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Dzień Solidarności i Wolności
Tegoroczne obchody święta
Solidarności i Wolności w Lublinie rozpoczęły się od przyjęcia
odczytanego przez wiceprzewodniczącego Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność, Marka Wątorskiego, stanowiska Zarządu Regionu w
sprawie 37. rocznicy Porozumień Gdańskich. Następnie głos
zabrał dr hab. Eugeniusz Wilkowski, który poprowadził wykład dotyczący rangi wydarzeń z
roku 1980.
Kolejna część uroczystości
miała miejsce przed Pomnikiem
Wdzięczności przy Drodze Męczenników Majdanka. Udział
w nich wzięli: uczestnicy wydarzeń sprzed 37 lat, członkowie
i sympatycy Solidarności, parlamentarzyści,
przedstawiciele
władz wojewódzkich i samorządowych,
Lubelski
Kurator
Oświaty, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej oddziału w Lublinie, delegacje Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowej Inspekcji
Pracy, przedstawiciele różnych
instytucji państwowych i społecznych oraz służby mundurowe.
Po odśpiewaniu Hymnu Polski, wszystkich zgromadzonych
przywitała Przewodnicząca Rady Sekcji i Oświaty Regionu
Środkowo-Wschodniego NSZZ
Solidarność, Wiesława Stec. Głos związkowca 31/2017

Spotykamy się przed pomnikiem Wdzięczności, aby oddać
hołd i wyrazić wdzięczność
wszystkim którzy mają swój
udział w wydarzeniach sprzed
37 laty na Lubelszczyźnie, Wybrzeżu i innych częściach kraju.
Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Krzysztof Choina
podkreślił, że porozumienia
sierpniowe poprzedził Lubelski
Lipiec, gdzie wszystko się zaczęło. - Upadku komunizmu nie
zapoczątkowało zburzenie muru berlińskiego, ale strajki polskich robotników na Lubelszczyźnie, Wybrzeżu, Śląsku
i innych częściach kraju. Wiceprzewodniczący Krzysztof Choina zwrócił uwagę na fakt, że
postulaty z lat 80. są wciąż ak-

tualne. - Rewolucja Solidarności
nie została dokończona. W dalszym ciągu pracownicy w zakładach pracy są dyskryminowani i
nie mogą spokojnie pracować
dla dobra swojej rodziny i społeczności. Ponadto to co dzieje
się w Centrum Onkologii Ziemi
Lubelskiej, wskazuje na to, że
sprawy nie idą w dobrym kierunku.
Wiceprzewodniczący mówił,
że pojawiają się organizacje,
które chcą pewne tradycje zawłaszczyć. - Mamy świadomość, że jako Związek Zawodowy, pełnimy rolę służebną
i spełniamy oczekiwania naszych obywateli. Nie możemy
zgodzić się na to, aby to co do
tej pory osiągnięto, było przypi-
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sywane każdemu. Nie godzimy
się na to, żeby ktoś przychodził i
mówił, że ma jednakowe zasługi,
tak samo służąc Ojczyźnie, bo
tylko Związek Zawodowy Solidarność walczył o pokrzywdzonych pracowników, o godność
człowieka. Wtedy tych ludzi nie
było nigdzie, chociaż dzisiaj obnoszą się, że byli liderami Solidarności. Oni później odeszli, my
stanowiliśmy dla nich trampolinę
do różnego rodzaju sukcesów
politycznych i gospodarczych.
Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, zaznaczył, że Solidarność i wolność to dwie wartości leżące u podstaw naszego
bytu państwowego, samostanowienia i suwerenności. - Solidarność prowadzi do wolności.
Prawdziwa Solidarność, bazuje
wyłącznie na miłości, na koncepcji chrześcijańskiej miłości odpowiedzialnej i mądrej względem
bliźniego. Tylko taka Solidarność
prowadzi do prawdziwej wolności. Wolności nie od wszystkiego, nie od tradycji, kultury chrześcijańskiej, wolność nie może
polegać na permisywizmie i zgodzie na wszystkie działania nawet antyludzkie. Wolność powinna być związana z odpowiedzialnością.
Po wygłoszeniu przemówień
poszczególne delegacje złożyły
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kwiaty
pod
Pomnikiem
Wdzięczności, jako hołd za
walkę dla ojczyzny.
Następnie uczestnicy udali się pod pomnik błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, aby pomodlić się i złożyć kwiaty ku pamięci zamordowanego kapłana. Modlitwie przewodniczył duszpasterz Regionu ŚrodkowoWschodniego NSZZ Solidarność, ks. prał. Zbigniew Kuzia.
Duszpasterz Solidarności
podkreślił, że kapelan Solidarności cieszy się popularnością i wielkim wstawiennictwem w szczególności wśród
młodych. - Nie ma większej
miłości od tej gdy ktoś życie

