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,,Umów dotrzymujemy, nie kom-

binujemy'' - to jedno z haseł pikiety 

zorganizowanej przez związkow-

ców z NSZZ Solidarność PKP Linii 

Hutniczej Szerokotorowej w Zamo-

ściu oraz Związek Zawodowy Pra-

cowników Warsztatowych. Prote-

stujący domagali się, by Koleje 

Ukraińskie (UZ) wycofały się z za-

kazu załadunków wagonów kolejo-

wych z przesyłkami kierowanymi  

w imporcie do Polski. PKP LHS or-

ganizuje takie usługi spedycyjne na 

trasie z Europy do Azji z wykorzy-

staniem Międzynarodowej Transka-

spijskiej Trasy Transportowej. Od 

30 listopada Koleje Ukraińskie blo-

kują przesyłki tranzytowe nadawa-

ne do naszego kraju m.in. z Rosji  

i Chin. Towary nie mogą przejechać 

przez polsko-ukraińską granicę tak-

że w drugą stronę. 

 - Przyjechaliśmy pod konsulat ze 

względu na dziwne zachowania 

władz Kolei Ukraińskich i władz pań-

stwowych blokujących przepływ to-

warów do Polski. Chcemy wręczyć 

panu konsulowi petycję do pana pre-

miera Ukrainy z prośbą o wyjaśnienie 

zaistniałej sytuacji i jak najszybsze 

rozwiązanie tego konfliktu - mówił 

Piotr Kobylarz, przewodniczący Ko-

misji Zakładowej NSZZ Solidarność 

PKP LHS w Zamościu. - Ta sytuacja 

jest zagrożeniem dla utrzymania 

miejsc pracy, grozi nam tym samym 

redukcja etatów. – dodał. 

Na ręce Konsula Generalnego 

Ukrainy w Lublinie złożone zostało 

pismo zaadresowane do premiera 

Ukrainy, w którym czytamy m.in., 

że pracownicy PKP Linii Hutniczej 

Umów dotrzymujemy, nie kombinujemy!  
– protest kolejarzy LHS w Lublinie 

Szerokotorowej sp. z o.o., doma-

gają się podjęcia jak najszybszych 

działań zmierzających do zniesie-

nia wprowadzonego bezprawnie 

przez Kolej Ukraińską ograniczenia 

na kolejowe przewozy tranzytowe 

przez terytorium Ukrainy, kierowa-

ne do Polski na przejście granicz-

ne lzov/Hrubieszów i linię LHS. 

„Żądamy również wycofania się 

Kolei Ukraińskiej z wprowadzenia 

zakazu załadunków wagonów ko-

lejowych z przesyłkami kierowany-

mi w imporcie do Polski. Działania 

Zarządu Kolei Ukraińskiej już teraz 

doprowadziły do zachwiania łańcu-

chów dostaw kierowanych szla-

kiem kolejowym przez Ukrainę 

oraz problemów polskich oraz 

ukraińskich importerów i eksporte-

rów. Tym samym nastąpiło zakłó-

cenie wymiany handlowej między 

naszymi krajami, co przekłada się 

na wyniki finansowe zarówno Kolei 

Ukraińskiej jak i naszej firmy. Za-

chowanie przedstawicieli Kolei 

Ukraińskiej jest całkowicie niezro-

zumiałe, zwłaszcza dla nas jako 

kolejarzy polskich – pracowników 

PKP LHS, którzy widzą, że wpro-

wadzane zakazy i ograniczenia nie 

mają jakiegokolwiek uzasadnienia 

w pracy eksploatacyjnej tras kole-

jowych i naszego wspólnego przej-

ścia granicznego Izov/Hrubieszów. 

Obserwujemy z przerażeniem po-

czynania Zarządu Kolei Ukraiń-

skiej oraz już następujące konse-

kwencje ekonomiczne tego zacho-

wania, które dla nas, pracowników 

PKP LHS, mogą oznaczać utratę 

miejsc pracy. Niewątpliwie obecne 

działania Kolei Ukraińskiej zmie-

rzają do zakłócenia dotychczaso-

wych wzajemnych relacji między 

kolejarzami polskimi i ukraińskimi. 

Sytuacja ta, obserwowana z ze-

wnątrz może wywołać poczucie 
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konfliktu między interesami obu 

państw, a tym samym działa na 

rzecz krajów takich jak Białoruś czy 

Rosja” – piszą w liście organizacje 

związkowe PKP. 

