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e-Tygodnik Regionu  

Środkowo-Wschodniego  

Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego G łos związkowca 
Numer 17/2018  

    27.04.2018 

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie… Nadto przekonany jestem, że tylko  

edukacja publiczna zgodnych i dobrych robi obywateli.” 

          Jan Zamoyski 

25 kwietnia br. w Zespole 

Szkól nr 5 im. Jana Pawła II  

w Lublinie odbyły się obrady 

Walnego Zebrania Delegatów Sekcji 

Oświaty i Wychowania Regionu 

Środkowo-Wschodniego NSZZ 

Solidarność. 

 Wśród zaproszonych gości 

byli m.in. przedstawiciele władz 

parlamentarnych i samorządo-

wych, lubelska kurator oświaty  

i władze lubelskiej „Solidarności”. 

W pierwszej części obrad za-

służeni działacze związkowi  

i osoby  współpracujące z Sekcją 

zostali uroczyście uhonorowani 

Złotymi i Srebrnymi Odznakami 

Sekcji Krajowej Oświaty  

i Wychowania NSZZ Solidarność 

oraz Medalami BENE MERITUS 

Regionu Środkowo Wschodnie-

go.  

Po wystąpieniu gości i złoże-

niu sprawozdania z mijającej ka-

dencji, nastąpiły wybory władz 

na kadencję 2018-2022. W wyni-

ku głosowania przewodniczącą 

Regionalnej Sekcji Oświaty i Wy-

chowania została ponownie Wie-

sława Stec, której serdecznie 

gratulujemy i życzymy sukcesów 

na niwie pracy związkowej. 

  

                       Tomasz Kupczyk 
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W cudzysłowie czy  

w cudzysłowiu ? 
Poprawnie jest w cudzysłowie.  

Warto zapamiętać: rów i cudzysłów odmieniają  

się tak samo. 

DYLEMATY JĘZYKOWE 
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Apel o włączenie się w powstanie książki  

o śp. Longinie Komołowskim 

 

W grudniu ubiegłego roku minęła pierwsza rocznica śmierci naszego kolegi, śp. Longina Komołowskie-

go. Z tej okazji, oprócz uroczystości rocznicowych, odbyła się premiera książki „Solidarny Longin Komo-

łowski”, poświęconej życiu i działalności Longina. 

Obecnie powstaje druga część książki, tym razem zatytułowaliśmy ją „Longin Komołowski – Człowiek 

Solidarności”. Chcemy w niej przedstawić nie tylko Jego zaangażowanie w rozwój „Solidarności”, proces 

przekształceń własnościowych i obronę praw pracowniczych oraz pokazanie roli jaką odegrał w transfor-

macji ustrojowej. Przede wszystkim zależy nam na tym, aby przybliżyć Longina jako człowieka, z jego mą-

drością, dobrocią i oddaniem ludziom. 

Jeżeli mają Państwo chęć i wolę, prosimy o pomoc w budowaniu naszej opowieści. Będziemy wdzięcz-

ni za Państwa wspomnienia i relacje. Liczymy także, że udostępnią nam Państwo zdjęcia i inne materiały 

ze swoich zbiorów, by uatrakcyjnić naszą publikację. 

Prosimy o kontakt: tel. 8844277010, e-mail: solidarni.razem@wp.pl 

 

Przewodniczący Zarządu Regionu  

NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego 

Mieczysław Jurek 

25 kwietnia br. odbyły się wybory Sekcji Ochrony Zdrowia Regio-

nu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność. W wyniku głosowania 

przewodniczącym  na kadencję 2018-2022 został Marek Chmielew-

ski. Zwycięzcy gratulujemy! 
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Kartka  

z kalendarza 

 

 26 kwietnia 1988 r. rozpoczął się strajk  

w Hucie im. Lenina w Krakowie. Strajkujący 

postulowali: podwyżkę płac, indeksację wy-

nagrodzeń  oraz przyjęcie do pracy wyrzu-

conych działaczy „Solidarności”. W nocy  

z 4 na 5 maja brygada antyterrorystyczna  

i ZOMO spacyfikowały protest. 

 

 Od 29 do 30 kwietnia 1988 r. trwał strajk  

w Hucie Stalowa Wola. Żądano rejestracji 

„Solidarności”, podwyżek płac i przyjęcia do 

pracy zwolnionych za organizację wiecu 

członków Komitetu Założycielskiego „S”. 

Następnym zakładem, który zastrajkował  

2 maja, była stocznia Gdańska. Odbyły się 

także strajki solidarnościowe na uczelniach 

Trójmiasta. 

