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e-Tygodnik Regionu  

Środkowo-Wschodniego  

Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego G łos związkowca 
Numer 48-49/2020 

    18.12.2020 

Na nadchodzące święta Narodzenia Pańskiego 

składam najserdeczniejsza życzenia  

pokoju w sercu i nadziei  oraz Bożej Radości i Miłości  

w tym szczególnym czasie. 

Niech Nowonarodzone Dziecię Jezus 

błogosławi Wam i Waszym rodzinom  

każdego dnia Nowego Roku 

 

 

Przewodniczący 
Regionu Środkowo-Wschodniego  

NSZZ „Solidarność” 
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Lubelskie obchody 39. roczni-

cy wprowadzenia stanu wojenne-

go rozpoczęły się rankiem, 13 

grudnia, zapaleniem zniczy pod 

Lampą Pamięci Ofiar Komuni-

zmu, znajdującej się przed sie-

dzibą lubelskiej Solidarności na 

ul. Królewskiej. Oprócz członków 

Zarządu, obecny był również Mi-

nister Edukacji i Nauki Przemy-

sław Czarnek. Następnie kilkuo-

sobowa delegacja udała się na 

rocznicowe uroczystości do Tar-

nogrodu, gdzie pochowany jest 

Józef Giza – jedna z ofiar pacyfi-

kacji KWK „Wujek”. 

Po południu w Lublinie roz-

poczęła się dalsza część ob-

chodów. Po centrum miasta 

przez kilka godzin krążyła ory-

ginalna, milicyjna „nyska”, wraz 

z oddziałem rekonstrukcyjnym 

ZOMO, wyposażonym w sztur-

mowe tarcze, kaski i pałki. Na 

dachu auta został zamontowany 

megafon, przez który nadawano 

specjalnie przygotowane zesta-

wienie oryginalnych nagrań, 

m.in. rozmowy prowadzone przez 

funkcjonariuszy, dotyczące strzela-

nia ostrą amunicją. 

Wieczorem, o godz. 18,  

w kościele Matki Boskiej Zwy-

cięskiej odprawiono Mszę św., 

po której udano się pod tablicę 

upamiętniającą bł. ks. Jerzego 

Popiełuszkę, gdzie złożono 

kwiaty. 

Warto wspomnieć, że kościół 

MB Zwycięskiej to nieprzypadko-

we miejsce, w czasach stanu 

wojennego był on jednym  

z miejsc, gdzie skupiała się lu-

belska opozycja. W uro-

czystościach udział wzię-

li związkowcy z Solidar-

ności z przewodniczący 

Marianem Królem na 

czele, przedstawiciele 

władz różnego szczebla, 

delegacje stowarzyszeń 

kombatanckich i patrio-

tycznych. 

Zarząd Regionu Środko-

wo-Wschodniego NSZZ 

Solidarność rokrocznie 

przypomina, za pomocą 

różnych środków, wyda-

rzenia związane z wprowadze-

niem stanu wojennego. Jednym 

z nich jest słup, ustawiony w po-

bliżu siedziby regionu, na którym 

umieszczono podstawowe dane 

liczbowe o stanie wojennym, 

podane w atrakcyjnej wizualnie 

oprawie. 

13 grudnia to dzień szczegól-

ny w polskich dziejach. Jeden  

z symboli komunistycznej dykta-

tury, wymieniany jednym tchem 

z innymi tragicznymi datami – 

kamieniami milowymi polskiej 

powojennej historii – takimi jak 

czerwiec 1956, marzec 1968 czy 

grudzień 1970. 

Teraz, kiedy dzieli nas od 

tych wydarzeń coraz dłuższy 

czasowy dystans, bardzo ważne 

staje się, by nie tylko przypomi-

nać o stanie wojennym  

i kolejnych rocznicach jego 

wprowadzenia, ale też  uświada-

miać tragizm tamtych dni  

i szerzyć wiedzę o zbrodniach 

reżimu z Wojciechem Jaruzel-

skim na czele. Stan wojenny to 

nie tylko „niedziela bez teleran-

ka”, jak to czasem się przedsta-

wia, ale przede wszystkim bru-

talne pacyfikacje strajkujących 

zakładów, ofiary śmiertelne i in-

ternowania. 

