce	wyniósł	blisko	42	proc.	To	o	2,5	punkty	procen-
towe	więcej	 niż	 dwa	 lata	wcześniej,	 ale	w	 grupie	
osób	młodych	wzrost	ten	wyniósł	aż	8	punktów	pro-
centowych.	

Dominującym	nośnikiem	książek	nadal	 jest	pa-
pier	(95	proc.).	Co	dwudziesty	badany	czyta	książ-
ki	na	komputerze.	Sporadycznie	wskazywano	inne	
urządzenia	mobilne,	 takie	 jak	smartfon,	 tablet	czy	
czytnik	e-booków.	Polscy	czytelnicy	najczęściej	za-
opatrują	się	w	książki	w	tradycyjnych	księgarniach,	
jednak	ich	udział	w	całkowitej	sprzedaży	maleje	na	
korzyść	księgarni	internetowych.

źródło: focus.pl
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Na	początku	roku	obserwowa-
liśmy	przepychanki	rządu	z	leka-
rzami,	chwilę	później	zagotowało	
się	na	Śląsku,	na	ulice	wyszli	rol-
nicy,	do	akcji	protestacyjnej	przy-
gotowują	się	kolejarze	i	pocztow-
cy…	A	 to	 tylko	 kropla	 w	morzu,	
chciałoby	się	rzec…

Nie	sposób	nie	postawić	bar-
dzo	prostego	pytania	 –	 czy	 rze-
czywiście	w	naszym	kraju	
nie	 ma	 branży,	 która	 nie	
przynosiłaby	li	tylko	strat?	
Bo	 takie	 nieodparte	 wra-
żenie	mam	ja,	 i	chyba	nie	
tylko	ja…

Chcąc	 dowiedzieć	 się	
więcej,	 przyjrzałam	 się	 bliżej	 li-
kwidowanym	 w	 ciągu	 ostatnich	
lat	przedsiębiorstwom.	I	jak	wyni-
ka	z	analiz	zawartych	w	książce	
„Jak	 powstawały	 i	 jak	 upadały	
zakłady	 przemysłowe	w	Polsce”	
autorstwa	 Andrzeja	 Karpińskie-
go,	Stanisława	Paradysza,	Pawła	
Soroki	i	Wiesława	Żółtkowskiego,	
spośród	1615	zakładów	przemy-
słowych,	wybudowanych	w	PRL,	
657	 przedsiębiorstw	 zostało	 po	
1989	roku	zlikwidowanych.	War-
to	zaznaczyć,	że	w	badaniu	ujęto	
jedynie	 duże	 firmy	 zatrudniają-
ce	 powyżej	 100	 pracowników.		
W	zestawieniu	nie	ma	też	zakła-
dów	zamkniętych	po	2012	 roku.	
Degradacja	 przemysłu	 w	 III	 RP		
i	brak	polityki	przemysłowej	miały	
szczególnie	negatywne	skutki	na	
Śląsku	i	w	Zagłębiu	Dąbrowskim.	
Zgodnie	 z	 wyliczeniami	 autorów	
książki	 w	 tym	 regionie	 po	 1989	
roku	zamknięto	74	duże	zakłady	
pracy.

W	 licznych	 przypadkach	 nie	
można	 znaleźć	 obiektywnego	
uzasadnienia	dla	takiej	likwidacji.	
Jej	przyczyną	były	błędy	w	polity-
ce	 gospodarczej	 w	 stosunku	 do	
przemysłu,	bądź	też	patologiczne	
zjawiska	w	procedurach	prywaty-

zacyjnych	–	czytamy	w	raporcie.
Na	słuszność	tej	analizy	wska-

zuje	fakt,	że	po	1989	roku	likwido-
wane	 były	 nie	 tylko	 przestarzałe	
zakłady	przemysłowe,	produkują-
ce	niskiej	jakości	wyroby,	które	nie	
miały	 szans	 na	 funkcjonowanie		
w	 gospodarce	 wolnorynkowej.	
„Wygaszane”	w	III	RP	były	także,		
a	 może	 przede	 wszystkim,	 za-

