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Historia to świadek dziejów, źródło prawdy, życia, pamięci, mistrzyni życia, piastunka przeszłości  

i zwiastunka przyszłości. 

                                                       Tytus Liwiusz 

Śladami Solidarności 

W województwie lubelskim roz-

poczęły się ferie. Lubelska Soli-

darność przygotowała cykliczną 

ofertę edukacyjną, z której w Lu-

blinie 11 lutego br. skorzystały 

dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 

7. Udały się one na wycieczkę 

śladami NSZZ Solidarność nasze-

go regionu. Uczniowie zobaczyli 

kompleks byłej Fabryki Samocho-

dów Ciężarowych w Lublinie, 

gdzie robotnicy w lipcu 1980 r. 

upominali się o swoje prawa.  

O realiach życia minionego syste-

mu mówili wiceprzewodniczący 

Regionu Krzysztof Choina, Miro-

sław Oleszczuk oraz Wiesław Ko-

złowski. 

Na trasie wycieczki nie mogło 

zabraknąć wizyty w Strefie Histo-

rii w Świdniku. Dzieci z ciekawo-

ścią słuchały o życiu Polaków  

w PRL-u - długich kolejkach  

w sklepach, pustych półkach  

i innych, codziennych trudno-

ściach, o których interesująco 

mówiła pani Justyna Kowalczyk. 

Ofertę edukacyjną urozmaiciły 

film o Świdnickich Spacerach 

oraz ekspozycje historyczne. 

W drodze powrotnej dzieci 

zobaczyły Pomnik Wdzięczności 

przy Drodze Męczenników Maj-

danka. Ostatnim etapem podró-

ży była siedziba lubelskiej Soli-

darności. Okazało się, że wiedza 

historyczna najmłodszych nie 

jest na niskim poziomie. Wiele 
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Czy wiesz, że… 

 

Według danych GUS w 2017 roku województwo lubelskie  

zamieszkiwało 2,126 mln osób. 

zjawisk poprzedniego sytemu by-

ło zaskoczeniem dla zwiedzają-

cych, ale pewne fakty historyczne 

uczniowie podstawówki znają.  

W najbliższych dniach będą 

kolejne wycieczki śladami Soli-

darności. Z inicjatywą tej formy 

edukacji wyszedł przewodniczący 

Regionu Marian Król, który za-

znaczył, że należy przypominać 

młodemu pokoleniu najnowszą 

historię naszego kraju,  

w tym dziedzictwo NSZZ Solidar-

ność. 

Tomasz Kupczyk 

Referendum strajkowe 
  

 

W siedzibie lubelskiej Solidar-

ności oraz w oddziałach pracow-

nicy Biedronki mogą wziąć udział 

w referendum strajkowym. Aby 

głosowanie było ważne musi być 

poparcie  65 tys. pracowników z 

ok. 3000 sklepów  w całej Pol-

sce. Referendum będzie trwać 

do końca kwietnia br. 

W ramach sporu zbiorowego 

pracownicy zgłosili do pracodaw-

cy postulaty m.in.: 

 poprawy warunków pracy, 

 zapewnienia ochrony w 

placówkach handlowych  w 

godzinach wieczornych, 

szczególnie w dni poprze-

dzające wolne niedziele, 

 wprowadzenia transparent-

nych kryteriów premiowa-

nia pracowników, 

 uwzględnienia stanowiska 

związku zawodowego  

w regulaminie pracy.  

TK 

Ferie z Solidarnością  uczniów SP nr 34 w Lublinie 
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Efektowny czyli zwracający na siebie uwagę, atrakcyj-

ny, piękny. Efektowny może być np. makijaż lub tort 

urodzinowy. Efektywny to inaczej skuteczny, wydajny. Zatem efek-

tywny może być np. trening, dzień czy pracownik. 

DYLEMATY JĘZYKOWE 

Efektowny czy efektywny? 

