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Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego G łos związkowca 
Numer 9-10/2019 

    8.03.2019 

Lider związkowy powinien działać w oparciu o wartości i swoje przekonania. Musi też dotrzymywać 

słowa. Nie można rzucać słów na wiatr, ponieważ wtedy nie zbuduje się wiarygodności i nie zdobędzie 

się zaufania. 

Elżbieta Kurzępa przewodnicząca organizacji związkowej przy LUW 

Jest nadzieja dla COZL 

Jeden z głównych po-

stulatów lubelskiej Soli-

darności ws. Centrum 

Onkologii Ziemi Lubel-

skiej został zrealizowany. 

1 marca br. prof. Elżbieta 

Starosławska wróciła na 

stanowisko dyrektora 

Centrum. To krok w do-

brym kierunku. 

W 2016 r. prof. Staro-

sławska została dyscypli-

narnie zwolniona z pracy 

przez poprzedni Zarząd Urzędu 

Marszałkowskiego, w którym wła-

dzę sprawowała koalicja PO-PSL. 

Wówczas przedstawiono jej za-

rzuty, które nie potwierdziły się. 

Sąd uniewinnił prof. Starosław-

ską, ale by mogła wrócić na sta-

nowisko dyrektor COZL trzeba 

było czekać na zmianę władz sa-

morządowych. Dzięki staraniom 

m.in. Regionu Środkowo-

Wschodniego NSZZ Solidarność 

wojewody lubelskiego i radnych 

sejmiku województwa lubelskiego, 

udało się ponownie zatrudnić 

prof. Starosławską.  

Sytuacja COZL jest bardzo 

trudna. Dług wynosi ok. 80 mln 

zł. Wiele poradni i oddziałów zo-

stało zlikwidowanych, budowę 

Centrum wstrzymano, część spe-

cjalistów odeszła. Brakuje rów-

nież kontraktów z NFZ.  

Trudno będzie uzdrowić COZL 

po trzech latach jego destrukcji. 

Jest pewne, że prof. Starosław-

ska jest doświadczonym leka-

rzem i kompetentnym dyrekto-

rem. Rozumie doskonale misję 

COZL i zawsze na pierwszym 

miejscu stawia dobro pacjentów. 

Przed jej zwolnieniem w 2016 r. 

Centrum Onkologii świetnie się 

rozwijało, bez żadnego zadłuże-

nia, a nawet były zyski. Jej przy-

wrócenie na stanowisko dyrekto-

ra to na pewno dobra decyzja  

i szansa na poprawę sytuacji. 

 

Tomasz Kupczyk    
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Informacja ze spotkania  

w MSWiA 

1 marca br. w Ministerstwie 

Spraw Wewnętrznych i Admini-

stracji odbyło się kolejne już spo-

tkanie pomiędzy przedstawiciela-

mi ,,Solidarności”  a stroną Rzą-

dową poświęcone sprawom pła-

cowym w urzędach wojewódz-

kich. 

W spotkaniu uczestniczyli Je-

rzy Wielgus - Przewodniczący 

Sekretariatu Służb Publicznych 

NSZZ Solidarność oraz przewod-

niczący organizacji związkowych 

NSZZ ,,Solidarność” przy urzę-

dach wojewódzkich w Lublinie, 

Łodzi, Olsztynie i Gdańsku. Stro-

nę rządową reprezentował pan 

Paweł Szefernaker – wiceminister 

w MSWiA, a także dyrektorzy:  

Departamentu Administracji Pu-

blicznej  i Departamentu Finan-

sów w MSWiA. 

Zebranie przedstawicieli 

NSZZ ,,Solidarność” urzędów wo-

jewódzkich miało miejsce tuż po 

spotkaniu, które odbyło się w dniu 

25 lutego 2019 r. z Premierem 

Rządu, władzami PiS i prezydium 

ogólnopolskiego sztabu protesta-

cyjno- strajkowego NSZZ Solidar-

ność (z przewodniczącym Pio-

trem Dudą) w sprawie postulatów 

określonych w stanowisku Komisji 

Krajowej z grudnia 2018 r.   

Na spotkaniu w MSWiA były 

poruszane następujące tematy: 

1. Wartościowanie stanowisk 

pracy urzędników oraz poziom 

płac osób pracujących w tej sa-

mej grupie (na tych samych sta-

nowiskach) we wszystkich urzę-

dach wojewódzkich na jednym 

poziomie. 

2. Nowa siatka płac. 

3. Analiza organizacji pracy  

w urzędach wojewódzkich. 

Związkowcy poruszyli także 

kwestię przekazania wojewodom  

pisma w trybie pilnym, dotyczą-

cego wypłat zaległych regulacji 

płacowych z wyrównaniem od  

1 stycznia 2019 r.  

Podsumowaniem spotkania 

było omówienie sytuacji pracow-

ników urzędów wojewódzkich. 

