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Spotkanie opłatkowe 19 

grudnia br. było także okazją do 

wyróżnienia organizacji związ-

kowych, które w mijającym roku 

okazały się Liderami Rozwoju 

Związku. 

Medale Bene Meritus za 

szczególny wkład w działalność 

NSZZ "Solidarność" otrzymały 

organizacje: 

1. Organizacja Zakładowa 

NSZZ "S" DPS Ostrów Lubelski 

2. Organizacja Zakładowa 

NSZZ "S" Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej 

Świdnik 

3. Organizacja Zakładowa 

NSZZ "S" SP ZOZ Lubartów 

4. Organizacja Zakładowa 

NSZZ "S" DPS Kock 

5. Organizacja Zakładowa 

NSZZ "S" DPS Betania (Lublin) 

6. Organizacja Zakładowa 

NSZZ "S" DPS Teodorówka 

7. Organizacja Zakładowa 

NSZZ "S" SPSK 1 Lublin  

8. Międzyzakładowa Organi-

zacja Związkowa NSZZ "S" Pra-

Liderzy Rozwoju Związku  
Regionu Środkowo-Wschodniego  
NSZZ „Solidarność” nagrodzeni! 

cowników i Funkcjonariuszy 

Służby Więziennej Okręgu Lu-

belskiego 

9. Organizacja Podzakładowa 

NSZZ "S" ARiMR 

10. Międzyzakładowa Organi-

zacja Związkowa NSZZ "S" Pra-

cowników Oświaty Łęczna 

11. Organizacja Zakładowa 

NSZZ "S" Centrum Onkologii Zie-

mi Lubelskiej Lublin  

Wszystkim wyróżnionym ser-

decznie gratulujemy i życzymy 

dalszej owocnej pracy związko-

wej! 

Medalem Bene Meritus wy-

różniono również poczet sztan-

darowy reprezentujący Sekcję 

Regionalną Emerytów i Renci-

stów. 

Po części oficjalnej nastąpiło 

tradycyjne składanie życzeń pod-

czas przełamywania się opłat-

kiem i poczęstunek. 

Red. 
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Lubelska Solidarność zainicjo-

wała obchody 41. rocznicy wpro-

wadzenia stanu wojennego  

w Polsce. 13 grudnia br. w Lubli-

nie oddano hołd ofiarom reżimu 

komunistycznego. 

Już od godzin popołudniowych 

w centrum Lublina przechodnie 

spotykali patrole ZOMO. Punktem 

kulminacyjnym rekonstrukcji było 

rozbicie manifestacji na Placu Li-

tewskim i ułożenie krzyża z biało-

czerwonych zniczy pod Pomni-

kiem Konstytucji 3 Maja. 

Przewodniczący Regionu 

Środkowo-Wschodniego Marian 

Król podkreślał, że Solidarność 

od lat przychodzi 13 grudnia pod 

ten pomnik, by oddawać hołd 

walczącym o wolność. Zwracał 

uwagę, że w latach komuny spo-

tkanie w tym miejscu groziło po-

ważnymi represjami, jednak zaw-

sze byli odważni, którzy tę trady-

cję pielęgnowali. 

W kościele pobrygidkowskim 

w Lublinie odbyła się insceniza-

cja pt. „Jeśli zapomnę o nich…” 

oraz recital Patrycjusza Sokołow-

skiego, artysty Teatru Muzyczne-

go w Lublinie, w hołdzie ofiarom 

stanu wojennego.  

W hołdzie ofiarom stanu wojennego 

Po koncercie odbyła się Msza 

św. w intencji Ojczyzny oraz za 

wszystkie Ofiary stanu wojenne-

go. Na zakończenie uroczysto-

ści zebrani przeszli pod Światło 

Pamięci Ofiar Komunizmu, gdzie 

zapalono znicze oraz pod pomnik 

bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Tam 

głos zabrali zaproszeni goście,  

a następnie złożono kwiaty. 

W uroczystościach rocznico-

wych w Lublinie wzięli udział re-

presjonowani i internowani w sta-

nie wojennym, związkowcy, 

przedstawiciele władz państwo-

wych i samorządowych oraz orga-

nizacji społecznych. 

W ciągu dnia młodzież spotkała 

się w siedzibie lubelskiej Solidarno-

ści z Józefem Godlewskim, uczestni-

kiem stanu wojennego. 

Natomiast w niedzielę, 18 

grudnia br., odbyły się także uro-

czystości w Tarnogrodzie, upa-

miętniające Józefa Gizę, górnika 

zamordowanego podczas pacyfi-

kacji kopalni „Wujek”. 

Red. 
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Dni poprzedzające Święta Bo-

żego Narodzenia to okres wzmo-

żonego ruchu w placówkach 

handlowych, co wiąże się  

z ogromnym wzrostem obciąże-

nia pracą zatrudnionych w tej 

branży. W okresie przedświą-

tecznym kasjerka podczas jednej 

zmiany „przerzuca” na kasie ok. 

5 ton towarów, a trzeba pamię-

tać, że obsługa kas to tylko jeden 

z wielu obowiązków nakładanych 

na osoby zatrudnione w handlu.  

Warunki pracy w sieciach 

handlowych z roku na rok ulega-

ją systematycznemu pogorsze-

niu, co w okresach wzmożonego 

ruchu jest szczególnie widoczne. 