kłady	 wysokiej	 techniki.	
Po	 1989	 roku	 zamknięto	
ponad	 połowę	 przedsię-
biorstw	tej	gałęzi	gospodar-
ki	zbudowanych	po	II	woj-
nie	 światowej.	To	 również	
cecha,	która	odróżnia	nas	

od	innych	państw	dawnego	bloku	
wschodniego.	O	ile	tam	zamykano	
głównie	przestarzałe	i	najbardziej	
wyeksploatowane	 firmy	 przemy-
słu	ciężkiego,	u	nas	 likwidowano	
często	najnowocześniejsze	fabry-
ki.	 Najlepszym	 przykładem	 tego	
jest	 polski	 przemysł	 elektronicz-
ny	 niemal	 całkowicie	 zmieciony	
z	 gospodarczej	 mapy	 Polski	
w	 ostatnim	 ćwierćwieczu.	
Po	 1989	 roku	 zlikwido-
wano	 81	 z	 93	 powstałych		
w	PRL	zakładów	tej	branży.	
Masowa	 likwidacja	 prze-
mysłu	 w	 latach	 90.	
ubiegłego	 wieku	 stała	
się	 przyczyną	 postę-
pującego	 regresu	
gospodarcze-
go	 i	 społeczne-
go	 naszego	 kraju.	 Jeszcze		
w	 1990	 roku	 w	 przemyśle	 pra-
cowało	4,620	mln	osób.	Pod	ko-
niec	2012	roku	jedynie	2,458	mln,	
czyli	 ponad	 2	 mln	 mniej.	 Udział	
przemysłu	 w	 tworzeniu	 docho-
du	 narodowego	 spadł	 w	 latach	
1990-2011	 z	 42,6	 proc.	 do	 21,9	
proc.	 –	 Obecnie	 produkcja	 czy-
sta	przemysłu	przetwórczego	jest		
w	Polsce,	w	przeliczeniu	na	miesz-
kańca,	 średnio	 ponad	 3-krotnie	

niższa	niż	w	rozwiniętych	krajach	
Unii	Europejskiej	 i	średnio	ponad	
2-krotnie	 niższa	 niż	w	Czechach		
i	Słowacji	–	alarmuje	Polskie	Lob-
by	Przemysłowe.

A	konkretnych	przykładów	nie	
trzeba	daleko	szukać.	Wystarczy	
spojrzeć	 na	 lubelskie	 podwórko.	
W	 samym	 Lublinie	 niewiele	 po-
zostało	 zakładów,	 które	 można	
nazwać	 produkcyjnymi.	 Zlikwi-
dowano	 Fabrykę	 Samochodów	
Ciężarowych,	 Lubelskie	 Zakłady	
Mięsne,	 Odlewnię	 „Ursus”,	 Cu-
krownię	 Lubelską,	 Lubelskie	 Za-
kłady	 Naprawy	 Samochodów,		
a	w	ostatnim	czasie	także	Lubel-
skie	 Zakłady	 Przemysłu	 Skórza-
nego.	A	to	 tylko	kilka,	z	 tych	naj-
bardziej	 znanych	 i	 rozpoznawa-
nych.	Pełną	listę	firm,	które	już	nie	
istnieją	 można	 znaleźć	 na	 stro-
nie	 ZUS	 i	 jest	 ona	 przerażająca		
w	swej	objętości.		W	ostatnim	cza-
sie	 na	 Facebooku	 powstał	 profil	
„Wygaszone	zakłady	pracy”,	który	
obfituje	w	zdjęcia	i	informacje	do-
tyczące	zlikwidowanych	firm.

