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Pikieta w  Warszawie 

Lublin 

Prezydent RP sprawdził się  

W Zakopanem odbyło się 

dwudniowe posiedzenie Komisji 

Krajowej NSZZ Solidarność. 19  

i 20 lutego br. delegaci poruszyli 

temat m.in. zbliżających się wy-

borów prezydenckich i kwestię 

poparcia Andrzeja Dudy.  

Związkowcy pozytywnie ocenili 

dotychczasową współpracę  

z głową państwa i stwierdzili, że 

prezydent wywiązał się z podpi-

sanej w maju 2015 r. Umowy 

programowej. Co prawda nie 

udało się zrealizować postulatu 

dotyczącego emerytur stażo-

wych, ale to zależało również od 

innych podmiotów polityki.   

Sztandarowe założenia zostały 

jednak  urzeczywistnione. Prze-

de wszystkim przywrócono po-

przedni wiek emerytalny, udzie-

lono wsparcia rodzinom wycho-

wującym dzieci i znacznie pod-

wyższono minimalne wynagro-

dzenie za pracę. Podczas obrad 

zaznaczono, że również spełnio-

ne zostały postulaty, które nie 

były zawarte w umowie, np. zli-

kwidowanie syndromu pierwszej 

dniówki, ograniczenie handlu  

w niedzielę i wprowadzenie plu-

ralizmu związkowego w służbach 

mundurowych.  

W Zakopanem spotkał się 

również zespół zajmujący się 

sprawą Castoramy. Ustalono, że 

przed sklepami Castoramy,  

w których doszło do zwolnień 

funkcyjnych działaczy związko-

wych, odbędą się pikiety. Termin 

protestów zostanie ogłoszony  

w najbliższym czasie. Planowane 

jest również spotkanie Piotra Du-

dy z ambasadorem brytyjskim, 

gdyż właścicielem Castoramy 

jest brytyjski koncern Kingfisher.  

                                              T.K. 

Fot. Komisja Krajowa 
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Marian Król przewodniczącym WRDS  

Od 29 stycz-

nia br. prze-

wodniczącym 

Wojewódzkiej 

Rady Dialogu 

Społecznego Województwa Lubel-

skiego jest Marian Król – szef Re-

gionu. W najbliższych miesiącach 

priorytetem WRDS będzie obszar 

służby zdrowia, a także kształce-

nie zawodowe.  

- Przez najbliższe pół roku Wo-

jewódzka Rada Dialogu Społecz-

nego będzie zajmować się szero-

ko rozumianą sprawą służby 

zdrowia. To są kwestie związane 

z funkcjonowaniem sieci szpitali  

i niedoboru kadr, np. brakuje pie-

lęgniarek i lekarzy. Pacjenci zbyt 

długo czekają na specjalistów. 

Marszałek województwa lubel-

skiego próbuje wdrożyć program 

naprawczy.  

 Drugim głównym obszarem 

dyskusji na WRDS będzie - 

zgłaszany przez wszystkich - 

problem kształcenia zawodowe-

go – powiedział Król.  

Wojewódzką Radę Dialogu 

Społecznego Województwa Lu-

belskiego tworzą cztery strony: 

samorządowa, rządowa, pra-

cowników i pracodawców. Od 13 

grudnia 2019 r. przewodniczą-

cym WRDS WL był Lech Spraw-

ka, Wojewoda Lubelski. 

T.K. 

Zebranie Sekcji Ochrony Zdrowia 

19 lutego br. w siedzibie lubel-

skiej Solidarności odbyło się ze-

branie Regionalnej Sekcji Ochro-

ny Zdrowia NSZZ Solidarność. 

 Jak powiedział przewodniczący 

Sekcji Marek Chmielewski podnie-

sienie płacy minimalnej do 2600 zł 

nie każdego pracownika satysfak-

cjonuje.  

- Wraz z początkiem br. jed-

nym z ważniejszych problemów, 

są wątpliwości związane z obo-

wiązywaniem ustawy o minimal-

nym wynagrodzeniu, które zostało 

podniesione do 2600 zł. Nie dało 

to jednak zamierzonego efektu dla 

większości pracowników - zazna-

czył Chmielewski.  

Podczas obrad rozmawiano 

również o tym, co się dzieje aktu-

alnie w branży. W spotkaniu 

uczestniczył również dyrektor De-

partamentu Zdrowia i Polityki Spo-

łecznej Urzędu Marszałkowskiego 

Piotr Matej. 

