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Środkowo-Wschodniego  

Niezależnego Samorządnego 
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Numer 20/2018  

    18.05.2018 

Każdy żołnierz nosi buławę w tornistrze. 

          Napoleon Bonaparte 

XXXI WZD Regionu  

Środkowo-Wschodniego 

W dniach 15-16 maja br. na 

terenie WSK-PZL Świdnik miało 

miejsce Walne Zebranie Delega-

tów Regionu Środkowo-

Wschodniego NSZZ Solidarność. 

W trakcie obrad, na nową kaden-

cję 2018-2022, wybrano Prze-

wodniczącego, Zarząd Regionu, 

przedstawicieli na Krajowy Zjazd 

Delegatów oraz Regionalną Ko-

misję Rewizyjną. Po raz kolejny 

szefem regionu został Marian 

Król. 

Związkowcy mają bardzo 

piękną tradycję, by rozpoczynać 

wszelką pracę dotyczącą podej-

mowania decyzji od modlitwy. 

Wybory władz na nową kadencję 

nie były wyjątkiem. Zebranie roz-

poczęło się od Mszy Świętej  

w intencji Ojczyzny i Członków 

NSZZ Solidarność w kościele pw. 

Chrystusa Odkupiciela w Świdni-

ku. Eucharystii przewodniczył  

i homilię wygłosił ks. Zbigniew 

Kuzia, regionalny duszpasterz 

ludzi pracy. 

- Ten rok, jak wszyscy wiemy, 

jest rokiem jubileuszowym. Jak 

nauczał największy z rodu Pola-

ków, odzyskana niepodległość 

jest zadana, a nie dana na zaw-

sze. Nasze obrady zaczynamy 

jak zwykle Najświętszą Ofiarą. 

Nasza Ojczyzna odzyskała i od-

zyskuje wolność dzięki ruchowi 

Solidarność. Wy, którzy przyczy-

niliście się do wolności, musicie 
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mieć świadomość obowiązku, że 

wolność została nam zadana –

 mówił ks. Kuzia. 

Uroczyste otwarcie XXXI 

WZD, którego dokonał Przewod-

niczący Marian Król, odbyło się  

o godz. 10. Zgodnie z zasadami, 

przewodniczący Zarządu Regio-

nu i Regionalnej Komisji Rewizyj-

nej przedstawili sprawozdania za 

minioną kadencję. Wśród zapro-

szonych gości byli m.in. Lubelska 

Kurator Oświaty, Teresa Misiuk, 

zastępca burmistrza miasta Świd-

nik, Andrzej Radek, Wojewódzki 

Inspektor Pracy w Lublinie, Mał-

gorzata Wojda oraz członkowie 

NSZZ „S”, m.in. Józef Godlewski 

oraz Włodzimierz Blajerski. 

Centralnym punktem WZD był 

wybór nowego przewodniczące-

go. Delegaci w zdecydowanej 

większości poparli kandydaturę 

Mariana Króla, który będzie pro-

wadził Region Środkowo-

Wschodni w nowej kadencji. 

- Dziękuję wszystkim, którzy 

oddali na mnie głos. Dziękuje tak-

że tym, którzy tego nie zrobili. 

Mam nadzieję, że przekonam ich 

do siebie, że staram się praco-

wać( …) Nasza praca dotyczy 

człowieka i nie ma w niej łatwych 

zadań. Mam nadzieję, że zbliża-

jąca się kadencja będzie równie 

owocna i że osiągniemy to,  

o czym mówił przewodniczący 

Piotr Duda. Dziękuję jeszcze raz 

za zaufanie. Postaram się praco-

wać jak zdrowie i Pan Bóg po-

zwoli na rzecz ludzi pracy – mó-

wił Marian Król. 

Na posiedzeniu był obecny 

Przewodniczący Komisji Krajowej 

NSZZ „S” Piotr Duda, który 

przedstawił szerokie spektrum 

działalności związku oraz mówił o 

sukcesach jak i planowanych 

zmianach w zbliżającej się ka-

dencji. 

- Walne Zebranie Delegatów 

to podsumowanie naszej pracy, 

w tym przypadku Regionu Środ-

kowo-Wschodniego. Kiedy zo-

stałem wybrany na Przewodni-

czącego, Uchwała Programowa 

była dla mnie najważniejsza  

i starałem się ją realizować. (…)

Dziś w obszarach zamówień pu-

blicznych mamy lepsze rozwią-

zania, bo przetargi mogą wygry-

wać firmy, które przestrzegają 

prawa polskiego. Te zmiany były 

konieczne i te zmiany nam się 

udały. 

(…) Był duży opór pseudo-

pracodawców dotyczący stawki 

13 złotych, ale myśmy byli sku-

teczniejsi. Stąd nasza kampania 

13 złotych i…nie kombinuj, bo 
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Który mamy rok? Dwutysięczny osiemnasty czy 

dwa tysiące osiemnasty? Niestety najczęściej sły-

szymy pierwszą wersję. Tymczasem tylko druga 

odpowiedź jest prawidłowa. Mamy rok dwa tysiące 

osiemnasty, a kolejny będzie dwa tysiące dziewięt-

nasty. Natomiast osiemnaście lat temu był rok dwutysięczny. I to ten jeden 

raz, kiedy możemy użyć tego wszędobylskiego dwutysięcznego. 

DYLEMATY JĘZYKOWE 

Mamy rok dwutysięczny osiemnasty? 

naprawdę kombinowali. (…) Dziś 

Związek Zawodowy Solidarność 

na szczeblu zakładowym prowa-

dzi kilkaset sporów zbiorowych. 

