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Związkowiec
przywrócony do pracy

5 października br. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód wydał postanowienie, przywracające do pracy
Dariusza Dąbrowskiego - bezpodstawnie zwolnionego związkowca
w Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie. Filharmonia musi wypłacić także wynagrodzenie za okres pozostawania
bez pracy.
Przewodniczący
Organizacji
Związkowej NSZZ „Solidarność”
przy Filharmonii, pracujący na
stanowisku muzyk orkiestrowyklarnecista, został dyscyplinarnie
zwolniony z pracy w czerwcu br.,
przez dyrektora placówki Jana
Sęka. Powodem rozwiązania
umowy o pracę była działalność
związkowa.
Dariusz Dąbrowski postanowił
walczyć o swoje prawa na drodze
sądowej. Sąd orzekł, że rozwiązanie umowy było niezgodne

z prawem. Pracodawca dokonując zwolnienia pracownika, bez
zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej, złamał art. 32
ust. o związkach zawodowych.
Ponadto został naruszony art. 52
Kodeksu pracy wskazujący, że
zanim zostanie rozwiązana umowa, pracodawca ma obowiązek
zasięgnięcia opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej.
Zgodnie z uprawomocnionym
wyrokiem sądu, związkowiec został przywrócony do pracy, a za
nieprzepracowany czas tj. lipiec,
sierpień i wrzesień otrzyma wy-

nagrodzenie. Ponadto powód
otrzyma zwrot poniesionych
kosztów sądowych.
- Sprawiedliwości stało się
zadość. To co mnie spotkało,
było upokorzeniem pracownika,
działacza związkowego. Kontrole przeprowadzone w Filharmonii przez urząd marszałkowski dowiodły wiele nieprawidłowości i z tego konsekwencje
będą na pewno wyciągnięte.
Tak być nie może – podkreślił
Dąbrowski.
Tomasz Kupczyk

Res iudicata pro veritate accipitur - Prawomocny wyrok przyjmuje się za prawdę.
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Związkowcy w Suchowoli

28 października br. w Suchowoli została odprawiona uroczysta msza świętą w intencji zamordowanego bł. ks. Jerzego
Popiełuszki. Eucharystii przewodniczył abp senior Edward
Ozorowski.
W uroczystościach uczestniczyli związkowcy z Regionu
Środkowo-Wschodniego NSZZ
„Solidarność” m.in. kolejarze,
górnicy LW Bogdanka. Nie zabrakło również przewodniczącego lubelskiej Solidarności Mariana Króla, wraz z pocztem sztandarowym.
- Byliśmy na 34. rocznicy
śmierci ks. Popiełuszki i 5. rocznicy śmierci jego matki. Osoba
patrona Solidarności jest szczególna i bardzo bliska naszemu
związkowi. Modliliśmy się w intencji kanonizacji ks. Jerzego
i o beatyfikację Marianny Popiełuszko – mówił Król.
Mszę św. poprzedziło złożenie kwiatów, na grobie rodziców
patrona Solidarności oraz przed
pomnikiem bł. ks. Jerzego.
Przyszły kapelan Solidarności
urodził się w małej wiosce Okopy
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w 1947 roku. W Suchowoli
uczęszczał do szkoły podstawo-

wej i liceum. Chrzest przyjął
w kościele pw. św. Apostołów
Piotra i Pawła. Tam też służył
jako ministrant.
W 1986 r. została otworzona
Izba Pamięci w Suchowoli. Jest
ona poświęcona osobie ks. Jerzego. Znajdują się w niej pamiątki po kapłanie. Jest to miejsce chętnie odwiedzane przez
pielgrzymów z Polski i z zagranicy.
W tym roku przypada 71.
rocznica urodzin i 34. rocznica
męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.
Tomasz Kupczyk
Fot. NSZZ Solidarność
Region Podlasie