- Gościliśmy dyrektora, aby 

omówić aktualny stan projektów 

programów naprawczych i re-

strukturyzacyjnych szpitali mar-

szałkowskich. Chodzi przede 

wszystkim o cztery 

szpitale lubelskie: 

Neuropsychiatryczny, 

Samodzielny Publicz-

ny Szpital Wojewódzki 

im. Jana Bożego, Wo-

jewódzki Szpital Spe-

cjalistyczny im. Stefa-

na Kardynała Wyszyń-

skiego oraz COZL. 

Ten ostatni ma proble-

my związane m.in.  

z otwieraniem nowych 

oddziałów, a także  

z pozyskiwaniem 

środków na końcowe 

wyposażenie budynku 

– powiedział Marek 

Chmielewski.  

Związkowcy chcą 

prowadzić przede 

wszystkim dialog z 

władzami odpowie-

dzialnymi za służbę 

zdrowia i dołożą 

wszelkich starań w 

obronie godnej płacy 

oraz dobra pacjenta. 

                             T.K.   
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Sztab protestacyjny w Warszawie 

Walka o prawa pracownicze  

w Castoramie trwa! 14 lutego  

w Warszawie odbyło się zebranie 

sztabu protestacyjnego. Uczestni-

kiem spotkania był szef lubelskiej 

Solidarności Marian Król, który 

odniósł się do sytuacji.  

- Na spotkaniu były podjęte 

robocze propozycje dalszych 

działań. Dopiero na najbliższym 

posiedzeniu Komisji Krajowej  

w Zakopanem, zapadną decyzje  

o konkretnych działaniach ws. 

Castoramy. Pracodawca nie jest 

łatwy, żeby go zaskoczyć nie bę-

dziemy ujawniać naszej strategii – 

powiedział przewodniczący. 

Jednym ze zwolnionych pra-

cowników jest Zbigniew Twarde-

usz, przewodniczący Organizacji 

Oddziałowej NSZZ Solidarność  

w Castorama Lublin. Marian Król 

wyraził nadzieję, że sprawiedli-

wość stanie po stronie pokrzyw-

dzonego działacza związkowego.  

- Ufam, że sąd przywróci go 

po pierwszym wyroku do pracy. 

Jeśli pracodawca będzie się od-

woływał do wyższej instancji, to 

już jego problem – zaznaczył 

Król.  

W zeszłym roku Zarząd Ca-

storamy dopuścił się rażącego 

łamania przepisów prawa i bez-

podstawnie dyscyplinarnie zwol-

nił z pracy dziewięciu działaczy 

związkowych. Pracodawca podjął 

decyzję o zwolnieniach po tym, 

jak pracownicy wpisali na porta-

lach społecznościowych krytycz-

ne komentarze na temat sytua-

cji załogi w firmie. 

                            T.K. 

                                    Fot. Tysol 

Szkolenia 

związkowe 

17 lutego, w siedzibie lubel-

skiej Solidarności odbyło się 

szkolenie podstawowe z zakresu 

prawa związkowego. Zajęcia po-

prowadził mec. Bartłomiej Kozyr-

ski z Działu Prawnego Regionu 

Środkowo-Wschodniego NSZZ 

Solidarność. W wykładzie uczest-

niczyło ok. 30 osób. Z tego same-

go zakresu tematycznego, mec. 

Przemysław Gardynik przeprowa-

dził szkolenie  w Lubartowie, któ-

re odbyło się  14 lutego. 
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Zarządzanie ryzykiem  

psychospołecznym w środowisku pracy  

W dniach 6-9 lutego br. w Lu-

blinie odbyło się Seminarium mię-

dzynarodowe pt. Zarządzanie ry-

zykiem psychospołecznym w śro-

dowisku pracy.  

Wzięło w nim udział ponad 

pięćdziesiąt osób, większość sta-

nowili obcokrajowcy m.in. z Portu-

galii, Hiszpanii, Albanii, Słowenii, 

Słowacji i Czech. Z Polski uczest-

nikami byli związkowcy z 

Volkswagen Poznań, Bridgesto-

ne, a także liczni reprezentanci 

Sekcji Młodych m.in. z Regionu 

Podbeskidzie. Grupa lubelska 

składała się z 6 osób.   

W pierwszym panelu otwierają-

cym Seminarium wystąpił zastęp-

ca przewodniczącego lubelskiej 

Solidarności Marek Wątorski, któ-

ry przedstawił uczestnikom naj-

ważniejsze wydarzenia  historycz-

ne, które miały wpływ na losy na-

szej Ojczyzny i Europy. Podkreślił 

doniosłość strajków Lubelskiego 

Lipca, które jak pierwszy klocek 

domina, uruchomiły lawinę zmian, 

w krajach systemu komunistycz-

nego. 

