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Związkowcy	 przygotowali	
specjalną	 petycję	 z	 postulatami	
trzech	central	i	złożyli	ją	w	biurze	
Platformy	 Obywatelskiej.	 Roz-
dawali	 także	 ulotki,	 informujące		
o	żądaniach	związkowców.

Jak	 podkreślał	 przewodni-
czący	 lubelskiej	 „Solidarności”,	
Marian	Król,	postulaty	od	niemal	
dekady	są	 te	 same.	Do	najważ-
niejszych	należą:
•	 wycofanie	 reformy	 emerytal-

nej	67,
•	 wyeliminowanie	 umów	 śmie-

ciowych	i	samozatrudnienia,
•	 wycofanie	 antypracowni-

czych	zmian	w	prawie	pracy,		
•	 wzrost	 minimalnego	 wyna-

grodzenia	 do	 50	 %	 średniej	
płacy.
Ponadto	 szef	 „Solidarności”	

zwracał	 uwagę,	 że	 postulaty	 te	
były	przekazane	rządzącym	pod-
czas	 warszawskiej	 manifestacji	
pod	hasłem	„Dość	lekceważenia	
społeczeństwa”,	która	odbyła	się	
we	wrześniu	2013	r.	Jednak	aro-
gancka	postawa	rządu	PO-PSL	
wykluczyła	 możliwość	 rozmów	
o	 problemach	 społecznych,	 co	
stało	 się	główną	przyczyną	za-
wieszenia	 uczestnictwa	 związ-
kowców	 w	 instytucjach	 dialogu	
społecznego.	 Bierność	 władzy	
wobec	 palących	 problemów	
powoduje,	 że	 kolejne	 roczniki	
młodych	 ludzi,	 wchodzących	
na	rynek	pracy,	stają	przed	fak-
tem	odrzucenia	i	muszą	szukać	
swojej	 szansy	na	normalne	ży-
cie	 poza	 granicami	 naszego	
państwa.

Związkowcy	 zwracają	 uwagę	
na	 fakt,	 iż	 promowanie	 obcego	
kapitału	sprawia,	że	coraz	więk-
sza	grupa	polskich	przedsiębior-

ców	 spychana	 jest	 na	margines	
życia	 gospodarczego	 lub	 zmu-
szana	do	ucieczki	w	szarą	strefę.	

–	 Pomimo długoletniego 
lekceważenia podstawowych 
potrzeb Polaków przez rządzą-
cych, nadal mamy nadzieję, że 
władza w naszym kraju poczu-
je się odpowiedzialna za losy 
społeczeństwa.  Nasi rodacy 

Lubelszczyzna mówi:
 „Dość ekonomii według platformy”!
Kilkuset związkowców z NSZZ „Solidarność” wraz z przed-

stawicielami OPZZ i Forum Związków Zawodowych pikietowało  
19 lutego br. w centrum Lublina. Była to akcja wpisująca się  
w ogólnopolski protest, prowadzony w ramach pogotowia straj-
kowego.

nie chcą opuszczać Ojczyzny, 
ale zmusza ich do tego trudna 
sytuacja. Niezbędne są zmia-
ny systemowe, które doprowa-
dzą do stabilizacji zatrudnienia 
i zapewnią poczucie bezpie-
czeństwa. Możemy to osiągnąć 
wspólnie przy stole negocjacyj-
nym.	–	mówił	w	Lublinie	Marian	
Król.	 Ale	 jednocześnie	 pod-
kreślił,	 że	 związek	 skorzysta		
z	 wszelkich	 dostępnych	 środ-
ków,	 ze	 strajkiem	 włącznie,	 by	
nakłonić	rządzących	do	dialogu	
ze	strona	społeczną.

Agnieszka Kosierb
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I	to	jest	odpowiedź	dla	tych,	któ-
rzy	oburzają	się	na	 to,	że	związ-
kowcy	 rzekomo	 wywalili	 z	 pracy	
prezesa	Jastrzębskiej		Spółki	Wę-
glowej	 (JSW)	 Zagórowskiego	 –	
tak	naprawdę	wyrzuciła	go	fatalna	
sytuacja	 spółki.	 Mimo,	 że	 jestem	
związkowcem,	 to	 nie	 uważam,	
żeby	celem	i	zadaniem	związkow-
ców	 było	 wywalanie	 kogokolwiek	
z	pracy	–	nawet	–	 jeśli	są	to	pre-
zesi.	Zawsze	uważałem,	że	chora	
jest	sytuacja,	w	której	związkowcy	
wchodzą	w	 funkcje	 zarządu	 i	 od-
wrotnie,	gdyż	dla	wszystkich	koń-
czy się to źle.	 Tak	 powinno	 być	
w	 normalnym	 państwie.	 Nieste-
ty,	 przypominając	 słowa	 jednego		
z	 byłych	 ministrów	 rządu	 Najja-
śniejszej	Rzeczypospolitej,	żyjemy	
w	 kraju	 CH.D.K.K.,	 w	 którym	 za-
rządzający,	 w	 przeważającej	 licz-
bie	 przypadków,	 wcale	 na	 pierw-
szym	 miejscu	 nie	 stawiają	 dobra	
zakładu	pracy,	którym	kierują,	ale	
przede	 wszystkim	 realizują	 pry-
watne	lub	partyjne	zadania.	

Z	 mojego	 związkowego	 do-
świadczenia	 wynika,	 że	 najczę-
ściej	to	załoga	poświęca	najwię-
cej	 dla	 ratowania	 zakładu	 pracy.	
Dążąc	do	ocalenia	swojego	chle-
bodawcy,	 doprowadzonego	 na	
skraj	 upadłości	 przez	 głupie	 lub	
złodziejskie	 zarządzenie,	 często	
godzi	się	na	cięcia	swoich	rażąco	
niskich,	w	stosunku	do	uposażeń	
zarządu,	wynagrodzeń	 za	pracę,	
a	niektórzy	nawet	płacą	za	to	utra-
tą	pracy.	Tymczasem	różnej	maści	
prezesi	i	dyrektorzy	zazwyczaj	nie	

widzą	żadnego	związku	pomiędzy	
wynikami	kierowanego	przez	nich	
przedsiębiorstwa,	a	 jakością	pro-
wadzonego	 przez	 nich	 zarządu.	
Część	z	nich	upatruje	źródeł	złych	
wyników	finansowych	firm	w	tzw.	
„trudnościach	 obiektywnych”	 lub	
zrzuca	winę	na	 załogę	 i	 złośliwe	
związki	zawodowe.	

Reasumując,	o	piętrzących	się	
problemach	w	JSW	wiadomo	było	
od	2011	roku.	Moim	zdaniem	za-
rząd	tej	spółki	uciekł	przed	odpo-
wiedzialnością	w	konflikt	z	załogą	
i	 stroną	 społeczną,	 nagłaśniając	
przy	 tym	 całą	 sprawę	medialnie.	

