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e-Tygodnik Regionu  

Środkowo-Wschodniego  

Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego G łos związkowca 
Numer 28/2018  

    13.07.2018 

  "Praca nie może być traktowana - nigdy i nigdzie - jako towar,  

bo człowiek nie może dla człowieka być towarem". 

                                                                   Jan Paweł II 

9 maja br. odbyła się konfe-

rencja prasowa ws. sporu zbio-

rowego w sieci ALDIK Nova 

Sp. z o.o. Podczas spotkania  

z mediami o trudnej sytuacji  

w sieci mówili: przewodniczą-

cy Regionu Środkowo-

Wschodniego NSZZ Solidar-

ność Marian Król oraz prze-

wodnicząca Komisji Zakłado-

wej przy ALDIK Nova Sp. z o.o. 

w Lublinie Alicja Symbor. 

Komunikat prasowy z dnia 9.07.2018 r. Organizacji  

Zakładowej  NSZZ  „Solidarność” w Aldik  Nova Sp. z. o.o.  

ws. wszczętego sporu  zbiorowego 

 

27 czerwca  2018 r.  Organizacja Zakładowa NSZZ  „Solidarność” 

w  Aldik  Nova Sp. z.o.o. działając  

w interesie zatrudnionych Pracowników weszła  w  spór  zbiorowy 

po uprzednim zgłoszeniu Pracodawcy postulatów płacowych, socjal-

nych  i żądań z  zakresu przestrzegania praw i wolności związkowej. 

Przedmiotem  prowadzonego sporu  zbiorowego  są od wielu lat 

bardzo niskie  zarobki  pracowników,  brak  indeksacji  kwoty  ekwiwa-

lentu  za  pranie  i  konserwację  odzieży  roboczej  oraz  brak właści-

wego poszanowania  praw  i  wolności  związkowych. 

Pracownicy  Aldik  Nova  Sp. z o.o. w  zdecydowanej  większo-

ści  zarabiają  mniej  od  załóg zatrudnionych  w  innych  sieciach han-
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dlowych. Oczekiwania Pracodawcy co do jakości na-

szej pracy rosną, a płace stoją od wielu lat w miejscu. 

Fakt,  że  płace  załogi Aldik po  latach  ciężkiej  i  lojal-

nej  pracy  zbliżone  są  nadal  do  poziomu  minimalne-

go  wynagrodzenia  jest  dla  pracowników  bar-

dzo  krzywdzący i upokarzający. 

Prowadzone rozmowy  z  Pracodawcą   w  sprawie 

podwyżki płac,  indeksacji  niepodnoszonej  od  lat kwo-

ty  ekwiwalentu  za  pranie  odzieży  roboczej  oraz  po-

szanowania  praw  związkowych  nie  przynio-

sły  oczekiwanego  rezultatu.  

W zakresie dwóch najważniejszych postulatów pra-

cowniczych, tj. podwyżki miesięcznej płacy zasadniczej 

o 500 zł, podwyżki miesięcznego ekwiwalentu za pranie 

do kwoty 60 zł nie padły ze strony Pracodawcy żadne 

propozycje pozwalające na zbliżenie stanowisk i zawar-

cie porozumienia z NSZZ „Solidarność”. 

Organizacja  Zakładowa  NSZZ  „Solidarność” w celu zabezpieczenia słusznych interesów Załogi zamie-

rza  użyć  wszelkich  ustawowych  narzędzi do zaprotestowania ze  strajkiem  włącznie. 

Komisja Zakładowa 

NSZZ „Solidarność” 

Wszystko zaczęło się  

na Lubelszczyźnie 

Stąd ruszyła lawina. 8 lipca 

1980 r. zapłonęła iskra, która 

ogarnęła pożarem zmian naj-

pierw Lubelszczyznę, a na-

stępnie cały kraj. Żadne dzia-

łania nie byłyby możliwe bez 

Bożej pomocy, w związku  

z czym uczestnicy obchodów 

38. rocznicy Świdnickiego Lip-

ca rozpoczęli upamiętnianie 

tamtych dni od udziału w Eu-

charystii. Główna część uro-

czystości miała miejsce na te-

renie WSK-PZL Świdnik. 

 Obchody rozpoczęły się od 

Mszy Świętej w kościele pw. 

NMP Matki Kościoła w Świdniku. 