W pierwszym panelu wystąpił 

też m.in. Józef Mozolewski, jako 

wiceprzewodniczący Europejskie-

go Centrum ds. Pra-

cowniczych (EZA),  

a jednocześnie prze-

wodniczący Zarządu 

Regionu Podlaskie-

go NSZZ Solidar-

ność.  

 Następny panel 

przeprowadził  psy-

cholog, trener i do-

radca zawodowy pan 

Mirosław Urban, któ-

ry udowodnił nam jak łatwo po-

pełnić błąd, w ocenie rzeczywi-

stości, jeżeli jesteśmy 

ukierunkowani przez 

grupę i mamy swoje 

utrwalone schematy 

myślowe. 

Kolejny panel był 

poświęcony wymianie 

doświadczeń między-

narodowych prezento-

wanych przez kolegów 

z Portugalii i Czech. 

Zakończył się on ćwi-

czeniami rozwoju intelektu, które 

poprowadził psycholog i doradca 

z Ośrodka Wsparcia Ekonomii 

Społecznej. 

Drugiego dnia była zorganizo-

wana wizyta studyjna w Charyta-

tywnym Stowarzyszeniu Niesie-

nia Pomocy Chorym Misericor-

dia, w Głusku, gdzie uczestnicy 

mogli zobaczyć różne formy 

wspierania  aktywności osób nie-

pełnosprawnych. Była to bardzo 

ciekawa wizyta, mogliśmy się 

pochwalić przed przedstawiciela-

mi, z różnych krajów, efektami 

pracy i porównywać je z do-

świadczeniami, z ich obszarów 

działalności. Od uczestników po-

jawiało się wiele pytań i mam na-

dzieję, że dobre polskie praktyki 

integracyjne padną na podatny 

grunt w innych krajach.  

 Pomoc słabszym jest jednym 

z celów działalności EZA i do-

brze, że mieliśmy piękny przy-

kład, jak współpraca wielu śro-
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dowisk może przynosić tak rewe-

lacyjne efekty, które mogą być 

wzorem dla innych, bardziej roz-

winiętych krajów UE. 

Po powrocie ze Stowarzysze-

nia Misericordia odbył się panel 

poświęcony przepisom prawnym 

regulującym bezpieczeństwo i 

zdrowie w pracy, z naciskiem na 

sferę psychologiczną i socjalną  

w różnych krajach UE. Oprócz 

wystąpienia gości międzynarodo-

wych bardzo ciekawe wystąpienie 

miała przewodnicząca Sądownic-

twa MOZ NSZZ Solidarność pani 

Edyta Odyjas, która profesjonal-

nie przekazała wiedzę, a jej obec-

ność i wsparcie mogliśmy odczuć 

podczas m.in. ubiegłorocznej ma-

nifestacji przed LUW.  

W kolejnym panelu omawiano 

przyczyny i społeczne skutki bra-

ku właściwego zarządzania ryzy-

kiem psychospołecznym w na-

szych miejscach pracy. Wskazy-

wano jak np. stres wpływa na 

zdrowie psychiczne i wydajność 

pracy oraz jak jego skutek - w po-

staci absencji - dezorganizuje 

pracę w firmach. Podawano kon-

kretne przykłady i liczby, które 

rzeczywiście zmuszają do prze-

myśleń. Każdy panel kończył się 

zadawaniem pytań i rzeczywiście 

bardzo wpływał na wymianę mię-

dzynarodowych doświadczeń.  

 Na zakończenie dnia udali-

śmy się do Europejskiego Domu 

Spotkań w Nasutowie, gdzie go-

ście mogli spróbować tradycyjnej 

lubelskiej kuchni, poznać naszą 

otwartość i gościnność. To była 

zarazem okazja do integracji. 

Czas mijał we wspaniałej, przyja-

cielskiej atmosferze i trudno było 

przyjąć, że trzeba przygotować 

się do  trzeciego dnia Semina-

rium.  

Tematem panelu otwierające-

go były zadania i obowiązki 

współczesnego pracodawcy dot. 

ryzyka psychospołecznego w 

wybranych krajach UE. Praco-

dawca był tylko jeden z Czech, 

bowiem zaproszeni pracodawcy 

krajowi chętniej opowiedzieliby o 

swoich prawach, niż obowiąz-

kach. W panelu oprócz gości 

międzynarodowych z Hiszpanii  

i Portugalii wystąpił nasz kolega 

Sławomir Nazaruk, jako przed-

stawiciel lubelskiego środowiska 

medycznego. 