D Y L E M AT Y J Ę Z Y KO W E

Dobra renoma/zła renoma
Renoma już z definicji jest dobrą/pochlebną
opinią o czymś lub o kimś, więc nie ma sensu jej dookreślać żadnym epitetem.
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Patronat Narodowy
Prezydenta RP Andrzeja Dudy
Prezydent
Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzej Duda objął Patronatem Narodowym budowę
i odsłonięcie Masztu Niepodległości w Lublinie. Jego Poświęcenie
nastąpi 11 listopada, w 100-lecie
Odzyskania Niepodległości.
W nocy z 29/30 października
br. przywieziono z Puław do Lublina pierwsze wielkogabarytowe
elementy Masztu Niepodległości.
Dostarczono dwie główne części
korpusu masztu, o długości 13
m. Podczas transportu trzeba
było zamknąć jeden pas ruchu
drogi krajowej nr 17 (od wjazdu
do Lublina do ronda im. Romana
Dmowskiego). Kolejny transport
odbył się z 1 na 2 listopada.
Fundamenty pod całą konstrukcję zostały wykonane. Zakończono również prace związane z zasileniem iluminacji. Na
początku listopada zamontowano
podpory z rozetą spajającą
wszystkie części masztu.
19 października, podczas
Mszy św. za Ojczyznę, w Kościele Rektoralnym pw. św. Piotra
Apostoła w Lublinie, poświęcono
pięć flag narodowych, które zawisną na Maszcie Niepodległości.
Każda z nich ma po ok. 50 mkw.
i ważą po 8 kg.
Inicjatorem budowy jest Fundacja „Ruchu Solidarności Rodzin”, która działa przy Regionie
Środkowo-Wschodnim
NSZZ
„Solidarność”. Fundatorami są:
LW Bogdanka S.A., Grupa Azoty
Zakłady Azotowe Puławy S.A.,
PGE Dystrybucja S.A. i Polskie
Koleje Państwowe S.A.
Tomasz Kupczyk
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Razem jesteśmy silniejsi
- Nasz Związek zawodowy kieruje się najlepszymi wartościami.
Człowieka stawia ponad pracę, która ma mu służyć, a nigdy odwrotnie. Te wartości przyciągają ludzi, a poparte działaniami budzą zaufanie – mówi Dorota Marzec członek Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”, w rozmowie z Tomaszem
Kupczykiem.
Jest Pani pierwszą kadencję w Zarządzie Regionu. Jakie są
wrażenia po pierwszych miesiącach zebrań?
„Solidarność” jest oparta na sprawdzonych strukturach. Region jest
instytucją, która nas organizuje i wspiera, m.in. poprzez szkolenia, porady prawne. Mnie osobiście zachęca
do wyjścia poza mury uczelni i uczestnictwa w przestrzeni publicznej lokalnej ojczyzny. To
w tym Regionie miałam możliwość po raz pierwszy usłyszeć o rzeczywistych i konkretnych problemach
branżowych i różnych podmiotów, np. w puławskich Azotach, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej czy
w oświacie. Potrafimy o trudnościach rozmawiać, słuchać się nawzajem i wypracowywać optymalne rozwiązania. To jest wielka wartość. Podejmujemy świadomie wspólne decyzje i działamy. Dzielimy się doświadczeniami, jesteśmy sobie potrzebni nawzajem. Jestem krótko w Zarządzie Regionu i mam niewielkie doświadczenie, ale widzę wiele możliwości i potrzebę zaangażowania.
Cały wywiad jest zamieszczony w listopadowym numerze Czasu Solidarności.

Uśmiechnij się!

Nowy kierownik, aby przypodobać się pracownikom, podczas pierwszego spotkania
z zespołem przedstawia plan
pracy:
– W poniedziałek będziemy odpoczywać
po
weekendzie.
– We wtorek będziemy się
przygotowywać do pracy.
– W środę popracujemy.
– W czwartek odpoczniemy po
środzie.
– W piątek przygotujemy się do
weekendu.
Na koniec zadowolony z siebie:
– Czy są jakieś uwagi?
Na co, jeden z pracowników
pyta:
– Jak długo będziemy tak harować?
Głos związkowca 44-45/2018

str. 4

Pamięć o ludziach
Solidarności
Za nami Święto Wszystkich
Świętych
oraz
Wspomnienie
Wszystkich Wiernych Zmarłych.
To czas modlitwy i zadumy nad
tymi, którzy poprzedzili nas w drodze do wieczności. Rokrocznie
powiększa się katalog zmarłych
związkowców, którzy poprzez
swoje zaangażowanie i działalność, wpisali się w piękną historię
i rozwój NSZZ „Solidarność”.

W tym roku odeszli od nas
m.in. przewodniczący ZR Wielkopolska
Południowa
NSZZ
„Solidarność” Jarosław Wilner,
Julian Zydorek, Marek Jasiewicz,
Mirosław Biernot i Maria Zapart.
Region środkowo-Wschodni pożegnał m.in. Franciszka Bujaka,
Leszka Gryniewicza i Barbarę
Grzeszczak. Władze lubelskiej
„Solidarności” kontynuują tradycję

nawiedzania grobów związkowców
z naszego Regionu. W ostatnich
dniach zostały odwiedzone cmentarze w Lublinie, Świdniku i Głusku. Tam przewodniczący Marian
Król i zastępca przewodniczącego
Krzysztof Choina wraz z pracownikiem Regionu zapalili znicze na
grobach działaczy „Solidarności”.
Tomasz Kupczyk