Jak mówią kolejarze, zdarzenia 

te pokazują, że wspierane są inte-

resy innych podmiotów i krajów, 

które czerpią korzyści z przekiero-

wywania transportu towarów przez 

Białoruś i Obwód Kaliningradzki. 

„Apelujemy do Pana Premiera  

o pilne podjęcie działań, przywróce-

nie normalnego ruchu kolejowego na 

trasach prowadzących do naszego 

kraju i rezygnację z jakichkolwiek 

ograniczeń czy zakazów rujnujących 

obraz Kolej Ukraińskiej, jako stabil-

nego partnera” – czytamy w liście. 

Przewodniczący Regionu Środ-

kowo-Wschodniego NSZZ Solidar-

ność Marian Król podkreślał, że 

Ukraina nie ma większego sprzymie-

rzeńca od Polski w Europie i bardzo 

dziwnym jest wchodzenie w konflikt 

właśnie z nami. – Ale my się tak ła-

two nie poddamy. Zawsze broniliśmy 

pracowników i tym razem też tak 

będzie. Jeśli zajdzie taka potrzeba to 

będziemy protestować do skutku, nie 

tylko tu  w Lublinie – podkreślał prze-

wodniczący lubelskiej Solidarności. 

-To jest ważna sprawa, jesteśmy 

tutaj w konkretnym celu, który dotyka 

pracowników LHS-u i całej kolei – 

mówił Marek Walewander, przewod-

niczący NSZZ Solidarność Oddział 

Zamość. – Potrafiliśmy pojechać do 

Brukseli, pojedziemy też i w inne 

miejsca. Proszę zwrócić uwagę, że 

nasz sąsiad oczekuje od nas pomo-

cy, a sam wywołuje sytuacje, które 

godzą w interesy obu krajów, nie 

tylko pracowników. Dość upokorze-

nia, znosiliśmy bar-

dzo wiele, teraz mó-

wimy: dosyć. 

Z dniem 30.11.2021 

r. Koleje Ukraińskie 

(UZ) wprowadziły 

zakaz przyjmowania 

do przewozu wszyst-

kich przesyłek nada-

wanych do Polski 

tranzytem przez tery-

torium Ukrainy z i do: 

Azerbejdżanu, Arme-

nii, Białorusi, Gruzji, 

Chin, Kazachstanu, Kirgistanu, Ło-

twy, Litwy, Federacji Rosyjskiej, Ta-

dżykistanu, Turkmenistanu, Uzbeki-

stanu, Mołdawii i Estonii. Jednocze-

śnie w wykazie ograniczeń przewo-

zowych UZ wprowadzono zapowiedź 

całkowitego ograniczenia eksportu  

z Ukrainy do Polski w wagonach wła-

sności UZ, z terminem obowiązywa-

nia od 1 stycznia br. (przesuniętego 

następnie na 20 stycznia 2022 r.) 

Początkowo, 

obok ograniczenia 

tranzytowego, Kole-

je Ukraińskie wpro-

wadziły również 

ograniczenie tran-

zytu do Słowacji, 

Czech i Austrii, jed-

nak po kilku dniach 

ograniczenia te zo-

stały zniesione. 

Oznacza to, że 

ograniczenia doty-

czą wyłącznie Pol-

ski – największego 

europejskiego partnera handlowego 

Ukrainy. Jako przyczynę wprowadza-

nych ograniczeń przewozowych wy-

mierzonych w Polskę podawano po-

czątkowo ograniczoną okresowo 

przepustowość ukraińskiej sieci kole-

jowej i nagromadzenie przesyłek 

oczekujących przekazania z UZ na 

PKP. W toku podjętych konsultacji 

prezesa zarządu  PKP S.A. z UZ 

okazało się, że takie przeszkody nie 

mają faktycznie miejsca, a stronę 

polską poinformowano, że odwołanie 

wprowadzonych ograniczeń leży po-

za kompetencjami ukraińskiej admi-

nistracji kolejowej. 

Polska jest drugim partnerem han-

dlowym Ukrainy, ustępując pod wzglę-

dem wartości wymiany handlowej je-

dynie Chinom.  Pozycja Polski jako 

największego europejskiego importera 

ukraińskich towarów stale rośnie.  

W ciągu pierwszych dziesięciu miesię-

cy 2021 roku wartość polskiego impor-

tu wzrosła o 68%, osiągając wartość 

4,4 mld dolarów. Przekracza to blisko 

dwukrotnie eksport Ukrainy do Rosji, 

trzykrotnie zaś eksport do innych są-

siadów Ukrainy - Węgier i Słowacji. 

