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40. rocznica protestu nauczycieli
na Lubelszczyźnie
2 grudnia 2021 r., z inicjatywy
Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu ŚrodkowoWschodniego NSZZ „Solidarność"
oraz Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie
odbyło się szczególne spotkanie
z okazji 40. rocznicy protestów
nauczycieli Lubelszczyzny przeciwko władzy komunistycznej.
Naszymi gośćmi były Panie:
Janina Szymajda oraz Lucyna
Duma – jedne z organizatorek
protestu w 1981 roku, członkinie
Regionalnego Komitetu Strajkowego Szkół. W trakcie transmitowanej za pośrednictwem mediów społecznościowych rozmowy obie Panie opowiedziały
o tym niemającym precedensu
w historii Lubelszczyzny i Polski
wydarzeniu. Widzowie mogli zapoznać się z realiami polskiej
oświaty w latach 1980-1981 oraz
postulatami strajkujących nauczycieli, zakładającymi m.in.
uspołecznienie systemu szkolnego oraz nauczanie prawdy
w ramach przedmiotów humanistycznych.
Forma strajku była wyjątkowa,
gdyż nauczyciele protestujący
w dniach 19 XI-2 XII 1981 roku nie
przerywali pracy, lecz organizowali specjalne zajęcia dla młodzieży,
na których nauczano prawdziwej
historii, dotykano problemów moralnych, socjologicznych, wychowawczych czy ekonomicznych.
W zajęciach brali udział wykłaGłos związkowca 40-41/2021

dowcy i studenci lubelskich
uczelni, głównie KUL oraz duchowni. Dla władzy komunistycznej ta forma protestu była szczególnie niebezpieczna, a informacja o proteście stała się głośna
w całej Polsce. Podpisane 2
grudnia wstępne porozumienie
z władzami było sukcesem Solidarności, jednak jego realizację
zniweczyło wprowadzenie stanu
wojennego.
Spotkaniu towarzyszyło rozstrzygnięcie wojewódzkiego konkursu szkolnego „Nasz jest ten
dzień", w ramach którego uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych wykonywali prace, mające upamiętnić wydarzenia sprzed 40 lat.

Niezwykle ciekawe, estetyczne i wartościowe merytorycznie
prace uczniów zostały nagrodzone.
Czołowe miejsca w dwóch kategoriach zajęli:
SZKOŁY
POSTAWOWE:
1. Oliwier Janoszczyk, Jakub
Łakota, Bartosz Mroczek, Szymon Jurak, Szkoła Podstawowa
nr 2 im. O. Kolberga w Opolu
Lubelskim, opiekun: p. Agata
Wesołowska-Błażejczyk
(gra
planszowa)
2. Jan Furgał, Szymon Jachnicki, Szkoła Podstawowa nr 51 im.
Jana Pawła II w Lublinie, opiekun: p. Agnieszka Podlecka;
(wystawa)
3.
Anna
Madejek,
Amestr. 1

lia Świtała, Szkoła Podstawowa
nr 2 im. O. Kolberga w Opolu
Lubelskim, opiekun: p. Agata
Wesołowska-Błażejczyk
(gra
planszowa)
Wyróżnienie: Magdalena Marzec,
Szkoła
Podstawowa
w Granicach, opiekun: p. Marzenna Nowakowska (obraz na
płótnie)
SZKOŁY PONADPODSTAWOWE:
1. Mateusz Tomiło, XIV Liceum
Ogólnokształcące im. Z. Herberta w Lublinie, opiekun: p. Małgorzata Sidor; (gra planszowa)
2. Adrianna Adamczyk, Julia Barańska, Julia Walewska, Patrycja Widomska, XXIV LO w ZS nr
5 im. Jana Pawła II w Lublinie,
opiekun: p. Anna SzymczykFurgał;
(lekcja,
konspekt)
3. Wiktoria Świś, XIV Liceum
Ogólnokształcące im. Z. Herberta w Lublinie, opiekun: p. Małgo-
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rzata Sidor. (prezentacja multimedialna).
Wszystkim uczestnikom i ich
opiekunom serdecznie dziękujemy i gratulujemy!
W ramach obchodów 40. rocznicy „Protestów Nauczycieli Lubelszczyzny Przeciwko Władzy
Komunistycznej w 1981 r."
w dniu 3 grudnia 2021 r.
o godz. 19.00 w Archikatedrze
Lubelskiej została odprawiona
msza św. w intencji żyjących
i zmarłych uczestników tego protestu.
Mszy św. przewodniczył ks.
biskup Ryszard Karpiński, a słowo do zebranych wygłosił proboszcz Adam Lewandowski. We
mszy św. udział wzięli uczestnicy
protestu m.in. Janina Szymajda,
Lucyna Duma, Ignacy Czeżyk,
Helena i Jan Miturscy, Ewa Zwolińska, Małgorzata i Waldemar

