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Misja kapłana

Jak Ksiądz odkrył swoje powołanie
do
kapłaństwa?
To jest pewna tajemnica. Pojawił się wewnętrzny głos, który
z początku nie był jasny, miałem
obawy i wątpliwości. Gdy zacząłem studia, to po trzech, czterech
latach doszedłem do wniosku, że
kapłaństwo to moja droga
i powołanie.
W jakich okolicznościach
Ksiądz zetknął się z Solidarnością?

Zawsze starałem się być wsparciem dla „Solidarności” we
wszystkich możliwych obszarach i w różnych odcinkach czasowych – mówi ks. prał. Zbigniew Kuzia, Regionalny Duszpasterz
Ludzi Pracy, w rozmowie z Tomaszem Kupczykiem.

Z „Solidarnością” zetknąłem
się zanim formalnie powstała. Na
Lubelszczyźnie wybuchły strajki
określane mianem Lubelskiego
Lipca 1980. To było dla mnie
wielkie przeżycie. Wcześniej słyszałem m.in. o Poznańskim
Czerwcu ’56, strajkach w Radomiu i Ursusie ‘76, aż w końcu
zaprotestowali robotnicy w naszym regionie.
Cały wywiad, w majowym
wydaniu Czasu Solidarności.

Spotkania związkowe
W dniach 24 i 25 kwietnia br.
w siedzibie lubelskiej Solidarności
odbyło się spotkanie przewodniczących organizacji związkowych
z Lublina, Łęcznej i Świdnika.
Tematem spotkania były m.in.
kwestia rozwoju związku, zapoznanie z elektroniczną obsługą
organizacji związkowych oraz
sprawy bieżące.
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Sprostowanie
W numerze 16 Głosu Związkowca, z 18 kwietnia br. na str.
4, w artykule pt. Jubileusz kapłaństwa, nie podano daty obchodów 35-lecia kapłaństwa ks.
Eugeniusza
Zarębińskiego.
Uroczystości opisane w artykule miały miejsce 15 kwietnia
2018 roku. Za brak sprecyzowania redakcja przeprasza.

Region
Środkowo-Wschodni
NSZZ „Solidarność”, Fundacja
„Ruchu Solidarności Rodzin”,
sponsor POLBRUK S.A, partnerzy: WORD Lublin, Klub Rowerowy Maksimum zapraszają sympatyków jednośladów w każdym wieku, na wyjątkową, rodzinną, niedzielną, rowerową imprezę integracyjną pod hasłem: „Bezpieczny
rower”.
To już 9 edycja rajdu. Spotykamy się 19 maja w niedzielę
o godz. 12:00 na placu Łokietka
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przed ratuszem miejskim w Lublinie. O 12:15 wyruszamy w trasę
aby aktywnie spędzić czas łącząc
wyjątkową zabawę, wspaniałą
atmosferę peletonu rowerzystów
Lublina z bezpieczeństwem korzystania
z
jednośladów.
Uczestnicy rajdu mają do wyboru
jedną z trzech tras przejazdu
(patrz mapa). Nasz rajd to impreza dla każdego. To pozytywna
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promocja jednośladów w przestrzeni publicznej Lublina. Na
mecie wypoczniemy podczas rodzinnego festynu Solidarności
nad Zalewem Zemborzyckim
w Ośrodku Słoneczny „Wrotków”.
PROGRAM FESTYNU:
1. Występy grup szkolnych i solistów. Repertuar słowno-taneczno
-muzyczny.
Dobra
muzyka
2. Prowadzenie zabaw dla dzieci

przez
animatorów
kultury
3.
Konkursy
z
nagrodami
4. POKAZY: pierwszej pomocy
medycznej, strażackie, wojskowe
sztuki militarnej, masażu i rehabilitacji.
5.
Symulatory
drogowe
6.
Stoiska
wystawiennicze
WORD Lublin, Poleskiego Parku
Narodowego, Nadleśnictw Lasów
Państwowych.
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Komisja Krajowa: "Nie możemy się zgodzić
na wykorzystywanie nauczycieli
do celów politycznych"
Komisja Krajowa: NSZZ Solidarność dokonując oceny stanu
realizacji postulatów naszego
Związku zawartych w stanowisku 13/18 z dnia 11.12.2018 r,
a także prowadzonych działań
protestacyjnych stwierdza:
Porozumienie w sprawie podwyżek dla nauczycieli, podpisane
przez przedstawicieli Krajowej
Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ Solidarność, w istotnej części jest realizacją stanowiska
ubiegłorocznego Krajowego Zjazdu Delegatów oraz postulatów
zgłoszonych w trakcie prowadzonego sporu zbiorowego. Dzięki
temu porozumieniu nauczyciele
otrzymają podwyżkę wynagrodzeń: 5 proc. od stycznia i 9,6
proc. od września bieżącego roku,
dodatek za wychowawstwo w wysokości nie mniejszej niż 300 zł.
Odstąpiono również od niekorzystnych zmian w karcie nauczyciela. To duży sukces oświatowej
„Solidarności”.
W wysoce niezadowalającym
stopniu realizowany jest postulat
wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich pozostałych grup zawodowych, zatrudnionych w sferze finansów publicznych. Solidarność
reprezentuje wszystkie grupy zawodowe,
a większość z nich nie miała waloryzowanych wynagrodzeń od
2010 roku. Dlatego porozumienie
zawarte dla pracowników oświaty
jest zaledwie jednym z etapów
naszych działań.
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Domagamy się od rządu stworzenia systemowego mechanizmu wzrostu wynagrodzeń w sferze finansów publicznych, związanego bezpośrednio ze stanem
gospodarki i wzrostem PKB. Domagamy się od rządu zintensyfikowania negocjacji prowadzonych w zespołach roboczych,
których celem jest wypracowanie
porozumień dla realizacji postulatów Związku, nazwanych potocznie
„piątką
Solidarności”.
Domagamy się:
1. Systemowego rozwiązania
wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich pracowników sfery finansów
publicznych,
2. Wprowadzenia kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu
na wiek,
3. Odmrożenia wskaźnika naliczania zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych,
4. Systemowego rozwiązania stabilizującego ceny energii oraz