oddaje za swoich przyjaciół – to
uczynił patron naszego związku
bł. ks. Jerzy Popiełuszko –
Ostatnim punktem obchodów
była uroczysta Eucharystia., której przewodniczył abp Stanisław
Budzik, metropolita lubelski. We
Mszy św. brały udział wszystkie
poczty sztandarowe.
Abp Budzik, powołując się na
słowa św. Jana Pawła II wyjaśniał czym jest Solidarność. Solidarność – to znaczy: jeden
i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni – przeciw
drugim.
Ostatni dzień sierpnia to data
symboliczna. Nie tylko ze względu na upamiętnienie podpisania
Porozumień Gdańskich. Warto
zwrócić uwagę także na kontekst
historyczny, bowiem to jest to
przeddzień wybuchy Drugiej
Wojny Światowej. Tego dnia
miała miejsce Prowokacja Gliwicka, mająca na celu rozpowszechnienie fałszywych informacji dotyczących ataku polskich powstańców na niemieckie
terytorium. 41 lat późnej doszło
do podpisania porozumień, które
były symbolem upadku komunizmu. Wtedy jeszcze nieczytelnym, ale wywołującym wielką
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nadzieję na prawdziwą wolność
ojczyzny.
Dzień Solidarności i Wolności
jest świętem państwowym, ustanowionym przez sejm RP 27 lipca
2005 r. Uroczystości odbywają się
corocznie w rocznicę podpisania
porozumień sierpniowych zawartych między reżimem komunistycznym a przedstawicielami ro-
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botniczych komitetów strajkowych. Celem obchodów jest
upamiętnienie
poprzedzonego
przez Lubelski Lipiec ’80, zrywu
Polaków do wolności i niepodległości z 1980 r., który doprowadził do upadku komunizmu i wyzwolenia narodów Europy Środkowo-Wschodniej spod jarzma
ideologii marksizmu i leninizmu.