Na I Walnym Zebraniu Delegatów NSZZ Soli-

darność Regionu Środkowo-Wschodniego 

(pierwsza tura) 497 delegatów (na 544 uprawnio-

nych) reprezentowało ok. 332 tys. członków 

Związku, zrzeszonych w 1300 organizacjach za-

kładowych. Wybrano 61-osobowy Zarząd Regionu 

z przewodniczącym Janem Bartczakiem. Prezy-

dium wyłoniono na pierwszym posiedzeniu ZR - 

22 V. W skład weszli: J. Bartczak, Ryszard Jan-

kowski – wiceprzewodniczący, Stanisław Węglarz 

– wiceprzewodniczący, Janusz Karpiński – wice-

przewodniczący, Jan Kozak – sekretarz, Ryszard 

Kuć, Jerzy Bartmiński, Andrzej Jóźwiakowski, Kry-

styna Murat, Norbert Wojciechowski, Włodzimierz 

Blajerski. Druga tura odbyła się 16-17 V. 

Jan Bartczak zaszczycił swą obecnością siedzi-

bę lubelskiej Solidarności, w październiku ubiegłe-

go roku. Była to okazja do spotkania z kolegami 

związkowcami. Były przewodniczący ZR obecnie 

mieszka w Niemczech. 

Jan Bartczak 

Rocznica I WZD 

W dniach 25-27 kwietnia 1981 r. odbyło 

się pierwsze Walne Zebranie Delegatów 

Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ 

Solidarność. Przewodniczącym został  

wybrany Jan Bartczak. 

27 kwietnia 2014 r. w Watykanie na Placu św. 

Piotra odbyła się kanonizacja Jana XXIII i Jana 

Pawła II. Uroczystościom przewodniczył papież 

Franciszek, wśród celebransów obecny był także 

emerytowany papież senior - Benedykt XVI. 
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Z życia Komisji Krajowej 

Pracownicy Amazon z Niemiec, Polski, Hiszpanii  

i Włoch protestowali w Berlinie "Brak zgody na wyzysk" 

24 kwietnia w Berlinie pracownicy Amazon z Niemiec, 

Polski, Hiszpanii oraz Włoch protestowali przeciwko złym 

warunkom pracy oraz niskim wynagrodzeniom. W tym dniu 

dyrektor generalny Amazona Jeff Bezos odbierał nagrodę 

koncernu medialnego Axel Springer za „wizjonerski model 

biznesowy”. 

- Ta nagroda wzbudziła deza-

probatę wśród wielu pracowników 

Amazona w całej Europie. Ten 

„wizjonerski model biznesowy” 

opiera się na obciążaniu pracow-

ników ponad siły, w stopniu, który 

w naszej ocenie zagraża ich zdro-

wiu - powiedział po zakończeniu 

demonstracji przed siedzibą Axel 

Springer Grzegorz Cisoń, prze-

wodniczący Solidarności w Ama-

zon.   

- Amazon to dziś zdecydowa-

nie jeden z najgorszych lub nawet 

najgorszy pracodawca z branży 

handlowej w naszym kraju. Cen-

tra magazynowe Amazon przypo-

minają obozy pracy, w których 

pracownik jest traktowany przed-

miotowo i obarczany pracą ponad 

siły. Podczas jednego dnia pracy 

pracownik Amazona pokonuje ok. 

20 kilometrów i przerzuca wiele 

ton przesyłek. Wszystko to w sza-

leńczym tempie, dyktowanym 

przez wyśrubowane do granic 

możliwości normy. Nagradzanie 

szefa Amazona, za wyzysk pra-

cowników jest absolutnym skan-

dalem– dodaje Alfred Bujara, 

przewodniczący Krajowego Se-

kretariatu Banków, Handlu  

i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność. 

W akcji protestacyjnej w Berli-

nie, zorganizowanej pod hasłem: 

„Brak zgody na wyzysk”, wzięło 

udział ok. 1000 osób, wśród nich 

stuosobowa grupa pracowników 

z Polski. Uczestnicy demonstra-

cji odczytywali negatywne 

„feedbacki” zaadresowane do 

dyrektora Bezosa. 

-  „Feedbacki” to coś w rodza-

ju upomnienia, które co ty-

dzień  menadżerowie wręczają 

pracownikom, nawet za najdrob-

niejsze niewykonanie normy. Kil-

ka takich „feedbacków”, może 

być podstawą do rozwiązania 

umowy o pracę – tłumaczy Grze-

gorz Cisoń.  

- Tym razem to my postanowi-

liśmy wręczyć negatywne 

„feedbacki” naszemu pracodaw-

cy. Pracownicy przesyłali je 

pocztą lub za pomocą specjalne-

go internetowego formularza. 

Część „feedbacków” została od-

czytana ze sceny podczas mani-

festacji w Berlinie – podkreśla 

szef Solidarności w Amazonie.  

