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Protest pod Castoramą 

Solidarność przeprowadziła 

pikietę pod siedzibą centrali Ca-

storamy w Warszawie. Uczestnicy 

protestu domagali się przywróce-

nia do pracy bezprawnie zwolnio-

nych związkowców.  

Pikiety do których doszło 25 

listopada w całym kraju, były od-

powiedzią na rażące łamanie 

przepisów prawa i bezpodstawne,  

dyscyplinarne zwolnienie z pracy 

dziewięciu działaczy związko-

wych. Zarząd Castoramy podjął 

decyzję o zwolnieniach po tym, 

jak pracownicy wpisali na porta-

lach społecznościowych krytyczne 

komentarze nt. sytuacji załogi  

w firmie.  

W pikiecie w stolicy wzięło 

udział około tysiąca związkowców 

z całego kraju. Licznie re-

prezentowana była lubelska 

Solidarność. Związkowcy 

m.in. z PGE, Poczty Pol-

skiej, LW Bogdanka, 

MPWiK i Stokrotki wsparli 

kolegów z Castoramy  

z przewodniczącym Maria-

nem Królem oraz zastępcą 

Markiem Wątorskim. Wśród 

licznych banerów i transpa-

rentów ogromne wrażenie 

zrobiły chorągwie husarskie 

Solidarności.  

- W proteście przed siedzibą 

Castoramy w Warszawie 

uczestniczyli nie tylko związ-

kowcy z Regionów, w któ-

rych doszło do zwolnień pracow-

ników, ale dołączyły również inne 

Regiony. Przedstawiciele Komisji 

Krajowej rozmawiali z zarządem 

firmy i główny postulat został 

zbagatelizowany. Możliwe jest 

kolejne spotkanie z władzami Ca-

Pikieta w  Warszawie 

storamy – zaznaczył zastępca 

przewodniczącego Marek Wątor-

ski. 

- Prawo polskie zostało ewi-

dentnie złamane, a ustawowa 

ochrona pracowników w przy-

padku Castoramy nie działa. 

Władze firmy nie stosują się do 

przepisów i czują się bezkarne. 

W sytuacji bezprawnego zwol-

nienia pracownika z art. 52 pań-

stwo powinno podejmować czyn-

ności z urzędu, a wyrok sądu 

musi zapadać niezwłocznie – 

dodał Wątorski.  

Jednocześnie przed sklepami 

Castoramy w całej Polsce miała 

miejsce akcja ulotkowa. W Lubli-

nie również rozdawano ulotki. 

Wśród zwolnionych pracowników 

jest Zbigniew Twardeusz prze-

wodniczący Organizacji Oddzia-

łowej NSZZ Solidarność w Ca-

storama  Lublin.  

Protest w Warszawie trwał 

kilka godzin. Związkowcy i za-

rząd Castoramy nie doszli do 

porozumienia. Postulat przywró-

cenia do pracy zwolnionych 

związkowców nie został spełnio-

ny. W najbliższym czasie dojdzie 

do spotkania szefów regionów, 

aby ustalić dalszy plan działania. 

Wszystko wskazuje na to, że 

Solidarność nie odpuści, będą 

kolejne protesty. 

T.K. 
Lublin 
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Dla Pamięci… Ku Przestrodze 

W tym roku obchodziliśmy 75. 

rocznicę deportacji żołnierzy pol-

skiego państwa podziemnego do 

łagrów NKWD. W dniach 17-18 

listopada, odbyły się w Lublinie 

uroczystości z udziałem m.in. or-

ganizacji patriotycznych, przedsta-

wicieli władz parlamentarnych  

i samorządowych. Lubelską 

„Solidarność” reprezentował za-

stępca przewodniczącego Krzysz-

tof Choina wraz z pocztem sztan-

darowym.   

Uroczystości patriotyczne miały 

miejsce przy pomniku DLA PA-

MIĘCI… KU PRZESTRODZE, na 

skwerze Borowiczan.  W intencji 

zmarłych oraz żyjących żołnierzy 

Armii Krajowej, Batalionów Chłop-

skich, Narodowych Sił Zbrojnych – 

więźniów łagrów NKWD i ich ro-

dzin, sprawowana była Msza św. 

Na terenie XXVII Liceum Ogólno-

kształcącego im. Zesłańców Sybi-

ru posadzono „Dąb Pamięci”. 

Wśród dwudniowych obchodów 

były również wystąpienia arty-

styczne i sesja historyczna.  

Obchody zostały zorganizowa-

ne przez: Prezesa Stowarzysze-

nia Środowisko Borowiczan-

Sybiraków,  Prezydenta Miasta 

Lublin, Dyrektora IPN Oddział 

Lublin oraz Dyrektora XXVII Li-

ceum Ogólnokształcącego im. 

Zesłańców Sybiru. 

TK 

100. urodziny  

100. rocznica urodzin ostatnie-

go Prezydenta RP na uchodźstwie 

Ryszarda Kaczorowskiego była 

okazją do wspomnień jego działal-

ności patriotycznej.  26 listopada 

w Ratuszu odbyła się prelekcja 

poświęcona śp. Kaczorowskiemu, 

wyświetlono również film „Całym 

życiem – Ryszarda Kaczorowskie-

go prezydencki testament.” 

Z kolei w Lubelskim Urzędzie 

Wojewódzkim, w Sali im. Prezy-

denta  Ryszarda Kaczorowskiego  

delegacje złożyły kwiaty, a w go-

dzinach wieczornych w Archika-

tedrze Lubelskiej sprawowana 

była Msza św.  