Przedstawiciele NSZZ Solidar-

ność podkreślali niezadowolenie 

z dotychczasowych działań ze 

strony rządu, brak decyzji w spra-

wie poprawy sytuacji finansowej 

pracowników, fluktuacji kadr, bra-

ku perspektyw awansów, wciąż 

rosnącej ilości nowych zadań,  

a co za tym idzie obciążenia pra-

cowników nowymi obowiązkami 

bez dodatkowego wynagrodze-

nia. Strona „Solidarności” podkre-

śliła, że mija czas, różne grupy 

zawodowe dostają podwyżki 

praktycznie „od ręki”, a pracowni-

cy urzędów wciąż czekają.  

W trakcie rozmów pan mini-

ster Paweł Szefernaker poprosił 

związkowców o czas do momen-

tu przedstawienia konkretnych 

propozycji przez powołany ze-

spół roboczy strony rządowej  

i „Solidarności” tj. do 29 marca  

2019 r., czyli do czasu kolejnego 

spotkania w MSWiA z przedsta-

wicielami NSZZ Solidarność 

urzędów wojewódzkich.  

Wszelkie decyzje w sprawie 

płac mają zapaść we wspomnia-

nych zespołach, zostaną one 

przekazane do MSWiA i do Mini-

sterstwa Finansów. Negocjacje 

dotyczą wszystkich pracowników, 

zarówno zatrudnionych w korpu-

sie służby cywilnej, jak i poza 

nim. 

22 lutego br. przewodniczący 

organizacji zakładowych/ między-

zakładowych NSZZ Solidarność 

zdecydowali o  powołaniu Ogól-

nopolskiego Sztabu Protestacyj-

nego  NSZZ Solidarność Urzę-

dów Wojewódzkich, który pod-

trzymuje decyzje dotyczące po-

stulatów płacowych sformułowa-

nych przez Krajowy Sztab prote-

stacyjno-strajkowy powołany 

przez Konwent Przewodniczą-

cych Regionów i Sekretariatów 

Branżowych NSZZ ,,S”. 
 

Komisja Międzyzakładowa 

NSZZ „Solidarność” przy LUW 

      

 

 

         Antoni Pasieczny członkiem WRDS 

 

W dniu 1 marca br. odbyło się posiedzenie plenar-

ne WRDS WL. Tematem spotkania  były 

„Zamówienia publiczne a partnerzy społeczni w woje-

wództwie lubelskim”. 

Powołano nowych członków Rady, w tym szefa 

Solidarności w LW Bogdanka Antoniego Pasiecznego. 

Ponadto Rada wyznaczyła swoich przedstawicieli do Rad Rozwo-

ju Obszaru Gospodarczego: Mariana Króla do Rady Rozwoju Ob-

szaru Gospodarczego zarządzanego przez Euro - Park Mielec oraz 

Mieczysława Majewskiego do Rady Rozwoju Obszaru Gospodarcze-

go zarządzanego przez Euro - Park Wisłosan. 

TK 
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Chcemy  

godnie zarabiać 

Lider związkowy powinien 

wyróżniać się zdolnością wsłu-

chiwania się w głos członków 

związku, a jego działalność mu-

si opierać się na cenionych 

przez niego wartościach i prze-

konaniach – mówi Elżbieta  

Kurzępa przewodnicząca NSZZ 

Solidarność w Lubelskim Urzę-

dzie Wojewódzkim w rozmowie  

z Tomaszem Kupczykiem.  

 

Jakie umiejętności są nie-

zbędne w negocjacjach z pra-

codawcą? 

Negocjacje to trudny temat. 

Przede wszystkim ważna jest wie-

dza na temat obowiązującego 

prawa. Warto znać techniki nego-

cjacji i posiadać umiejętności  

w zakresie rozsądnego sterowa-

nia ostrością negocjacji. W nego-

cjacjach pomocne są: pozytywne 

nastawienie, panowanie nad 

emocjami, pewność siebie oraz 

odwaga. Nie można też drugiej 

strony traktować z poczuciem 

wyższości i pogardy. Negocjacje, 

niezależnie od tego w jakiej spra-

wie są prowadzone, będą sku-

teczne jeśli wszystkie strony słu-

chają się nawzajem. Czasami 

trzeba pójść na kompromis.  

 

Cały wywiad jest w marcowym 

numerze Czasu Solidarności. 

Dialog i program 
 

6 lutego br. odbyło się Posie-

dzenie Zarządu Regionu Środko-

wo-Wschodniego NSZZ Solidar-

ność. 

Przewodniczący Regionu Ma-

rian Król złożył sprawozdanie  

z posiedzenia Komisji Krajowej. 

