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Pracownicy Centrum Onkologii 

nadal liczą, że prof. Starosławska 

wróci na fotel szefowej szpitala. – 

Nie wiemy, jakie są powody odwo-

łania. Będziemy robić wszystko, by 

to odkręcić. Pisać i wychodzić na 

ulice – wyjaśnia Józef Krupa  

z „Solidarności” w COZL. 

Pracownicy i pacjenci zorgani-

zowali w ubiegłym tygodniu spe-

cjalną debatę, w której zwracali 

uwagę na problemy COZL. – Nie 

otrzymaliśmy kontraktu z NFZ na 

nowe procedury medyczne w za-

kresie onkologicznym, tak aby 

można było dokonywać pełnoprofi-

lowych usług w tym zakresie. Te-

raz doszedł kolejny problem. Pan 

marszałek zwrócił się do firmy ze-

wnętrznej o wykazanie, w jaki spo-

sób można skonsolidować dwie 

jednostki: Szpital Jana Bożego  

i COZL. Firma w swoim projekcie 

zaznaczyła, że przy konsolidacji 

trzeba zwolnić 555 pracowników. 

To zaniepokoiło związki zawodo-

we – podkreślał Józef Krupa. 

Pracownicy zwracają uwagę, 

że szpital jest bardzo potrzebny 

Lublinowi i Lubelszczyźnie, gdyż 

chorych na raka przybywa i na-

wet w nowym budynku zaczyna 

brakować miejsc. Zastanawiają 

się też, dlaczego chce się ten 

szpital zniszczyć poprzez brak 

finansowania z NFZ, połączenie 

z zadłużonym szpitalem, plan 

zmniejszenia liczby łóżek czy też 

zwolnienia 550 pracowników. 

Pracownicy i pacjenci bronią 

zwolnionej dyrektor, zaniepokoje-

nie decyzją marszałka wyrażają 

też inne osoby: 

Apel Rady Naukowej Pol-

skiej Unii Onkologii: 

„Apelujemy do Pana marszałka 

o ponowne rozpatrzenie decyzji  

o odwołaniu prof. Elżbiety Staro-

sławskiej z funkcji dyrektora Cen-

trum Onkologii Ziemi Lubelskiej 

oraz o wstrzymanie działań zmie-

rzających do zmiany statusu Cen-

trum Onkologii Ziemi Lubelskiej, 

m.in. połączenia tej placówki z in-

nym szpitalem. Protestujemy prze-

ciwko destrukcji spójnego, strate-

gicznego i kompleksowego syste-

mu walki z rakiem opartego m.in.  

o COZL jako integralnej części sie-

ci regionalnych centrów onkologii, 

tworzącej razem optymalny model 

szeroko pojętej opieki onkologicz-

nej w Polsce. System ten mozolnie  

i z determinacją wypracowywany  

i rozbudowywany w okresie ostat-

nich 70 lat, z inicjatywy wybitnego 

polskiego onkologa, prof. Tade-

usza Koszarowskiego i jego 

współpracowników, stanowił wzo-

rzec wyprzedzający o 7 lat zalece-

Niepokój wokół Centrum Onkologii  

Ziemi Lubelskiej 

Decyzja marszałka województwa o odwołaniu prof. Elż-

biety Starosławskiej z funkcji dyrektora Centrum Onkologii 

Ziemi Lubelskiej wywołało sprzeciw wielu środowisk Lu-

belszczyzny i nie tylko. 
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nia WHO. Wiele lat później skorzy-

stała z niego większość krajów 

UE. Rolą Urzędu Marszałkowskie-

go, jako organu założycielskiego 

COZL, powinno być przede 

wszystkim działanie konsolidujące 

i nadzorujące prawidłowość funk-

cjonowania tej zasłużonej placówki 

naukowej, dydaktycznej, klinicznej 

i usługowej, a nie prowadzenie 

działań, które mogą doprowadzić 

do jej destrukcji i upadku, na szko-

dę tysięcy ludzi chorujących na 

raka w Państwa regionie.” 

Podpisał: dr n. med. Janusz 

Meder, prezes Polskiej Unii On-

kologii 

Oświadczenie bpa Mieczy-

sława Cisło: „W związku z infor-

macjami o odwołaniu prof. Elżbiety 

Starosławskiej ze stanowiska dy-

rektora COZL w Lublinie, w imieniu 

swoim i księży, wyrażam daleko 

idące zaniepokojenie zaistniałą 

sytuacją i ponawiam apel wygło-

szony podczas świątecznego spo-

tkania pracowników i pacjentów 

COZL o zabezpieczenie funkcjo-

nowania Centrum. Odwołanie ze 

stanowiska dyrektora Pani prof. 