Jastrzębska Spółka Węglowa – 
mówmy jak jest Okiem 

związkowca

Oczywiście	chodzi	o	to,	żeby	broń	
Boże	nikt	nie	wyświetlił	okoliczno-
ści,	 że	 za	 fatalną	 sytuacją	 JSW	
stoją	działacze	partyjni	 i	 ich	poli-
tyczni	nominaci	kierujący	tą	spół-
ka.	Pokazując	w	różnych	progra-
mach	 informacyjnych	 strajkująca	
załogę	i nie mówiąc	o	tym,	że	do	
tego	 pchnął	 ludzi	 fatalny	 sposób	
kierowania	firmą	przez	jej	zarząd,	
łatwo	jest	wywołać,	u	mniej	uważ-
nego	 odbiorcy,	 przekonanie,	 że	
za	 złą	 sytuację	 finansową	 firmy	
odpowiada	 strona	 związkowa.	
Dba	 o	 to	 zresztą	 cały	 sztab	 agit-
propu,	 który	 odpowiednio	 często	
w	 przekazywanych	 przez	 siebie	
„relacjach”	 podkreślał,	 że	 strajk	
zorganizowały	 działające	 w	 JSW	
związki	zawodowe	oraz	że	kopal-
nia	 przez	 to	 stoi	 i	 ponosi	 starty.		
W	 tych	 broniących	 władzy	 rela-
cjach	 nikt	 nie	 przypomina,	 że	 to	
właśnie	 strona	 związkowa	 infor-
mowała	władzę	o	problemach	i	do-
magała	się	w	tej	sprawie	dialogu.

Sławomir Kamiński,
przewodniczący 

Oddziału Puławy NSZZ „S”	

„Uważam, że zarząd JSW jest merytorycznie słaby. I na bazie kon-
frontacji oraz eskalowania konfliktów chce za wszelką cenę utrzymać 
stanowiska. Dlatego, że tak naprawdę obecny zarząd źle zarządza 
firmą. Świadczą o tym podstawowe dane, o których zarząd nie chce 
mówić. Mam na myśli zbyt niskie wydobycie węgla, czy brak reali-
zacji niezbędnych robót przygotowawczych. To katastrofa dla spółki.  
A w ostatnich latach również nie przygotowano właściwej ilości robót 
udostępniających. To się zemści w przyszłości. Niech zarząd rozma-
wia z nami o faktach, a nie wysuwa bezpodstawne oskarżenia wobec 
strony społecznej” –	to	fragment	wywiadu	udzielonego	w	2011	r.	przez	
przewodniczącego	NSZZ	 „Solidarność”	 w	 JSW	Sławomira	 Kozłow-
skiego	dla	portalu	wnp.pl.

Walka z umowami śmieciowymi, poprawa wizerunku, kruszenie związkowego 
betonu – takie hasła pojawiły się na spotkaniu w gdańskiej Sali BHP.  Kilkadziesiąt 
osób z całej Polski przyjechało, aby  utworzyć struktury młodych w Związku.

– Ciągle pytają mnie, czemu taki duży związek zawodowy, jakim jest NSZZ 
„Solidarność”, nie ma jeszcze swojej sekcji młodzieżowej na poziomie kra-
jowym – powiedział Tadeusz Majchrowicz, zastępca przewodniczącego KK 
– Teraz otwiera się taka możliwość. Możecie zacząć działać – ogłosił.

Spotkanie, na które przyjechało niemal pięćdziesięciu młodych przedsta-
wicieli regionów i branż, rozpoczęło 
się od zapalenia zniczy pod Pomnikiem 
Poległych Stoczniowców. Potem, po 
krótkim wstępie ze strony Piotra Dudy, przewodniczącego KK i przedstawi-
cieli prezydium KK, młodzi związkowcy zabrali się do pracy. 

W trakcie krótkich warsztatów dyskutowano nad tematami, którymi po-
winna zajmować się młodzieżowa struktura. Umowy śmieciowe, świadcze-
nia dla młodych rodziców, wizerunek Związku – to kwestie, które przewijały 
się wielokrotnie. Młodzi wskazywali też narzędzia, które należy w działal-
ności związkowej wykorzystywać. Skupili się przede wszystkim na Interne-
cie. – Według badań niemal 70% osób czerpie codzienną wiedzę z portali in-
ternetowych, powinniśmy sprawnie wykorzystywać media społecznościowe  
i szkolić się w tym kierunku – przekonywał Sebastian Barański z Sekretariatu 
Banków, Handlu i Ubezpieczeń. 

MŁODZI W        
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Od	pewnego	czasu,	na	interne-
towym	portalu	 społecznościowym	
,,Facebook”,	 funkcjonuje	 strona	
(fanpage)	 pt.	 ,,Czarna	 lista	 pra-
codawców	 z	 Lublina”.	 Jej	 twórcy	
publikują	 informacje	o	warunkach	
pracy,	 otrzymane	 od	 byłych	 lub	
obecnych	pracowników	lubelskich	
firm.	Pomimo,	że	strona	powstała	
ponad	 miesiąc	 temu,	 cieszy	 się	
bardzo	dużą	popularnością.	Infor-
macje	o	lubelskich	pracodawcach	
czerpie	z	niej	prawie	9	000	osób,	
a	 ich	 liczba	 ciągle	 wzrasta.	 Nie-
stety,	 w	 równie	 szybkim	 tempie	
powiększa	 się	 lista	 nieuczciwych	
firm.	 Podobne	 strony	 funkcjonują	
również	w	 innych	miastach,	m.in.	
Warszawie,	 Poznaniu,	 Krakowie,	
czy	Katowicach.	Internauci	wspól-
nie	 tworzą	ogromną	bazę	wiedzy	
o	przedsiębiorstwach,	które	 łamią	
prawa	pracowników.	Opisują	swo-
je	negatywne	doświadczenia,	pró-
bując	przestrzec	innych.

Z	 wpisów	 zamieszczonych	 na	
stronie	 wynika,	 że	 najczęstszym	
powodem	skarg	pracowników	jest	
niska	 płaca,	 niewypłacanie	 pensji	
w	 terminie,	 problemy	 z	 umową,	
przymusowe	 nadgodziny,	 mob-
bing	i	łamanie	kodeksu	BHP.	Przy-
kładowy	wpis	na	stronie:

„7 zł/h, umowa podpisywana 
przy wypłacie za przepracowany 
miesiąc /nielegalne/. Codziennie 
trzeba było być od 10-18 lub do 
13-21+. Czasem nawet (rekord) 

Czarna lista pracodawców z Lublina
tyle godzin co my chyba wiedzia-
łaby, że to 15 min to jest nic. Kiedy 
chciałam zwolnic się do domu, bo 
bardzo źle się poczułam usłysza-
łam „każdy z nas się źle czuje, 
wracaj do pracy”.	 Dziękuję. Nie 
polecam.”

Inny	wpis:
„Umowy nie dostajesz cho-

ciaż pracodawca mówi, ze Ci ją 
da. Pracowałam tam rok i umowy 
żadnej nie miałam. Trzeba praco-
wać po 9 godz., a i tak wypłaty nie 
dostaniesz tylko marne zaliczki. 
Za wszystko obciążają kasjera 
nawet jak się towar przeterminu-
je. Nie polecam tego sklepu. Od-
radzam, chyba że ktoś lubi praco-
wać za free”.	

Autorzy	 wpisów	 pojawiających	
się	 na	 stronie	 są	 anonimowi,	 na-
tomiast	 nazwy	 firm	 podawane	 są	
w	formie	niepełnej	(jedna	litera	za-
stępowana	 jest	 znakiem	 ,,*”).	 Ła-
two	się	jednak	domyślić	jak	brzmi	
ich	 właściwa	 nazwa.	 Coraz	 czę-
ściej	zdarza	się,	że	przedsiębiorcy	
reagują	na	nieprzychylne	im	treści.	
Żądają	ich	usunięcia	lub	zamiesz-
czenia	sprostowania.	Swoich	praw	
mogą	dochodzić	nawet	przed	są-
dem,	 powołując	 się	 na	 przepis		
o	 zniesławieniu.	 Dlatego	 admini-
stratorzy	 strony	 często	 decydują	
się	 na	 opublikowanie	 stosowne-
go	 sprostowania.	 Nie	 zmienia	 to	
jednak	 faktu,	 że	 pojawiające	 się	
na	niej	wpisy	od	pokrzywdzonych	
osób	są	ważnym	sygnałem	o	wa-
runkach	pracy	w	Polsce.