Urlop wypoczynkowy  

po urlopie macierzyńskim 

Zgodnie z Kodeksem Pracy, 

jeśli pracownica chce iść na urlop 

wypoczynkowy bezpośrednio po 

macierzyńskim i/lub rodzicielskim 

– pracodawca nie może jej tego 

odmówić: 

Art. 163 [Planowanie urlopów] § 3 

Kodeksu Pracy: Na wniosek pra-

cownicy udziela się jej urlopu 

bezpośrednio po urlopie macie-

rzyńskim; dotyczy to także pra-

cownika – ojca wychowującego 

dziecko, który korzysta z urlopu 

macierzyńskiego. 

Zdarza się, że pracodawca ma 

inne plany niż młoda mama i po-

wołuje się na tzw. szczególne 

potrzeby pracodawcy czy przepi-

sy dotyczące planu urlopów, tym 

samym wymuszając skrócenie 

tego urlopu czy wzięcie go pro-

porcjonalnie w stosunku do roku. 

Ugruntowane orzecznictwo w tym 

zakresie nie pozostawia wątpli-

wości, iż jest to działanie bez-

prawne: 

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba 

Pracy, Ubezpieczeń Społecz-

nych i Spraw Publicznych z 19 

listopada 2003 r. sygnatura: I PK 

18/03: Do rozpoczęcia urlopu na 

podstawie art. 163 § 3 KP wy-

starczy złożenie stosownego 

wniosku, na który pracodawca 

nie może zareagować inaczej niż 

„udzielając” urlopu niezależnie 

od planu urlopów. Wyrok Sądu 

Najwyższego – Izba Administra-

cyjna, Pracy i Ubezpieczeń Spo-

łecznych z 20 sierpnia 2001r. 

sygnatura: I PKN 590/00: Praco-

dawca nie jest związany wnio-

skiem pracownika zawierającym 

propozycję terminu udzielenie 

mu urlopu wypoczynkowego. 

Jest jednak związany takim 

wnioskiem pochodzącym od pra-

cownicy, która urodziła lub ma 

urodzić dziecko i chciałaby sko-

rzystać z urlopu wypoczynkowe-

go bezpośrednio po urlopie ma-

cierzyńskim. 

Nie ma przeszkód, żeby pracow-

nica zawnioskowała o cały zale-

gły urlop oraz cały przysługujący 

bieżący urlop wypoczynkowy. 

Wyżej przywołany przepis doty-

czy też sytuacji, w której 

(dotyczy również taty dziecka) 

pracownica wraca z urlopu rodzi-

cielskiego. 

Warto też zwrócić uwagę na za-

chowanie zasady bezpośrednio-

ści. Jeśli pracownica planuje wy-

korzystać tzw. dwa dni opieki 

nad dzieckiem, najkorzystniej 

odłożyć je na koniec urlopu wy-

poczynkowego, mając na wzglę-

dzie tę właśnie zasadę. 

Marta Śnioch 

Niewykluczony strajk 

 

11 lutego br. w siedzibie lubel-

skiej Solidarności odbyło się po-

siedzenie Regionalnego Sztabu 

Protestacyjno-Strajkowego oświa-

towej Solidarności. 

Związkowcy dyskutowali  

o możliwych formach protestu. 

Swoje propozycje przedstawili na 

zjeździe KSOiW NSZZ Solidar-

ność 14 i 15 lutego br. w Zakopa-

nem. Tam też podjęto ostateczne 

decyzje o zasięgu i formach dzia-

łań protestacyjnych. 

Nauczyciele są tak zdetermino-

wani, że nie wykluczają możliwo-

ści podjęcia strajku, ale jest to 

ostateczność. 

TK 
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Promocja Solidarności 

Ponad pięć lat temu  w Zarzą-

dzie Regionu Środkowo-

Wschodniego NSZZ Solidarność 

podjęto decyzję o promocji nasze-

go związku w przestrzeni publicz-

nej poprzez słupy informacyjne. 

Nasz Region, jako jedyny w Pol-

sce, podjął się takiej kampanii 

marketingowo-informacyjnej.  

Na słupach informacyjnych by-

ły przedstawiane problemy pra-

cownicze i społeczne, np. zesta-

wiane były minimalne wynagro-

dzenia w Polsce i w państwach 

Zachodniej Europy. Zamieszcza-

ny był wskaźnik kwoty wolnej od 

podatku w tych państwach, a tak-

że kwestia pomocy dla rodzin wie-

lodzietnych. Pokazywany był sła-

by stan społeczno-gospodarczy 

Lubelszczyzny, jako skansenu 

Europy. 