Agata Witkowska 
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Tradycyjnie dla uczczenia 

jego pamięci, pamięci pozosta-

łych zamordowanych w Kopalni 

Wujek oraz wszystkich ofiar 

stanu wojennego 13 grudnia 

2020 roku w Tarnogrodzie zo-

stała odprawiona Msza św. Re-

kolekcjonista, ks. dr Jarosław 

Przytuła, głosząc homilię, 

oprócz przypomnienia o wyda-

rzeniach sprzed 39 lat wskazał, 

że najważniejszym dla każdego 

człowieka jest oddanie się Bo-

gu i życie zgodne z jego nauka-

mi.  

Dziękując za odprawioną 

eucharystię, Przewodniczący 

Zarządu Regionu Marian Król 

nawiązał do obecnej sytuacji  

w kraju, gdzie środowiska lewi-

cowo-liberalne, pod płaszczy-

kiem walki o prawa człowieka, 

głoszą hasła wywodzące się  

z marksistowskiej ideologii,  

a godzące w wiarę, społeczeń-

stwo i rodzinę. Wyrażając 

wdzięczność za zaangażowa-

nie w kultywowanie pamięci  

o Józefie Gizie i ofiarach stanu 

wojennego, Przewodniczący 

Komisji Międzyzakładowej LW 

Bogdanka, Antoni Pasieczny 

wręczył proboszczowi parafii 

pod wezwaniem Przemienienia 

Pańskiego w Tarnogrodzie, ks. 

Jerzemu Tworkowi medal 40-

lecia NSZZ Solidarność.  

Po Mszy św. uczestnicy uro-

czystości przemieścili się na 

cmentarz, gdzie nad grobem 

Józefa Gizy zmówiono modli-

twę w jego intencji oraz wszyst-

kich ofiar stanu wojennego, a 

także złożono kwiaty i zapalo-

no znicze.  

 W uroczystości uczestniczy-

li m.in.: senator Jerzy Chróści-

kowski, posłowie: Beata Strzał-

ka i Sławomir Zawiślak, wice-

wojewodowie: Bolesław Gzik  

i Robert Gmitruczuk, Wicemar-

szałek Województwa Lubel-

skiego Michał Mulawa, Dyrek-

tor Lubelskiego Oddziału IPN 

Marcin Krzysztofik, Starosta 

Biłgorajski Andrzej Szarlip, 

Burmistrz Tarnogrodu Paweł 

Dec oraz grono działaczy spo-

łecznych i samorządowych. 

NSZZ Solidarność reprezento-

wali m.in.: Przewodniczący Za-

rządu Regionu - Marian Król, 

Przewodniczący Komisji Mię-

dzyzakładowej LW Bogdanka - 

Antoni Pasieczny, Przewodni-

czący Rady Oddziału Biłgoraj - 

Zbigniew Ryba, Przewodniczą-

cy Komisji Zakładowej PKP 

Cargo Wschodni Zakład Spółki 

- Mirosław Oleszczuk.  

Uroczystość uświet-

niały poczty sztanda-

rowe: Organizacji Mię-

dzyzakładowej NSZZ 

Solidarność LW Bog-

danka, Regionu Środ-

kowo-Wschodniego 

NSZZ Solidarność, 

Organizacji Międzyza-

kładowej NSZZ Soli-

darność WSK PZL 

Świdnik, Rady Od-

działu Biłgoraj NSZZ 

Solidarność i Organi-

zacji Zakładowej 

NSZZ Solidarność 

PKP Cargo Wschodni 

Zakład Spółki w Lubli-

nie. 