Ciężarowy transport samochodo-

wy generuje znacznie więcej zanie-

czyszczeń powietrza, hałasu oraz 

zagrożeń dla bezpieczeństwa w po-

równaniu do transportu kolejowego. 

W świetle ww. przesłanek ograni-

czenia wprowadzone przez stronę 

ukraińską pozbawiają nie tylko przy-

chodów same koleje, paraliżują reali-

zację kontraktów handlowych, ale 

szkodzą również rozwojowi przewo-

zów kolejowych jako ekologicznego 

rodzaju transportu w ogóle. 

A. Kosierb 
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21 grudnia 2021 r. odbyła się 

uroczysta gala rozdania nagród 

laureatom Wojewódzkiego Kon-

kursu Szkolnego „Nasz jest ten 

dzień”. 

Czołowe miejsca w dwóch ka-

tegoriach zajęli:  

Szkoły podstawowe: 

1. Oliwier Janoszczyk, Jakub 

Łakota, Bartosz Mroczek, Szy-

mon Jurak, Szkoła Podstawowa 

nr 2 im. O. Kolberga w Opolu Lu-

belskim, opiekun: p. Agata Weso-

łowska-Błażejczyk (gra planszo-

wa). 

2. Jan Furgał, Szymon Jach-

nicki, Szkoła Podstawowa nr 51 

im. Jana Pawła II w Lublinie, 

opiekun: p. Agnieszka Podlecka 

(wystawa). 

3. Anna Madejek, Amelia Świ-

tała, Szkoła Podstawowa nr 2 im. 

O. Kolberga w Opolu Lubelskim, 

opiekun: p. Agata Wesołowska-

Błażejczyk (gra planszowa). 

Wyróżnienie: Magdalena Ma-

rzec, Szkoła Podstawowa w Gra-

nicach, opiekun: p. Marzenna No-

wakowska (obraz na płótnie). 

Szkoły średnie: 

1. Mateusz Tomiło, XIV Li-

ceum Ogólnokształcące im.  

Z. Herberta w Lublinie, opiekun: 

p. Małgorzata Sidor (gra planszo-

wa). 

40. rocznica protestu nauczycieli  
- wyniki konkursu 

2. Adrianna Adamczyk, Julia 

Barańska, Julia Walewska, Pa-

trycja Widomska, XXIV LO w ZS 

nr 5 im. Jana Pawła II w Lubli-

nie, opiekun: p. Anna Szymczyk-

Furgał (lekcja, konspekt). 

3. Wiktoria Świś, XIV Liceum 

Ogólnokształcące im. Z. Herber-

ta w Lublinie, opiekun: p. Małgo-

rzata Sidor (prezentacja multi-

medialna). 

Wszystkim uczestnikom i ich 

opiekunom serdecznie dziękuje-

my i gratulujemy. 

Organizatorem konkursu byli 

Regionalna Sekcja Oświaty  

i Wychowania NSZZ Solidarność 

Regionu Środkowo-Wschodniego 

oraz Regionalny Ośrodek Debaty 

Międzynarodowej w Lublinie. 

Składamy serdeczne podzię-

kowania Patronom Honorowym 

wydarzenia: 

- Ministrowi Edukacji i Nauki 

Przemysławowi Czarnkowi,   

- Wojewodzie Lubelskiemu Le-

chowi Sprawce, 

- Lubelskiemu Kuratorowi Oświa-

ty Teresie Misiuk, 

- Instytutowi Andersa, 

- Przewodniczącemu Regionu 

Środkowo-Wschodniego NSZZ 

Solidarność Marianowi Królowi. 

Red. 
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Emerytury stażowe, najbliższy 

Krajowy Zjazd Delegatów, negocjacje 

oświatowej Solidarności, porozumie-

nie z Orlenem, Lotosem i PGNiG, 

budowa muru na granicy z Białorusią, 

protesty w PGE, ustawa o testowaniu 

pracowników oraz problemy Solidar-

ności w EKZZ to główne tematy 

pierwszego w tym roku spotkania 

przewodniczących sekretariatów 

branżowych i zarządów regionów  

z Prezydium Komisji Krajowej, które 

odbyło się 13 stycznia br. 

Emerytury stażowe 
– Odbyło się pierwsze czytanie  

i głosowanie projektu, pod którym 

zebraliśmy ponad pół miliona podpi-

sów – informował przewodniczący 

Piotr Duda. – Dowiedzieliśmy się za-

ledwie trzy dni przed pierwszym czy-

taniem, stąd nie było czasu nawet na 

jakąś pikietę czy większą obecność. 