- W ponad 5-letniej historii nie 

zdarzyło się, aby nasze słupy były 

zniszczone. Oznacza to, że uni-

wersalne informacje, które za-

mieszczamy oraz logo Solidarno-

ści są akceptowane i mają swoje 

należne miejsce w świadomości 

mieszkańców – powiedział wice-

przewodniczący lubelskiej Soli-

darności, Marek Wątorski.     

Słupy informacyjne znajdują 

się w Lublinie, Lubartowie, Świd-

niku i Tomaszowie Lubelskim. – 

Planujemy rozszerzyć kampanię 

informacyjną na wszystkie Od-

działy Regionu Środkowo-

Wschodniego NSZZ Solidarność 

– podkreślił Wątorski.  

 

Tomasz Kupczyk 
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Podaruj nam swój 1% podatku  
 

 

 

 

 

 

 

Bank PEKAO SA III O/Lublin  

88 1240 2382 1111 0000 3895 8209 
 

Fundacja „Ruchu Solidarności Rodzin” 

20-109 Lublin ul. Królewska 3 

tel. 81/532-08-11 wew. 31 lub 26 

Będziemy wdzięczni, jeśli powiesz o naszej akcji 

swoim znajomym, przyjaciołom i rodzinie. 

APELUJEMY! Zapoznaj się i podpisz! 

 

Jesteśmy przeciwni fałszowaniu żywności, dlatego przystąpiliśmy do 

Europejskiej Inicjatywny Obywatelskiej pn.: EatORIGINAL! Unmask 

your food” („Wiem, co jem! Cała prawda na talerzu”), która ma do-

prowadzić do etykietowania żywności wytwarzanej w Unii Europej-

skiej.  

 

Uśmiechnij 

się!  

- Czym się zajmujesz zawo-

dowo? 

- Jestem architektem krajobra-

zu. 

- O, a na czym to polega? 

- Kieruję buldożerem. 

Lubartów 

Pakiet dla młodych 

Pomimo poprawy sytuacji go-

spodarczej w kraju pozycja mło-

dego człowieka na rynku pracy 

jest trudna. Nadal około 50 pro-

cent młodych osób pracuje na 

tzw. umowach śmieciowych. Ich 

zarobki są bardzo niskie. Młodzi 

marzą o stabilizacji, jednak praco-

dawcy często uważają, że to zbyt 

wygórowane roszczenie. Z inicja-

tywy Krajowej Sekcji Młodych 

NSZZ Solidarność w lipcu 2018 r. 

powstał dokument nazwany 

„Pakiet na rzecz młodych”. We 

wrześniu został on złożony do 

Rady Dialogu Społecznego, która 

podjęła decyzję o rozpoczęciu 

nad nim prac. W październiku, 

podczas Krajowego Zjazdu Dele-

gatów NSZZ Solidarność, pakiet 

został wpisany do Uchwały Pro-

gramowej. Jeszcze nie wiadomo, 

kiedy rozpocznie się dyskusja nad 

owym pakietem w ramach RDS, 

ale młodzi związkowcy wiedzą, że 

mają poparcie całej Solidarności. 

Źródło: Komisja Krajowa 
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Pożegnanie ostatniego krzykacza miejskiego 

Fot. kurierlubelski.pl Fot. kurierlubelski.pl 

W czwartek 14 lutego br.  

w  Archikatedrze Lubelskiej spra-

wowana była Msza św. żałobna w 

intencji śp. Władysława Stefana 

Grzyba. Eucharystii przewodni-

czył abp Stanisław Budzik metro-

polita lubelski. W uroczystościach 

pogrzebowych uczestniczyli m.in. 

przedstawiciele władz parlamen-

tarnych i samorządowych. Lubel-

ską Solidarność reprezentowali 

szef Regionu Marian Król oraz 

wiceprzewodniczący Marek Wą-

torski i Krzysztof Choina wraz  

z pocztem sztandarowym.   