Stronami	tego	typu	zaintereso-
wały	się	również	media.	Telewizja	
Polska	 w	 programie	 „Pytanie	 na	
Śniadanie”	 gościła	 osoby,	 które	
zgłosiły	 swoich	 pracodawców	 na	
„czarną	listę”.	Osobiście	polecam	
odwiedzić	 tę	 stronę	 internetową.	
Skorzystać	z	niej	może	każdy,	nie	
trzeba	 być	 użytkownikiem	 Face-
booka.	

Sama	znalazłam	na	liście	mo-
jego	byłego	pracodawcę.	Z	przy-
krością	muszę	stwierdzić,	 że	 za-
rzuty	zamieszczone	pod	jego	ad-
resem	są	prawdziwe.

Adres	 strony:	 facebook.com/
czarnalistapracodawcowzlublina

Monika Smolak

byłam 17 godzin w sklepie, bo 
była nowa instrukcja na sklep. Co 
wy na to? Siedzieć od 11- 5 nad 
ranem? Przerwy 15 min, za każdą 
minutę dodatkową był skandal od 
kierowniczki, która mówiła, że jest 
6 dziewczyn na zmianie i każda 
chce usiąść /gdyby to inna stała 

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że by stać się atrakcyjnym dla mło-
dych, Związek powinien częściej angażować się w wydarzenia niezwiąza-
ne z polityką: akcje charytatywne, festiwale i koncerty. Powinien też być 
otwarty na wszystkich, bez względu na poglądy. – Szanujemy naszą historię 
i katolickie korzenie, ale jako związek zawodowy mamy ofertę dla wszystkich 
– zachęcał Marcin Gallo z Sekretariatu Łączności.  – Zapraszam do nas, zo-
baczycie solidarnościowców z dredami i świadków Jehowy  w „S”.

Nie obyło się bez omówienia przeszkód, z którymi młodzi związkowcy 
muszą się zmierzyć.  – Często jest tak, 
że starsi działacze związkowi blokują 
młodych. Z różnych przyczyn: boją się, 

że ich zastąpimy, są leniwi, albo mają już wystarczająco dużo ludzi i nie są 
zainteresowani nowymi członkami – mówili uczestnicy spotkania. Podkre-
ślali, że wielopokoleniowość jest cenna i z doświadczenia starszych trzeba 
korzystać, ale dla młodszych też musi być miejsce. – Młodość, innowacja, 
świeżość. Tego nam potrzeba – mówił Paweł Dziwosz z ZR Gdańskiego.

Spotkanie miało też wątek międzynarodowy – Barbara Surdykowska, 
ekspert KK przedstawiła prezentację na temat sytuacji młodych pracowni-
ków w Europie i dialogu społecznego na poziomie międzynarodowym.  

Młodzi związkowcy spotkają się ponownie za miesiąc. Zajmą się wtedy 
formalną stroną działalności grupy.

ZWIĄZKU

www.solidarnosc.org.pl
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W I E Ś C I   Z   Z R            W I E Ś C I  Z  Z R

18 lutego 2015 
•	 Prezydium	 ZR	 poinformowało,	 że	 zarejestro-

wano	 dwie	 nowe	 organizacje	 związkowe	 –		
w	Zespole	Szkół	w	Sabaudii	(oddział	Tomaszów	
Lub.)	oraz	w	firmie	SITA	Wschód	w	Lublinie

•	 Odbyło	się	spotkanie	krajowego	sztabu	protesta-
cyjnego,	który	podjął	decyzję	o	przeprowadzeniu	
19	lutego	br.	ogólnopolskiej	akcji	protestacyjno-
informacyjnej	w	miastach	wojewódzkich

•	 Informacje	z	oddziałów	naszego	regionu:
1.	 Kraśnik	–	trwają	działania	dotyczące	rozwoju	

związku;	 odbyło	 się	 spotkanie	 z	 prawnikiem		
w	Poniatowej	–	dyrektor	pomijał	związkowców	
przy	 podejmowaniu	 ważnych	 dla	 pracowni-
ków	decyzji;	prowadzone	są	rozmowy	z	bur-
mistrzem	 Kraśni-
ka	 w	 sprawie	 płac		
w	jednostkach	pod-
ległych	miastu

2.	 Hrubieszów	 –	 za-
kończyła	 się	 pe-
regrynacja	 relikwii	
bł.	 ks.	Popiełuszki	
w	oddziale

3.	 Tomaszów	 Lub.	
–	 trwają	 przy-
g o t o w a n i a 	 d o	
obchodów	 35.	
rocznicy	 Lubelskiego	 Lipca	 1980,	 któ-
re	 mają	 być	 połączone	 z	 peregryna-
cją	 relikwii	 bł.	 ks.	 Popiełuszki.	 Ponadto		
w	oddziale	trwa	intensywna	praca	nad	roz-
wojem	związku	–	w	założeniach	ma	przybyć	
kolejna	setka	związkowców

4.	 Puławy	–	odbyła	się	seria	szkoleń	dla	członków	
Związku	–	z	negocjacji	oraz	z	zasad	funkcjo-
nowania	ZFŚS,	istnieje	także	potrzeba	prze-
prowadzenia	szkolenia	dotyczącego	mobbin-
gu.	W	DPS-ie	udało	się	zakończyć	negocja-
cje	dotyczące	regulaminu	pracy,	z	zapisami	
korzystniejszymi	 dla	 pracowników.	 Z	 kolei		
w	Muzeum	Nadwiślańskim	jest	nadal	bardzo	
napięta	sytuacja,	przygotowywany	jest	wnio-
sek	do	prokuratury,	dotyczący	sytuacji,	w	której	
pracownicy	starają	się	ratować	zakład	pracy,	
a	dyrekcja	ewidentnie	działa	na	jego	szkodę.	
Ponadto	 w	 Puławach	 trwają	 przygotowania	
do	35-lecia	NSZZ	„Solidarność”	–	w	ramach	
obchodów	 przygotowano	 wydanie	 książki	
dotyczącej	„Solidarności”	w	oddziale	Puławy,	
digitalizację	 zbiorów	 oraz	 konkurs	 piosenki	
Jacka	Kaczmarskiego.

5.	 Zamość	 –	 związkowcy	 z	 oddziału	 wraz		
z	 przewodniczącym	wzięli	 udział	w	pogrze-
bie	kapelana	Ludzi	Pracy	Diecezji	Zamojsko-
Lubaczowskiej,	ks.	Tomasza	Bomby.	Niepo-
kojące	 sygnały	 docierają	 z	 Domu	 Dziecka		
w	Zwierzyńcu	–	dyrekcja	nie	chce	udostęp-
niać	 związkowcom	 niezbędnych	 do	 działa-
nia	informacji.	W	DPS	w	Krasnobrodzie	trwa	
kontrola	PIP.	W	prokuraturze	trwają	przesłu-
chania	w	sprawie	mobbingu	w	Książnicy	Za-
mojskiej.	Prowadzone	są	już	zapisy	na	Piel-
grzymkę	Ludzi	Pracy	do	Częstochowy.