Przewodniczący wyraził przeko-

nanie, że do czasu pierwszego czy-

tania projektu prezydenckiego, który 

również trafił do Sejmu, nie ma co 

liczyć, aby projekt Solidarności trafił 

do drugiego czytania. 

O różnicach obu projektów mówił 

członek prezydium Henryk Nako-

nieczny, który uznał, że projekt ten 

miał być rozpatrywany już na obec-

nym posiedzeniu, jednak prawdopo-

dobnie z powodu zawirowań z Pol-

skim Ładem został przeniesiony. 

– Jest dość odległy od naszych 

rozwiązań. Przewiduje m.in., że 

Klimat, oświata, EKZZ – w 2022 roku  
stoimy przed licznymi zagrożeniami 

wiekiem uprawniającym do świad-

czenia będzie dla kobiety 39 lat,  

a dla mężczyzn 44 lata okresów 

składkowych i nieskładkowych – 

informował Nakonieczny. 

W jego ocenie Komisja sejmowa 

będzie czekała do rozstrzygnięć 

projektu prezydenckiego i obydwa 

projekty w pewnym sensie się spo-

tkają i będą procedowane razem. 

Krajowy Zjazd  

Delegatów 
Zaplanowany jest na 26-27 maja 

br. w Zakopanem. Jak wskazywał 

przewodniczący, mimo obaw o roz-

wój pandemii nic w tej sprawie się 

nie zmienia. Podpisywane są umo-

wy z Centralnym Ośrodkiem Sportu, 

trwają też prace przygotowawcze. 

Istotnym punktem krajowego 

zjazdu będą zmiany w statucie,  

o których mówiła sekretarz Prezy-

dium KK Ewa Zydorek. 

– Na zjeździe będzie sporo zmian 

w statucie i w ordynacji wyborczej,  

w tym Uchwała nr 1 będzie zmienia-

na. Zostały też rozesłane propozycje 

zmian, które na razie nie są jeszcze  

w formie gotowych projektów – rela-

cjonowała przygotowania sekretarz. 

Impas w negocjacjach 

oświatowej Solidarności  

z MEN 
Trwają negocjacje prowadzone 

przez Krajową Sekcję Oświaty  

w sprawie realizacji porozumienia  

z 9 kwietnia 2019 r. Głównie dotyczą 

punktu 6 o nowym systemie wynagro-

dzeń. Odbyło się w listopadzie ubiegłe-

go roku pierwsze spotkanie u prezy-

denta z jego udziałem, z udziałem pre-

miera oraz z udziałem m.in. ministra 

edukacji i minister Bogny Janke, która 

wraz z przedstawicielem KK Bogda-

nem Kubiakiem jest obserwatorem 

toczących się rozmów. Powołane zo-

stały zespoły, które w Kancelarii Pre-

zydenta odbyły już pięć spotkań. 

Relacjonując przebieg rokowań, 

Ryszard Proksa, szef Krajowej Sekcji 

Oświaty NSZZ „Solidarność”, mówił, 

że głównym problemem do rozwiąza-

nia jest kwestia powiązania podwy-

żek dla nauczycieli z podniesieniem 

o cztery godziny pensum oraz roz-

wiązania w ramach tzw. pragmatyki 

zawodu nauczyciela. 

- To nie jest przedmiotem tamte-

go porozumienia – argumentował 

Proksa. – Dodanie do pensum 4 go-

dzin da w efekcie minimum 50 tys. 

etatów do zwolnienia. 

Z kolei Bogdan Kubiak, zastępca 

przewodniczącego, obserwator z ra-

mienia Komisji Krajowej, wskazywał, 

że propozycje strony rządowej są roz-

łożone w czasie, a dla zagrożonych 

nauczycieli przewiduje się liczne za-

bezpieczenia i osłony, włącznie z moż-

liwością wcześniejszej emerytury. 

– Życzę każdej ze struktur, aby 

miały taką reprezentację w negocja-

cjach, jak ma oświata. Jako Solidar-

ność otrzymujemy wszelkie wylicze-

nia, jakie sobie życzymy, ale to praw-

da, że warunkiem jest podniesienie 

pensum o cztery godziny. Nawet roz-

łożone w czasie. Druga sprawa to 

podwyżki o kilkanaście do kilkudzie-

sięciu proc. od września i procento-

we gwarancje wzrostu w odniesieniu 

do średniej krajowej w kolejnych la-

tach – relacjonował Kubiak. 