Eucharystii przewodniczył pro-

boszcz parafii, ks. Andrzej Kra-

sowski. Warto wspomnieć, iż na 

terenie kościoła, w godzinach 

8:00-13:00, można była oddać 

krew. Akcja została zorganizowa-

na przy współpracy Zarządu Re-

gionu Środkowo-Wschodniego  

i Klubu Honorowych Dawców 

Krwi PCK im. bł. ks. Jerzego Po-

piełuszki. 

 Główna część uroczystości 

miała miejsce przy pomniku 

Świdnickiego Lipca 1980, na te-

renie WSK-PZL Świdnik. Po 

wprowadzeniu pocztów sztanda-

rowych głos zabrali m.in. prze-

wodniczący Komisji Międzyzakła-

dowej NSZZ „Solidarność” WSK-
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PZL Świdnik Andrzej Kuchta, 

przewodniczący Zarządu Regio-

nu Środkowo-Wschodniego 

NSZZ „Solidarność” Marian Król 

oraz burmistrz miasta Świdnik 

Waldemar Jakson. Przemówienia 

dotyczyły istoty pamięci o lipco-

wych wydarzeniach oraz inicjaty-

wach, które pomagają kultywo-

wać historię sprzed 38 lat. 

 Po wysłuchaniu krótkich wy-

stąpień, przyszedł czas na upa-

miętnienie minionych, lipcowych 

dni poprzez złożenie kwiatów 

pod pomnikiem Świdnickiego Lip-

ca. Dokonali tego obecni na uro-

czystości: przedstawiciele biur 

poselskich Krzysztofa Michałkie-

wicza oraz Artura Sobonia, 

przedstawiciele parlamentarzy-

stów, przedstawiciele władz wo-

jewódzkich i samorządowych 

miasta Świdnik na czele z burmi-

strzem Waldemarem Jaksonem, 

wicekurator oświaty Ryszard Go-

lec, prof. Tomasz Panfil, repre-

zentujący Lubelski IPN, delega-

cja Kombatantów Armii Krajowej 

oraz represjonowanych w stanie 

wojennym, a także obecni człon-

kowie NSZZ „Solidarność”. Prze-

wodniczący Marian Król złożył 

kwiaty wraz z dwoma wiceprze-

wodniczącymi Markiem Wątor-

skim i Krzysztofem Choiną,  

a także Wiesławą Stec – prze-

wodniczącą RSOiW oraz człon-

kinią ZR – Justyną Horbowską. 

Kwiaty złożyła także Komisja 

Międzyzakładowa NSZZ 

„Solidarność” WSK-PZL Świdnik 

na czele z przewodniczącym An-

drzejem Kuchtą, wiceprzewodni-

czącym Tomaszem Kasperskim 

oraz członkiem Komisji Ludwi-

kiem Kawalcem. Wiązanki złoży-

ły także delegacje zakładowe  

i oddziałowe NSZZ Solidarność. 
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 Ostatnia część obchodów 

odbyła się w budynku Parku 

Technologicznego. Na początku 

zasłużonym działaczom wręczo-

no krzyże przyrzeczenia, a na-

stępnie głos zabrali Alfred Bon-

dos, Andrzej Mańka oraz Włodzi-

mierz Radek, którzy, reprezentu-

jąc różne pokolenia, opowiedzieli 

o swoich perspektywach i odczu-

ciach, towarzyszących lipcowym 

protestom. Spotkanie zakończył 

koncert Łukasza Jemioły. Woka-

lista i gitarzysta, który jest laure-

atem wielu nagród i konkursów, 

zaprezentował repertuar kojarzą-

cy się z solidarnościową walką  

o wolność. Jemioła pożegnał się 

z uczestnikami Modlitwą  

o Wschodzie Słońca Jacka 

Kaczmarskiego. 

15 lipca br. odbędzie się ko-

lejna część uroczystości poświę-

cona pamięci Lipca 1980. Cen-

tralne obchody w Lublinie zain-

auguruje uroczysta Msza Święta 

w Archikatedrze, a główna część 

odbędzie się na terenie byłej lo-

komotywowni. 

 

Mateusz Bednarek 
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Wybuchła czy wybuchnęła? 
 

 

 Wszystkie formy są poprawne. Z tym że cza-

sownik wybuchnęła zarezerwowany jest dla istot ży-

wych, natomiast wybuchła dla rzeczowników nieżywotnych. 

Np. Zobaczywszy bałagan mama wybuchnęła gniewem. W cen-

trum miast wybuchła bomba.  