6.	 Radzyń	 Podlaski	 –	 trwa	 projekt	 dotyczący	
rozwoju	związku,	z	udziałem	organizatorów	
związkowych	z	regionu	i	Komisji	Krajowej

7.	 Lubartów	–	w	oddziale	odbyła	się	peregry-
nacji	 relikwii	 bł.	 ks.	 Po-
piełuszki.	 Po	 konsultacji	
z	 prawnikiem	 rozwiązano	
trudną	sytuację	w	urzędzie	
gminy.	 Trwają	 spotkania		
z	 przewodniczącymi	 or-
ganizacji	 związkowych	 –	
zbieramy	nowe	kontakty.
•	 Odbyło	 się	 spotka-
nie	 Komisji	 ds.	 Rozwoju	
Związku,	 która	 opraco-
wała	 wytyczne	 dotyczące	
rozwoju	 w	 naszym	 regio-

nie.	Przygotowano	specjalną	ankietę	dla	organi-
zacji	związkowych,	która	ma	ułatwić	współpracę	
i	 określić	 wspólne	 działania	 Zarządu	 Regionu		
i	związkowców,	dotyczące	rozwoju	związku.

•	 Dyskutowano	 nad	 zmianami	 w	 uchwale	 do-
tyczącej	 standardów	 funkcjonowania	 struktur	
regionalnych	 Regionu	 Środkowowschodniego	
NSZZ	„Solidarność”.

•	 Omówiono	 przygotowania	 do	 obchodów	 35.	
rocznicy	Lubelskiego	Lipca	1980	oraz	do	Piel-
grzymki	Ludzi	Pracy	na	Jasną	Górę.

•	 Ustalono	terminy	kolejnych	posiedzeń	ZR.
•	 Pracownicy	Poczty	Polskiej	weszli	w	spór	zbio-

rowy.	 Żądają	 od	 pracodawcy	 wycofania	 się		
z	wypowiedzenia	układu	zbiorowego	pracy	oraz	
z	 decyzji	 dotyczących	 redukcji	 zatrudnienia,		
a	 także	 podwyżki	 płac.	 W	 „Bogdance”	 trwają	
negocjacje	dotyczące	układu	zbiorowego	pracy,	
natomiast	w	Zakładach	Azotowych	zakończyły	
się	wybory	SIP.	W	kraśnickim	zakładzie	Tsuba-
ki	Hoover	Polska	 trwają	negocjacje	dotyczące	
podwyżek	 płac,	 jest	 szansa,	 że	 zakończą	 się		
w	marcu.

Agnieszka Kosierb
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Ile kosztuje elastyczność?
O elastyczną linię kredytową mogą ubiegać się kraje 

o „solidnych fundamentach, prowadzące bardzo odpowie-
dzialną politykę gospodarczą”. W jej ramach mogą one 
otrzymać do kilkunastu miliardów dolarów kredytu. Kwota 
ta może być wykorzystana tylko w określonych sytuacjach, 
np. gdy kraj będzie miał problem z uregulowaniem swoich 
należności w walucie lub będzie chciał sfinansować dużo 
wyższy deficyt swojego budżetu, niż pierwotnie zakładano.

Elastyczna Linia Kredytowa została wprowadzona 
przez MFW w 2008 r. Pierwszym krajem, któremu ją 
przyznano, był Meksyk. Zaraz po nim linię tę otrzyma-
ła Polska. Formalnie linia jest przyznawana na wniosek 
danego kraju, na okres roku lub dwóch lat. Potem można 
ją przedłużyć na kolejny okres w oparciu o nowy wnio-
sek. Jednak gdy kończy się czas obowiązywania umowy, 
władze MFW same przypominają wnioskodawcy o zło-
żeniu nowego wniosku. Ten kolejny jest już w zasadzie 
automatycznie załatwiany pozytywnie. 

Oczywiście korzystanie z Elastycznej Linii Kredytowej 
wiąże się z określonymi kosztami. Kraj, który ją otrzymuje, 
musi wyasygnować co najmniej kilkadziesiąt milionów do-
larów rocznie na jej obsługę, niezależnie od tego czy z niej 
korzysta, czy nie. Środki te wpływają do MFW.

Naciąganie na kredyt?
Elastyczna Linia Kredytowa przedstawiana jest jako 

dodatkowa polisa ubezpieczeniowa dla krajów, które do-
brze gospodarczo rokują na przyszłość. Ale wielu eksper-
tów uważa, że jest to zwykłe naciąganie na kredyt. Z jednej 
strony Fundusz przekonuje, że gospodarka danego kraju 
ma solidne fundamenty i dobre perspektywy, z drugiej zaś 
strony wywiera na niego presję, by korzystał z takiej linii, 
pomimo braku przesłanek do ubiegania się nią. Zdaniem 
ekspertów samo złożenie wniosku o linię kredytową może 
nieść za sobą wiele negatywnych skutków dla gospodarki 
kraju, jak chociażby ucieczka inwestorów.

O co zatem chodzi w przypadku Elastycznej Linii 
Kredytowej, jaką MFW od kilku lat proponuje Polsce? 

Przypadek Polski
MFW zwrócił się z propozycją udzielenia takiej linii 

kredytowej Polsce jesienią 2009 r. Propozycja została 
skierowana do Narodowego Banku Polskiego, który jest 
traktowany jako agent finansowy polskiego rządu. Na po-
czątku 2010 r. mijał roczny okres funkcjonowania tej li-
nii dla naszego kraju i władze MFW oczekiwały złożenia 
przez Polskę nowego wniosku w tej sprawie. Ówczesny 
szef NBP Sławomir Skrzypek nie widział powodu, dla 
którego Polska powinna starać się o przedłużenie takiej 

linii kredytowej na kolejne lata. Przeciwnie – uważał, że 
nasz kraj powinien przejść do grona tych państw, które za 
pośrednictwem Funduszu mogą pomagać innym krajom 
w przezwyciężaniu skutków globalnego kryzysu. Stano-
wisko prezesa NBP spotkało się z ostrą krytyką. Wielu 
ekonomistów zarzuciło mu niekompetencję i szkodzenie 
Polsce na arenie międzynarodowej.

Kłopotliwa prolongata
Jak zatem doszło do tego, że przyznano Polsce w latach 

2009–2010 Elastyczną Linię Kredytową? Nieoficjalnie 
mówi się, że stało się to w trakcie jednego z posiedzeń Klu-
bu Bilderberg, na których obecni są zawsze szefowie MFW 
i  najważniejsi przedstawiciele światowej finansjery (wśród 
nich ówczesny minister finansów Jan Rostowski). To wtedy 
miano uzgodnić, że Polska złoży formalny wniosek w tej 
sprawie, a przedstawiciele MFW mieli obiecać Rostow-
skiemu, że pułap tej linii zostanie ustanowiony na poziomie 
20 mld dolarów, przy kosztach funkcjonowania linii w wy-
sokości 60 mln dolarów. Czy tak było rzeczywiście? Wiele 
wskazuje na to, że wersja ta może być bliska prawdy. 

10 kwietnia 2010 r. prezes NBP Sławomir Skrzypek 
zginął w katastrofie polskiego TU154 w Smoleńsku. Ko-
lejny prezes NBP, Marek Belka, niedługo po zaprzysięże-
niu, złożył wniosek o przedłużenie dostępu do Elastycz-
nej Linii Kredytowej, który został automatycznie rozpa-
trzony pozytywnie. Wysokość linii kredytowej wzrosła 
z 21 do 29 mld dol., a jej okres dostępności wydłużony 
został do dwóch lat. W konsekwencji koszty utrzymania 
ELK wzrosły do 107 mln dol.

Gdzie nasza niezależność?
Taka sytuacja rodzi zasadnicze pytanie o stan polskiej 

suwerenności finansowej. Wydaje się być ona nie tylko pod 
kontrolą UE, lecz także MFW. Jak bowiem racjonalnie wy-
tłumaczyć, że Fundusz zmusza Polskę do składania wnio-
sków o przydzielenie linii kredytowej, z której nasz kraj 
nie dość, że nie korzysta, to jeszcze ponosi spore koszty 
jej funkcjonowania. Polska w ten sposób oddaje do MFW 
kilkadziesiąt milionów dolarów rocznie. W tym samym 
czasie rząd tnie wydatki budżetowe i odmawia spełnienia 
słusznych roszczeń finansowych. Wystarczy wspomnieć 
o zeszłorocznej odmowie premiera Donalda Tuska podnie-
sienia dodatku rodzicom niepełnosprawnych dzieci, co było 
tłumaczone m.in. kiepskim stanem polskiego budżetu.