Jego zdaniem jest pole do nego-

cjacji. Ale jeśli nie ma rozmowy  

o pensum i pragmatyce, to nie ma 

praktycznie pola do negocjacji. 

Piotr Duda podsumował, że ze 

strony KK zrobiono wszystko, co było 

można. Jeśli Sekcja zdecyduje ina-

czej, to ma do tego prawo. Tak jak 

ma prawo do protestów. 
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– Nie wezmę odpowiedzialności 

za utratę 50. tys. miejsc pracy – 

podsumował Proksa. 

Porozumienie z Orlenem,  

Lotosem i PGNiG 
W grudniu ubiegłego roku została 

podpisana umowa społeczna pomię-

dzy Krajowym Sekretariatem Przemy-

słu Chemicznego NSZZ Solidarność  

i wchodzącymi w jego skład sekcjami 

a zarządami Orlenu, Lotosu i PGNiG. 

Swój podpis jako patroni porozumie-

nia złożyli również premier Jacek Sa-

sin i przewodniczący Piotr Duda. To 

w związku z konsolidacją tych spółek. 

O historii tego porozumienia mówił 

szef Sekretariatu Mirosław Miara. 

– Nasze działania zaczęły się  

w czerwcu, gdy rada sekretariatu wy-

stąpiła do premiera Jacka Sasina  

w sprawie negocjacji paktu społecz-

nego. Mimo, że minister początkowo 

nie odpowiadał, dzięki wsparciu Pre-

zydium KK odbyło się spotkanie  

w Ministerstwie Aktywów Państwo-

wych wraz z zarządami tych spółek. 

W ciągu dwóch tygodni doszło do 

spotkania zespołu roboczego i rozpo-

częły się negocjacje. Padły ważne 

deklaracje, co zostało zapisane i stało 

się podstawą przyszłego porozumie-

nia – relacjonował Miara. – Byliśmy 

jedyną centralą związkową, która 

wystąpiła o takie porozumienie. 

W tym kontekście Piotr Duda 

odniósł się do fali krytyki w mediach 

społecznościowych i na forum Rady 

Dialogu Społecznego ze strony 

OPZZ i Forum ZZ. Chodzi o preten-

sje, że nie zostali doproszeni do 

porozumienia. Wnieśli tę sprawę 

nawet na forum Prezydium RDS. 

Mur na granicy polsko-

białoruskiej 
– Jako Prezydium zareagowali-

śmy na sygnały, że mur na grani-

cy z Białorusią może być budowa-

ny z rosyjskiej, a nawet białoru-

skiej stali – rozpoczął ten punkt 

przewodniczący KK. – Po naszych 

działaniach, moich pismach i roz-

mowach, zamówienia skierowano 

do Węglokoksu, Polimex-

Mostostal i Huty Pokój. Udało się 

dzięki Solidarności. 

Piotr Duda przypomniał też  

o innych inicjatywach, m.in. mszy 

świętej w bazylice św. Brygidy  

w Gdańsku w intencji służb zabez-

pieczających granicę. 

Protesty w PGE 
– Mieliśmy rację, że tak się sta-

nie, i tak się stało – ocenił Dominik 

Kolorz, przewodniczący Zarządu 

Regionu Śląsko-Dąbrowskiego – 

Ostrzegaliśmy, że jak będziemy 

przechodzić na energetykę odna-

wialną, to będzie dramat. Nie ma 

jeszcze takich technologii, żeby taka 

energia była stabilna i tania. 

Odnosząc się do realizacji umo-

wy społecznej dla górnictwa, stwier-

dził, że z „trwogą obserwujemy, jak 

po szumnym podpisaniu jest słabo 

realizowana”. 

– Miała powstać ustawa o trans-

formacji energetycznej Śląska – 

przygotowaliśmy ją w zeszłym roku 

– dzisiaj styczeń i cisza. A w listopa-

dzie miała być w Sejmie – mówił 

przewodniczący. 

W kwestii transformacji energe-

tycznej wymuszanej polityką klima-

tyczną Komisji Europejskiej prze-

wodniczący Kolorz widzi istotne za-

grożenie skrócenia okresu docho-

dzenia do neutralności klimatycznej 

nawet do roku 2038, co w jego oce-

nie byłoby dramatem. 

– Wysłaliśmy do premiera Sasi-

na stanowisko, że jeśli do 21 stycz-

nia nie rozpoczną się rozmowy i nie 

otrzymamy wniosku notyfikacyjnego 

dla KE, to w Polsce może zabrak-

nąć prądu i ciepła. Tam nie mogą 

pojawić się inne zapisy niż te  

w umowie społecznej dla górnictwa. 