 

DYLEMATY JĘZYKOWE 

 

W ramach obchodów 38. rocznicy  

Lubelskiego Lipca 1980,  

11 lipca delegacje  

złożyły kwiaty 
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10.00 - Uroczyste posiedzenie Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ  Solidarność 

 w Sali Konferencyjnej IPN - ul. Wodopojna 2 

 

11:30 - Msza święta w Archikatedrze  Lubelskiej - transmitowana przez Katolickie Radio PLUS 

Lublin - ul. Królewska 10 

 

12:45 - Przemarsz na teren byłej Lokomotywowni Lublin - ul. Gazowa 6 

 

 Wystąpienia zaproszonych gości 

 Złożenie kwiatów pod pomnikiem „Doli Kolejarskiej” 

 Poczęstunek 

 

 16.00 - Koncert Contra Mundum 

 18.00 - Taneczny wieczór przy muzyce 

W niedzielę centralne obchody 

Lubelskiego Lipca 1980 

W najbliższą niedzielę, 15 

lipca odbędą się centralne uro-

czystości Lubelskiego Lipca 

1980.  

W związku z nadchodzącymi 

wydarzeniami, w siedzibie Re-

gionu, 12 lipca została zorgani-

zowana konferencja prasowa.  

Z mediami spotkali się: przewod-

niczący Regionu Środkowo-

Wschodniego NSZZ Solidarność 

Marian Król oraz zastępca prze-

wodniczącego Marek Wątorski.  

Na konferencji szef lubelskiej 

Solidarności przedstawił pro-

gram obchodów 38. rocznicy Lu-

belskiego Lipca, a także podkre-

ślił ideę i cel organizowanych 

uroczystości. 
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ODSŁONIĘCIE POMNIKA 

OFIAR WOŁYNIA 

Rzeź na Wołyniu była jedną z największych tragedii  

w polskiej historii. 11 lipca 1943 r. miała miejsce tzw. 

„Krwawa niedziela”, będącą apogeum zbrodni na miesz-

kańcach m.in. powiatów włodzimierskiego i horochow-

skiego. W związku z 75. rocznicą upamiętnienia tamtych 

dni, 11 lipca br, w Lublinie odsłonięto pomnik Ofiar  

Wołynia. 

Uroczystości odsłonięcia po-

mnika poprzedziła Msza Święta  

w intencji pomordowanych  

w kościele pw. Niepokalanego 

Poczęcia NMP. Eucharystię kon-

celebrował i homilie wygłosił pro-

boszcz parafii, ks. ppłk Andrzej 

Piersiak. 

- 22 marca 2005 r. Sejm RP  

w ustawie o Zbrodni Katyńskiej 

zawarł słowa pojednanie i przy-

jaźń między narodami są możli-

we, ale na fundamencie prawdy  

i pamięci a nie przemilczeń pół-

prawd czy kłamstw. Chociaż te 

słowa opisują inne relacje, to 

treść jest adekwatna w tej sytua-

cji. Czasu nie da się cofnąć. 

Umarłych nie da się przywrócić 

do żywych, dlatego z 

żywymi trzeba iść do 

przodu. Po tak wielkiej 

zbrodni pojednanie i 

przyjaźń między naszy-

mi narodami są możli-

we, ale na fundamencie 

prawdy i pamięci. Od 

przyjaciół nasze prawo 

zawsze więcej wyma-

ga. Na ulotnych pia-

skach kłamstwa, prze-

milczeń nie da się zbu-

dować ani tożsamości 

własnego narodu ani trwałych 

relacji przyjaźni z sąsiadami – 

mówił ks. Piersiak. 

Po Mszy Świętej uczestnicy 

przeszli na skwer u zbiegu ulic 

Raabego i Głębokiej, gdzie 

umiejscowiony jest pomnik Ofiar 

Wołynia. Główną część uroczy-

stości poprowadził Przewodni-

czący Obywatelskiej Inicjatywy 

Uchwałodawczej Rady Miasta 

Lublin Zdzisław Koguciuk. Ob-

chody miały ceremoniał wojsko-

wy. Po odśpiewaniu hymnu pań-

stwowego, odmówiono modlitwę 

wołyńską oraz wysłuchano wo-

łyńskiego hymnu.  

Odczytano także charaktery-

stykę pomnika oraz dokonano 

poświęcenia monumentu. Nabo-

żeństwo odprawił ks. ppłk An-

drzej Piersiak. 

Fragment modlitwy wołyń-

skiej: (…)Boże wszechmogący 

przez ich mękę, jakiej doświad-



Głos związkowca 28/2018 str. 9 

czyli, przez ich niewinną krew, 

przez ich cierpienie, daj im łaskę 

życia wiecznego i przyjmij do 

swojego królestwa niebieskiego, 

ogarnij ciepłem swojej miłości, 

zachwycającym pięknem nieba, 

radością i pokojem wszystkie 

ofiary ludobójstwa na Wołyniu  

i Kresach Południowych, Amen. 