Czy warto zatem płacić kilkadziesiąt milionów do-
larów za niepotrzebną Polsce linię kredytową tylko po 
to, aby polski rząd mógł otrzymać od MFW pozytywne 
opinie o polskiej gospodarce?

dr Leszek Pietrzak

Elastyczna Linia Kredytowa dla Polski
W zgiełku politycznych wydarzeń ostatnich tygodni zupełnie nie zauważono komunikatu Na-

rodowego Banku Polskiego o przyznaniu Polsce dostępu do Elastycznej Linii Kredytowej (ELK) 
na kolejne dwa lata. Decyzję taką podjął Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). Wysokość 
środków udostępnionych w ramach wspomnianej linii będzie wynosiła tym razem 15,5 mld SDR 
(Special Drawing Rights – międzynarodowa jednostka rozrachunkowa, mająca charakter pieniądza 
bezgotówkowego), czyli około 22,1 mld dol.
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Niektóre	decyzje	Sejmiku	Wo-
jewództwa	budziły	w	przeszłości	
zdecydowany	 sprzeciw	 strony	
społecznej,	 reprezentowanej	
przez	 organizacje	 związkowe	
oraz	 przedstawicieli	 pacjentów,	
ale	mimo	to	zostały	wprowadzone	
w	życie.	Tak	było	w	kwestii	połą-
czenia	 Wojewódzkiej	 Przychod-
ni	 Skórno-Wenerologicznej	 SP	
ZOZ	w	 Lublinie	 z	Wojewódzkim	
Szpitalem	 Specjalistycznym	 im.	
Stefana	 Kardynała	 Wyszyńskie-
go	SP	ZOZ	w	Lublinie	oraz	prze-
niesieniem	 siedziby	 przychodni		
w	inne	miejsce.

Niektóre	 propozycje	 Sejmiku	
Województwa,	 jak	 fuzja	 trzech	
szpitali	 (WSS	 im.	 Stefana	Kardy-
nała	 Wyszyńskiego,	 Okręgowe-
go	Szpitala	Kolejowego	 i	Szpitala	
Wojewódzkiego	 im.	 Jana	Bożego	
w	Lublinie),	udało	się	zablokować,	
co	 było	 podyktowane	 tylko	 i	 wy-
łącznie	obawą	o	miejsca	pracy	za-
trudnionych	tam	osób.	W	to	miej-
sce	weszła	jednak	w	życie	decyzja	
o		połączeniu,	z	dniem		31	grudnia	
2014	 roku,	 Okręgowego	 Szpitala	
Kolejowego	 SP	 ZOZ	 w	 Lublinie		
z	Samodzielnym	Publicznym	Szpi-
talem	Wojewódzkim	im.	Jana	Bo-
żego	w	Lublinie.	Wszystkie	komór-
ki	 organizacyjne	 Szpitala	 Kolejo-
wego	włączone	zostały	w	strukturę	
Szpitala	im.	Jana	Bożego.	

Mniejszym	 echem	 odbiły	 się	
takie	 zmiany	 organizacyjne,	 jak:		
połączenie	 Wojewódzkiej	 Przy-
chodni	Stomatologicznej	SP	ZOZ	
w	Lublinie	ze	Stomatologicznym	
Centrum	 Klinicznym	 Uniwersy-
tetu	Medycznego	w	Lublinie	czy	
przyłączenie	 SP	 ZOZ-u	 Akade-
mickiego	 do	 SPSK	 1	 (przy	 po-

rozumieniu	 z	 UM	 i	 UMCS).	 Po-
mimo	 tego,	że	zmiany	dotyczyły	
mniejszych	jednostek,	dla	zatrud-
nionych	tam	osób	były	to	jednak	
sytuacje	 równie	 trudne,	 jak	 dla	
pracowników	dużych	szpitali.

Dyrektor	Zbigniew	Orzeł	przed-
stawił	argumenty,	które	bierze	pod	
uwagę	 Samorząd	 Województwa	

dziną,	za	którą	przede	wszystkim	
ponosi	 odpowiedzialność	 Samo-
rząd	Województwa	–	jest	to	udział		
w	 Narodowym	 Programie	 Zdro-
wia,	który	nakreślony	jest	na	lata	
2007-2015.	 Służy	 on	 diagnozie	
polityki	 zdrowotnej	 w	 wojewódz-
twie	i	proponuje	narzędzia	plano-
wania	 polityki	 zdrowotnej.	 Odby-
wa	 się	 to	 przez	 opracowywanie,	
realizację	oraz	ocenę	programów	
zdrowotnych	 na	 różnych	 pozio-
mach:	od	gminy	przez	powiat	do	
województwa	 –	 co	 służy	 rozpo-
znawaniu	 potrzeb	 zdrowotnych	
mieszkańców	 na	 danym	 terenie.	
Ma	 to	 pomóc	 w	 zabezpieczeniu	
opieki	 zdrowotnej	 na	 terenie	wo-

jewództwa.	Waż-
ne	 przy	 tym	 jest	
i n s p i r owan i e		
i 	 p r o m o w a -
nie	 rozwiązań	
w 	 z a k r e s i e	
wzrostu	 efek-
tywności	 (w	 tym	
restrukturyzacji		
w	ochronie	zdro-
wia).	

S a m o r z ą d		
i	 Zarząd	 Woje-
wództwa	 Lubel-

skiego	 ma	 określoną	 strategię	
realizacji	 polityki	 ochrony	 zdro-
wia.	Jej	istotnym	elementem	jest	
ocena	 jednostek	 podległych	Sa-
morządowi	 zarówno	 pod	 kątem	
znaczenia	 dla	 zabezpieczenia	
potrzeb	 zdrowotnych	 miesz-
kańców,	 jak	 i	 pod	kątem	ekono-
miczno-funkcjonalnym.	 Na	 tej	
podstawie	 przyjęto	 odpowiednią	
klasyfikację	 jednostek.	 Niektó-
re	mają	znaczenie	kluczowe	dla	
zadań	SWL,	 jak:	WSS	 im.	S.	K.	
Wyszyńskiego	w	Lublinie,	Szpital	
Neuropsychiatryczny	w	 Lublinie,		
Wojewódzki	 Szpital	 Specja-
listyczny	 w	 Chełmie	 czy	 Sta-
cja	 Ratownictwa	 Medycznego		
w		Chełmie.	Inne	mają	znaczenie	
średnie:	 Szpital	Wojewódzki	 im.	
Jana	 Bożego	 w	 Lublinie,	 OSK	
w	Lublinie,	Szpital	Psychiatrycz-

Wojewódzka strategia ochrony zdrowia
Na styczniowe posiedzenie Rady Regionalnej Sekcji Służby 

Zdrowia przybył, zapraszany już wielokrotnie, Pan Zbigniew Orzeł 
– Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu 
Marszałkowskiego w Lublinie. Związkowcy chcieli porozmawiać 
na temat aktualnej sytuacji w niektórych placówkach podległych 
Urzędowi Marszałkowskiemu oraz poznać ogólną strategię władz 
województwa lubelskiego, dotyczącą obszaru ochrony zdrowia, 
przewidzianą na najbliższe miesiące i lata. 