Co	ciekawe,	 to	co	nie	opłaca	
się	 polskim	 właścicielom,	 jakoś	

kalkuluje	 się	 zagranicznym	
inwestorom.	Tylko	w	naszym	
województwie	mnożą	się	przy-
kłady	przejętych	przez	zagra-
niczny	kapitał	firm	–	włoskie	
WSK	 Świdnik,	 chińskie	
FŁT	w	Kraśniku,	japońskie	

Tsoobaki	Hoover,	daw-
na	 „Kulkowa-

nia”	 również		
w	 Kraśni-
ku.	 Na	 pu-

ławskie	 „Azo-
ty”	 ciągle	 ostrzy	 sobie	

zęby	 rosyjski	 Acron…	 itd.,	 itd…
Zdaję	 sobie	 sprawę,	 że	 podob-
nych	 przykładów	 są	 tysiące…	
i	 choć	 bardzo	 bym	 chciała	 za-
kończyć	 jakimś	 optymistycznym	
akcentem,	to	niestety,	tym	razem		
o	optymizm	trudno.	Jedyne,	co	mi	
przychodzi	na	myśl,	to	zapytać	–	
dokąd	zmierzasz		Polsko?!

oprac. Agnieszka Kosierb

WSZYSTKO PRZYNOSI STRATY?
Chyba każdy, kto w ostatnim czasie włączył telewizję, posłu-

chał radia czy przeczytał wiadomości w prasie czy Internecie, od-
nosi jedno wrażenie – jest coraz gorzej. 
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Szukając	różnych	ciekawostek	w	Internecie	na-
trafiłam	na	artykuł	 zawierający	w	 tytule	wzmiankę		
o	wtórnym	analfabetyzmie	Polaków.	 I	 jeszcze	do-
dano,	że	rodakom	brakuje	umiejętności	czytania	ze	
zrozumieniem.	To	 fakt.	Miałam	niejednokrotnie	do	
czynienia	 ze	 skutkami	 czytania	 tekstu	 bez	 zrozu-
mienia	jego	treści.	Wbrew	pozorom,	wcale	nie	jest	
to	takie	trudne.

Zawsze	należy	pamiętać,	że	właściwe	zrozumie-
nie	 słowa	 pisanego	 i	mówionego	 zależy	 zarówno	
od	odbiorcy	komunikatu,	jak	i	jego	nadawcy.	Chcąc	
przekazać	jakąś	wiadomość	musimy	zwracać	uwa-
gę	na	to,	do	kogo	kierujemy	nasze	słowa.	Czy	jest	
to	ktoś	nam	znany,	czy	obcy,	w	jakiej	grupie	wieko-
wej	się	znajduje,	czy	temat	będzie	dla	niego	intere-
sujący	i	czy	posługujemy	się	znanym	mu	językiem.		
Niezbędna	jest	również	jego	poprawność,	pomimo	
rozwijającej	 się	 ostatnio	 mody	 na	 celowe	 pisanie		
z	błędami.

Abyśmy	potrafili	skorzystać	z	przeczytanego	tekstu,	
musimy	go	zrozumieć,	dlatego	tak	ważna	jest	umie-
jętność	odpowiedniego	czytania.

Pomocna	w	tym	jest	na	pewno	nasza	wyobraź-
nia.	 Łatwiej	 zapamiętać	 treść,	 gdy	 skojarzymy	 ją		
z	obrazem	wytworzonym	przez	nasz	mózg.	Oczy-
wiście	wymaga	 to	skupienia	na	 tekście.	Niektórzy	
zaznaczają	 na	 kolorowo	 najważniejsze,	 ich	 zda-
niem,	kwestie,	 inni	czytają	 tekst	na	głos	 lub	wypi-
sują	uwagi	na	marginesie.	Niezbędne	jest	również	
wyjaśnienie	znaczenia	wszystkich	nieznanych	nam	
słów.	 Poprawność	 językowa,	 pomimo	 wszystko,	
również	ma	 znaczenie.	 Niby	 zrozumiem	 ogłosze-
nie,	że	ktoś	oferuje	miejsce	na	parkingu	„szczerzo-
nym”	lub	„spszedaje	ksionżki”,	ale	…	Wszystkie	te	
czynności	sprowadzają	się	do	tego,	aby	rozpoznać	
główną	myśl	zawartą	w	tekście	przez	autora.	To	po-
zwoli	na	przyswojenie	treści	 i	 jej	 interpretację.	We	
właściwym	czytaniu	chodzi	o	to,	żeby	treść	zrozu-
mieć,	zapamiętać	i	potrafić	ją	przetworzyć	–	odpo-
wiedzieć	na	pytania,	przedstawić	własnymi	słowa-
mi,	wypełnić	instrukcje	itd.	

