G

łos związkowca
Numer 50-52/2019

e-Tygodnik Regionu

Środkowo-Wschodniego
Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego

23.12.2019

Pikieta w Warszawie

Świątecznie
w Zarządzie Regionu
Święta Bożego Narodzenia
coraz bliżej. W związku z tym
16 grudnia po posiedzeniu Zarządu

Regionu,

Związkowcy

i zaproszeni goście przełamali
się opłatkiem i złożyli sobie
życzenia świąteczne w siedzibie lubelskiej Solidarności.
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Ostatnie posiedzenie Zarządu Regionu
w 2019 roku
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Msza św. za Ojczyznę

19 grudnia, w Kościele Rektoralnym św. Piotra Apostoła w Lublinie miała miejsce ostatnia
w tym roku miesięcznica za Ojczyznę. Tradycyjnie wierni modlili
się przy relikwiach bł. ks. Jerzego
Popiełuszki. Mszę św. koncele-

Sprostowanie
W numerze 47-48 Głosu Związkowca z dn. 29 listopada na str. 4, w artykule pt. Miesięcznica za Ojczyznę,
błędnie podano, że Msza św. sprawowana była 19 października. Miesięcznica odprawiona była 19 listopada. Za
pomyłkę przepraszamy.
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browało dwóch
kapłanów.
W
Mszy
św.
uczestniczyli
m.in. przewodniczący
Regionu
Marian Król wraz
z pocztem sztandarowym
oraz
przedstawiciel
Ratusza
Zdzisław
Niedbała.
Po Eucharystii obaj panowie złożyli również imieninowe życzenia
dla ks. Bogusława Suszyły.
Przed pomnikiem Patrona
NSZZ Solidarność zostały zapalone znicze.

Opłatek
w puławskiej Solidarności
19 grudnia na
spotkaniu opłatkowym w siedzibie
puławskiej
Solidarności
zgromadzili
się
związkowcy,
przewodniczący
organizacji
związkowych oraz zaproszeni
goście.
Region
ŚrodkowoWschodni NSZZ Solidarność reprezentował zastępca Przewodniczącego Krzysztof Choina.
Związkowcy uczcili minutą ciszy członków Solidarności, którzy
odeszli do Domu Ojca w ostatnim
czasie, w tym śp. Adama Hawrylaka, którego pogrzeb odbył się
18 grudnia w Dęblinie.
O tradycji Świąt Bożego Narodzenia i ich znaczeniu w życiu
społecznym i rodzinnym mówił
duszpasterz puławskiej Solidarności ks. Aleksander Zeń.
Głos zabrali również Przewodniczący Krzysztof Choina oraz
Przewodniczący Rady Oddziału
NSZZ Solidarność w Puławach
Sławomir Kamiński.
- Przyszły rok będzie czasem
wytężonej pracy. Płaca minimalna wzrośnie po Nowym Roku
i pracodawcy będą mogli szukać
oszczędności kosztem pracowników. Trzeba będzie włożyć dużo
wysiłku, aby bronić ludzi pracy –
powiedział Kamiński.
T.K.
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Pożegnaliśmy
śp. Adama Hawrylaka

Puławy

Serdeczne wyrazy żalu i współczucia

Rodzinie
z powodu śmierci

Adama Hawrylaka
składają
Przewodniczący
oraz Związkowcy z Regionu Środkowo-Wschodniego
NSZZ Solidarność.
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18 grudnia 2019 r. pożegnaliśmy śp. Adama Hawrylaka,
wieloletniego przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” przy Wojskowych
Zakładach Inżynieryjnych S.A.,
w Dęblinie. Miał 62 lata.
- Był człowiekiem myślącym
zero-jedynkowo. O sprawy pracownicze potrafił się kłócić. Był
walecznym człowiekiem, niejednokrotnie spierał się z kolejnymi prezesami w interesie załogi. Często jeździł do biur poselskich Jarosława Żaczka
i Gabrieli Masłowskiej, żeby
zapewnić najlepsze rozwiązania spraw dla ludzi – powiedział Witold Kleczkowski, przewodniczący Komisji Zakładowej
w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1 oddział Dęblin.
Msza św. żałobna została
odprawiona w kościele pw. św.
Piusa V w Dęblinie, następnie
ciało zmarłego odprowadzono
na pobliski cmentarz. Na uroczystościach
pogrzebowych
lubelską „Solidarność” reprezentował zastępca przewodniczącego Krzysztof Choina wraz
z pocztem sztandarowym.
T.K.
Fot. Tysol.pl
str. 5