Członkowie KK zgodzili się na 

kontynuację dialogu z rządem  

w celu realizacji postulatów Soli-

darności zawartych w stanowisku 

KK z 11 grudnia 2018 r. 19 marca 

sztab protestacyjno-strajkowy 

oceni stan negocjacji i podejmie 

decyzje o kolejnych działaniach.  

 Szef lubelskiej Solidarności 

poruszył również kwestię Progra-

mu Rozwoju Lubelszczyzny, który 

został wysłany do parlamentarzy-

stów naszego województwa. Nie-

stety, pomimo wcześniejszej de-

klarowanej współpracy, ze strony 

przedstawicieli obozu rządzącego 

nikt nie przybył, aby podpisać się 

 
Uśmiechni j  s ię !   

Panie kierowniku, chciałbym z panem pogadać w trzy oczy. 

- Jak to w trzy oczy? Chyba w cztery oczy? 

- Nie, tylko w trzy, bo na to co zaproponuję jedno oko trzeba 

będzie przymknąć. 

pod projektem. Program zostanie 

dostarczony premierowi Mateu-

szowi Morawieckiemu. Region 

sugeruje powołanie rządowego 

pełnomocnika ds. Rozwoju Lu-

belszczyzny.  

TK  
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Okres czasu to tzw. masło maślane. Oba wyrazy ozna-

czają to samo. Mówimy albo o jakimś okresie, albo o jakimś czasie, 

np. „w tym czasie” lub „w tym okresie”, ale już nie „w tym okresie 

czasu”. 

DYLEMATY JĘZYKOWE 

Okres czasu czy okres/czas? 

Od 1 stycznia 2019 r. zmieniły 

się progi reprezentatywności 

związków zawodowych i zasady 

jej ustalania. Przy ustalaniu repre-

zentatywności należy teraz 

uwzględniać oprócz pracowników 

także zatrudnionych np. na umo-

wach cywilnoprawnych. I tak re-

prezentatywnym jest związek 

zrzeszający co najmniej 8 procent 

osób wykonujących pracę zarob-

kową zatrudnionych w firmie, jeśli 

jest jednostką organizacyjną albo 

organizacją członkowską zrzeszo-

ną w ogólnopolskiej centrali repre-

zentowanej w Radzie Dialogu 

Społecznego, lub 15 procent – 

jeśli nie należy do ponadzakłado-

wej, reprezentatywnej organizacji. 

 Należy zwrócić uwagę, że przy 

ustalaniu liczby osób wykonują-

Reprezentatywność związków  

zawodowych 

cych pracę zarobkową zatrudnio-

nych u danego pracodawcy, od 

której liczy się reprezentatyw-

ność, uwzględnia się wyłącznie 

tylko te osoby, które są zatrud-

nione w firmie przez okres co naj-

mniej 6 miesięcy przed rozpoczę-

ciem rokowań lub uzgodnień.  

 Związki zawodowe mają pra-

wo wystąpić do pracodawcy  

o udostępnienie im ogólnej liczby 

zatrudnionych, w tym na podsta-

wie innych umów niż te o pracę. 

Można też wnioskować o udziele-

nie informacji np. o średnim cza-

sie trwania zatrudnienia na pod-

stawie umowy cywilnoprawnej 

oraz o średnim wynagrodzeniu tych 

osób.  

 Pracodawca nie może odmó-

wić – powołując się na przepisy  

o ochronie danych osobowych, 

ponieważ związki nie oczekują 

imiennych list pracowników. 

Reprezentatywne organizacje 

związkowe, z których każda 

zrzesza co najmniej 5 procent 

pracowników firmy, mogą zablo-

kować zmiany m.in. w regulaminie 

wynagradzania czy regulaminie  

pracy.  

 Natomiast jeśli u pracodawcy 

działa jeden reprezentatywny 

związek zrzeszający co najmniej 

5 procent pracowników zatrud-

nionych u pracodawcy, to samo-

dzielnie może zablokować zmia-

ny w regulaminach. 

 

Marta Śnioch 

Szkolenia z negocjacji 

 
W dniach 26-28 lutego br.  

w siedzibie lubelskiej Solidarności 

odbyło się szkolenie z Negocjacji, 

które przeprowadził pan Jan Plata

-Przechlewski z Komisji Krajowej 

NSZZ Solidarność. W zajęciach 

uczestniczyło kilkudziesięciu 

związkowców. 

https://www.facebook.com/solidarnoscswietokrzyska/photos/a.220234648146908/900399126797120/?type=3&eid=ARAhUoQuc53wb11WwrqGQs0kpoaY3tmyAQrCFlJoOmid7SV2h9b_TMx04fH3HPpBkqnRa4ryU1Hp0Gkr&__xts__%5B0%5D=68.ARDWhBzw4exY0VO0eGhyaXye4IyqOTo7HrzpIkdtlR8nJMpYrYDcsfqCe


Kartka  

z kalendarza 
 

 9 marca 1983 r. rozpoczął się proces Anny Walentynowicz, 

oskarżonej o zorganizowanie strajku w Stoczni Gdańskiej po 

13 grudnia 1981 r. Skazano ją na 1,5 roku więzienia w zawie-

szeniu na 3 lata. 
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Jan Olszewski ocalił Świdnik 

Jak Pan wspomina śp. Jana 

Olszewskiego? 