Śp. Władysław Grzyb był pa-

triotą, społecznikiem i miłośni-

kiem Lublina. Był ostatnim  

w kraju krzykaczem miejskim, 

którym został w 1990 roku.  

 Od początku lat 80-tych był 

związany z NSZZ „Solidarność”  

i Klubem Inteligencji Katolickiej.  

Klikon urodził się 7 paździer-

nika 1932 roku, zmarł w nie-

dzielę 10 lutego br. Został po-

chowany na cmentarzu przy  

ul. Lipowej.  

Pokój Jego duszy! 

TK 

Nie jestem w obowiązku,  

żeby się poddawać 

Na wieczną wartę odszedł 

były premier - Jan Olszewski. 

Wszystko co robił, czynił dla 

Polski i Polaków. Był człowie-

kiem, dla którego uczciwość  

i prawda były nadrzędnymi war-

tościami, a służba potrzebują-

cym najważniejszą misją. 

 

 Jan Olszewski urodził się i wy-

chowywał w okresie międzywoj-

nia, w rodzinie o tradycjach nie-

podległościowych. W czasie oku-

pacji niemieckiej i sowieckiej 

wstąpił do Szarych Szeregów, był 

uczestnikiem Powstania War-

szawskiego. Nie pogodził się  

z porządkiem politycznym po II 

wojnie światowej i przystąpił do 

konspiracji. Działał w organiza-

cjach, które stawiały sobie za cel 

walkę z komunistami. 

 Jako wybitny prawnik, bezinte-

resownie pomagał obywatelom  

w okresie bezprawia. Bronił ludzi 

w wielu ważnych procesach poli-

tycznych, za co zapłacił okreso-

wym wykonywaniem zawodu. 

Współtworzył Komitet Obrony Ro-

botników oraz należał do współ-

„Gdybyśmy nie tracili osób, które kochamy,  

nie wiedzielibyśmy, ile dla nas znaczą.”     

                                                Benjamin Button 

 

Lublin, dnia 15 lutego 2019 r. 

 

Kiedy Ojczyzna traci swoich wielkich synów, trudno znaleźć słowa, które 

oddadzą ogrom pozostawionej pustki. Dziś przyszło nam pożegnać czło-

wieka wyjątkowego w swej mądrości, a zarazem skromnego i uczciwego. 

Dziękując Panu Premierowi za przykład jego życia, oddanego ideałom, po-

zostajemy w modlitewnej pamięci. 

 

Najgłębsze wyrazy żalu i współczucia Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom śp. 

Jana Olszewskiego składają Przewodniczący Regionu Środkowo-

Wschodniego NSZZ „Solidarność” Marian Król, Zarząd Regionu, Związ-

kowcy oraz uczestnicy uroczystości pogrzebowych z Lubelszczyzny 
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autorów statutu wolnych związ-

ków zawodowych, które z czasem 

przyjęły postać Solidarności. Pod-

kreślał konieczność utworzenia 

jednego, ogólnopolskiego  Nieza-

leżnego Samorządnego Związku 

Zawodowego „Solidarność”.   

Po brutalnej i męczeńskiej 

śmierci kapelana Solidarności ks. 

Jerzego Popiełuszki, został peł-

nomocnikiem rodziny zamordo-

wanego.  

W 1991 roku był premierem 

pierwszego niekomunistycznego 

rządu w odrodzonej Polsce. Jego 

polityka zorientowana była na po-

wstrzymanie dzikiej prywatyzacji  

i zahamowanie wyprzedaży ma-

jątku państwowego za pół darmo. 

Sprzeciwiał się uwłaszczeniu no-

menklatury. Myślał i działał pro-

polsko. Zabiegał o włączenie Pol-

ski w struktury Europejskiej 

Wspólnoty Gospodarczej i NATO. 

Nie wyraził zgody, aby opuszcza-

ne bazy wojskowe przez żołnierzy 

sowieckich, były przejmowane 

przez spółki polsko-rosyjskie. 