Elżbiety Starosławskiej, która wraz 

z pracownikami i ludźmi dobrej 

woli stworzyła Centrum w jego 

obecnej formie, jako przodującego 

ośrodka onkologicznego w kraju, 

powoduje zagrożenie dla dalszego 

istnienia i samodzielności tej jed-

nostki, a co za tym idzie, powoduje 

zagrożenie dla wszystkich miesz-

kańców naszego województwa. 

Apeluję w związku z tym do władz 

Urzędu Marszałkowskiego w Lubli-

nie o ponowne rozważenie tej de-

cyzji, zaś do wszystkich mieszkań-

ców naszego regionu o udzielenie 

wsparcia Pani Dyrektor Elżbiecie 

Starosławskiej.” 

Podpisał: ks. bp Mieczysław 

Cisło 

Oświadczenie posłów Prawa 

i Sprawiedliwości: „Z oburze-

niem przyjmujemy uchwałę za-

rządu województwa lubelskiego  

o odwołaniu pani prof. Elżbiety 

Starosławskiej ze stanowiska dy-

rektora Centrum Onkologii Ziemi 

Lubelskiej im. św. Jana z Dukli. 

Bezprecedensowy atak zarządu, 

trwający kilka miesięcy, niweczy 

dorobek pani dyrektor w zakresie 

pracy leczniczej i organizacyjnej. 

Perspektywa powstania pełno-

profilowego i kompleksowego 

Centrum Onkologii to wyłącznie jej 

zasługa. Bezmyślna decyzja ozna-

cza koniec marzeń mieszkańców 

Lubelszczyzny na wykreowanie, 

wzorem innych województw, kom-

pleksowego systemu leczenia no-

wotworów. Zwycięstwo nieudolno-

ści w organizacji służby zdrowia na 

poziomie samorządu województwa 

lubelskiego oraz partykularnych 

interesów to wielka porażka cho-

rych na nowotwory i ich najbliż-

szych. Wzywamy zarząd woje-

wództwa lubelskiego do anulowa-

nia decyzji z 9 lutego 2016 r.” 

Swoje poparcie dla COZL wyra-

ził także wojewoda lubelski  

dr hab. Przemysław Czarnek pod-

czas debaty telewizyjnej przed bu-

dynkiem COZL, 11 lutego br. 

Prof. Starosławska, w specjal-

nym oświadczeniu, komentuje, 

że jest to zamach na Centrum 

Onkologii Ziemi Lubelskiej. – Nie 

dajcie sobie Państwo odebrać 

szpitala, który został zaplanowa-

ny na miarę potrzeb naszego wo-

jewództwa. Jednocześnie dzięku-

ję wszystkim, którzy przyczynili 

się swoimi decyzjami i modlitwą 

do tworzenia tego dzieła Bożego 

i ludzkiego – pisze Starosławska. 

Wszyscy, którzy sprzeciwiają 

się zwolnieniu prof. Starosław-

skiej, mogą podpisać specjalną 

petycję. 

Druk dostępny na naszej stro-

nie internetowej. 

Agnieszka Kosierb 

foto: ks. Rafał Pastwa,  

Foto Gość 

Parafia św. Stanisława Kostki 

oraz Komisja Krajowa NSZZ 

„Solidarność” serdecznie zapra-

szają do uczestnictwa w Ogólno-

polskiej Drodze Krzyżowej ulica-

mi warszawskiego Żoliborza,  

w piątek 18 marca 2016 roku.  

W związku z koniecznością 

przekazania informacji organizato-

rowi uroczystości prosimy o zgło-

szenia pocztów sztandarowych 

oraz przedstawicieli 

grup zawodowych 

(m.in. hutników, pra-

cowników oświaty, 

służb mundurowych, 

służby zdrowia, kole-

jarzy) do poszczegól-

nych stacji. Zgłosze-

nie powinno zawierać 

informację o liczbie 

osób grupy oraz dane kontaktowe 

do osoby odpowiedzialnej za daną 

grupę. Zgłoszenia należy przesy-

łać najpóźniej do 22 lutego br. na 

adres: prasowymazowsze@tlen.pl. 

Zaleca się, aby poszczególne gru-

py zawodowe, o ile to możliwe, 

odznaczały się swoimi strojami 

zawodowymi lub związkowymi.  

www. s o l i da r nos c . o rg . p l /

mazowsze 

XVI Ogólnopolska Droga Krzyżowa 

Ludzi Pracy 
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– Świdnickie spacery to był wy-

jątkowy protest przeciwko zakła-

maniu, przeciwko ówczesnej pro-

pagandzie – mówił burmistrz Świd-

nika, Waldemar Jakson. – I żeby 

było jasne – dziś też są różne pro-

testy, ale wtedy wyjście na ulice 

groziło aresztowaniem czy pobi-

ciem i takie przypadki miały miej-

sce – podkreślał burmistrz.  