Zasadniczo o zmarłych mówi 

się dobrze lub w ogóle. Ja mam  

o byłym premierze jednoznacznie 

dobrą opinię. Mile wspominam 

pozytywne doświadczenie współ-

pracy z panem Janem Olszew-

skim. Był jedną z najważniejszych 

osób, odpowiedzialnych za budo-

wę państwa niepodległego.  

Muszę nadmienić, że w okresie 

transformacji ustrojowej w Polsce, 

pan Olszewski szczególnie zasłu-

żył się dla Świdnika. Będąc pre-

mierem podjął kluczową decyzję  

o sprzedaży śmigłowców do Bir-

my, która wówczas była objęta 

embargiem. Dla Świdnika to 

oznaczało być albo nie być. Wiele 

instytucji, w tym szkoły i żłobki 

rozwijało się dzięki dobrze pro-

sperującemu WSK PZL-Świdnik. 

Gdyby tamtej sprzedaży nie udało 

się sfinalizować, to skutki byłyby 

opłakane dla Świdnika.  

Wraz  z przemianą społeczno-

gospodarczą, która miała miejsce 

w 1989 r., przedsiębiorstwo zaj-

mujące się produkcją samolotów  

i śmigłowców straciło 100 proc. 

rynku. Moskwa stosowała wobec 

takich zakładów embargo. Sytua-

cja była krytyczna, ponieważ 

wcześniej przez rok realizowano 

dostawy śmigłowców bez zapłaty.   

Wdzięczny jestem panu pre-

mierowi za to, że chciał się spo-

tkać ze mną, jako ówczesnym 

przewodniczącym komisji zakła-

dowej. Wysłuchał argumentów  

i powiedział, że potrzebuje dwóch 

tygodni, żeby przygotować atmos-

ferę do realizacji planu. Mieliśmy 

to szczęście, że była taka osoba, 

która rozumiała, czym jest gospo-

darka i jakie mogą być skutki 

przerywania procesów gospodar-

czych. Dzięki obronie WSK PZL 

Świdnik odżyły również inne za-

kłady w mieście.  

 

Jakie znaczenie miała 

„nocna zmiana”? 

4 czerwca 1992 roku jest jed-

ną z dat tragicznych w dziejach 

naszego kraju. Zaprzepaszczono 

uruchomione procesy moderniza-

cji gospodarki, a nie jej likwidacji. 

Zawsze punktem odniesienia jak 

przyzwoicie się zachowywać  

w tej materii, będzie pan Olszew-

ski.  

 

Czy możemy dziś powie-

dzieć, że obóz rządzący sięga 

do rozwiązań i idei Jana Ol-

szewskiego? 

Nie można tak powiedzieć. 

Sceptycznie podchodzę do dzia-

łań władz państwowych w zakre-

sie spraw gospodarczych. Znam 

się nieco na lotnictwie i przemy-

śle obronnym. Mam żal, że zaku-

py, których dokonuje rząd nie 

wiele mają wspólnego z naszym 

bezpieczeństwem, a działania, 

które podejmuje, są szkodliwe 

dla naszej gospodarki, gdyż mo-

dernizację Leopardów wykonują 

Niemcy, a nasze zakłady zbroje-

niowe, takie jak Bumar, mają 

trudną sytuację i niewykluczone, 

że upadną. Mam również wątpli-

wości, co do obrony przeciwra-

kietowej. Systemy zakupione  

w USA niekoniecznie spełnią 

oczekiwania. Kupiony kolejny 

system rakietowy bez tzw. offse-

tu nie wygląda optymistycznie 

dla polskiego przemysłu obron-

nego. Oczywiście retoryka i pro-

paganda medialna pokazują, że 

wszystko idzie w dobrym kierun-

ku. Jeśli nasze państwo, z uwagi 

na geopolityczne położenie, nie 

ma kontroli nad tym, co kupuje 

oraz nie jest w stanie lub nie mo-

że dokonywać modernizacji, to 

może się okazać, że żadne bez-

pieczeństwo nie jest zagwaran-

towane.  

 

Kim był Jan Olszewski dla 

Solidarności? 

Był strategiem i świetnym do-

radcą. W latach 80. pan Olszew-

ski wymyślił struktury 

„Solidarności”, których SB nie 

było w stanie spacyfikować. For-
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ma organizacji polegała na tym, 

że każda komisja zakładowa mia-

ła swoją osobowość prawną. 