Podziękowanie dla Ryszarda Bodziucha
Podczas XXXII Walnego Zebrania Delegatów Fabryki Łożysk
Tocznych w Kraśniku podziękowano ustępującemu przewodniczącemu Ryszardowi Bodziuchowi za wieloletnią działalność
związkową w Komisji Zakładowej
FŁT.
Pracę dla Solidarności rozpoczął
13 grudnia 1981r. Był współorganizatorem strajku okupacyjnego
w FŁT, a po jego pacyfikacji zaangażował się w tworzenie struktur
podziemnej Solidarności. Jej zadaniem było, udzielanie wsparcia
finansowego i materialnego oraz
pomoc zwolnionym z pracy. Za
działalność opozycyjną w mieszkaniu Ryszarda Bodziucha były
przeprowadzane rewizje, był też
przesłuchiwany
przez
milicję
w Kraśniku i Lublinie.
Po transformacji ustrojowej
włączył się w budowę Komitetu
Obywatelskiego Solidarność w
Kraśniku. Po reaktywacji Związku
pełnił funkcje wiceprzewodniczą-

cego Komisji Zakładowej, a następnie przez wiele kadencji był
jej przewodniczącym.
Reprezentował
kraśnickich
związkowców na WZD Regionu
Środkowo-Wschodniego. Przez
kilka kadencji był delegatem na
Krajowy Zjazd Delegatów i udzielał się w Radzie Sekcji Przemysłu
Zbrojeniowego.
Jako działacz związkowy wiernie służył Solidarności, był odważny i oddany sprawie. W trudnych dla zakładu sytuacjach sku-

tecznie włączał się w rozwiązywanie jego problemów.
Za działalność dla Solidarności został wyróżniony odznaczeniami związkowymi i państwowymi.
Na zebraniu 12 grudnia 2019
r. wybrano jednocześnie nowego
przewodniczącego, którym został Krzysztof Zieliński – dotychczasowy zastępca.
Józef Michalczyk

Warto zdobywać wiedzę

9 grudnia, w siedzibie lubelskiej Solidarności odbyło się szkolenie dla działaczy funkcyjnych.
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Tematem wykładu, prowadzonego przez mec.
Bartłomieja Kozyrskiego,
były
uprawnienia i obowiązki organizacji
związkowej.
W
szkoleniu
uczestniczyło kilkudziesięciu
związkowców.
To było merytoryczne szkolenie. Miałem okazję odświeżyć
sobie wiedzę dotyczącą noweli-

zacji prawa. Istotny jest aspekt
prawny działania organizacji
związkowej. W trakcie szkoleń
pojawiały się pytania od związkowców.
Dzięki
spotkaniu
z fachowcem, pogłębiła się świadomość zasad funkcjonowania
organizacji związkowej od strony
prawnej – powiedział Kamil Wąsik przewodniczący Organizacji
Podzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej Regionu Lubelskiego.
- Szkolenia były interesujące,
Fot. Tysol.pl
pozwoliły zgłębić zdobytą do tej
str. 6

pory wiedzę i na pewno pomogą
w codziennej pracy oraz w relacjach pracodawca - pracownik.
Dzięki szkoleniom będę mógł
dzielić się wiedzą nie tylko
z członkami związku, ale też
z pracownikami zakładu pracy ocenił
Michał
Pawlak przewodniczący komisji zakładowej przy MOSiR Bystrzyca.
W grudniu szkolenia zostały
przeprowadzone również w Tomaszowie Lubelskim z zakresu
prawa związkowego oraz w Zamościu z RODO.
T.K.

Posiedzenie plenarne WRDS

Fot. LUW

13 grudnia w lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyło się
plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. W zebraniu po raz pierwszy
uczestniczył nowy wojewoda
lubelski Lech Sprawka. W spotkaniu udział wziął przewodniczący Regionu Marian Król.
Głównym tematem posiedzenia plenarnego była ocena realizacji tworzenia sieci szpitali podstawowego
zabezpieczenia
zdrowotnego w województwie
lubelskim oraz opieki nocnej
i świątecznej. Zaopiniowano
również projekt Regionalnego
Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2020 rok.