Region Środkowo-Wschodni 

NSZZ Solidarność na uroczysto-

ściach reprezentowali zastępca 

przewodniczącego Krzysztof 

Choina oraz przewodnicząca Re-

gionalnej Sekcji Oświaty i Wy-

chowania Wiesława Stec wraz  

z pocztem sztandarowym.  

TK 
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Miesięcznica za Ojczyznę 

19 października w kościele pw. 

św. Piotra Apostoła w Lublinie 

sprawowana była Msza św. za 

Ojczyznę w której uczestniczył 

poczet sztandarowy Regionu 

Środkowo-Wschodniego NSZZ 

Solidarność. Uczestnicy mieli oka-

zję ucałować relikwie bł. ks. Jerze-

go Popiełuszki. Po Mszy. św. 

wszyscy mogli wpisać się do księ-

gi pamiątkowej. Przed pomnikiem 

Patrona Solidarności zostały zło-

żone kwiaty i zapalone znicze. 

Fot. LUW 
Fot.   Archikatedra Lubelska 



Głos związkowca 47-48/2019 str. 5 

Fot. Tysol.pl 

Praca jako służba 

Pierwsza organizacja związko-

wa w służbach mundurowych  

w naszym regionie już jest! Pio-

nierami Solidarności są funkcjo-

nariusze służby więziennej z Za-

mościa. 

W czwartek, 21 listopada br., 

w Regionie Środkowo-

Wschodnim NSZZ Solidarność 

została zarejestrowana organiza-

cja związkowa w służbie więzien-

nej. Nowi związkowcy są pełni 

zapału i gotowi do pracy. Podkre-

ślają, że najważniejszy jest dla 

Solidarność w  służbie więziennej 
nich dialog i porozumienie, ale 

oczywiście zamierzają działać na 

rzecz poprawy warunków pracy. 

Funkcjonariusze z Zamościa 

mają nadzieję, że zbyt długo nie 

będą jedynymi przedstawicielami 

służb mundurowych w naszym 

regionie. 

Nowym związkowcom życzy-

my owocnej działalności i wielu 

sukcesów, a wszystkich chęt-

nych do przystąpienia do NSZZ 

Solidarność zapraszamy do kon-

taktu z Działem Rozwoju pod nr 

tel. 601 837 720 lub 

796 723 322. 

A.K. 

Są zniżki na stacjach paliw  

i w PZU dla członków Solidar-

ności. Co jeszcze możemy za-

proponować pracownikom, 

szczególnie młodym, aby przy-

ciągnąć ich do związku? 

 

Ku mojemu zdziwieniu, patrząc 

na badania szczegółowe CBOS 

dot. oceny związków zawodowych 

przez poszczególne grupy wieko-

we, okazało się, że największą 

wiarę w skuteczność związków 

zawodowych mają ludzie w prze-

dziale wiekowym od 18 do 26 

roku życia.   

Na to jednak, że trudno jest 

ludzi organizować, wpływa sze-

reg rzeczy. Po pierwsze po 1989 

r. rozpoczęto otwartą wojnę ze 

związkami, z użyciem olbrzymich 

środków finansowych i innych 

form nacisku. Udowadniano, że 

związki niczemu dobremu nie 

służą, a wszystko, co złe, to wina 

Solidarności.  

Pracodawcy, dysponujący du-

żymi pieniędzmi, mają wpływ na 

przekaz medialny i próbują kreo-

wać rzeczywistość według wła-

snego uznania.  

Ponadto, w wielu zakładach 

pracy, pracownik przed awansem 

jest pytany o przynależność do 

związku. Warunkiem awansu jest 

zrzeknięcie się członkostwa.  

Kolejnym problemem jest two-

rzenie przez pracodawców żół-

tych związków zawodowych. 

Stanowią one przeciwwagę dla 

Solidarności. Ostatnio nastąpiły 

pewne zmiany w przepisach pra-

wa, w celu eliminacji takich pato-

logii.  

Po przemianach ustrojowych 

dużą rolę odgrywa ideologia libe-

ralna. Na motywach hasła „róbta 

co chceta” zaczęto przekonywać 

młodych ludzi, że tylko przez 

swoje indywidualne działanie 

będą mogli odnieść sukces. Ne-

gowano skuteczność działania 

we wspólnocie. Skutkowało to   

brakiem wiary w działanie Soli-

darności. Dominuje przekonanie, 

że jak będę sam, to ten wyścig 

szczurów wygram. Rzadko kto 

dopuszcza myśl, że gdy jeden 

wygra to po drodze zostanie ty-

siące trupów. W takiej rywalizacji 

są zwycięzcy i przegrani – in-

nych kategorii nie ma. Jest to 

zaprzeczenie wskazania Jana 

Pawła II, który mówił: „Nigdy je-

den przeciwko drugiemu”  

Cały wywiad dostępny w gru-

dniowym Czasie Solidarności. 



Funkcjonariu-

sze z Delegatur 

CBA z Białegosto-

ku, Bydgoszczy, 

Katowic, Łodzi, 

Poznania i Wro-

cławia,  w ramach skoordynowa-

nych działań na terenie całego 

kraju zatrzymali 9 osób działają-

cych w ramach zorganizowanej 

grupy przestępczej. Grupa ta  

w latach 2013-2016 naraziła 

Skarb Państwa na uszczuplenie 

w podatku VAT na kwotę ponad 

700 mln zł. Wszystko wskazuje 

na to, że wprowadzano do obro-

tu, a następnie fikcyjnie fakturo-

wano towary w postaci oleju na-

pędowego, oleju smarowego, 

benzyny oraz oleju rzepakowe-

go, a także wystawiano poświad-

czające nieprawdę faktury VAT, 

deklaracje VAT i dokumentację 

księgową. 

                              26.11.2019 
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