Można było zrzeszać się w sek-

cjach tematycznych, więc dla 

służb było niemożliwe, aby opa-

nować całość związku. Okazało 

się, że po wprowadzeniu stanu 

wojennego ta niezależność zosta-

ła generalnie utrzymana, poza 

nielicznymi wyjątkami.   

Czego mogłaby się uczyć 

obecna klasa polityczna od Ja-

na Olszewskiego?  

Myślę, że wszystkiego mogła-

by się nauczyć. Jan Olszewski 

był postacią wielowątkową. Lewi-

ca mówi, że był lewicowy, a pra-

wicowcy, że był prawicowym. 

Uważam, że był człowiekiem, 

który potrafił się odnaleźć i za-

chować w każdej sytuacji jak na-

leży. Był wrażliwy na potrzeby 

zwykłych ludzi. Bronił bezintere-

sownie w procesach politycz-

nych. Słyszałem też o osobach 

ubogich, którym służył pomocą 

bez żadnego wynagrodzenia. Jan 

Olszewski miał powiedzenie, że 

Pana Boga się nie oszuka. To 

człowiek szerokich horyzontów. 

Poznawało się go po czynach. 

Myślę, że prof. Lech Kaczyński 

czerpał z mądrości pana Jana 

Olszewskiego. Obecnym polity-

kom nie mieści się w głowie, że 

tak można postępować.  

 

Z przewodniczącym lubelskiej 

Solidarności Marianem Królem, 

rozmawiał Tomasz Kupczyk   

 
Czy wiesz, że… 

 

W 2006 r. Eurostat posługując się tzw. stan-

dardem siły nabywczej, który pozwala porównywać dane ekono-

miczne z różnych krajów, uwzględniając różnice cen podał dane za 

2003 r., gdzie województwo lubelskie zostało uznane za najbiedniej-

szy region Unii Europejskiej. 

Były premier Jan Olszewski był w Lublinie m.in. podczas uroczysto-

ści Lubelskiego Lipca 1980 w 2008 r. 

Fot. Adam Szczerbatko 
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ZDĄŻYLIŚMY PODZIĘKOWAĆ PREMIEROWI  

JANOWI OLSZEWSKIEMU 

W Dworku Kościuszków Uni-

wersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej 12 listopada 2018 

roku przedstawiciele Komisji Za-

kładowej NSZZ „Solidarność” 

UMCS uroczyście uczcili, wraz  

z przybyłymi do dworku dostojny-

mi gośćmi, w osobach Jego Ma-

gnificencji Rektora UMCS prof. 

dra hab. Stanisława Michałowskie-

go, senatora RP Stanisława Go-

gacza oraz wiceprzewodniczące-

go Regionu Środkowo-

Wschodniego Marka Wątorskiego, 

setną rocznicę odzyskania przez 

Polskę niepodległości. 

 Na początku miał miejsce wy-

stęp artystyczny dzieci z przed-

szkola nr 7 w Lublinie. Przedszko-

laki z ogromnym wdziękiem zatań-

czyły poloneza Pożegnanie Ojczy-

zny Ogińskiego, zadeklamowały  

wiersze, m.in. „Kto ty jesteś” i za-

śpiewały pieśni patriotyczne. 

Przedstawienie to  było bardzo 

wzruszające i gorąco przyjęte 

przez obecnych. Występ ten  udo-

wodnił, że przedszkole, dzięki pa-

triotycznej postawie grona peda-

gogicznego na czele z Panią dy-

rektor Mołgorzatą Pizoń to właści-

we miejsce i czas (dzieci w wiek  

3-6 lat) na  wpajanie wartości pa-

triotycznych i umiłowania własne-

go kraju.  

 Gdy rzęsiste oklaski wybrzmia-

ły, rozpoczęto oficjalną część ob-

chodów, wspólnym odśpiewaniem 

hymnu państwowego. 

 Następnie odbyło się uroczy-

ste wręczanie osobom wyjątkowo 

zasłużonym oraz najbardziej za-

angażowanym członkom  NSZZ 

„Solidarność” UMCS  ryngrafów 

„Wiernym Solidarności w 100 

rocznicę Niepodległości”.  

Pamiątkowym ryngrafem   

„Wiernym Solidarności w Setną 

Rocznicę Niepodległości” uhono-

rowany został Jan Olszewski, 

Premier RP w latach 1991-1992, 

z wykaligrafowaną na nim dedy-

kacją:   Panu Janowi Olszewskie-

mu Komisja Zakładowa  NSZZ 

Solidarność UMCS 11 XI 2018 

rok. 