Krzysztof Choina 

Pamięci Józefa Gizy 

16 grudnia 1981 roku, w trakcie pacyfikacji Kopal-

ni Wujek, zostało zabitych 9 strajkujących górni-

ków. Jeden z nich, 24-letni Józef Krzysztof Giza, po-

chodził z Tarnogrodu w powiecie biłgorajskim.  
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Stan wojenny - Tomaszów Lub. pamięta 

Krajowa Sekcja Pracowników 

Handlu NSZZ „Solidarność" od 

14 do 20 grudnia organizuje 

„Tydzień szacunku dla pracow-

ników handlu". Chce przez to 

zwrócić uwagę przede wszyst-

kim na niezwykle trudne warunki 

pracy w tej branży w okresie 

pandemii i wzmożonego ruchu 

przedświątecznego. 

O celach akcji Alfred Bujara  

i Dariusz Paczuski opowiadali 

podczas konferencji prasowej 

zorganizowanej 14 grudnia 

przed Ministerstwem Rozwoju, 

Pracy i Technologii. - Zamierza-

my dotrzeć z przekazem do pra-

codawców, aby docenili pracow-

ników, nagrodzili ich finansowo, 

a także żeby zapewnili im bez-

pieczne warunki pracy w czasie 

pandemii. Chcemy także prze-

konać rządzących, aby wprowa-

dzili odpowiednie przepisy doty-

czące unormowania czasu pracy 

w handlu. Dzisiaj w wielu sie-

ciach handlowych ludzie pracują 

po kilkanaście godzin dziennie. 

Chcemy też, by pracownicy 

handlu, ze względu na to, że są 

szczególnie narażeni na zakaże-

nie koronawirusem, byli jedną  

z grup zawodowych, która bę-

dzie mogła się zaszczepić  

w pierwszej kolejności. To nie-

zwykle ważne nie tylko dla nich, 

ale również z uwagi na zdrowie 

klientów. 

Chcemy również poszanowa-

nia prawa pracowników do nie-

dzieli wolnej od pracy. W pande-

mii, kiedy osoby zatrudnione  

w handlu pracują praktycznie „na 

okrągło", niedziela jest jedynym 

dniem, w którym mogą choć tro-

chę odpocząć i zregenerować 

siły. 

Tydzień szacunku dla pracowników handlu 

Prosimy również klientów  

o przestrzeganie zaleceń sani-

tarnych, zrozumienie i wspar-

cie naszej akcji. Przygotowali-

śmy petycję skierowaną do 

rządu i pracodawców. Można 

ją podpisać drogą elektronicz-

ną na stronie: 

 solidarnoscwhandlu.pl  

oraz facebook.com o co gorą-

co do wszystkich apelujemy - 

poinformowali przedstawicie-

le Krajowej Sekcji Pracownikó

w Handlu NSZZ „Solidarność". 

 

tysol.pl 

RABATY ŚWIĄTECZNE 
 

Dla posiadaczy legitymacji członkowskiej NSZZ „Solidarność” 

Więcej informacji na stronie solidarnosc.org.pl/lublin 
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Ze względu na obowiązujące 

obostrzenia sanitarne posiedze-

nie Rady Sekcji Oświaty                

i Wychowania w Lublinie 7 grud-

nia br. odbyło się w trybie hybry-

dowym, kilkoro z nas uczestni-

czyło w obradach w sali konfe-

rencyjnej regionu, pozostali włą-

czyli się w dyskusję online.  

Obrady prowadziła Przewod-

nicząca Sekcji Wiesława Stec, 

która na początku przypomniała 

zmarłych w ostatnim czasie 

działaczy naszego związku: Ewę 

Szalecką-Gronek – Przewodni-

czącą OM w Świdniku, Marzenę 

Ciechańską – Przewodniczącą 

Koła OM nr 2 w Lublinie oraz 

Leszka Sienkiewicza – Prze-

wodniczącego OZ w Lubartowie. 