Niestety nie chcą nam tego poka-

zać. 

Szef Sekretariatu Górnictwa  

i Energetyki NSZZ Solidarność Ja-

rosław Grzesik uzupełniając, mówił  

o tworzeniu Narodowej Agencji Bez-

pieczeństwa Energetycznego. 

– Czeski film, nikt nic nie wie. 

Nie mamy wiedzy do końca, czy 

ono w ogóle powstaje i czy powsta-

nie. Nie ma prawdopodobnie na 

dzisiaj zgody na finansowanie NA-

BE. Można powołać agencję, ale to 

niczego jeszcze nie zmienia – mówił 

Grzesik. 

Na pytanie o Turów Grzesik 

wskazał, że dzisiaj to nie tylko atak 

organów samorządowych, lokal-

nych, ale też organów europejskich. 

– Włączyły się organizacje proe-

kologiczne. Chcą skarżyć polski 

rząd, że nie wykonuje wyroków try-

bunałów. A same negocjacje z no-

wym czeskim rządem rodzą pytanie, 

czy jest w ogóle szansa na porozu-

mienie. Jak się poukładamy z Cze-

chami na poziomie rządowym, bę-

dzie OK, a jak nie, międzynarodowa 

nagonka będzie trwała – ocenił. 

Dominik Kolorz przypomniał, że 

następny szczyt klimatyczny ma być 

już w marcu i że powinniśmy, jako 

Solidarność, zorganizować demon-

strację większą niż przed TSUE.  

– Przeciwko zielonemu komuni-

zmowi. Cały związek powinien się  

w to zaangażować, na wypadek gdy-

by rząd wbrew deklaracjom nie zmie-

nił swojej polityki np. wobec ETS, „Fit 

for 55”. 

– Sprawa jest jasna. O zmianę 

ETS to Solidarność występowała 

jako pierwsza i jest dla nas bardzo 

ważne, ale zanim poznamy decyzje 

rządu co do szczytu, musimy wywo-

łać premiera do tablicy o jasne dekla-

racje. 

Powołanie holdingu  

spożywczego 
Zbigniew Sikorski, szef Krajowe-

go Sekretariatu Przemysłu Spożyw-

czego, omówił kwestie powołania 

narodowego holdingu spożywczego. 

– Do tej pory byliśmy karmieni 

informacjami, że wszystko idzie  

w dobrym kierunku. Zażądaliśmy na 

papierze informacji o umowie spo-

łecznej, podobnej jak z chemią. Bę-

dziemy prosić o patronowanie temu 

porozumieniu przewodniczącego KK 

– mówił Sikorski. 

Na koniec przewodniczący Ko-

misji Krajowej omówił relacje z Eu-

ropejską Konfederacją Związków 

Zawodowych, które zaogniły się po 

publikacji przez niezależny Tygo-

dnik Solidarność wywiadu z Marie 

Le Pein. 

– EKZZ już od dawna przyjmuje 

stanowiska sprzeczne ze statutem  

i postulatami Solidarności, ale sta-

wianie nam zarzutów, że nie szanu-

jemy gwarantowanych konstytucją 

wolności, w tym wolność słowa, to 

grube nieporozumienie – powiedział 

Piotr Duda. 

Przygotowujemy odpowiedź dla 

przewodniczącego Luci Visentiniego, 

ale i tak Solidarność nie zmieni swo-

jej działalności i swoich wartości, aby 

przypodobać się coraz bardziej lewi-

cowej EKZZ. 

solidarnosc.org.pl 
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Biuro Szkoleń ZR proponuje uczestnictwo  

w szkoleniach z wykorzystaniem platformy TE-

AMS.  

Nabór na szkolenia prowadzi Tomasz Kupczyk. 

Zgłoszenia są przyjmowane pod adre-

sem: zbp.lublin@solidarnosc.org.pl  

lub telefonicznie 81 53 208 11 wew. 20. 

W przypadku polepszenia sytuacji pandemicznej szkolenia mogą odbyć się stacjonarnie. 
 