Odsłonięcia pomnika dokonali 

świadkowie zbrodni wołyńskiej.  

Aniela Kubiczek – ur. w 1934 

r. w Aleksandrii, trzykrotnie urato-

wana. Raz przez ucieczkę z Mat-

ką, drugi poprzez ukrycie przez 

ukraińskiego pracownika stacji 

kolejowej, a trzeci, gdy zatrzyma-

na przez ukraińskich bandytów, 

podszyła się pod ukraińską kole-

żankę. 

Stefan Wiechnik – ur. 1920 r  

w Grabinie. Uratowany dzięki 

Ukraińcowi, który ukrywał Polaka 

w stodole. Po czasie i Ukrainiec 

bał się o życie, więc prosił  

o opuszczenie gospodarstwa. 

Stefan Wiechnik ukrywał się  

w lasach. Tam razem z Ojcem 

widział w odległości 400/500 m, 

jak zbrodniarze zabili małżeń-

stwo staruszków i ich niepełno-

sprawne dziecko. 

Janina Kalinowska – ur.  

w Kolonii Funduma. Banderowcy 

przyszli w nocy do domu i kazali 

wyjść wszystkim domownikom 

na zewnątrz, po czym zaczęli do 

nich strzelać. Pani Janina straci-

ła przytomność i nie wiadomo ile 

leżała. Obudziło ją palące ubra-

nie. Udało się jej wydostać i po-

szła do znajomego Ukraińca, 

który przekazał ją Polakom. Pani 

Janina nie wie, kiedy się urodziła 

i czy nazwisko jest właściwe. 

Albin Sulikowski – ur. w 1931 

r. w Koźlińskim Majdanie. Urato-

wany przez Ukraińca, Madere 

Iwana, który wyniósł jego rodzinę 

do innej miejscowości dzień 

przed napadem. Madera wie-

dział o planowanej zbrodni od 

swojego brata, który brał udział 

w morderstwach Polaków. Albin 

Sulikowski widział łuny ognia 

palących się wsi. 

W związku z ceremoniałem 

wojskowym, odczytano także 
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apel pamięci, po którym oddano 

salwę honorową. Na uroczystości 

nie zabrakło gości, którzy zabrali 

głos. Przemawiali m.in. Wojewo-

da Lubelski Przemysław Czar-

nek, posłowie Sylwester Tułajew 

oraz Jakub Kulesza, Naczelnik 

Biura Edukacji Narodowej w Lu-

blinie dr hab. Tomasz Panfil, kon-

sul Ukrainy Wasyl Pawluk oraz 

Sekretarz Lubelskiego Urzędu 

Marszałkowskiego Anna Augu-

styniak. Zarząd Regionu Środko-

wo-Wschodniego NSZZ Solidar-

ność reprezentował wiceprze-

wodniczący Marek Wątorski wraz  

z pocztem sztandarowym. 

- Na Wołyniu w 1943 r., ale 

również wcześniej, jak i później, 

miała miejsce tragedia, która  

w historii narodu polskiego w za-

sadzie była niespotykana, albo 

rzadko spotykana. Otóż szatan, 

nie kto inny, tylko szatan włożył 

do umysłów nacjonalistów ukra-

ińskich z OUN-UPA bestialski 

plan zamordowania dziesiątek 

tysięcy Polaków, od 100 do 200 

tys, jak mówią szacunki. Tylko 

dlatego, że byli Polakami i tylko 

dlatego, że mówili po polsku – 

mówił Wojewoda Czarnek. 
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Kartka  

z kalendarza 

 

  17 lipca 1980 r. nie udała się próba zła-

mania strajku lubelskich kolejarzy przez 

sprowadzenie maszynistów z innych wę-

złów kolejowych – na apel Komitetu 

Strajkowego zrezygnowali oni z podjęcia 

pracy w zastępstwie strajkujących. 

 

 17 lipca 1989 r. na mocy uchwały Sejmu 

wznowione zostały stosunki dyploma-

tyczne pomiędzy Polską i Stolicą Apo-

stolską. 