W tym roku centralne uroczystości z udziałem Prezydenta
RP miały miejsce w Lubinie.
W Lublinie Dzień Solidarności i Wolności został zorganizowany przez Regionu Środkowo
-Wschodniego NSZZ Solidarność.
Mateusz Bednarek,
Tomasz Kupczyk
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Zebranie związkowe
28 sierpnia w Sali Konferencyjnej
Regionu
ŚrodkowoWschodniego NSZZ Solidarność
miało miejsce spotkanie Prezydium ZR z przewodniczącymi Organizacji Związkowych.
Zastępca przewodniczącego
Regionu Środkowo-Wschodniego
NSZZ Solidarność, Marek Wątorski, apelował o składanie obligatoryjnych ankiet półrocznych dotyczących liczebności organizacji
związkowych. Sprawozdawczość
można przesłać w wersji elektronicznej do działu lubelskiej Solidarności.
Poruszono również kwestię
elektronicznej karty członkowskiej. Obecnie w naszym regionie
taką legitymację posiada 1301
członków. Zostały złożone wnioski o wydanie ponad 3000 kart
członkowskich – powiedział zastępca przewodniczącego Regionu-Środkowo-Wschodniego
NSZZ Solidarność, Krzysztof
Choina.
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Głównym tematem spotkania
było ustalenie kwestii organizacyjnych w związku z uroczystościami Dnia Solidarności i Wolności. Świętowanie 31 sierpnia,
poprzedziło uroczyste posiedzenie Zarządu Regionu, podczas
którego zostało przyjęte stanowisko Zarządu Regionu w sprawie
37. rocznicy podpisania Porozumień Gdańskich.
Prezydium Zarządu Regionu
apelowało również, o liczny
udział członków Solidarności
w Dniu Solidarności i Wolności,
a także w XXXV Pielgrzymce
Ludzi Pracy. W tym roku organizację pielgrzymki podjęła Solidarność z Bielska-Białej. Z ziemi
lubelskiej na spotkanie z Panią
Jasnogórską wyruszy jeden autokar.
W punkcie dotyczącym spraw
różnych,
wiceprzewodniczący
Zarządu Regionu, Krzysztof
Choina mówił o znowelizowanej
ustawie o działaczach opozycji

antykomunistycznej i osobach
represjonowanych z powodów
politycznych. Powyższa ustawa
weszła w życie w dniu 31 sierpnia. Krzysztof Choina zachęcał
do składania wniosków do IPN-u
i Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych o nadanie statusu działacza opozycji
antykomunistycznej lub osoby
represjonowanej.
Na zakończenie Krzysztof
Choina apelował o przesyłanie
informacji o zasłużonych działaczach NSZZ Solidarność, których biografie można by było zamieścić w Encyklopedii Solidarności. Z kolei zastępca przewodniczącego Marek Wątorski, pokrótce
omówił
problem
w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.
Tomasz Kupczyk
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Protest w Centrum Onkologii
Od 30 sierpnia w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej trwa akcja protestacyjna pracowników.
Jej celem jest wyartykułowanie
niezadowolenia pracowników wobec stosowanych warunków pracy i płacy przez pracodawcę,
a także zagrożenia całej inwestycji szpitala.
Akcja protestacyjna ma formę
pokojową i sprowadza się do pisania petycji oraz noszenia na
ramieniu biało-czerwonej opaski
z napisem protest, rozdawane są
również ulotki.
Od kilku tygodni związki zawodowe są w sporze zbiorowym
z dyrekcją Centrum Onkologii.
Rozpoczęły się wysokie cięcia
wynagrodzeń dla ponad 500 pracowników. Prowadzone rokowania z pracodawcą nie przyniosły
porozumienia. Podpisano protokół rozbieżności, a związkowcy
wystąpili o przydział mediatora.
Negocjacje nie doprowadziły
do
rozwiązania
problemu.
W związku z tym został podpisany protokół rozbieżności. Złożyliśmy wniosek o powołanie mediatora.
Zostały
wprowadzone
pierwsze wypowiedzenia warunków płacy dla pracowników.
W naszym związku mamy 80
osób, które już otrzymały wypowiedzenia, zostaną one skierowane do prawników, aby przygotować pozwy do sądu pracy –
powiedział przewodniczący organizacji związkowej przy COZL,
Józef Krupa.
Kolejne działania będą mogły
być podejmowane po mediacjach. Jeśli będzie konieczność,
wśród załogi zostanie wprowadzone referendum strajkowe –
dodał Józef Krupa.
Tomasz Kupczyk
Głos związkowca 31/2017
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Debata konstytucyjna
Konstytucja dla obywateli
nie dla elit, to tytuł konferencji
zorganizowanej w historycznej
sali BHP Stoczni Gdańskiej przez
Prezydenta Andrzeja Dudę oraz
NSZZ Solidarność.
Konferencja była początkiem
dyskusji nad nową Konstytucją
RP. Zapowiedź podjęcia prac
nad nową Ustawą Zasadniczą
zapowiedział w swoim wystąpieniu 3 maja Prezydent Andrzej
Duda. Miejsce konferencji – symboliczna sala BHP w której 37 lat
temu podpisano Porozumienia
Gdańskie, wskazywało na jakich
wartościach powinna opierać się
nowa Ustawa Zasadnicza. Ten
wątek oraz przypomnienie przygotowanego przez NSZZ Solidarność obywatelskiego projektu konstytucji z 1994 r. w przemówieniu
otwierającym konferencję, podjął
Przewodniczący KK NSZZ Solidarność Piotr Duda.
Prezydent Andrzej Duda na
początku swojego wystąpienia
zwrócił moją i wielu innych
uczestników uwagę, że tytuł kon-