Zasłużeni działacze podziemia 

sol idarnościowego 

otrzymali pamiątkowe 

srebrne Krzyże Przy-

rzeczenia. 

Świdnickie spacery 

były szczególną formą 

protestu. Ich inicjato-

rem był nieżyjący już 

Jan Kaźmierczak, 

członek Solidarności 

od 1980 roku, który od 

pierwszych dni stanu 

wojennego włączył się w pod-

ziemną działalność, zbierał skład-

ki, kolportował prasę podziemną, 

uczestniczył w mszach świętych 

odprawianych za Ojczyznę. Spa-

cerujący od 4 lutego 1982 roku 

ludzie, przeciwstawiali się stano-

wi wojennemu i kłamstwom reżi-

mowej propagandy. O godz.  

19:30, czyli w porze nadawania 

Dziennika Telewizyjnego, świdni-

czanie demonstracyjnie opusz-

czali domy i spontanicznie prze-

mierzali ówczesną ulicę Sławiń-

skiego (dzisiejsza Niepodległo-

ści), dając wyraz swojego obu-

rzenia. Mieszkańcy ulicy Sławiń-

skiego wystawiali w oknach 

mieszkań włączone odbiorniki 

telewizyjne (przodem do okna). 

Po kilku dniach w akcji brały 

udział już parotysięczne tłumy.  

Władze miasta, aby zmusić 

mieszkańców do oglądania 

Dziennika Telewizyjnego, ustano-

Spacerowali ku pamięci 

Mieszkańcy Świdnika, 10 lutego br., uczcili 34. roczni-

cę „Świdnickich spacerów”. W ramach uroczystości od-

była się projekcja reportażu „Fenomen spacerów”, kon-

kurs dla młodzieży, koncert, a także symboliczny spacer 

główną ulicą miasta. Z samego rana władze samorządo-

we, związkowcy, młodzież i świdniczanie złożyli kwiaty 

pod pomnikiem upamiętniającym tę niezwykłą formę 

sprzeciwu.  

wiły godzinę milicyjną o godz. 

19.00. Świdniczanie, chcąc dalej 

manifestować niezadowolenie  

z kłamliwych informacji podawa-

nych w Dzienniku, urządzali ma-

sowe spacery o godz. 17.00. Na 

mieszkańców Świdnika spadały 

różne represje – w porze space-

rów wyłączano uliczne światła, 

połączenia telefoniczne i telekso-

we na terenie miasta oraz łącz-

ność międzymiasto-

wą, w domach prąd 

i wodę, zawieszano 

imprezy sportowe  

i kulturalne.  

Działacze świdnic-

kiej „Solidarności” 

zostali internowani, 

m. in.:  Ryszard 

Krzyżanek, Broni-

sław Sołek, Leszek 

Świderski Wocior  

i Tadeusz Zima.  

W tej sytuacji, 14 

lutego, władze pod-

ziemnej „Solidarności” zaapelo-

wały o przerwanie akcji. Pomysł 

spacerów podchwycono w Lubli-

nie i Puławach, a następnie  

w wielu innych miastach, np.  

w Białymstoku, Bielsku-Białej, 

Elblągu, Garwolinie i Sochacze-

wie. Za swoją postawę świdni-

czanie otrzymali w 1982 roku jed-

ną z prestiżowych, symbolicz-

nych nagród nielegalnej Komisji 

Krajowej NSZZ „Solidarność”. 

Agnieszka Kosierb 

na podst. www.mok.swidnik.pl 
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Uczestnicy dowiedzieli się mię-

dzy innymi, na czym polega komu-

nikowanie się, zarówno werbalne, 

jak i niewerbalne, poznali rodzaje  

i style negocjacji, uczyli się, w jaki 

sposób precyzować interesy gru-

py, formułować cele i przedstawiać 

oferty w ramach procesu negocja-

cyjnego. Poznali także techniki  

i strategie negocjacyjne. Najcen-

niejsze jednak okazały się zajęcia 

praktyczne. 

Zarówno minister Anna Zalew-

ska, jak i wiceminister Teresa 

Wargocka zapowiadały, że szkol-

nictwo zawodowe będzie jednym 

z priorytetów działań resortu edu-

kacji. MEN chce, aby w każdym 

regionie powstała strategia roz-

woju szkolnictwa, za którą odpo-

wiadałby albo wojewoda, albo 

marszałek województwa wraz  

z udziałem kuratora. 

Inny pomysł to tworzenie na 

szczeblach wojewódzkich listy 

deficytowych zawodów. Zamie-

rzeniem MEN jest przewidywa-

nie, przy współpracy firm, które 

zawody będą potrzebne w przy-

szłości. Jest to tym bardziej istot-

ne, iż ze względów demograficz-

nych zmniejsza się liczba absol-

wentów gimnazjów. W 2006 r. 

było ich 564,37 tys., a w 2015 r. – 

367,99 tys. Resort edukacji uwa-

ża, że pierwszy sygnał, które za-

wody należy wciągnąć na listę 

priorytetów, powinien płynąć od 

pracodawców. 