 

Styczeń 2022 
17 stycznia 

Liczebność organizacji związkowej i jej weryfikacja – radca prawny Bartłomiej Kozyrski 

20 stycznia 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – radca prawny Daniel Paul 

21 stycznia 

Struktura organizacyjna związku oraz kompetencje władzy wykonawczej w organizacjach zakładowych 

i międzyzakładowych – radca prawny Przemysław Gardynik 

31 stycznia 

Spory Zbiorowe – radca prawny Grzegorz Trejgel 
 

 

Luty 2022 
07 lutego 

BHP – radca prawny Grzegorz Trejgel 

11 lutego 

Struktura organizacyjna związku oraz kompetencje władzy wykonawczej w organizacjach zakładowych 

i międzyzakładowych – radca prawny Przemysław Gardynik 

17 lutego 

Uprawnienia organizacji związkowych w sprawach indywidualnych członków związku – radca prawny 

Bartłomiej Kozyrski 

18 lutego 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – radca prawny Daniel Paul 
 

 

Marzec 2022 
07 marca 

Spory Zbiorowe – radca prawny Grzegorz Trejgel 

14 marca 

Uprawnienia organizacji związkowych w sprawach Zbiorowego Prawa Pracy – radca prawny Bartłomiej 

Kozyrski 

18 marca 

Struktura organizacyjna związku oraz kompetencje władzy wykonawczej w organizacjach zakładowych 

i międzyzakładowych – radca prawny Przemysław Gardynik 

31 marca 

Reprezentatywność organizacji związkowych – radca prawny Daniel Paul 

Harmonogram  
szkoleń  

związkowych 
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Odsłonięcie tablicy poprzedzi-

ła prezentacja filmu Grzegorza 

Linkowskiego „Taksówkarz – ci-

chy bohater Grudnia”, zapowie-

dziana przez panią Izabelę Pa-

stuszko dyrektor Akademickiego 

Centrum Kultury i Mediów UMCS 

Chatka Żaka. Rektor UMCS 

prof. Radosław Dobrowolski 

przywołał wspomnienie o roli 

Chatki Żaka oraz miasteczka 

akademickiego w proteście wo-

bec wprowadzenia stanu wojen-

nego, w 40. rocznicę tych tra-

gicznych wydarzeń.  

Film „Taksówkarz – cichy bo-

hater grudnia” jest sfabularyzowa-

nym dokumentem, przedstawiają-

cym taksówkarza wożącego po 

Lublinie dwóch studentów z Chatki 

Żaka, którzy ostrzegali działaczy 

NSZZ „S” o aresztowaniach i inter-

nowaniach. Film pokazuje też pa-

cyfikację Zarządu Regionu Soli-

darności przy ul. Królewskiej  

w Lublinie i strajk w Świdniku.  

Po projekcji filmu odbyła się 

dyskusja panelowa, w której 

udział wzięli: Leszek Gorgol 

(bohater filmu),  Małgorzata Hoł-

da, Wiesław A. Kamiński 

(internowany) i reżyser Grzegorz 

Linkowski. Z sali uzupełniał dys-

kusję Andrzej Sokołowski, 

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej  
w Chatce Żaka 

uczestnik strajku w Świdniku. 

Padło także pytanie o dzień dzi-

siejszy i losy dyskutujących po 

40 latach.  

Potem uczestnicy uroczystości 

przeszli do holu Chatki Żaka. Na-

stąpiło wprowadzenie sztandaru 

NSZZ ”Solidarność” UMCS. 

Józef Kaczor, uczestnik wyda-

rzeń z 1980 i 1981 roku powitał 

przybyłych, między innymi : Piotra 

Sobiło obecnego przewodniczą-

cego NZS UMCS, ks. Konrada 

Zyśko duszpasterza akademickie-

go UMCS, o. Andrzeja Pietrzaka 

prof. KUL, ks. Piotra Kawałko 

pierwszego duszpasterza akade-

mickiego UMCS w latach 1989-

1995, prof. dr hab. Radosława 

Dobrowolskiego rektora UMCS.  

Tablicę odsłonili Józef Ka-

czor i Piotr Sobiło, natomiast 

ksiądz Konrad Zyśko i ojciec 

Andrzej Pietrzak dokonali po-

święcenia. 

Przewodniczący OZ NSZZ 

Solidarność w UMCS Jacek Kot 

wręczył zasłużonym członkom 

NSZZ Solidarność UMCS oko-

licznościowe ryngrafy i medale.  

Uroczystości zakończył kon-

cert w wykonaniu Jana Kondra-

ka. Głównym motywem koncer-

tu była pieśń „Mury”. 