Audiencja u papieża
W środę 4 grudnia doszło do spotkania,
władz Solidarności i przedstawicieli Międzynarodowego Centrum Badań nad Fenomenem Soli-

darności z Papieżem Franciszkiem, na prywatnej audiencji. Piotr Duda prosił Papieża o błogosławieństwo dla ludzi pracy.
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I Ogólnopolski zjazd działaczy
opozycji antykomunistycznej i osób
represjonowanych z powodów politycznych

14 grudnia br. w Warszawie
odbył się I Ogólnopolski zjazd
działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych
z powodów politycznych. Organizatorem zjazdu był Urząd ds.
Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Województwo Lubelskie w zjeździe reprezentowali
członkowie stowarzyszeń zrzeszających represjonowanych: Jadwiga Kiszczak, Lech Ciężki,
Ignacy Czeżyk, Zbigniew Gruca,
Józef
Krzyżanowski,
Henryk
Świątkowski i Andrzej Zaranek,
reprezentanci Lubelskiej Rady
Konsultacyjnej ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób
Represjonowanych z Powodów
Politycznych: Janina Szymajda,
Kazimierz Bachanek i Krzysztof
Choina oraz przedstawiciele Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego: Waldemar Podsiadły, Aleksander Furtak i Karol Rzepecki.
Uroczystości rozpoczęły się
od złożenia wieńców przy grobie
bł. ks. Jerzego Popiełuszki na
warszawskim Żoliborzu – kapelaGłos związkowca 50-52/2019

na warszawskiej Solidarności.
Hołd
Męczennikowi
oddali
m.in.
działacze opozycji
antykomunistycznej
i
członkowie
Solidarności,
a także przedstawiciele polskich
władz
i instytucji państwowych, w tym szef Urzędu do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, prezes Instytutu Pamięci
Narodowej dr Jarosław Szarek
oraz poseł Anita Czerwińska. Następnie delegacje udały się do
Archikatedry św. Jana Chrzciciela, gdzie odprawiona została
Msza św. w intencji zamordowanych, zmarłych i żyjących działaczy opozycji antykomunistycznej
i osób represjonowanych z powodów politycznych. Po niej, w samo południe, odbyły się uroczystości przy Grobie Nieznanego
Żołnierza na
pl. Marszałka
Józefa
Piłsudskiego. List skierowany
przez prezydenta
RP
odczytał minister Wojciech Kolarski, zaś list
od prezesa

Rady Ministrów szef UdSKiOR
Jan Józef Kasprzyk. Uroczystość
zakończył Apel Pamięci oraz ceremonia złożenia kwiatów. Następnie w Centrum Konferencyjnym MON odbyło się spotkanie,
w trakcie którego szef UdSKiOR
przekazał w imieniu Prezydenta
RP „Medale Stulecia Odzyskanej
Niepodległości” oraz w imieniu
Prezesa Rady „Medale 100-lecia
Odzyskania
Niepodległości”,
a także wręczył medale „Pro Bono Poloniae” i „Pro Patria”. Wicepremier prof. Piotr Gliński uhonorował zasłużone osoby odznaczeniami „Zasłużony dla Kultury
Polskiej” i „Zasłużony Kulturze
Gloria Artis”. Medalem „Pro Patria” został odznaczony m. in.
autor niniejszej relacji.
Ogólnopolski zjazd działaczy
opozycji
antykomunistycznej
i osób represjonowanych z powodów politycznych zakończyło
przedświąteczne
spotkanie
opłatkowe.
Krzysztof Choina

Fot. Tysol.pl
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Stan wojenny oczami kobiety
Jak rodziła się Solidarność i co stało się w Świdniku, gdy 13 grudnia 1981 roku wprowadzono w Polsce stan wojenny? To tylko dwa
z pytań, na które odpowiedziała Urszula Radek. Legenda świdnickiej
Solidarności spotkała się 13 grudnia z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku, by opowiedzieć o tym, jak rodziła się wolność
w naszym kraju.

Pretekstem do rozmowy była
38. rocznica wprowadzenia stanu
wojennego. Urszula Radek, która
była członkiem Komitetu Założycielskiego
NSZZ
Solidarność
w WSK PZL-Świdnik opowiedziała
o tym, jak zapamiętała ten dzień:
– 12 grudnia, po południu dostałam telefon. Miałam powiadomić
pozostałych członków zarządu,
żeby przyszli do WSK. Komisja
Zakładowa otrzymała sygnał, że
wojsko zbliża się do Lublina. Wiedzieliśmy już, że coś się dzieje,
ale nie mieliśmy pewności co.
O godzinie 22 ktoś zapukał do
drzwi mojego mieszkania. Byli to
dwaj działacze Solidarności, dziś
już nie żyją. Powiedzieli, że aresztowano Zosię Bartkiewicz i Zbigniewa Puczka. Postanowiliśmy,
że upozorujemy grę w karty, gdyby ZOMO miało pojawić się także
u nas, ale nikt nie przyszedł. Następnego dnia rano włączyliśmy
telewizor. Zobaczyliśmy przemówienie Jaruzelskiego. Jako Komisja Zakładowa spodziewaliśmy się
tego, dlatego mieliśmy przygotoGłos związkowca 50-52/2019