Jak wynika z danych zgromadzo-

nych przez organizacje związko-

we zrzeszone w Krajowej Sekcji 

Handlu NSZZ „Solidarność”, po-

ziom zatrudnienia w sklepach 

poszczególnych sieci handlo-

wych zmalał w ciągu ostatniego 

roku o 10 lub nawet 15 proc.  

W tym samym okresie obroty 

sieci handlowych znacznie wzro-

sły. 

Trudno o bardziej wyraźny do-

wód, że zyski dyskontów, super-  

i hipermarketów działających  

Apel Krajowej Sekcji Pracowników Handlu 
NSZZ „Solidarność” 

do klientów sieci handlowych 

w naszym kraju są budowane 

kosztem coraz większego wyzy-

sku pracowników. Wraz ze wzro-

stem natężenia ruchu w sklepach, 

otrzymujemy od pracowników co-

raz więcej sygnałów dotyczących 

naruszeń norm czasu pracy oraz 

podstawowych zasad BHP.  

Z badań wynika, że Polacy 

zrobią zakupy spożywcze przed 

Bożym Narodzeniem głównie  

w stacjonarnych placówkach. Tę 

opcję wskazało 80 proc. bada-

nych, z tego 33 proc. ankietowa-

nych zapowiada, że największe 

świąteczne zakupy spożyw-

cze zrobi tydzień przed Bożym 

Narodzeniem. Z kolei 22 proc. 

pytanych zrealizuje je kilka dni 

przed Wigilią. 

Z tych to względów apeluje-

my do klientów o nieodkładanie 

zakupów na ostatnią chwilę 

przed Świętami, oraz okazanie 

zrozumienia pracownikom han-

dlu.  

Prosimy, aby pamiętać, że du-

że kolejki do kas, czy brak towa-

rów na półkach nie jest winą pra-

cowników. Odpowiedzialne są za 

to sieci handlowe, które wciąż 

zmniejszają zatrudnienie w po-

szczególnych sklepach. Cierpią  

z tego powodu zarówno pracowni-

cy, jak i klienci. Zbyt mały poziom 

zatrudnienia w sklepach powodu-

je, że pracownicy są coraz bar-

dziej przeciążeni obowiązkami,  

z kolei dla klientów mniej pracow-

ników w sklepie oznacza spadek 

jakości obsługi.  

Robiąc zakupy w Święta bądź 

życzliwy dla personelu, pozostaw 

odrobinę świątecznej atmosfery  

w sklepach, by ludzie w nich za-

trudnieni także poczuli radość Bo-

żego Narodzenia. 

Alfred Bujara  

Przewodniczący Krajowej 

Sekcji Pracowników Handlu 

NSZZ „Solidarność” 

Dariusz Paczuski  

Z-ca  Przew.  Krajowej  

Sekcji Pracowników Handlu 

NSZZ „Solidarność” 

Katowice 19.12.2022r. 
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Szkolenie z tworzenia i prowadzenia  
internetowych stron związkowych 

 
Zapraszamy na stacjonarne szkolenie dotyczące tworzenia 

internetowych stron związkowych. Szkolenie odbędzie się 19-20 

stycznia 2023 r., w siedzibie lubelskiej Solidarności, ul. Kró-

lewska 3, Lublin - sala konferencyjna. 

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 grudnia br. na adres e-

mail: reporter.lublin@solidarnosc.org.pl oraz pod numerem tele-

fonu: 81 53 208 11 wew. 20.  

Obowiązuje limit zgłoszeń. 

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, pełnioną funkcję we władzy wykonawczej, numer i na-

zwę organizacji kandydata na szkolenie, adres e-mail i nr telefonu kandydata. W celu wystawienia od-

delegowania należy podać dane pracodawcy. 

Szczegółowe informacje na stronie: www.solidarnosc.org.pl/lublin 

Po raz kolejny ognisko TKKF Omega zorgani-

zowało piłkarskie spotkanie młodzieży. Tym ra-

zem, 10 grudnia br., na boisku „Orlika” przy SP 52 

w Lublinie, rozegrano turniej piłki nożnej, który 

miał przypomnieć młodemu pokoleniu o wydarze-

niach z grudnia 1981 r. Pomimo niesprzyjającej 

pogody – śnieg i mróz - w zawodach brały udział 

cztery drużyny: Bronx, Omega, Man United i Cho-

miki. Zwycięzcami turnieju została drużyna Bronx.  

Sportowe emocje była ważne, ale nie mniej 

ważny był szacunek młodego pokolenia okazany 

bohaterom tamtych dni, którzy nie bali się stanąć 

do walki, kiedy na ulicach stały czołgi, SB, milicja  

i wojsko, a stawką walki była wolna Ojczyzna. Po-

stawa tych młodych ludzi budzi nadzieję, że histo-

ria i prawda nadal będą ważne i pozostaną nieza-

pomniane. 

OMEGA FRIENDS FOREVER 

i Zbigniew Furman 

 

O nagrody jak zawsze zadbali: 

 - Urząd Miasta Lublin Wydział Sportu i Turystyki 

- Marian Król i Marek Wątorski NSZZ Solidarność. 

- CONTRIX Przemysław Delmanowicz 

- Marek Wójcik MW Sport 

 

Piłkarska lekcja 
historii 

DZIĘKUJEMY: 

Prezydent Miasta Lublin – za patronat 

Urząd Miasta Lublin 

NSZZ Solidarność Region Środkowo-Wschodni 

Fundacja „Ruchu Solidarności Rodzin” 

CONTRIX – Przemysław Delmanowicz  

MW Sport                                                                              

Szkoła Podstawowa nr 52 

Nowy Tydzień 