Jan Kondrak, świdnic-

ki bard, śpiewał tę 

pieśń podczas strajku 

w 1981 z dachu Chat-

ki Żaka, ku radości 

studentów i pracowni-

ków, a wściekłości 

ZOMO-wców, którzy 

zajmowali i pacyfiko-

wali miasteczko aka-

demickie. Przypomina 

o tym wystawa, którą 

można oglądać do 

lutego 2022 r. 

Józef Kaczor 
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Takie zaproszenie skierowano 

do wszystkich, którzy uczestni-

czyli w Turnieju Piłkarskim  

w Hołdzie Ofiarom Stanu Wojen-

nego, na Felinie w Lublinie. To 

wspomnienie o tych, którzy stanę-

li twarzą w twarz z tamtą, czarną 

rzeczywistością, z komunistycz-

nym systemem władzy. Nie bali 

się stanąć do walki, choć na uli-

cach były czołgi, SB, milicja i woj-

sko. Ten turniej ma za zadanie 

pokazanie prawdy historycznej  

o najczarniejszej karcie naszej 

historii. 

Solidarność i ludzie tamtych 

dni  już na zawsze pozostaną  

w naszych sercach. 

A ja, tu w Lublinie na Felinie, 

na Orliku Szkoły Podstawowej nr 

52, przypominam i oddaję szacu-

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ  
„NIGDY WIĘCEJ STANU WOJENNEGO” 

nek z młodymi uczestnikami tur-

nieju bohaterom wydarzeń  

sprzed 40 lat. 

Na mojej już nie młodej twarzy 

pojawiła się łezka, serce mocniej 

zabiło. Minęło już 40 lat, a ty  

z wnukami, tych którzy stali z tobą 

na ulicy, oddajesz honor Ojczyźnie 

i prawdzie historycznej tamtych 

dni. Służę i służyć będę tej naj-

prawdziwszej historii tak, jak najle-

piej potrafię. Chyba ta prawda do-

daje mi siły. Jeśli zdrowie pozwoli, 

tak będzie już do końca.  

Dziś oglądam telewizję i oczom 

nie wierzę. Młodzi politycy wymy-

ślają i obrażają tych Wielkich Wo-

jowników tamtych tragicznych dni. 

Byłem tam w ten mroczny czas  

i po latach uważam, że zrobiliśmy 

tyle ile się dało, by drgnęły Mury. 

Oni mieli Wojsko, Milicję, ZOMO, 

ORMO i SB a MY? - chęć bycia 

wolnym, by nasze dzieci i wnuki 

mogły żyć w wolnej Ojczyźnie. 

WYNIKI TURNIEJU: 

Wystartowało 4 drużyny 

1.FC Czarni 

2.FC Bronx 

3. Omega 

4. LABEL 

DZIĘKUJEMY: Prezydentowi 

Miasta Lublin – za patronat, 

Urzędowi Miasta Lublin, Regio-

nowi Środkowo-Wschodniemu 

NSZZ Solidarność, IPN Lublin, 

Fundacji „Ruchu Solidarności 

Rodzin”, CONTRIX – Przemy-

sław Delmanowicz, MW Sport, 

Szkole Podstawowej nr 52, No-

wemu Tygodniowi. 

Zbigniew Furman 

Po raz kolejny zapraszamy 

w niedzielę, 23 stycznia 2022 

roku na wycieczkę rowerową 

dookoła Zalewu Zemborzyc-

kiego, skrajem Dąbrowy i Sta-

rego Lasu. 

Miejsce zbiórki: godz. 10:00 

w Lublinie na Moście Kultury, 

a w Świdniku o 09:15 pod Za-

kładem WSK-PZL Świdnik. Na 

zakończenie gorąca herbata  

i miska forszmaku po lubelsku 

w restauracji Bosman. 

Wyjazd organizuje POZ 

NSZZ ,,Solidarność” Pracowni-

ków Poczty Polskiej WER Lublin 

razem z OM NSZZ Solidarność 

WSK PZL ŚWIDNIK pod Patrona-

tem Regionu Środkowo-

Wschodniego NSZZ Solidarność. 

Zimowa wycieczka rowerowa! 

Przewidywana pogoda: ra-

czej zimno, wiatr umiarkowa-

ny, być może opady śniegu. 

Główną atrakcją wyjazdu bę-

dzie to, że zapowiada się BIA-

ŁO!  

Wyposażenie uczestnika 

naszego wyjazdu: kask, komi-

niarka lub szalik, ciepłe ręka-

wiczki, oświetlenie oraz dobre 

opony.  

Ubezpieczenie uczestników 

we własnym zakresie. 

 

R. Talarek 

foto: A. Krawczyk 