Pomysł MEN aprobują także 

samorządowcy. Zauważają, że 

konieczna jest w tym względzie 

znaczna korekta. Problemem jest 

to, że szkolnictwo jest w kompe-

tencjach wojewodów, a urzędy 

pracy – marszałków. Należy upo-

rządkować kompetencje i prze-

nieść je na jedną stronę lub wy-

raźnie je rozdzielić. 

www.solidarnosc.org.pl 

Lista zawodów przyszłości 

Sztuka negocjacji  

– w pracy i w życiu codziennym 

Ponad 20 osób wzięło udział w trzydniowym szkoleniu, 

którego tematem była sztuka negocjacji. Zajęcia prowa-

dził Jan Plata-Przechlewski, specjalista z Komisji Krajo-

wej NSZZ „Solidarność”. 

Szkoleniowiec chwalił aktyw-

ność grupy i zaangażowanie  

w prowadzone zajęcia. Wszy-

scy uczestnicy otrzymali pa-

miątkowe dyplomy i zaprosze-

nie do kolejnych etapów szkole-

nia. Zgodnie przyznali, że bar-

dzo chętnie skorzystają z możli-

wości dalszego poszerzania 

wiedzy i umiejętności z zakresu 

negocjacji. Jest to bowiem sztu-

ka, z której korzystamy nie tylko 

podczas rozmów z pracodawcą. 

 

Agnieszka Kosierb 

Powstanie listy zawodów przyszłości, finansowanie nauki  

z Funduszu Pracy i weto kuratora przy otwieraniu nierokujących 

na sukces klas – takie są propozycje MEN, aby uzdrowić szkolnic-

two zawodowe. 
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Fundacja  

„Ruchu Solidarności Rodzin” 

 

21-109 Lublin, ul. Królewska 3 

tel. 81/53 208 11 wew. 26,  

fax. 81/53 233 01 

e-mail:  

fundacja.lublin@solidarnosc.org.pl 

 

Organizacja Pożytku Publicznego 

Nr KRS 0000088689 

 

Konto:  

Bank Pekao SA III O/Lublin 

88 1240 2382 1111 0000 3895 8209 

 

To tylko 

1 % 

a tyle dobrego można uczynić 

 

Zadbaj, aby Twoje podatki  

zostały należycie wykorzystane! 

 

Ty decydujesz! 

 

Więcej informacji:  

http://www.solidarnoscrodzin.pl/jeden-procent.html  

Zaczęły się już przygotowania do kolejnej 

edycji Biegu Solidarności. W tym roku wszystkich 

chętnych zapraszamy na start 4 czerwca. 

Przypominamy, że Bieg składa się z dwóch 

imprez sportowych.  

XXIV Bieg Solidarności 

„Lubelski Lipiec 1980” 

Bardziej doświadczonych biegaczy zachęcamy do 

wzięcia udziału w 4. PKO Półmaratonie 

Solidarności. Ponad 21-kilometrowa trasa wiedzie od 

Świdnika do Lublina. Zapisy już trwają! Do 27 maja 

2016 r. zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem 

portalu internetowego www.datasport.pl lub za 

pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który 

dostępny jest na stronie internetowej 

www.pkopolmaratonsolidarnosci.pl. Od 30 maja  

2016 r. zarejestrować się można osobiście w biurze 

zawodów. Do końca marca wpisowe jedynie 50 zł. 

W i ę c e j  i n f o r m a c j i  n a  s t r o n i e 

www.pkopolmaratonsolidarnosci.pl i na naszym profilu 

na Facebooku.    

W ramach biegu ulicami Lublina VIP-y 

oraz młodzież i dzieci z Lubelszczyzny 

wystartują na 2-kilometrową trasę  

z ul. Królewskiej. Meta będzie przy 

s tad ion ie  MOSiR Lub l in ,  

al. Zygmuntowskie 5. Dla 

najmłodszych przewidziano 

Bieg Krasnali (150-300 m) oraz 

Bieg Młodzików (350 m) na 

p ł y c i e  s t a d i o n u  M O S i R . 

W szys tk ich ,  k tórzy zechcą 

rywalizować na ulicach Lublina zapraszamy do 

biura zawodów od 4 do 31 maja 2016 r. Mile 

widziane zgłoszenia grupowe ze szkół i uczelni! 

W i ę c e j  i n f o r m a c j i  n a  s t r o n i e 

www.solidarnosc.org.pl/lublin w zakładce Bieg 

Solidarności. 