Zasługą Pana Premiera dla 

„Solidarności” jest między innymi 

to, że w 1980 włączył się w orga-

nizowanie niezależnego związku 

zawodowego w Warszawie. Na 

spotkaniu przedstawicieli nieza-

leżnych związków w Gdańsku, 

obok Karola Modzelewskiego wy-

stąpił z koncepcją, by wszystkie 

nowo powstałe związki zjedno-

czyły się w jedną strukturę ogól-

nopolską. Był doradcą Krajowej 

Komisji Porozumiewawczej (od 

października 1981 Komisji Krajo-

wej) Niezależnego Samorządne-

go Związku Zawodowego 

„Solidarności”  oraz zarządu Re-

gionu Mazowsze, a także jednym 

z autorów pierwszego statutu 

„Solidarności”. Prowadził również 

wraz z  Wiesławem Chrzanow-

skim postępowanie rejestracyjne 

związku przed sądem w Warsza-

wie, później także postępowanie 

rejestracyjne NSZZ Rolników in-

dywidualnych „Solidarność”. Ja-

ko adwokat, wykazał się wielką 

odwagą broniąc za darmo wielu 

opozycjonistów.  



Głos związkowca 9-10/2019 str. 8 

 Przewodniczący   Jacek Kot 

odczytał przygotowane dla Pana 

Premiera  specjalne podziękowa-

nie: 

Komisja Zakładowa NSZZ Soli-

darność UMCS składa  Podzięko-

wanie Panu Janowi Olszewskie-

mu za zaangażowanie i wkład  

w rozwój i działalność  Niezależ-

nego Samorządnego Związku Za-

wodowego  „Solidarność”,  

a szczególnie za współtworzenie 

pierwszego statutu „Solidarności”  

i rejestrację Związku Zawodowe-

go. Dziękujemy za wielkie poświe-

cenie, serce i bezinteresowność. 

Propagowanie wartości patriotycz-

nych oraz  idei wolności i solidar-

ności. Pana działalność zawodo-

wa, polityczna i społeczna jest 

wielkim wkładem w trwanie 

„Niepodległej”. 

 Niech ten ryngraf „Wiernym 

Solidarności w Setną Rocznice 

Niepodległości” będzie skromnym 

dowodem wdzięczności ludzi pra-

cy i  uznania dla Pana niezłomno-

ści w propagowaniu wartości Bóg 

Honor i Ojczyzna.   

Życzymy zdrowia i pomyślności 

w życiu osobistym. 

Podpisali Jacek Kot Przewod-

niczący i Józef Kaczor Wiceprze-

wodniczący Komisji Zakładowej 

NSZZ Solidarność UMCS. 

 W imieniu Jana Olszewskiego, 

ryngraf odebrał Senator Stanisław 

Gogacz. On także pozwolił sobie 

odczytać list Pana Premiera skie-

rowany do KZ „Solidarność” 

UMCS, w którym Jan Olszewski, 

dziękując pięknie za zaproszenie, 

jednocześnie wyraził swoje ubole-

wanie z powodu  niemożności 

uczestnictwa w zaplanowanym 

na 12 listopada spotkaniu, a tak-

że przesłał dla wszystkich zgro-

madzonych najlepsze życzenia  

z okazji 100-lecia odzyskania 

przez Polskę niepodległości.  

W dalszej części spotkania 

uhonorowani zostali pamiątkowy-

mi ryngrafami także zasłużeni 

członkowie NSZZ Solidarność 

UMCS: Marek Wątorski, Andrzej 

Bartnicki, Wiesław Grzegorczyk, 

Mieczysława Ewa Jakson, Józef 

Kaczor, Jacek Kot, Elżbieta Ko-

walczyk, Wanda Małek, Wień-

czysław Niemirowski, Maria  

i Grzegorz Nowakowie, Aleksan-

der Padewski, Kazimierz Parfia-

nowicz, Wiesław Perdeus, Jan 

Sarzyński, Ewa Skrzetuska, Ma-

rek Sowa, Ryszard Taranko, An-

drzej Trembaczowki i Ryszard 

Wójcik.  Ryngrafy wraz z pisem-

nymi podziękowaniami wręczali: 

JM Rektor UMCS prof. dr. hab. 

Stanisław Michałowski i Wice-

przewodniczący Marek Wątorski. 

Po zakończeniu ceremonii JM 

Rektor podziękował Związkow-

com za zaproszenie na tę nieco-

dzienną uroczystość, przy okazji 

podkreślając także dobrą współ-

pracę z Komisją Zakładową  

 

NSZZ Solidarność UMCS   

w sprawach pracowniczych,  

a Senator Gogacz wyraził swą 

wdzięczność za wieloletni udział 

„Solidarności” w akcji „Polacy 

Rodakom na Wschodzie”.   

Część artystyczną spotkania 

menuetem G-dur op. 14 nr.  

1 Ignacego Paderewskiego, roz-

począł pianista Kamil Turczyn. 