realizując	narzucone	mu	zadania	
w	dziedzinie	ochrony	zdrowia,	wy-
nikające	z	zapisów	prawa:	ustawy	
o	 działalności	 leczniczej,	 ustawy	
o	 samorządzie	 województwa,	
ustawy	o	świadczeniach	zdrowot-
nych	 finansowanych	 ze	 środków	
publicznych.	Inne	zadania	są	na-
rzucone	przez	podmioty	kreujące	
politykę	 zdrowotną	 w	 państwie,	
zwłaszcza		Ministerstwo	Zdrowia,	
NFZ,	 różne	 organizacje	 i	 stowa-
rzyszenia	oraz	związki	działające	
w	 ochronie	 zdrowia.	 Prowadze-
nie	 podmiotów	 leczniczych	 nie	
jest	 zobowiązaniem	 ustawowym	
i	obowiązkiem	wynikającym	z	od-
powiedzialności	 za	 prowadzenie	
polityki	 zdrowotnej.	 Nadzór	 nad	
zakładami	 opieki	 zdrowotnej	 sta-
nowi	 pewnego	 rodzaju	 utrudnie-
nie	 i	 konflikt	 z	 zasadniczą	 dzie-
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ny	 w	 Radecznicy	 lub	 znaczenie	
wręcz	małe:	ZOL	dla	Psychicznie	
i	Nerwowo	Chorych	w	Celejowie,	
SP	 ZOZ	Akademicki	 w	 Lublinie,	
Wojewódzka	 Przychodnia	 Sto-
matologiczna	w	Lublinie.	

W	 zależności	 od	 ich	 efek-
tywności	stosuje	się	wobec	nich	
różne	 modele	 decyzyjne.	 Dla	
jednostek	 o	 znaczeniu	 kluczo-
wym	 przyjmuje	 się	 programy	
naprawcze.	 I	 w	 tej	 sytuacji	 jest	
WSS	 im.	 S.	 K.	 Wyszyńskiego		
w	Lublinie	czy	Wojewódzki	Szpi-
tal	 Specjalistyczny	 w	 Chełmie.	
Podmioty	 lecznicze	 o	 średnim	
znaczeniu,	 poprzez	 połączenie	
z	 innym	 podmiotem,	 podległym	
Samorządowi	 Województwa	 Lu-
belskiego,	mogą	podnieść	swoje	
znaczenie	–	Szpital	Wojewódzki	
im.	Jana	Bożego	w	Lublinie	i	OSK	
w	 Lublinie.	 Działalność	 podmio-
tów	 o	 małym	 znaczeniu	 zdecy-
dowano	wygasić	–	SP	ZOZ	Aka-
demicki	w	Lublinie	i	Wojewódzka	
Przychodnia	 Stomatologiczna		
w	Lublinie.	Kontynuują	one	swoją	
działalność	 w	 dotychczasowym	
miejscu,	 ale	 już	 jako	 podmioty	
innej	 struktury	 organizacyjnej.	
Zlikwidowanie	 dotychczasowej	
lokalizacji	 dawnej	 Wojewódz-
kiej	 Przychodni	 Skórno-Wene-

rologicznej	 było	 nieuchronne	 ze	
względu	 na	 zły	 stan	 techniczny	
baraku,	 w	 którym	 funkcjonowa-
ła.	Zmiana	organizacyjna	została	
wymuszona	 przez	 zapis	 ustawy	
o	działalności	leczniczej	z	dn.	15	
kwietnia	 2011	 r.,	 która	 nakłada	
na	 podmiot	 działający	 jako	 SP	
ZOZ	 określone	 wymogi	 kadro-
we:	 stanowiska	 dyrektora,	 za-
stępcy	dyrektora,	głównego	księ-
gowego,	 naczelnej	 pielęgniarki	
(lub	 przełożonej)	 wyłonionej		
w	 drodze	 postępowania	 konkur-
sowego	 itp.	 W	 przypadku	 tak	
małej	obsady	kadrowej,	jaka	była	
w	 przychodni,	 byłoby	 to	 mno-
żenie	 kosztów	 dodatkowych,	
niewspółmierne	 do	 działalności	
podstawowej.	W	świetle	danych,	
zaprezentowanych	 przez	 Dy-
rektora	 Zbigniewa	 Orła,	 zmiany	
organizacyjne	 w	 w/w	 jednost-
kach	 nie	 pociągnęły	 za	 sobą	
zwolnień	pracowniczych.	Jedyne	
odejścia	 z	 pracy	 dotyczyły	 osób		
z	 uprawnieniami	 emerytalnymi.	
Mimo	 różnych	 zapatrywań	 na	
decyzje	podjęte	przez	Samorząd	
Województwa	 Lubelskiego	 w/s	
zmian	organizacyjnych	w	ochro-
nie	 zdrowia	 zarówno	 związkow-
cy,	jak	i	Dyrektor	Zbigniew	Orzeł	
uważają,	 że	 nakłady	 finansowe	

na	ochronę	zdrowia	w	Polsce	są	
za	 małe.	 To	 jest	 jedna	 z	 głów-
nych	 przyczyn	wpływających	 na	
trudności	 w	 uzyskaniu	 płynno-
ści	 finansowej	 przez	 	 placówki	
ochrony	 zdrowia.	W	 tym	 świetle	
na	 duże	 uznanie	 zasługują	 dy-
rektorzy,	 którym	 udaje	 się	 zbi-
lansować	 działanie	 placówek,		
a	 niejednokrotnie	 nawet	 wypra-
cować	zysk.	

Wszyscy	 zebrani	 byli	 zgod-
ni	 co	do	 faktu,	 że	każdy	sukces	
zakładu	 pracy	 (wynik	 finanso-
wy	 czy	 uzyskanie	 certyfikatu	
jakości)	 jest	 osiągany	 przede	
wszystkim	 dzięki	 pracownikom,	
w	 dalszej	 mierze	 dopiero	 dzięki	
dyrekcji,	a	najmniej	dzięki	urzęd-
nikom.	 Niestety,	 nie	 przekłada	
się	 to	 na	 satysfakcję	 finansową	
i	 podniesienie	 zarobków	 pra-
cowników.	 Kadra	 zarządzająca	
natomiast	może	 uzyskać	 nagro-
dy	 roczne	 za	 wyniki	 finansowe.	
Obie	 strony	 zebrania	 utwierdzi-
ły	się	w	przekonaniu,	że	podob-
ne	 spotkania	 są	 jak	 najbardziej	
wskazane	 w	 celu	 wymiany	 in-
formacji,	 dialogu	 oraz	 lepszej	
współpracy	 przy	 wprowadzaniu	
koniecznych	 zmian	 w	 ochronie	
zdrowia.

Danuta Talowska

Nauczyciele	 i	 pracownicy	
oświaty	z	naszego	Regionu	dosko-
nalili	swoje	kompetencje	związko-
we	na	specjalnym	szkoleniu.		Ter-
min	 spotkania,	 11-12	 lutego	 br.,	
wybrano	 nie-
przypadkowo.	
Udział	 nauczy-
cieli	w	szkoleniu	
zw iązkowym		
w	 dniach	 wol-
nych	 od	 nauki	
nie	 koliduje		
z	 realizacją	 ich	
zadań	 i	 obo-
wiązków	 szkol-
nych.	

Z	 uczestni-
kami	 spotkał	
s i ę 	 Rysza rd	

Proksa,	 przewodniczący	 KSOiW	
NSZZ	„Solidarność”,	który	przed-
stawił	 aktualne	 informacje	 doty-
czące	 działań	 protestacyjnych	
oraz	bieżącej	działalności	Sekcji.	

Czas ferii, a nauczyciele pracują Szkolenie	 obejmowało	 trzy	
główne	bloki	tematyczne:	
1.	 Dysponowanie	 Zakładowym	

Funduszem	 Świadczeń	 So-
cjalnych.	