 

 13 lipca 2000 r. zmarł w Waszyngtonie 

Jan Karski, bohater Polskiego Państwa 

Podziemnego, który jako pierwszy prze-

kazał przywódcom państw alianckich in-

formacje o okrucieństwach i masowych 

zbrodniach, jakich Niemcy dopuszczali 

się na Żydach na terenie Polski. 
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Z życia Komisji Krajowej 

Plenarne Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego 

12 lipca odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Spo-

łecznego. Porządek obrad przewidywał debaty merytoryczne oraz 

przyjęcie dwóch uchwał – w sprawie projektu ustawy o Pracowni-

czych Planach Kapitałowych oraz ws. dokumentu „Koncepcja 

nowego Prawa Zamówień Publicznych”. Brak kworum strony 

związkowej, spowodowany nieobecnością przedstawicieli Forum 

Związków Zawodowych na posiedzeniu plenarnym uniemożliwił 

podjęcie wymienionych uchwał. Nie przeszkodziło to jednak prze-

prowadzeniu zaplanowanych dyskusji. 

W pierwszej części rozmawia-

no o założeniach projektu budżetu 

państwa na rok 2019, propozycji 

średniorocznych wskaźników 

wzrostu wynagrodzeń w państwo-

wej sferze budżetowej na rok 

2019 oraz propozycji wzrostu mi-

nimalnego wynagrodzenia za pra-

cę na rok 2019. Henryk Nako-

nieczny, Przewodniczący Zespołu 

ds. budżetu wynagrodzeń  

i świadczeń socjalnych przedsta-

wił informację z prac Zespołu na 

temat powyższych wskaźników. 

W żadnej z kwestii nie podjęto 

wspólnego stanowiska, które 

mogłoby zostać rekomendowane 

Radzie. Jak wskazał, jednym  

z głównych powodów braku sta-

nowisk był brak mandatu nego-

cjacyjnego strony rządowej  

w Zespole do tego by ewentual-

nie zmodyfikować swoje propo-

zycje podczas dyskusji z partne-

rami społecznymi.  

Następnie poszczególne or-

ganizacje przedstawiły swoje 

stanowiska. W imieniu NSZZ 

Solidarność głos zabrała eks-

pertka Komisji Krajowej, Kata-

rzyna Zimmer-Drabczyk. W swo-

im wystąpieniu zwróciła uwagę 

na zbyt optymistyczne prognozy 

dotyczące inwestycji w przy-

szłym roku. Ponadto, podkreśli-

ła, że przyszły rok będzie już 9. 

kolejnym, bez wzrostu wskaźni-

ka wynagrodzeń w sferze bu-

dżetowej. 

Dokończenie artykułu na 

stronie Komisji Krajowej: 

www.solidarnosc.org.pl 

Fot. www.solidarnosc.org.pl 



13 lipca br. agenci CBA  

z Warszawy zatrzymali Prezy-

denta Żyrardowa oraz dwóch 

przedsiębiorców z województwa 

zachodniopomorskiego, z Rewa-

la i Gryfic. Jest podejrzenie usta-

wiania przetargów na sprzedaż 

nieruchomości w nadmorskim 

ośrodku wczasowym miasta. 

Śledztwo jest wielowątkowe.  
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Zmiany w serwisie YouTube 

 

Popularny, internetowy portal 

z filmami zmienia politykę. Pro-

mowane zaczną być tylko te fil-

my, które będą wiarygodne. 

Wszelkiego rodzaju publikacje 

dot. teorii spiskowych, oraz tzw. 

fake news, nie będą wyświetlane 

jako proponowane. Taki zabieg 

wpisuje się w projekt przywróce-

nia rzetelnego dziennikarstwa 

przez Google. Firma przeznaczy-

ła na ten cel 300 mln dolarów. 

Niestety powstaje pytanie, kto 

będzie decydował o rzetelności 

treści na youtube i jakie filmy rze-

czywiście zostaną uznane za 

warte polecenia. 

Źródło: pch24.pl 

445,5 tys. 

rodziców skorzystało od 

stycznia do maja br. z urlopów 

dla rodziców. 

65% 

Badanych w lipcu dobrze ocenia 

sytuację swojego zakładu pracy. 

Masowy grób odkryty 
 

Na warszawskim Mokotowie 

odkryto szczątki ośmiu osób. 

Zdaniem prof. Krzysztofa Szwa-

grzyka chodzi prawdopodobnie  

o ciała ofiar, które zostały spacy-

fikowane przez Niemców w trak-

cie tłumienia Powstania War-

szawskiego. Odkrycia dokonało 

Biuro Poszukiwań i Identyfikacji 

IPN. 

Źródło: pch24.pl 
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ZAPRASZAMY PO LIPCOWY NUMER  

NA KRÓLEWSKĄ 3 
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