wsparcia dla przemysłu energochłonnego,
5. Wyłączenia z minimalnego
wynagrodzenia dodatku za wysługę lat.
Odnosząc się do zawieszonego przez ZNP i FZZ strajku
w oświacie, nie wolno nam pominąć faktu nieodpowiedzialnie
prowadzonej akcji strajkowej
o nierealne roszczenia. Podzielono w ten sposób środowisko pracowników oświaty i rozbudzono
wygórowane oczekiwania finansowe, co doprowadziło do odwrócenia sympatii społecznych
od nauczycieli i obniżenia ich
prestiżu zawodowego.
NSZZ Solidarność jest związkiem odpowiedzialnym, konsekwentnie realizującym swoje cele
i oczekiwania członków. Nie możemy się zgodzić na wykorzystywanie do celów politycznych nauczycieli i pracowników oświaty,
czego przykładem są działania
ZNP, FZZ i części samorządów.
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Śmierć i cierpienia

Co roku na świecie dochodzi do
ponad stu dwudziestu milionów
wypadków przy pracy. Dwieście
dwadzieścia tysięcy osób traci życie. W Polsce liczba wypadków
przy pracy rocznie oscyluje w skali
osiemdziesięciu tysięcy. Wskaźniki
te ulegają zmianie, ale nie przekraczają stu tysięcy, co w latach dziewięćdziesiątych było niechlubną
normą.
Najwięcej wypadków ciężkich,
śmiertelnych, co roku niezmiennie
odnotowywanych jest w górnictwie, budownictwie i przemyśle
przetwórczym. Około siedemdziesiąt tysięcy wypadków ma miejsce
w szkołach z udziałem uczniów,
w tym ponad pięćdziesiąt śmiertelnych, oczywiście w okresie jednego roku. Ofiarami zdarzeń wypadkowych w szkołach – specyficznych zakładach pracy, są także
nauczyciele i inne osoby pracujące
w oświacie (około czterech tysięcy
rocznie).
Do najczęściej występujących
przyczyn wypadków przy pracy

należą: nieprzestrzeganie podstawowych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
nieprawidłowy,
sprzeczny z wymogami bhp stan maszyn,
urządzeń, rusztowań,
pomieszczeń
pracy,
rutyniarskie
wykonywanie zadań i niczym
nieuzasadniony pośpiech. Coraz
częściej zespoły powypadkowe
analizujące okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy
(zdarzeń wypadkowych) sygnalizują nadmierny stres w pracy,
spowodowany nadmiarem obowiązków, fatalnymi relacjami międzyludzkimi – jako jedną z przyczyn analizowanego wypadku
przy pracy. Niestety, kodeks pracy nie wymienia w ustawowym
katalogu obowiązków pracodawcy
w sferze ochrony zdrowia i życia

pracowników konieczności przeciwdziałania nadmiernemu stresowi w pracy, co w konsekwencji
sprowadza się często do ciężkiego
schorzenia lub śmierci pracowników,
osób
zatrudnionych.
Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy przypada 28
kwietnia. Ma wymiar międzynarodowy. Decyzję w tej sprawie podjęła 1997 roku Grupa Robocza ds.
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Międzynarodowej
Konfederacji
Wolnych Związków Zawodowych.
Zapalona świeca stała się symbolem tego dnia i pamięci o zmarłych
w wypadkach przy pracy. Tego
dnia, Niezależny Samorządny
Związek Zawodowy „Solidarność”
organizuje różnorakie seminaria,
szkolenia, spotkania poświęcone
tematyce wypadkowej. Nie zapominamy o modlitwie za zmarłych,
poszkodowanych w wypadkach
przy pracy.
Kazimierz Pasternak
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