Sobieszczukowie, a także władze
oświatowe reprezentowane przez
Teresę Misiuk Lubelskiego Kuratora Oświaty. Związkowców z Regionu
Środkowo-Wschodniego
NSZZ „Solidarność” reprezentował przewodniczący Marian Król
oraz wiceprzewodniczący Marek
Wątorski.
We mszy św. uczestniczyły
również poczty sztandarowe Regionu
Środkowo-Wschodniego
NSZZ oraz Regionalnej Sekcji
Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność”.
Składamy serdeczne podziękowania Patronom Honorowym:
Ministrowi Edukacji i Nauki Przemysławowi Czarnkowi, Wojewodzie
Lubelskiemu
Lechowi
Sprawce, Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty Teresie Misiuk,
Instytutowi Andersa.
Bartłomiej Czajka
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Nie żyje zasłużony działacz NSZZ „Solidarność”

Julian Dziura

Julian Dziura urodził się 8
kwietnia 1935 r. w Moniakach k.
Kraśnika. W 1965 r. ukończył
Technikum Mechaniczne dla
Pracujących przy Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie
(FSC).
Od 1952 do 1953 r. pracownik
WSK Świdnik (od 1957 r. WSK
PZL Świdnik), na przełomie
kwietnia i października 1953 r.
powołany do hufca pracy Służba
Polsce przy budowie linii kolejowych na Górnym Śląsku, w latach 1954-1959 pracownik Kraśnickiej Fabryki Wyrobów Metalowych, od 1960 do 1991 r. FSC.
26 czerwca 1959 r. uczestnik
zamieszek ulicznych w Kraśniku
Fabrycznym
(funkcjonariusze
Milicji Obywatelskiej zlikwidowali
lokalne miejsce kultu religijnego;
w odwecie m.in. obrzucono kamieniami posterunek MO), 2 lipca 1959 r. aresztowany, skazany
na 1,5 roku więzienia, osadzony
w Zakładzie Karnym (ZK) w Nisku, Przemyślu oraz Obozie Pracy Więźniów w Medyce k. Przemyśla.
W okresie od 12 do 14 lipca
1980 r. współorganizator strajku
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w FSC, członek zespołu negocjacyjnego.
Od września 1980 r.
w Solidarności, do
stycznia 1981 r. wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie Komisji
Zakładowej
(KZ)
w FSC; od listopada
1980 do kwietnia
1981 r. członek Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego (MKZ) Regionu
w kwietniu i maju
1981 r. delegat na
I Walne Zebranie Delegatów (WZD) Regionu Środkowo-Wschodniego, członek Zarządu Regionu (ZR).
13 grudnia 1981 r. internowany w Ośr. Odosobnienia we Włodawie i Lublinie, zwolniony 24
lipca 1982 r. W latach 1983-1987
wiceprzewodniczący Rady Pracowniczej FSC. Od listopada
1984 r. koordynator Tymczasowego Komitetu Założycielskiego
(TKZ). Od 8 do 9 czerwca 1987 r.
zatrzymany na ok. 38 godz.
w areszcie Rejonowego Urzędu
Spraw Wewnętrznych (RUSW)
na czas wizyty Jana Pawła II
w Lublinie. 23 lutego 1987 r.
ukarany przez kolegium ds. wykroczeń grzywną za zbieranie
podpisów pod apelem podziem-