wany i schowany drugi „garnitur”
całej komisji. Wiedzieliśmy, że
trzeba iść do zakładu. Zadzwoniłam do dyrektora Czogały, żeby
powiadomić go, że zbiera się załoga. Powiedziałam mu, że były
aresztowania. Chciałam wykonać
jeszcze jeden telefon, do rodziny
w Lublinie, ale aparat już milczał.
Była sobota, więc kto mógł powiadamiał znajomych, by przyszli
do WSK. Ja natomiast poszłam
do okrągłego kościoła. Ksiądz
wygłosił wtedy piękne kazanie.
Apelował, by iść do zakładu, bo
zostanie tam odprawiona msza
święta. W stanie wojennym ten
kościół stał się dla nas wszystkich skrawkiem wolnej Polski.
Ksiądz pozwalał nam się tam
zbierać, czasem uczestniczył
w spotkaniach, modlił się za internowanych. To było straszne,
ale tak rodziła się solidarność.
Świdniczanka przypomniała, że
na wieść o wprowadzeniu w kraju
stanu wojennego, załoga WSK
PZL-Świdnik rozpoczęła strajk
okupacyjny,
stawiając
milicji
i wojsku bierny opór: – Zapadła
decyzja, że robimy strajk okupacyjny, nie wracamy do domów.
Powstał
Regionalny
Komitet
Strajkowy, bo do Świdnika przyjechali też działacze Solidarności
z Lublina. Część kobiet została w
zakładzie, inne, które miały dzieci, mogły wychodzić do domu i na

przykład, przynosić jedzenie.
Pamiętam, jak poszłam raz do
zakładu, do pokoju, w którym
powstawały biuletyny. Zobaczyłam, że siedzi w nim chłopiec.
Okazało się, że był synem kobiety z Lublina. Zabrała go ze
sobą, bo nie miała go z kim zostawić. Wiedzieliśmy, że zakład
zostanie spacyfikowany, dlatego
powiedziałam, że zabiorę go do
siebie, do domu i tak się stało.
Przenocował u nas i na drugi
dzień powiedział, że chce wrócić
do mamy. Nie zgodziłam się, bo
wiedziałam, co może się zdarzyć, ale on nalegał. Umówiliśmy
się, że pójdę wieczorem do jego
mamy i jeśli napisze mi na kartce, żebym go przyprowadziła,
zrobię to. Poszłam do niej, a ona
napisała, że syn ma zostać
w domu. Pokazałam mu tę kartkę, on ją przeczytał i powiedział
„Gdybym tej kartki nie zobaczył,
nie uwierzyłbym pani na słowo.
Ale wiem, że moja mama to napisała, dlatego zostanę.” To była
noc pacyfikacji zakładu. Chłopiec, któremu pani Urszula dała
schronienie, przespał ją w spokoju.
– Słychać było strzały, nad parkiem unosiła się łuna, a on przespał całą noc. My, kobiety, spacerowałyśmy po ulicy, gdy nagle
zobaczyłyśmy jak idzie cały pluton, waląc w tarcze i krzycząc
„Rozejść się!” Dobrze, że wtedy
jeszcze w blokach nie było domofonów. Znajoma opowiadała
mi, że gonili jedną z kobiet, a
ona krzyknęła z okna „Wchodź
do klatki” – wspominała Urszula
Radek.
Fot. Tysol.pl
Spotkanie było również
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stem do przypomnienia o Świdnickim Lipcu 1980, bohaterskiej
postawie mieszkańców lotniczego
miasta oraz o pierwszym pisemnym porozumieniu, które udało
się zawrzeć z komunistyczną władzą. Uczniowie mieli też okazję
posłuchać, jak żyło się w czasach
PRL i czego zabraniały ówczesne
władze.
– Nie zmarnujcie tego, co macie.
My nie mieliśmy tylu możliwości.
Przed wami wielkie szanse,
a młodym jest się tylko raz – apelowała Urszula Radek.
Źródło: Głos Świdnika

Całą fotorelację z lubelskich obchodów 38. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce,
można zobaczyć na stronie internetowej lubelskiej Solidarności.
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