2.	 Uprawnienia	 organizacji	 za-
kładowych	 w	 szkołach	 i	 pla-
cówkach	oświatowych.	

3.	 Praktyczne	 zastosowanie	
ustawy	o	rozwiązywaniu	spo-
rów	zbiorowych.	
Około	50	osób	pogłębiało	swo-

ją	 wiedzę,	 a	 pomagali	 im	 w	 tym	
radcy	 prawni	 ZR	 –	 Daniel	 Paul		
i	Bartłomiej	Kozyrski.	

Był	to	bardzo	cenny	czas,	po-
trzebny	 na	 poszukiwanie	 odpo-
wiedzi,	 pogłębianie	 wiedzy,	 ale	
także	 dzielenie	 się	własnymi	 do-
świadczeniami	i	zacieśnianie	mię-
dzyzwiązkowych	przyjaźni.

Teresa Misiuk
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Peregrynacja relikwi bł. ks. Jerzego Popiełuszki 

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 pw. Wniebowzięcia 

NMP Zwycięskiej
•	 22	marca	2015	–	Msza	św.	godz.	13:15

8-15 lutego 2015 – OPOLE LUBELSKIE
kościół pw. Wniebowzięcia NMP

Program peregrynacji 
w Regionie Środkowowschodnim 

NSZZ „Solidarność”
w marcu 2015 r.

zd
j. 

M
ar

ci
n 

Pa
lu

ch

15-22 lutego 2015 – LUBARTÓW
kościół pw. św. Anny

22 lutego-1 marca 2015 
– PARCZEW
kościół pw. 

św. Jana Chrzciciela
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Narodowy	Dzień	Pamięci	„Żoł-
nierzy	Wyklętych”,	przywracający	
należną	 pamięć	 o	 antykomuni-
stycznym	 podziemiu	 zbrojnym	
po	 1944	 roku,	 został	 ustano-
wiony	 ustawą	 z	 15	 lutego	 2011	
roku.	 Pierwszego	marca	 polskie	
społeczeństwo	oddaje	hołd	„Żoł-
nierzom	 Niezłomnym”	 –	 nie-
ugiętym	 bojownikom	 walczącym		
o	 niepodległą	 i	 suwerenną	 Pol-
skę,	którzy	swoją	walką	udowod-
nili,	że	Naród	Polski	nie	podał	się	
komunistycznemu	 zniewoleniu.	
Ich	 heroiczny,	 długoletni	 zbrojny	
opór	był	potęgowany	wiarą	w	wy-
buch	III	wojny	światowej,	pomię-
dzy	Aliantami	 a	ZSRR	oraz	 nie-
możnością	normalnego,	cywilne-
go	życia	w	realiach	sowieckiego	
systemu	totalitarnego	w	Polsce.	

Żołnierze	 Armii	 Krajowej,	
Zrzeszenia	 „Wolność	 i	 Niezawi-
słość”,	Narodowych	Sił	Zbrojnych	
i	Narodowego	Zjednoczenia	Woj-
skowego,	 którzy	 ujawnili	 swoją	
konspiracyjną	 przeszłość,	 byli	
aresztowani,	 skazywani	 na	 kary	
długoletniego	więzienia	oraz	mor-
dowani	w	katowniach	UB	i	NKWD.	
Wśród	 najwybitniejszych	 postaci	
tego	„pokolenia	Kolumbów”	nale-
ży	wymienić:	mjr.	Hieronima	De-
kutowskiego	 ps.	 „Zapora”	 (1918-
1947),	 mjr.	 Zygmunta	 Szendzie-
larza	ps.	„Łupaszka”	(1910-1951),	
mjr.	 Mariana	 Bernaciaka	 ps.	
„Orlik”	 (1917-1946),	 mjr.	 Fran-
ciszka	 Przysiężniaka	 ps.	 „Ojciec	
Jan”	 (1909-1975),	kpt.	Zdzisława	
Brońskiego	 ps.	 „Uskok”	 (1912-
1949),	ppor.	Anatola	Radziwonika	
ps.	„Olech”	(1916-1949),	st.	sierż.	
Mieczysława	 Dziemieszkiewicza	
ps.	 „Rój”	 (1925-1951)	 i	sierż.	Jó-
zefa	Franczaka	ps.	„Laluś”	(1918-
1963).	Oficerowie	konspiracji	nie-
podległościowej	 byli	 wybitnymi	
specjalistami	 działań	 partyzanc-
kich.	 Ich	 doświadczenie	 bojowe	

nabyte	w	 licznych	 akcjach	 zbroj-
nych	z	 lat	1939-1944	skutkowało	
tym,	 że	 byli	 oni	 bardzo	 trudnymi	
przeciwnikami	 dla	 funkcjonariu-
szy	NKWD,	UB	i	KBW.	

Do	 sztandarowych	 postaci	 lu-
belskiego	 podziemia	 należał	 mjr	
Hieronim	Dekutowski	ps.	„Zapora”.	
Ten	 wszechstronnie	 wyszkolony		
w	Anglii	cichociemny,	wykorzystu-

Pomiędzy	 Lidą	 a	 Szczuczynem	
partyzanci	 ppor.	 Anatola	 Radzi-
wonika	ps.	„Olech”,	dzięki	dosko-
nałej	 znajomości	 terenu,	 wielo-
krotnie	 wychodzili	 nieomal	 bez	
strat	z	konfrontacji	z	jednostkami	
NKWD-MWD.	 Kres	 działalności	
konspiracyjnej	 tego	 zgrupowa-
nia	 nastąpił	 10	maja	 1949	 roku,	
w	rejonie	wsi	Raczkowszczyzna.	
W	walce	z	przeważającymi	siłami	
MWD	 zginęło,	 wraz	 z	 dowódcą,	
10	polskich	partyzantów.

Zwycięski	 bój	 pod	 Kuryłówką	
stoczyło	Zgrupowanie	Oddziałów	
Leśnych	Okręgu	Rzeszowskiego	
(„San”)	 Narodowego	 Zjednocze-
nia	 Wojskowego	 6	 maja	 1945	
roku.	Żołnierze	podziemia,	dowo-
dzeni	przez	mjr.	Franciszka	Przy-
siężniaka	ps.	„Ojciec	Jan”,	odpar-
li	 uderzenie	 sowieckie,	 wsparte	
ogniem	moździerzowym.

Lata	 walki	 konspiracyjnej		
z	okupantem	niemieckim	nauczy-
ły	dowódców	AK	i	NSZ,	jak	dobrze	
gospodarować	niewielkimi	siłami	
i	 zadawać	 nieprzyjacielowi	 po-
ważne	straty	w	 ludziach	 i	sprzę-
cie.	 Sowieci	 doskonale	 zdawali	
sobie	sprawę	z	siły	 i	możliwości	
polskiego	 podziemia	 niepodle-
głościowego.	Aby	je	doszczętnie	
zniszczyć,	wprowadzili	na	ziemie	
polskie	dywizje	Wojsk	Wewnętrz-
nych	NKWD	oraz	grupy	operacyj-
ne	NKGB	i	kontrwywiadu	wojsko-
wego	 „Smiersz”.	 Zorganizowali	
również	 rodzimy,	 komunistyczny	
aparat	 terroru.	 Pomimo	 tej	 asy-
metrii	 sił	 i	 środków,	 konspiracja	
niepodległościowa	 przez	 długie	
lata	 stawiała	 opór	 nowym	 oku-
pantom,	 płacąc	 wysoką	 daninę	
krwi	żołnierskiej	 za	oddanie	nie-
podległej	i	suwerennej	Rzeczpo-
spolitej.