Wystawa „Militaria XX wieku” w Lublinie
W ostatni weekend października
na terenie Targów Lublin odbyła się
trzecia edycja wystawy historycznej
„Militaria XX wieku”. Głównym pomysłodawcą tej wystawy jest pani
Ewa Kujawiak. Według danych przekazanych
przez
organizatorów,
w tegorocznych targach udział wzięło 60 wystawców i 10 grup rekonstrukcyjnych. Wystawcy przywieźli
ze sobą: 30 pojazdów militarnych,
było 17 wystaw z kolekcji prywatnych i 450 modeli. Wśród modeli
jakie można było zobaczyć największym powodzeniem cieszyły się modele zdalnie sterowane. Ze wszystkich wystawionych stoisk jedno był
wyjątkowe, ponieważ znajdowały się
tam pamiątki związane z życiem
lotnika Fishera, a eksponaty w nią
wchodzące pochodziły z kolekcji
prywatnej. Na co dzień eksponaty te
nie są udostępniane. W pierwszym
dniu wystawy udział wzięło ponad
tysiąc osób. Pierwszy dzień był
głównie dniem dla szkół, gdyż jak
powiedziała pani Ewa na wystawę
przyjechali uczniowie z 37 klas
z całej Lubelszczyzny.
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Największą liczbę modeli sterowanych wystawił „Aeroklub Lubelski” - mający swoją siedzibę w Radawcu - który przywiózł ze sobą
ok. 50 ręcznie sterowanych modeli
pojazdów kołowych i latających.
Koszt jednego modelu waha się od
kilkuset złotych nawet do kilku tysięcy, w zależności od wielkości
modelu. Najdroższym modelem
latającym był samolot PZL o rozpiętości skrzydeł 3 metrów.
Innym wystawcą modeli był klub
modelarski „Taurus” ze Świdnika.
Członkowie klubu zaprezentowali
modele okrętów wojennych pod
banderami Japonii, Niemiec i Sta-

nów Zjednoczonych. Właścicielem
i konstruktorem tych okrętów jest
Andrzej Galiński. Każdy z tych modeli składa się od 3 do 5 tys. części,
a każda z nich wykonana jest ręcznie z papierowych wycinanek. Tworzenie jednego modelu to 12 miesięcy, natomiast koszt wyprodukowania jednego modelu to 500 zł.
Ze wszystkich eksponatów najwięcej odwiedzających zatrzymywało się przy pojazdach militarnych
robiąc sobie zdjęcia. Wśród nich
można było zobaczyć pojazd,
„skaut”, którym jeździł generał Anders.
Dariusz Jóźwiak

Kartka
z kalendarza


9 listopada 1989 r. mieszkańcy Berlina Wschodniego rozpoczęli demontaż postawionego w sierpniu 1961 r. muru, który
oddzielał Berlin Zachodni od Berlina Wschodniego.
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Borowicze - 25 lat upamiętnień
żołnierzy Polskiego Państwa
Podziemnego, więźniów łagrów
NKWD
„Naród, który traci pamięć, traci sumienie.”
Zbigniew Herbert

Borowicze są miastem położonym w obwodzie nowogrodzkim
na terenie Federacji Rosyjskiej.
Szczycą się wielowiekową historią sięgającą dziesiątego wieku. Prawa miejskie i herb
uzyskały w 1770 roku ale już
pod koniec XV wieku zorganizowano
tutaj
pierwsze
urzędy administracyjne i port
rzeczny, który kontrolował
przewozy towarów z terenów
morza Kaspijskiego do Petersburga. Kolej żelazna wybudowana w 1876 roku łącząca Petersburg z Moskwą
znacząco wpłynęło na eksploatację złóż węgla, rud żelaza oraz ogniotrwałej glinki
i tym samym przyczyniła się
do
rozwoju
przemysłu,
zwłaszcza
ceramicznego.
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Wyroby ceramiczne do tej
pory stanowią
wizytówkę
gospodarki
rejonu Borowicz. Miasto
obecnie liczy
ok. 50 tys.
mieszkańców
i jest siedzibą
także władz
rejonu Borowicze.
Dla nas Polaków
miasto
Borowicze ma złowrogie oblicze.
To centrala zespołu łagrów
NKWD – MWD nr 270, jednego
z najcięższych na terenie pół-

nocno-zachodniej części ZSRR.
Obóz powstał w okresie I wojny światowej jako miejsce przetrzymywania jeńców wojennych.
Po wojnie byli tu głównie Rosjanie – tzw. wrogowie ludu.
W 1939 roku został na krótko
zamknięty, a następnie po przekształceniach obejmujących zadania i miejsce siedziby centrali,
w grudniu 1942 roku stał się
ostatecznie obozem stacjonarnym dla jeńców wojennych z siedzibą w Borowiczach. W latach
1942-1950 przez obóz przeszło
łącznie ponad 57 tysięcy osób
21 narodowości, w tym także
Rosjan. Ponad połowę stanowili
jeńcy niemieccy, następne co do
wielkości grupy stanowili Węgrzy
i Austriacy.
W latach 1944-1949 byli tutaj
przetrzymywani, jako potencjalni
wrogowie nowej władzy, żołnie-
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rze AK, BCh, NSZ i innych formacji niepodległościowych aresztowani przez NKWD i funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Zatrzymania rozpoczęły się zaraz
po wkroczeniu wojsk sowieckich
na tereny II Rzeczpospolitej, ich
nasilenie nastąpiło po akcji
„Burza”. Aresztowanych poddawano ciężkim przesłuchaniom