ferencji powinien brzmieć: Konstytucja dla obywateli nie tylko
dla elit. Następnie wyjaśnił co
stanowiło inspirację do podjęcia
prac nad nową konstytucją.
Prezydent przypomniał jeden z
zapisów konstytucji 3 Maja mówiący o tym, że konstytucja powinna być aktualizowana co 25
lat. Obecnie mija 20 lat od
uchwalenia obowiązującej konstytucji i czas podjąć prace nad
jej zmianą.
Marszałek Senatu Stanisław
Karczewski większość swojego
wystąpienia poświęcił kwestii
udziału Parlamentu, a szczególnie Senatu nad przygotowaniem i uchwaleniem nowej
Ustawy Zasadniczej.
Po trzech głównych wystąpieniach odbył się panel dyskusyjny. Wzięli w nim udział profesorowie; Jakub Stelina, Dariusz
Dudek, Jan Wojtyła i Piotr Uziębło, minister w Kancelarii Prezydenta RP, a jednocześnie pełnomocnik prezydenta ds. referendum konstytucyjnego. Nasz

Związek reprezentowali: Marian
Krzaklewski – inicjator i główny
promotor przygotowanego projektu konstytucji w 1994 r. - oraz
Henryk Nakonieczny.
Uczestnicy panelu byli zgodni
co do potrzeby zmiany obowiązującej konstytucji, wskazywali
sprzeczne rozwiązania w niej
zawarte oraz konflikty mające
w nich swoje źródło. Omówiono
dokładnie historię obowiązujących w Polsce Ustaw Zasadniczych oraz uwarunkowania ich
wprowadzania.
Poruszano również problemy,
które mogą się pojawić w trakcie
jej przygotowania, jaki ma być jej
charakter i jakie rozwiązania
społeczne, gospodarcze i polityczne powinna zawierać.
Wśród prelegentów największy aplauz uczestników dyskusji
otrzymał profesor KUL, członek
NSZZ Solidarność – Dariusz Dudek.
Krzysztof Choina