nej „Solidarności”; 1 lipca 1988 r.
ukarany przez kolegium ds. wykroczeń grzywną za udział w niezależnych uroczystościach 3 maja
w Lublinie. We wrześniu 1988 r.
współinicjator złożenia do Sądu
Wojewódzkiego wniosku o rejestrację „Solidarności” w FSC, następnie odwołania do Sądu Najwyższego (oddalonego w listopadzie 1988 r.).
W 1989 r. delegat na II Walne
Zgromadzenie Delegatów (WZD)
Regionu Środkowo-Wschodniego.
W lipcu 1990 r. w wyniku konfliktów
w strukturach zakładowych wystąpił z Solidarności. Od września
1990 r. członek Związku Zawodowego Inżynierów i Techników, od
grudnia 1990 do 1992 r. przewodniczący Zarządu. Od 1991 r. na
emeryturze.
Autor wspomnień Słowa przemijają, czyny pozostają (Lublin
2005).
W okresie od 1988 do 1989 r.
rozpracowywany przez Wydz. V
Wojewódzkiego Urzędu Spraw
Wewnętrznych (WUSW) w Lublinie w ramach Sprawy Operacyjnego
Rozpracowania
(SOR)
krypt. Działacze oraz Sprawy
Operacyjnego
Rozpracowania
(SOR) krypt. Julek.
Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności 25 września
2017 r.
Zmarł 30 listopada 2021 r.

Serdeczne wyrazy współczucia

Rodzinie
Śp. JULIANA DZIURY
składa
Przewodniczący oraz Związkowcy
z Regionu Środkowo-Wschodniego
NSZZ „Solidarność”
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Naruszenia praw pracowniczych.
Największy problem?
Zrzeszanie się i zakładanie związków zawodowych!
CBOS opublikował komunikat
na temat naruszenia praw pracowniczych. W sondażu zrealizowanym w październiku pracownia pytała zarówno o naruszenia
praw pracowniczych, jak i pracę
w tzw. szarej strefie.
Jak wynika z badania przeprowadzonego przez CBOS, aż
40% pracowników twierdzi, że
w ich miejscach pracy nie ma
swobody zrzeszania się w związkach zawodowych lub ich zakładania. Odsetek ten wzrósł o 15
punktów względem poprzedniego sondażu sprzed dwóch lat
i jest najwyższy z dotychczas
rejestrowanych (od 2003 roku).
Wśród innych naruszeń praw
pracowniczych
odnotowano:
przedłużony czas pracy bez wynagrodzenia
(8%
badanych),
zmuszanie do pracy
w nieprzepisowych warunkach
(7% badanych zgłosiło takie naruszenie), składka na ZUS odprowadzana od części wynagrodze-

nia lub wcale nieodprowadzana
(6% badanych), nieregularne
wypłacanie pensji (2%).
W komunikacie pracowni
zaznaczono, że "do wszystkich
rodzajów naruszeń praw pracowniczych, których dotyczyło
pytanie – poza przymuszaniem
do pracy w nieprzepisowych
warunkach – rzadziej dochodzi

w zakładach, w których są
związki zawodowe.
Wskazano zarazem, że należy jednak mieć na uwadze, że
może to wynikać nie tylko z samej obecności związków zawodowych, ale również ze specyfiki
zakładów, w których pracownicy
mają możliwość do nich należeć.
www.tysol.pl
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Wyrazy żalu i współczucia

Kol. Wiesławie Stec

Wiesławie Stec

Przewodniczącej Regionalnej Sekcji
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ

Przewodniczącej
Regionalnej Sekcji
Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność”

z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ

składają

składa

Koleżanki i Koledzy
z Organizacji Międzyzakładowej
Pracowników Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność”
z Przewodniczącą Martą Gocłowską
oraz z Organizacji Międzyzakładowej nr 2
Pracowników Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność”
z Przewodniczącą Iwoną Kręglicką

Przewodniczący
oraz Związkowcy
z Regionu
Środkowo-Wschodniego
NSZZ „Solidarność”
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Mikołajkowy rajd rowerowy
Jak zapowiedzieli, tak zrobili!
Mikołajkowy rajd rowerowy to już
historia. Jak widać na zdjęciach,
uczestnicy bawili się przednio!
I już zapowiadają kolejny wypad, najprawdopodobniej 18
grudnia br., na szczegóły czekamy :)
Red.
foto: A. Krawczyk
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