Członkowie rady uczcili ich pa-

mięć krótką modlitwą. Następnie 

przewodnicząca zrelacjonowała 

działania Prezydium Sekcji  

w okresie pandemii, poinformo-

wała o licznych interwencjach  

i podjętych działaniach, a także 

omówiła problemy poruszane 

podczas obrad KSOiW.  

Kolega Waldemar Jakubow-

ski zdał relację ze spotkania  

z Ministrem Edukacji i Nauki 

Przemysławem Czarnkiem, któ-

re miało miejsce w siedzibie re-

gionu, odniósł się też do warian-

tów propozycji zmian w finanso-

waniu zadań oświatowych za-

proponowanych przez MEiN, 

które zobowiązało się przedsta-

wić gotową propozycję negocja-

cyjną w lutym 2021 roku.  

Kolega Andrzej Antolak,  

w związku z omawianymi proble-

mami, odniósł się do sytuacji 

szkolnictwa zawodowego oraz 

potwierdził, że również zaobser-

wował niedopuszczalne praktyki 

części dyrektorów szkół, którzy 

samowolnie zmieniają podstawy 

programowe. A Koleżanka Jo-

lanta Białogórzec omówiła trud-

ną i niejasną sytuację prawną 

PPP oraz trudności w pracy po-

radni, związane z brakami sprzę-

towymi, których organ prowa-

dzący nie potrafi lub nie chce 

rozwiązać.   

Następnym omawianym za-

gadnieniem były PPK, Przewod-

nicząca Wiesława Stec przypo-

mniała uprawnienia i obowiązki 

organizacji związkowych w tym 

zakresie, wskazała również na 

źródła wiedzy na ten temat – 

liczne materiały były przesyłane 

mailem przewodniczącym orga-

nizacji  związkowych, odpowied-

nie zakładki i linki znajdują się 

też na stronach KSOiW i KK. 

Wywiązała się również dyskusja, 

w której licznie wzięli udział 

członkowie Rady. W konkluzji 

stwierdzono, by wskazywać ra-

czej polskie instytucje finansowe, 

a nie te z przewagą obcego kapi-

tału. 

Następnie członkowie Rady 

przedstawili sytuację na swoim 

terenie w związku z prowadze-

niem nauki zdalnej lub stacjo-

narnej. Koleżanka Zuzanna 

Pawlak zapoznała uczestników 

spotkania ze stanem prawnym 

w zakresie BHP w placówkach 

oświatowych i zasadach ich 

działania w czasach pandemii, 

wskazując na konieczność 

ustanawiania regulaminów pra-

cy zdalnej i związane z tym 

procedury.  

Na koniec podsumowano 

rządowe wsparcie dla nauczy-

cieli (500zł), przypomniano har-

monogram składania wniosków 

na Krzyże Zasługi, Medale 

KEN i Odznaki KSOiW. Dysku-

towano także o trudnej sytuacji 

nauczycieli przedszkoli, wycho-

wawców świetlic, młodzieżo-

wych domów kultury oraz bi-

bliotekarzy. Wyrażono  wątpli-

wość odnośnie legalności za-

trudniania nauczycieli na tzw. 

godziny konsultacji w ramach  

obowiązków służbowych, gdyż 

jest to faktyczne zwiększenie 

ich pensum bez wyraźnej i jed-

noznacznej podstawy prawnej. 

 

Waldemar Jakubowski 

Obrady Regionalnej  
Sekcji Oświaty  
i Wychowania 

Z głębokim żalem żegnamy  

Naszego Przyjaciela i Kolegę 
 

Śp. Dariusza Wociala 
Przewodniczącego Mazowieckiego Oddziału Regionalnego  

NSZZ  Solidarność ARIMR 
 

Msza żałobna odbędzie się 22.12.2020 o godz. 9.30   

w Kościele Zesłania Ducha Świętego, ul. Broniewskiego 44. 
  

Koleżanki i Koledzy z Organizacji Podzakładowej  

NSZZ Solidarność Pracowników ARIMR w LOR 
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