niach byli przetrzymywani w obozach przejściowych na terenie
Polski a następnie w czterech
transportach
wywiezieni
do
Związku Sowieckiego. Pierwszy
wyjechał 12 listopada 1944r.
z Sokołowa Podlaskiego, drugi
18 listopada z bocznicy kolejowej
przy ul. Nowy Świat w Lublinie,
trzeci 23 listopada ze stacji Prze-

mającym skłonić do przyznania
się do „działalności kontrrewolucyjnej”. W Lublinie taki proceder
miał miejsce na Zamku Lubelskim, przy ul. Chopina 18, przy
ul. Świętoduskiej. Najczęściej nie
udawało się przypisać żadnych
czynów wrogiej działalności poza
przynależnością do organizacji
zbrojnych. W dokumentacji zapisywano „zwolniony” ale osoba nie
wracała do domu. Rodziny miesiącami a nawet latami oczekiwały na wiadomości i poszukiwały
bliskich.
Polacy trafili do Borowicz
w tzw. trzech falach. Pierwszą
stanowili zatrzymani głównie na
terenie województwa lubelskiego,
kieleckiego,
rzeszowskiego
i warszawskiego. Po przesłucha-

myśl – Bakończyce, ostatni 30
listopada1944 r. z Sokołowa
Podlaskiego. Podróż bydlęcymi
wagonami trwała od 9 do 12 dni.
Nie wszyscy wycieńczeni wcześniejszymi przesłuchaniami przetrwali tę podróż. Łącznie do zespołu łagrów NKWD nr 270 Borowicze wywieziono wówczas
4893 obywateli polskich. Zostali
rozmieszczeni w pięciu podobozach: na obrzeżach miasta Borowicze w Bobrowiku i Kowańce
oraz w okolicznych miejscowościach - Ustiu, Szybotowie, Jogle
i Opocznie. Chorych obsługiwał
szpital specjalny NKWD nr 3810.
Wśród obywateli innych państw, najczęściej jeńców wojennych, Polacy mieli status szczególny – status internowanych.
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Zastosowano wobec nich tę
rzadką w ZSRR formę represji,
ponieważ zarzuty, które im stawiano, nawet w świetle tamtejszego prawa nie mogły być podstawą do skazania. Wg prawa
międzynarodowego nie mogli
mieć także statusu jeńców wojennych. Byli więc przetrzymywani zupełnie bezprawnie.
Pan Jerzy Gorski tak wspomina pierwsze
godziny
po
przybyciu:
„Legliśmy pokotem na dechach wyczerpani, wyzbyci
wszelkiej inicjatywy(...) Męczył
nas głód, a nade
wszystko
pragnienie. Po
dłuższym oczekiwaniu
niemieccy
jeńcy
wnieśli wiadra
z jakimś jedzeniem.(...) dopychaliśmy
się
kolejno do wiader i otrzymaliśmy
po chochli jakiejś substancji do
naszych puszek. Dopiero po
skosztowaniu
zorientowaliśmy
się, że były to gotowane łupiny,
z kawałkami nadgniłych kartofli.
Nie dało się jeść, mimo że byliśmy bardzo wygłodzeni”.
Internowani musieli oddać
wszelkie dokumenty oraz rzeczy
osobiste. Obowiązywał ich nakaz pracy. Zatrudniani byli przy
budowie i eksploatacji kopalni,
wyrębie lasu i spławianiu drewna, wydobyciu torfu, w pracach
gospodarskich i w różnych zakładach miejskich.
Całość artykułu ukaże się
w grudniowym numerze Czasu
Solidarności. Autorką jest Dorota
Adach.
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Delegatura CBA
w Szczecinie prowadzi śledztwo w
sprawie
korupcji
przy dostawach paliwa bioenergetycznego do kotła zasilanego biomasą
do Zespołu Elektrowni Dolna Odra - Elektrownia Szczecin. Według
śledczych CBA i prokuratury
w zamian za łapówki przyjmowano surowiec, który nie spełniał
wymogów jakościowych i norm
technicznych. Pracownicy odpowiedzialni za nadzór nad jakością
paliwa potwierdzali, że ciężarówki
są wypełnione odpowiednią technicznie biomasą, choć w rzeczywistości tak nie było.

83,2 tys.
organizacji pozarządowych istniało w Polsce
w 2012 roku.
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Zapraszamy na Królewską 3 po odbiór!
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