Jan Olszewski był współauto-

rem Obywatelskiego Projektu 

Konstytucji Solidarności, pod któ-

rym podpisało się blisko 2 miliony 

obywateli. Niestety nie przyjęto 

go jako ustawę zasadniczą.  

W polityce kierował się zasa-

dami prawdy i uczciwości. Dążył 

do wykluczenia z życia politycz-

nego agentów sowieckich. Z de-

terminacją zmierzał do całkowite-

go zerwania z komunizmem  

i pójścia w kierunku Zachodu. 

Domagał się lustracji polityków, 

zapłacił za to „nocną zmianą” i 

odwołaniem jego rządu przez 

zwolenników „okrągłego stołu”.  

Jan Olszewski przez 6 miesię-

cy sprawowania władzy dokonał 

więcej na rzecz Polski niż kolejne 

rządy. Odwołanie rządu wyrzą-

dziło wielką szkodę dla Polski  

i cofnęło rozwój społeczno-

gospodarczy oraz demokratyza-

cję o wiele lat.   

Jan Olszewski był wybitnym 

działaczem niepodległościowym. 

Całe swoje życie poświęcił Pol-

sce, którą bezgranicznie kochał.  

Wybrał drogę pełną wyrzeczeń. 

Był wierny ideałom, do końca 

swoich dni. Pozostawił piękne 

dziedzictwo, wzór patriotycznej 

postawy i stylu rządzenia, zo-

rientowanego na Polską rację 

stanu. Jest przykładem godnym 

naśladowania dla dzisiejszej kla-

sy politycznej. Jako człowiek i 

polityk wyróżniał się szlachetno-

ścią, odwagą i pokorą, życzliwo-

ścią i otwartością. 

Były premier u kresu swego 

życia wypowiedział znamienne 

słowa, że nie ma w obowiązku 

się poddawać. Z powodu jego 

śmierci wprowadzono dwudnio-

wą żałobę narodową. Pogrzeb 

odbył się 16 lutego br. w War-

szawie. Region Środkowo-

Wschodni reprezentowała kilku-

dziesięcioosobowa delegacja  

z władzami lubelskiej Solidarno-

ści na czele. Pokój Jego duszy!  

 

Tomasz Kupczyk 

Fot. PREZYDENT.PL 

 

 

Polacy dla Polaków 

W Lublinie odbędzie się gala 

podsumowująca IV edycję akcji 

„Książka dla Kresowiaka”, poświę-

cona Polakom na Łotwie. Akcja ta 

polegała na rozwożeniu polskich 

książek po polskich szkołach, in-

stytucjach kultury i siedzibach od-

działów Związku Polaków na Ło-

twie.  

Polacy autochtoniczni poza 

obecnymi granicami Rzeczypo-

spolitej występują w czterech kra-

jach: na Ukrainie, Białorusi, Litwie 

i Łotwie. Często słyszymy o Pola-

kach na Białorusi (chociażby w 

kontekście sławnej Andżeliki Bo-

rys), Ukrainie, czy Litwie (słynna 

Wileńszczyzna), dość jednak ma-

ło mówi się o naszych rodakach 

na Łotwie. Właśnie to skłoniło 

mnie by zainteresować się tam-

tejszymi Polakami. 

Pierwszy raz wyjechałem na 

Łotwę w styczniu 2016  r. Pod-

czas tego wyjazdu zapoznałem 

się z Polakami na Łotwie, dowia-

dując się dużo o ich historii, ży-

ciu, kulturze i znanych rodach. 

Drugi mój wyjazd był przy okazji 

wspólnych wakacji z moim kole-

gą Marcinem Pietrosińskim. Pod-

czas tego wyjazdu ustaliliśmy  

z Dyrektorem Gimnazjum pol-

skiego w Rezekne, Panią Walen-

tyną Szydłowską, szczegóły ak-

cji. Trzeci wyjazd był już właści-

wym wyjazdem, gdzie zrealizo-

waliśmy cel akcji, czyli dostar-

czyliśmy książki do Polskich 

szkół i instytucji kulturalnych 

oraz siedzib oddziałów Związku 

Polaków na Łotwie.  

Centralnym miejscem naszej 

akcji było wspomniane wyżej 

polskie gimnazjum w Rzeżycy. 