Pamięć	 o	 bohaterskiej	 walce	
„Żołnierzy	Niezłomnych”	musi	być	
obecna	we	współczesnej	Polsce.	
Stanowi	 bowiem	 nieodzowny	
element	 naszej	 dumy	 narodowej	
oraz	polityki	historycznej.

Marcin Paluch, historyk

Pamięć o Żołnierzach Niezłomnych 1944-1963
W latach 90-tych XX wieku za sprawą polskich środowisk 

kombatanckich i patriotycznych pojawił się termin „Żołnierze 
Wyklęci”.

jąc	zdobyte	samochody	do	 trans-
portu	 żołnierzy,	 zdołał	 na	 wiosnę	
1945	roku	sparaliżować	funkcjono-
wanie	 aparatu	 komunistycznego		
w	rejonie	Bełżyc	i	Urzędowa.	

Sierż.	Józef	Franczak	ps.	„La-
luś”,	 dzięki	 doskonałej	 znajomo-
ści	terenu	oraz	pomocy	material-
nej	miejscowej	 ludności,	 jeszcze	
wiele	lat	po	zakończeniu	II	wojny	
światowej	 prowadził	 działalność	
konspiracyjną	 w	 rejonie	 Piask		
k/Lublina.	Dopiero	w	wyniku	sze-
roko	zakrojonej	operacji	o	krypt.	
„Pożar”,	 funkcjonariusze	SB	zlo-
kalizowali	 jego	 miejsce	 ukrywa-
nia	 się.	 Józef	 Franczak	 zginął		
z	bronią	w	ręku,	21	października	
1963	 roku	w	 rejonie	miejscowo-
ści	Majdan	Kozic	Górnych.

Na	Kresach	Wschodnich	sku-
tecznie	 zwalczali	 administrację	
sowiecką	żołnierze	zgrupowania	
poakowskiego	Obwody	nr	49/67.	
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Serdeczne	wyrazy	współczucia
Rodzinie 

śp. ks. TOMASZA BOMBY
 Duszpasterza	Ludzi	Pracy	

Diecezji	Zamojsko-Lubaczowskiej

składa	
Przewodniczący	Oddziału	NSZZ	„Solidarność”	

w	Zamościu

Rodzinie 
śp. ks. TOMASZA BOMBY
 Duszpasterza	Ludzi	Pracy	

Diecezji	Zamojsko-Lubaczowskiej

wyrazy	żalu	i	współczucia	
składa	

Zarząd	Regionu	Środkowowschodniego	
NSZZ	„Solidarność”	w	Lublinie

Wspomnienie śp. ks. Tomasza Bomby

W	uroczystościach	pogrzebowych,	w	kościele	Świętej	
Trójcy	w	Komarowie,	pod	przewodnictwem	biskupa	die-
cezjalnego	Mariana	Rojka,	wzięli	udział	przewodniczący	
oddziałów	 NSZZ	 „S”	 z	 Zamościa,	 Tomaszowa	 Lubel-
skiego	i	Biłgoraja	oraz	członkowie	Zarządów	Oddziałów		
i	związkowcy	wraz	z	pocztami	sztandarowymi.

Zmarłego	 pożegnał	Marek	Walewander,	 przewodni-
czący	Oddziału	NSZZ	„S”	w	Zamościu:	

„Pożegnać po raz ostatni człowieka na tej ziemi, to 
niełatwe zadanie. Ale jeszcze trudniej, gdy osoba ta 
była nam tak bliska, jak śp. ks. dziekan Tomasz Bomba. 
Wszyscy, którzy tu dzisiaj jesteśmy oraz ci, którzy łączą 
się z nami duchowo, wiemy o tym doskonale, że niełatwo 
powiedzieć to, co chciałoby się wyrazić na pożegnanie.

W roku 2014 śp. ks. dziekan otrzymał od księdza bi-
skupa Mariana Rojka nominację na duszpasterza Ludzi 
Pracy Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Ksiądz Tomasz 
Bomba od razu stał się naszym duchowym Ojcem i Przy-
jacielem. Cieszył się z przemian w Polsce, ale jednocze-
śnie dostrzegał zagrożenia związane z liberalizmem i kry-
zysem rodziny. Zachęcał, nas, katolików do angażowania 
się w sprawy polityczne i społeczne. Po każdym spotkaniu 
z ks. Tomaszem miało się poczucie, że jest się przez Nie-
go zauważanym i docenianym. Jego umiejętność słucha-
nia, wewnętrzne ciepło, życzliwość, uśmiech i poczucie 
humoru zjednały Mu wielu ludzi. Był człowiekiem, który 
zbliżał ludzi do siebie. Jego plebania była zawsze domem 
otwartym dla tych, którzy Go odwiedzali. Niejednokrotnie 
rozmawialiśmy na tematy związkowe, którymi bardzo się 
interesował. Widać było, że troszczył się o Związek NSZZ 
„Solidarność”. Dzielił się również swoimi sukcesami oraz 
planami na przyszłość. Chętnie mówił też o trudnościach, 
jakie napotykał na swojej drodze w podnoszeniu poziomu 
duchowego swoich parafian, których bardzo kochał.

Tak liczna obecność jest najlepszym świadectwem 
naszej wdzięczności oraz podziękowaniem za to wszyst-
ko, co ks. Proboszcz uczynił dla parafii i Związku Zawo-
dowego „Solidarność”.

Żegnamy z bólem naszego Drogiego Kapelana Lu-
dzi Pracy! Jestem  przekonany, a świadczę to w imieniu 
wszystkich członków NSZZ „Solidarność”, że nasz Drogi 
Kapelan zrealizował słowa Psalmu 119, czyli był kapła-
nem, który „chodził prostą drogą i postępował według 
prawa Pańskiego”.

Ufamy, że strzegąc świadectwa Pana, przekazując 
Go nam, jest już szczęśliwy wieczną radością w Króle-
stwie Bożym.

Niech Pan, któremu Zmarły całe życie pokornie służył 
w ludziach, obdarzy Księdza Tomka wiecznym pokojem. 
Kochany Duszpasterzu! My Cię nigdy nie zapomnimy! 
Spoczywaj w pokoju!”

NOTA BIOGRAFICZNA:
Śp.	ks.	kanonik	Tomasz	Bomba	żył	w	latach	1957-2015.	
Proboszcz	 parafii	 Świętej	 Trójcy	 w	 Komarowie	

(23.06.2008-30.01.2015),	 dziekan	 Dekanatu	 Tyszow-
ce	 (20.08.2014-30.01.2015)	 oraz	 kapelan	 Ludzi	 Pra-
cy	 Diecezji	 Zamojsko-Lubaczowskiej	 (07.11.2014-
30.01.2015).

W	 latach	 1976-1982	 studiował	 na	 Wydziale	 Teolo-
gii	 Katolickiego	 Uniwersytetu	 Lubelskiego.	 Święcenia	
diakonatu	 przyjął	 5	marca	 1981	 roku,	 zaś	 12	 czerwca	
1982	roku	w	Katedrze	Lubelskiej	został	wyświęcony	na	
kapłana.	 Pełnił	 posługę	 kapłańską	 w	 wielu	 parafiach		
w	 Lublinie,	 Puławach,	 Wąwolnicy,	 Sandomierzu,	 Gra-
bowcu	i	Zamościu.	Był	wicedyrektorem	Katolickiego	Ra-
dia	Zamość	oraz	 redaktorem	naczelnym	 „Niedzieli	 Za-
mojsko-Lubaczowskiej”.

Związkowcy NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowowschodniego pożegnali, 4 lutego 2015 
roku, Kapelana Ludzi Pracy Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, ks. kanonika Tomasza Bombę.