Zdjęcia - solidarnosc.gda.pl
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Wiadomości z kraju
Polskość w Peru
Obecnie przebywam na konferencji w Peru, gdzie często
spotykam się z oznakami polskości. Prezydent Peru Pedro
Pablo Kuczyński ma polskie korzenie.
Podobnie wielu Polaków
podczas zaborów emigrowało i
budowało przyszłość w Peru,
bowiem nie mogli jej budować
w Polsce pod zaborami (np. inżynier Ernest Malinowski był projektantem i budowniczym Centralnej Kolei Transandyjskiej).
Na konferencji spotkałem naukowców, którzy szczycą się
polskimi korzeniami. Przykładem
może być koordynatorka kongresu prof. Magdalena Pavlich
(Pawlicz), czy młody naukowiec
z Argentyny Pablo Postemsky
(Paweł Postępski). Z kolei Andrzej Piętowski, którego stan wojenny zmusił do emigracji do
USA, wraz z kolegami zdobył
kanion Colca (1981), obecnie
uczy matematyki Indian właśnie
w tamtym regionie.
Nie pozwólmy aby młodzi ludzie emigrowali z Polski. Ojczyzna nasza może i musi stworzyć
warunki do rozwoju nauki, aby
można było ją zastosować
w przemyśle i rolnictwie. Na fundamentach patriotycznych postaw naszych przodków należy
budować potęgę i siłę Polski.
Duch stanowiska Zarządu
Regionu Środkowo-Wschodniego
NSZZ Solidarność w sprawie 37.
rocznicy podpisania Porozumień
Gdańskich, jak najbardziej odpowiada moim oczekiwaniom.
Z Solidarnościowym pozdrowieniem, Przewodniczący Regionalnej Sekcji Nauki
Józef Kaczor
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Kino IPN
Jak podał Dziennik Wschodni,
od przyszłego piątku, Lubelski
Instytut Pamięci Narodowej rozpoczyna cykliczne projekcje filmów. „Kino IPN. Drugi piątek
miesiąca”, to seria przedstawiająca produkcje lubelskiej TVP
o nazwie „Wyklęci-Niepokonani
Lubelszczyzny”. Jak wskazuje
nazwa, seanse będą odbywały
się w drugi piątek miesiąca.
Wszystkich chętnych zapraszamy do siedziby IPN w Lublinie
przy ulicy Wodopojnej 2, na godzinę 17:00. Na razie zostały
zaplanowane trzy projekcje – 8
września, 13 października i 10
listopada. Wstęp na wydarzenie
jest bezpłatny.
Pogrzeb
Romana Giedrojcia
W piątek odbył się pogrzeb
Głównego Inspektora Pracy,
Romana Giedrojcia. Przyjaciel
Solidarności
był
związany
z Państwową Inspekcją Pracy
od 1985 roku. Swoją prace wykonywał między innymi w Koszalinie i w Gdańsku.
Należał do Zjednoczenia
Chrześcijańsko-Narodowego,
przystąpił także do Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego.
Giedrojć był związany również z
Lublinem, bowiem wykładał
prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.
W uroczystościach pogrzebowych udział wziął Zastępca
Przewodniczącego Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność, Krzysztof Choina wraz
z pocztem sztandarowym. Uroczystość pogrzebowa miała
charakter państwowy.

Wolna niedziela
25 sierpnia odbyło się spotkanie Rady Biskupów Diecezjalnych na Jasnej Górze. Obrady dotyczyły kwestii niedzieli
wolnej od pracy a także wielu
innych istotnych spraw. Konferencja Episkopatu Polski wyraziła poparcie dla tego projektu
znacznie wcześniej. W związku
z dyskusją, toczącą się w przestrzeni społecznej od dłuższego
czasu, zdecydowany głos Kościoła Katolickiego jest nadal
potrzebny, zwłaszcza w sprawach dotyczących fundamentów tożsamości Polaków. Na
ograniczeniu handlu w niedzielę
skorzystają wszystkie rodziny,
bowiem niedziela powinna być
dniem poświęconym Bogu i ludziom. Głównym inicjatorem
ustawy regulującej zakaz handlu w niedzielę jest NSZZ
„Solidarność”.
Wybory na kadencję
2018-2022
Od września br. zaczyna się
kampania wyborcza dotycząca
nowych władz związkowych. Od
1 listopada 2017 r. do 31 marca
2018 r. odbędą się wybory władz
podstawowych jednostek organizacyjnych Związku.
Od 1 kwietnia do 30 czerwca
2018 r. odbędą się wybory władz
regionów, delegatów na Krajowy
Zjazd Delegatów. Od 1 kwietnia
do 30 kwietnia 2018 r. odbędą
się wybory m.in. do władz regionalnych sekcji branżowych i problemowych, władz regionalnych
sekretariatów branżowych czy
sekretariatu branżowego. W terminie do 31 października 2018 r.
odbędą się wybory ogólnokrajowych władz Związku.
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