Następnie zebrani wysłuchali 

recitalu pieśni patriotycznych w 

wykonaniu Małgorzaty Rudnickiej 

(sopran) przy akompaniamencie 

fortepianowym. Zaprezentowane 

zostały takie znane  utwory wo-

kalne jak: Mazurek Dąbrowskie-

go i Gdy ostatnia róża zwiędła 

I.J. Paderewskiego, Leci liście  

z drzewa K. Szymanowskiego, 

Hymn do miłości ojczyzny W. So-

wińskiego ze słowami Ignacego 

Krasickiego oraz popularne pio-

senki żołnierskie: Ostatni mazur, 

Wojenka i Białe róże. Zachęcani 

przez Panią Małgosię, słuchacze 

ochoczo przyłączali się do jej 

śpiewu. W miłej i pełnej nostal-

gicznych wspomnień atmosferze 

trwającej podczas uroczystej ko-

lacji, zwieńczającej spotkanie, 

spontanicznie intonowano kolej-

ne pieśni patriotyczne  

i wojskowe: Marsz I Brygady, 
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Piechota, Rozkwitały pąki białych 

róż, Polskie kwiaty, Serce w ple-

caku, Rozszumiały się wierzby 

płaczące oraz Czerwone maki na 

Monte Cassino.  

Obecność  zaproszonych 

członków Lubelskiej Chorągwi 

Husarskiej w strojach szlachec-

kich i husarskich oraz samo miej-

sce spotkania - zabytkowy, po-

chodzący z XVIII wieku  Dworek 

Kościuszków - sprawiły, że zgro-

madzeni na uroczystości mieli 

poczucie godnego włączenia się 

w ogólnopolskie obchody święto-

wania 100-lecia niepodległości naszej 

Ojczyzny.                                                                             

        Jacek Kot  

Pamiętamy o bohaterach 

1 marca obchodziliśmy Naro-

dowy Dzień Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych. Na uroczystościach 

lubelską Solidarność reprezento-

wał wiceprzewodniczący Krzysztof 

Choina wraz  z pocztem sztanda-

rowym. Złożono kwiaty i zapalono 

znicze w miejscach poświęconych 

pamięci Żołnierzy Wyklętych m.in. 

na cmentarzu przy ul. Unickiej 

oraz przy Zamku Lubelskim. Msza 

św. sprawowana była w kościele 

pw. Michała Archanioła w Lublinie. 

Wieczorem odbył się Marsz 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Kil-

ka tysięcy osób wyruszyło z Placu 

Litewskiego przez deptak i Stare 

Miasto przed Zamek Lubelski.  

W marszu uczestniczyli również 

związkowcy z wiceprzewodniczą-

cym Markiem Wątorskim na czele. 
 

TK  

Fot. IPN Lublin 

Fot. Adam Szczerbatko Fot. Adam Szczerbatko 
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Bal charytatywny 

23 lutego w Lachówce,  

w Świdniku odbył się coroczny bal 

karnawałowy, połączony z akcją 

charytatywną. Uczestniczyli w nim 

m.in. przedstawiciele władz Świd-

nika, związkowcy i przedsiębiorcy. 

Impreza miała charakter otwarty. 

Podczas zabawy zbierano 

środki czystości oraz trwałą żyw-

ność, które trafiły do Pogodnego 

Domu Dziecka w Lublinie. Można 

było również kupić losy na loterii 

fantowej zorganizowanej przez 

Komitet Pomocy SOS Solidar-

ność.  

- To był 8 z rzędu bal karna-

wałowy. Od samego początku 

łączy się z chęcią niesienia po-

mocy innym. To świetna forma 

wspólnego spędzania czasu. Po-

przez bal karnawałowy zaszcze-

piliśmy ideę pomagania  

w Świdniku. Inne organizacje  

w Świdniku zaczęły również po-

dejmować akcje o podobnym 

charakterze – zaznaczył Andrzej 

Kuchta przewodniczący organi-

zacji związkowej w „PZL-

Świdnik”.   

Na balu karnawałowym obec-

ny był również szef lubelskiej So-

lidarności wraz z małżonką.   

- Warto organizować takie ak-

cje. Można pokazać, że NSZZ 

Solidarność kontynuuje piękną 

tradycję i włącza się  

w szlachetne inicjatywy, aby po-

móc potrzebującym. Solidarność 

podejmuje różne dzieła – powie-

dział Marian Król Przewodniczą-

cy Zarządu Regionu Środkowo-

Wschodniego NSZZ Solidarność. 

Impreza została zorganizowa-

na przez Komisję Międzyzakła-

dową NSZZ Solidarność WSK 

„PZL-Świdnik” S.A. 

 

Tomasz Kupczyk 

Fot. Głos Świdnika 
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Sprostowanie 
 

W numerze 8 Głosu Związ-

kowca w art. pt. Podsumowanie 

ferii z Solidarnością, na stronie 3 

podane jest, że w maju br. odbę-

dzie się 8. Rodzinny Rajd Rowe-

rowy, a faktycznie będzie 9. Za 

pomyłkę redakcja przeprasza.  