Ważne	jest	również	czytanie	informacji	do	końca.	
Zwłaszcza	w	 trakcie	nauki	przy	wypełnianiu	 testów.	
Kiedyś,	na	jednym	ze	szkoleń	otrzymaliśmy	do	wypeł-
nienia	test,	w	określonym	przedziale	czasowym,	za-

czynający	się	od	zdania	–	proszę	
najpierw	przeczytać	
cały	 test	 do	 końca.	
Potem	 następowało	
kilkanaście	 punktów	
z	 różnego	 rodzaju	
poleceniami	 do	 wy-
konania	 np.	 policz	
….,	wypisz	….,	nary-
suj	….		Ostatnie	z	nich	
brzmiało	 –	 możesz	
pominąć	 poprzednie	
punkty,	 wystarczy,	 że	
napiszesz	 swoje	 imię		
i	nazwisko	na	początku	

kartki.	Jak	się	przekonaliśmy,	 warto	było	zastosować	
się	do	pierwszego	z	poleceń.	

Umiejętność	 czytania	 ze	 zrozumieniem	 jest	
niezbędna	 nie	 tylko	w	 trakcie	 nauki,	 ale	 w	 całym	
naszym	życiu.	Przyda	się	przy	wypełnianiu	formu-
larzy	 w	 urzędach,	 wypełnianiu	 PIT-ów,	 napisaniu	
upoważnienia,	zakładaniu	konta	w	banku,	złożeniu	
kupionej	 szafki	 na	 buty	 czy	 podłączeniu	 nowego	
sprzętu	elektronicznego.		

Dlatego	 warto	 od	 najmłodszych	 lat	 rozwijać	
umiejętność	czytania	ze	zrozumieniem.

Renata Lesicka

CO AUTOR MIAŁ NA MYŚLI?

Osoby	 znające	 się	 od	 ja-
kiegoś	 czasu	 przyzwyczajają	
się	do	wzajemnie	używanych	
skrótów	 myślowych	 i	 wyra-
żeń,	 i	 doskonale	 rozumie-
ją	 swoje	 wypowiedzi,	 które	
dla	 osoby	 postronnej	 stają	
się,	 przynajmniej	 w	 części,	
niepojęte.	 Mistrzami	 w	 tym	
względzie	 są	młodzi	 ludzie,	
a	już	szczególnie	przy	pisa-
niu	 SMS-ów,	 gdy	 mają	 do	
dyspozycji	ograniczoną	liczbę	znaków.	Tylko	wta-
jemniczeni	zrozumieją	co	kryje	się	za	skrótami:	dzb,	
b2w,	zw,	w8,	cr.

Język	cały	czas	żyje	i	zmienia	się	wraz	z	nami.	
Nowe	 pojęcia	 związane	 z	 rozwijającą	 się	 bły-
skawicznie	 technologią	 lub	 zapożyczenia	 od	 ję-
zyków	obcych	wkradają	 się	 do	 języka,	 nie	 tylko	
potocznego.	Coraz	częściej	używamy	określenia	
„guglować”	 na	 szukanie	 informacji	w	 Internecie,		
a	dziewczyny	umawiają	się	na	„shopping”	zamiast	
na	zakupy.	

Zdajemy	sobie	sprawę,	że	większość	informacji,	
jakie	odbieramy,	dociera	do	nas	w	formie	pisemnej.	

Najczęściej  popełniane błędy językowe
akwen wodny, fakt autentyczny, większa/
mniejsza połowa, powtórzyć raz jeszcze,  
spadać w dół, wchodzić do góry, pełny kom-
plet, cofnąć się do tyłu
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Serdeczne	wyrazy	współczucia	
Senatorowi Stanisławowi Gogaczowi 

z	powodu	śmieci	

BRATA 
składa	Przewodniczący	

oraz	Zarząd	Regionu	Środkowowschodniego	
NSZZ	„Solidarność”

Rodzinie zmarłej 
śp. ALINY SOBCZAK 

wyrazy	żalu	i	współczucia	
składa	

Zarząd	Regionu	Środkowowschodniego	
NSZZ	„Solidarność”