Wszystkie w sprawie podwyżki 

wynagrodzeń w zakładach pracy

(…) – mówił Piotr Duda. 

Przewodniczący podziękował 

także Marianowi Królowi oraz 

członkom Regionu za dotychcza-

sową pracę i starania na rzecz 

rozszerzania idei Solidarności. 

- Marian, dziękuje Ci bardzo 

za twoją pracę na rzecz Związku 

Zawodowego Solidarność, Komi-

sji Krajowej. Dziękuje, że jeste-

ście zawsze Solidarnością przez 

małe i duże „S”. Życzę Wam do-

brych wyborów – zaznaczył szef 

„S”, Piotr Duda. 

Pierwszy dzień obrad zakoń-

czył się wyborem Zarządu Regio-

nu, w którego skład weszły 32 

osoby, deklarując m.in. gotowość 

i chęć walki o lepszą przyszłość 

Solidarności w przestrzeni pu-

blicznej. Warto wspomnieć, iż 

nad prawidłowym przebiegiem 

obrad czuwał jeden z gości hono-

rowych Tadeusz Majchro-

wicz.  Zastępca Przewodniczące-

go Komisji Krajowej NSZZ „S” 

niejednokrotnie zabierał głos, by 

wyjaśnić sporne kwestie i upo-

rządkować zaistniałe niejasności. 

W drugim dniu delegaci wysłu-

chali wystąpień kandydatów do 

Regionalnej Komisji Rewizyjnej 

oraz na Krajowy Zjazd Delega-

tów. W obu przypadkach kandy-

datów było więcej niż mandatów 

do obsadzenia. Ostatecznie wy-

brano 7-osobową Komisję Rewi-

zyjną oraz 10 Delegatów na 

Krajowy Zjazd Delegatów. Naj-

więcej emocji wzbudził wybór 

przedstawicieli na KZD, bowiem 

do wyłonienia wszystkich 10 

osób potrzebne były 3 tury gło-

sowania. 

Pierwsze posiedzenie nowe-

go Zarządu Regionu zostało 

zaplanowane na 23 maja. Zwy-

cięzcom gratulujemy i życzymy 

wielu sukcesów w walce  

o wspólne dobro i lepsze jutro! 

 

Mateusz Bednarek 
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Kartka  

z kalendarza 

 

 22 maja 1995 r. - V pielgrzymka Jana Pawła 

II do Polski. Papież przybył do kraju nieofi-

cjalnie, podróżując do Ołomuńca w Cze-

chach - miejsca urodzenia kononizowanego 

dzień wcześniej Jana Sarkandra. W Polsce 

odwiedził Skoczów, Żywiec i Bielsko-Białą. 

 

  Na Politechnice Warszawskiej odbywa się  

I Ogólnopolska Wystawa i Kiermasz Wy-

dawnictw Niezależnych zorganizowany 

przez Niezależne Zrzeszenie Studentów we 

współpracy z niezależnym wydawnictwem 

NOWa. Wystawę i kiermasz odwiedzają 

nieprzebrane tłumy warszawiaków. 

Zmarł Jan Bartczak 

15 maja br. w Niemczech 

zmarł pierwszy przewodniczący 

Regionu Środkowo-Wschodniego 

NSZZ Solidarność Jan Bartczak. 

Był absolwentem Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego. 

Po studiach był zakonnikiem 

Zgromadzenia Księży Marianów 

w Górze Kalwarii i Grudziądzu. 

Na przełomie lat 70. i 80. był 

pracownikiem Państwowego Ko-

mitetu Pomocy Społecznej w Lu-

blinie. W tym samym mieście pra-

cował również jako dyspozytor 

MPK. Jan Bartczak wstąpił do 

Solidarności we wrześniu 1980 r. 

W działalności związkowej był 

m.in. przewodniczącym TKZ  

i MKZ Regionu Środkowo-

Wschodniego, a od maja 1981 r. 

przewodniczącym Regionu.  

W historii zapisał się również jako 

wykładowca Wszechnicy Związ-

kowej. W grudniu 1981 roku, pod-

czas powrotu z obrad Komisji 

Krajowej został internowany  

w Ośr. Odosobnienia w Potuli-

cach i Strzebielinku. 

Od 1983 roku, Jan Bartczak 

przebywał na emigracji w Niem-

czech. Jeszcze na jesieni ubie-

głego roku, swoją obecnością 

zaszczycił Region Środkowo-

Wschodni NSZZ Solidarność. 

Była to okazja do spotkania  

z obecnymi władzami Regionu  

i działaczami związkowymi, któ-

rzy w latach 80. współtworzyli 

kształt Solidarności. Na zebraniu 

po latach wspominano wydarze-

nia, które w atmosferze współ-

pracy i  solidarności tworzyły 

piękną wspólnotę, walczącą we 

wspólnej sprawie.  

Wiadomość o śmierci byłego 

przewodniczącego ZR, napełniła 

bólem związkowców. Rodzinie  

i bliskim śp. Jana Bartczaka skła-

damy wyrazy współczucia i żalu, 

ufamy, że dusza Jego jest w Do-

mu Ojca naszego.  

Tomasz Kupczyk  

 

 

 

 

 

 

 

Serdeczne wyrazy  

współczucia i głębokiego żalu 

rodzinie i przyjaciołom 

Ignacego Rudnika 

składają 

Przewodniczący, Zarząd  

i pracownicy Regionu  

Środkowo-Wschodniego  

NSZZ „Solidarność”  
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