1 marca w siedzibie Regionu 

Środkowo-Wschodniego NSZZ 

Solidarność odbyło się spotkanie 

z przedstawicielami organizacji 

związkowych z Lublina, Świdnika  

i Łęcznej. Z działaczami związko-

wymi o bieżących sprawach 

związkowych rozmawiali prze-

wodniczący Regionu Marian Król  

i wiceprzewodniczący Marek Wą-

torski. 

Warto rozmawiać 

 

 
 

 

Serdeczne wyrazy żalu  

i współczucia  

Zbigniewowi  

Wojciechowskiemu 

z powodu  śmierci 

MAMY  

składają 

Przewodniczący  

oraz Związkowcy z Regionu 

Środkowo-Wschodniego NSZZ 

„Solidarność”.  

Na Ukrainie w Hucie Pieniac-

kiej odbyły się uroczystości po-

święcone rocznicy zbrodni doko-

nanej na ludności polskiej. 75 lat 

temu 28 lutego ukraińscy nacjo-

naliści zamordowali kilkuset 

mieszkańców miejscowości. Przy 

pomniku poświęconym ofiarom 

Obchody  

w Hucie Pieniackiej 

zebrali się świadkowie tamtych 

wydarzeń, rodziny pomordowa-

nych, członkowie Stowarzysze-

nia Huta Pieniacka, a także 

przedstawiciele polskich władz 

oraz Instytutu Pamięci Narodo-

wej. Wszyscy uczestniczyli we 

wspólnej ekumenicznej modli-

twie. 

 

Źródło: IPN Lublin 
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III Ogólnopolskie Forum Kobiet NSZZ "Solidarność" 

 Regionalna Sekcja Kobiet 

NSZZ „Solidarność” oraz Krajowa 

Sekcja Kobiet NSZZ „Solidarność” 

zapraszają na III Ogólnopolskie 

Forum Kobiet, które odbędzie 

się  w dniach 17-18 czerwca br.  

w Lublinie. 

Zgłoszenia do 30 kwietnia br. 

można przesyłać za pomocą for-

mularza do-

stępnego na  

stronie interne-

towej lubel-

skiej Solidar-

ności.  

 Forum Ko-

biet to inicjaty-

wa kobiet 

zrzeszonych w 

NSZZ 

„Solidarność”. 

Jest spotka-

niem cyklicznym, odbywającym 

się w różnych regionach Polski. 

Celem przedsięwzięcia jest dys-

kusja na temat roli kobiety  

w strukturach związku zawodo-

wego oraz w życiu społecznym. 

W ramach Forum planujemy 

promować wśród organizacji za-

kładowych zasady  równości 

szans kobiet i mężczyzn na ryn-

ku pracy, w tym zasadę jednako-

wego dostępu do edukacji, infor-

macji i zatrudnienia. Ma to wpły-

wać na niwelowanie problemów 

społecznych, takich jak bezrobo-

cie czy ubóstwo. Ponadto chce-

my uświadomić organizacjom 

związkowym,  że  poprzez elimi-

nację barier finansowych, socjal-

nych czy psychologicznych, 

utrudniających lub zniechęcają-

cych kobiety do brania pełnego 

udziału w życiu społecznym, 

wpływamy nie tylko na poprawę 

ich sytuacji, ale przede wszyst-

kich rozwój rodzin.  

Wydarzenie objęte jest hono-

rowym patronatem Małżonki 

Prezydenta RP Agaty Kornhau-

ser-Dudy. 
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Zapraszamy na Królewską 3 po odbiór 



Głos związkowca 9-10/2019 str. 14 



Głos związkowca 9-10/2019 str. 15  

Głos związkowca. e-Tygodnik Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”. 
Wydaje: Biuro Informacyjne Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”, 20-109 Lublin, ul. Królewska 3, tel. 53-208-11  

e-mail: biuletyn.lublin@solidarnosc.org.pl, www.solidarnosc.org.pl/lublin. 

Redakcja: Agnieszka Kosierb, Renata Lesicka, Tomasz Kupczyk  

Redakcja zastrzega sobie prawo opracowywania wszystkich tekstów. 

Białostockie CBA 

zatrzymało cztery 

osoby działające  

w zorganizowanej 

grupie przestępczej. 

Sprawa dotyczy nielegalnego 

handlu lekami. Lekarstwa warte 

blisko 140 milionów złotych wy-

transferowano poza granice Pol-

ski. Medykamenty znajdowały 

się na ministerialnej liście leków 

zagrożonych brakiem dostępno-

ści w kraju. 

06.03.2019 

4,9 % 
Tyle wyniósł produkt krajowy 

brutto  w IV kwartale 2018 r.  

(wstępny szacunek)  

Źródło: GUS 

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. 