Z	żalem	pożegnaliśmy	

śp ALINĘ SOBCZAK 
Rodzinie zmarłej 

składamy	serdeczne	wyrazy	współczucia.	
Regionalna	Sekcja	Oświaty	i	Wychowania	

NSZZ	„Solidarność”

Wyrazy	żalu	i	współczucia	
Wiesławie Stec 
z	powodu	śmierci	

SIOSTRY 
składają	Koleżanki	i	Koledzy	

z	Regionalnej	Sekcji	Oświaty	i	Wychowania	
NSZZ	„Solidarność”

Koleżance	
Wiesławie Stec 

składamy	serdeczne	wyrazy	współczucia	
z	powodu	śmierci	

SIOSTRY  
Zarząd	Regionu	Środkowowschodniego	

NSZZ	„Solidarność”

Śp. Alina z Chojnackich Sobczakowa to wieloletnia 
nauczycielka, człowiek kultury i prawości charakteru,  
o wielkiej skromności i godności.

Chrześcijańska skromność to umiejętność postępowa-
nia według zasady: „żyj tak, ażeby z tobą było ludziom 
dobrze”. Godność – to męstwo i wytrwałość w walce ze 
złem, bez narzekania, zawsze z podniesionym czołem  
i zawsze z gotowością poniesienia ofiary.

Droga Alinko, zawsze byłaś dobra dla wszystkich i god-
nie niosłaś przez życie bagaż doświadczeń. Postawę czło-
wieka prawego kształtowały w Tobie całe pokolenia Choj-
nackich, rozumiejących, że szlachectwo zobowiązuje. 

Urodziłaś się w Poznaniu, 14 marca 1927 r. i tam 
przeżyłaś szczęśliwe dzieciństwo. Twoją postawę służby 
człowiekowi kształtowało harcerstwo. Edukację podsta-
wową pobierałaś w Poznaniu, gimnazjum i liceum, na 
tajnych kompletach, ukończyłaś w Warszawie, ale klasę 
maturalną już w Lublinie, w liceum im. Staszica.

Studiowałaś na KUL filologię polską, jednakże po 
zajściach na procesji Bożego Ciała, sprowokowanych 
przez milicję, gdy rozpoczęły się aresztowania młodzie-
ży, wyjechałaś do Warszawy. Groziły ci represje także za 
to, że należałaś do Sodalicji Mariańskiej. Po wyjeździe, 
na UW zdałaś egzamin magisterski.

Przez długie lata: 1962-1983 pracowałaś w Techniku 
Kolejowym. Byłaś wielkoduszna wobec ludzkiej mało-
ści, życzliwie traktując wszystkich i dlatego cieszyłaś się 
powszechnym szacunkiem. Już w podeszłym wieku pro-
wadziłaś codziennie na majowe nabożeństwo sąsiadkę 
opierającą się na twoim ramieniu.

Dla Ciebie Polska zawsze była najważniejsza. 10 paź-
dziernika 1980 r. znalazłaś się wśród 11-stu nauczycieli 
zakładających międzyszkolną strukturę „Solidarności” 
Nauczycielskiej. Już 12 października byłaś w Gdańsku 
jako przedstawicielka naszego środowiska na ogólnopol-
skim strajku nauczycieli. Dopóki pozwalało Ci zdrowie, 
udzielałaś się w Międzyszkolnej Komisji Zakładowej.

Łączyła cię przyjaźń z harcerkami wychowanymi przez 
wybitne instruktorki-harcmistrzynie: Danutę Magierską 
i Małgorzatę Szewczykównę. Na dwa tygodnie przed 
śmiercią kolędowałaś w harcerskim gronie. Ufamy, droga 
Alinko, że dzisiaj kolędujesz w niebieskich pałacach.

Szkolna społeczność – twoje koleżanki i koledzy z tam-
tych lat są obecni przy tobie. Są również twoi uczniowie. 
Pochylają się nad twoją trumną sztandary: naszej szkoły  
i naszej „Solidarności”. Żyj w Panu Alinko!

Wspominała Zenobia Kitówna

Wspomnienie 
śp. Aliny Sobczakowej