Tutaj spędziliśmy ok. trzech dni. 

We współpracy z polonistami 

pracującymi w tej szkole wybrali-

śmy książki odpowiednie dla 

uczącej się tam młodzieży. 

Książki zostały również dostar-

czone do innych szkół, w Krasła-

wiu i w Rydze. Oprócz tego, 

książki dotarły też do jednej in-

stytucji kulturalnej (Dyneburg) 

oraz czterech siedzib oddziałów 

Związku Polaków na Łotwie 



Głos związkowca 7/2019 str. 8 

(Krasław, Malta, Ryga, Lucyn). 

Większość terenów obecnej 

Łotwy należała do Polski przez 

ok. 200 lat. Tereny te zostały włą-

czone do Polski po sekularyzacji 

Zakonu Krzyżackiego. Księstwo 

Kurlandii i Semigalii weszło  

w skład Polski jako lenno, zaś 

Łatgalia i Liwonia zostały bezpo-

średnio włączone do Rzeczypo-

spolitej. Jednak większość Liwonii 

(w tym obecna stolica Łotwy, Ry-

ga) zostały nam odebrane przez 

Szwedów. Polskość rozwijała się 

przez ten czas głównie na terenie 

Łatgalii, w południowo-wschodniej 

części obecnej Łotwy. To tam, w 

pałacu w Krasławiu, mieli swoją 

posiadłość Platerowie, najzna-

mienitszy ród polski na obecnej 

Łotwie.  

Podczas spisu powszechnego 

w 2011 r. narodowość polską za-

deklarowały 44772 osoby, co sta-

nowi ok. 2% populacji Łotwy. Naj-

więcej Polaków zamieszkuje Dy-

neburg (13,3 tys.), Rygę (12,2 

tys.), tereny wokół Dyneburga 

(3,2 tys.), Krasław (1,37 tys.) 

oraz Jełgawę (1 tys.). Stosunko-

wo dużo Polaków mieszka także 

w Iłukszcie, Dagdzie, Jakubowie 

(Jēkabpils), Olaine i w Rzeżycy 

(795). Jednak to właśnie z Rze-

życy pochodzi założycielka 

Związku Polaków na Łotwie, 

Wanda Krukowska.  

Uroczysta gala podsumowują-

ca naszą akcję na rzecz Pola-

ków na Łotwie odbędzie się  

w najbliższą sobotę 23 lutego br. 

o godzinie 15:30, w Pałacu Czar-

toryskich (siedziba Lubelskiego 

Towarzystwa Naukowego), przy 

pl. Litewskim 2. W programie m. 

in. wykład dr Małgorzaty Ostrów-

ki z Instytutu Slawistyki PAN, 

program artystyczny, przemowy 

zaproszonych gości oraz szcze-

gółowa relacja z całej akcji. Dla 

gości jest przewidziany skromny 

poczęstunek.  

 

Rafał Prost 

60 dni na Sycylii 
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12 lutego br. gdań-

skie CBA zatrzyma-

ło byłego prezesa  

i 2 byłych dyrekto-

rów PKN ORLEN. 

Wstępne ustalenia CBA wskazu-

ją na wielomilionowe straty  

spółki. 

5,3 % 
 

Tyle wyniósł realny wzrost 

przeciętnego wynagrodzenia  

w 2018 r/r. 

Źródło: GUS 

Zakaz marszu 

Burmistrz Jerzy Sirak nie wy-

raził zgody na marsz pamięci 

żołnierzy wyklętych ulicami Haj-

nówki (Podlaskie). Uznał, iż tra-

sa przebiega w miejscach 

„newralgicznych”. Decyzja nie 

jest ostateczna i przysługuje od 

niej odwołanie. 

Źródło: polsatnews.pl 

Ursus ma problem 
 

Jak podaje dziennik wschod-

ni.pl, Ursus przeżywa olbrzymie 

kłopoty finansowe. Nieoficjalnie 

mówi się, że montaż ciągników 

rolniczych ma być przeniesiony 

z Lublina do Dobrego Miasta lub 

Opalenicy.  

TK 