 Najczęściej pojawiającym się 

wątkiem w „feedbackach” pisa-

nych przez pracowników do dy-

rektora Bezosa było ogromne 

przeciążenie pracą w polskich 

centrach magazynowych koncer-

nu. Pracownicy skarżyli się rów-

nież na niskie wynagrodzenia. 

- Tempo pracy narzucane 

pracownikom Amazona w Pol-

sce jest znacznie wyższe od wy-

magań stawianych pracownikom 

magazynów zlokalizowanych  

w zachodnich krajach Unii Euro-

pejskiej. Pracujemy dwa razy 

więcej, a zarabiamy prawie czte-

rokrotnie mniej od pracowników 

Niemczech – zaznacza Cisoń.  

 Do tej pory Ama-

zon uruchomił w Polsce centra 

logistyczne w Poznaniu, Wrocła-

wiu, Sosnowcu i Kołbaskowie 

pod Szczecinem. Firma prowa-

dzi także Centrum Rozwoju 

Technologii w Gdańsku i biuro 

Amazon Web Services w War-

szawie. Zatrudnia w Polsce  

9 tys. osób. 

 Cytat tygodnia… 

 

„Polsce potrzebna jest konstytucja na miarę XXI w. Nowa konsty-

tucja usprawniająca państwo i zapewniająca pomyślność Oby-

watelom musi służyć przyszłości”. 

 

Prezydent RP Andrzej Duda, 26.04.2018 r. 
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II Pielgrzymka Regionu Warmińsko - 

Mazurskiego NSZZ "Solidarność"  

do Sanktuarium w Głotowie 

W roku jubileuszu stulecia 

odzyskania przez Polskę nie-

podległości, wdzięczni poko-

leniom rodaków walczących  

o wolność Rzeczpospolitej,  

w tym ludziom "Solidarności", 

udajemy się 12 maja 2018 

r. do Głotowa - Kalwarii War-

mińskiej. 

Program uroczystości: 

 

 9:30 Msza św. w intencji Regionu Warmińsko Mazurskiego NSZZ Solidarność pod przewodnictwem 

Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego Józefa Górzyńskiego. 

 

 10:30 Poświęcenie Krzyża Solidarności oraz Obelisku upamiętniającego Bł. Ks. Jerzego Popiełuszkę 

– Patrona Solidarności, Męczennika za Wiarę i Ojczyznę. 

 

 10:30 Złożenie kwiatów pod Obeliskiem poświęconym Bł. Ks. Jerzemu Popiełuszce. 

 

 10:45 Droga Krzyżowa ścieżkami Kalwarii Warmińskiej z rozważaniami Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki  

z 1983 roku. 

 

 12:00 Spotkanie uczestników uroczystości. 

 

  

W imieniu Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ „Solidarność” zaprasza Przewodniczący ZR Warmiń-

sko-Mazurskiego NSZZ „Solidarność” Józef Dziki. 
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3,6 % 

Taki był wzrost realny PKB  

w 2017 r., wobec 3% w 2016 r. 

 Firmy w Wólce Kosowskiej 

"na słupy" z Wietnamu i fik-

cyjne faktury VAT na 200 mln 

zł.  

 25 kwietnia br. główny bu-

chalter międzynarodowej grupy 

przestępczej, odpowiedzialny za 

strategiczne działania mające na 

celu uwiarygodnienie fikcyjnego 

obrotu towarami, został zatrzy-

many przez CBA. 

W ramach wspólnej operacji, 

prowadzonej pod nadzorem  

Prokuratury Regionalnej w War-

szawie, przeszukano ponad 35 

mieszkań, siedzib spółek, biur 

rachunkowych w Warszawie,  

Wólce Kosowskiej i na terenie 

województwa Mazowieckiego. 

Jeden z zatrzymanych wypła-

cił z rachunków bankowych firm 

objętych śledztwem już 

„przeprane” 24 miliony złotych  

i 375 tys. Euro. 

 

 

 

W Lublinie z ramienia Prawa 

i Sprawiedliwości o fotel prezy-

denta miasta będzie walczył 

poseł Sylwester Tułajew. 

1029,8 zł 
 

Tyle wyniesie renta socjalna 

od czerwca 2018 r. To wzrost  

o 39,2 w porównaniu z 2015 r. 

Przywódca Korei Płn. i prezy-

dent Korei Płd. "poważnie  

i szczerze" rozmawiali dziś 

(27.04.) na temat denuklearyza-

cji i trwałego pokoju. 

 
Doładowanie  

samochodów elektrycznych 
 

PKN Orlen planuje w najbliż-

szych latach, być może już do 

końca 2019 r., uruchomienie na 

swych stacjach paliwowych  

w całej Polsce docelowo 150 

punktów ładowania samochodów 

elektrycznych. Punkt taki działa 

już w Płocku, przy siedzibie spół-

ki. 

Źródło: PAP 
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