W prezentacji przedstawił hi-

storię praworządności wywodzą-

cej się od poszanowania dekalo-

gu, poprzez pierwszą w Europie 

polską Konstytucję, pierwszego 

polskiego Rzecznika Praw Oby-

watelskich, po specyficzną dla 

naszego kraju Zakładową Spo-

łeczną Inspekcję Pracy, której 

kolega Sławek jest przedstawi-

cielem. Nawiązał on również do 

panelu otwierającego gdzie Ma-

rek Wątorski tłumaczył, iż  

w Polsce mamy dobre instru-

menty prawne, a gorzej jest  
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z interpretacją  prawa przez domi-

nującą stronę konfliktu. Wystąpie-

nie kolegi Sławka było meryto-

ryczne i wywołało lawinę sponta-

nicznych pytań związkowców  

z innych krajów UE. Prezentacja 

Sławka zburzyła nieprawdziwy 

obraz Polski, który jest przedsta-

wiany, przez obce nam ideowo 

koncerny multimedialne. Powstały 

dysonans poznawczy zmusił do 

refleksji czy rzeczywiście w na-

szym kraju panuje niepraworząd-

ność i dzieje się krzywda taka, 

jaką przedstawiają zagraniczne 

media.  

Chociaż tematu zainicjowane-

go przez kolegę Sławka starczyło-

by na kolejne tygodnie to Semina-

rium miało swoje ramy czasowe  

i kolejny panel poruszał w sposób 

praktyczny, sposoby radzenia so-

bie ze stresem oraz profilaktykę 

wypalenia zawodowego.  

W kolejnym panelu poruszano 

rolę społecznego dialogu pomię-

dzy pracodawcami, pracownikami 

oraz przedstawicielami związków 

zawodowych, aby zapewnić odpo-

wiednie warunki psychospołeczne 

w miejscu pracy. Zwracano uwa-

gę, że nie tylko pracodawca może 

krzywdzić pracownika, ale sytua-

cje odwrotne też się zdarzają. Wi-

ceprzewodniczący EZA Józef Mo-

zolewski podkreślał jak ważne jest 

zachowanie równowagi i dążenie 

do wzajemnego poszanowania 

praw każdej ze stron stosunku 

pracy.  

W następnym 

panelu poruszano 

kwestię międzynaro-

dowych, dobrych 

praktyk i doświad-

czeń w promowaniu 

bezpiecznego miej-

sca pracy. Były pre-

zentacje z różnych 

krajów UE – na ich podstawie 

mogliśmy poszerzyć nasze krajo-

we doświadczenia. Polskę repre-

zentowała zastępczyni kierowni-

ka Ośrodka Promocji i Wdrażania  

w Centralnym Instytucie Ochrony 

Pracy - Państwowy Instytut Ba-

dawczy pani Agnieszka Szczy-

gielska.  

 Było mnóstwo 

poruszanych tema-

tów, a dobór prele-

gentów i organiza-

cja były rewelacyj-

ne, co podkreślali 

wszyscy uczestnicy 

lubelskiego Semi-

narium. Całemu 

spotkaniu towarzy-

szyło przesłanie „że 

dobro powraca do 

osób, które się nim dzielą”.  

Na zakończenie trzeciego 

dnia zorganizowano zwiedzanie 

Lublina z przewodnikiem, który 

opowiadał o historii naszego mia-

sta. Od gości międzynarodowych 

padały różne pytania, na które 

wspólnie z przewodnikiem stara-

liśmy się odpowiadać. Jedno  

z pytań dotyczyło tematu rzeko-

mo wszechobecnego problemu 

ze smogiem, we wszystkich pol-

skich miastach. Wyjaśniłem, że  

w Lublinie mamy w większości 

ciepło systemowe i dogodne 

usytuowanie miasta na 7 wzgó-

rzach, a smogu i smoka to lepiej 

poszukać np. w Krakowie. Innym 

ciekawym pytaniem od Hiszpana 

było dlaczego jest tak zimno,  

a było wówczas -3 stopnie C, 

odpowiedziałem, że na początku 

lutego bywało -20 stopni C i 

śniegu po kolana. Rzeczywiście 

mógł on się poczuć jak nasi bo-

haterowie na wschodnich kre-

sach Związku Radzieckiego, bo 

różnice w temperaturach są po-

dobne. 

Takie spotkania są konieczne, 

aby pokazywać rzeczywistość,  

w której żyjemy. Przykładowo 

przez dziesięciolecia wmawiano 

nam, że Czechy i Słowacja są 

krajami laickimi, a fakty z którymi 

się spotkałem okazały się zupeł-

nie inne.   

Seminarium zakończyło się 

podsumowaniem, w niedzielę  

9 lutego. Kontakty mailowe  

i wspomnienia będą nam towa-

rzyszyć przez długi czas. Mimo 

że byłem na spotkaniach związ-

kowych w Brukseli, Słowacji oraz 

różnych miastach w Polsce, to 

wrażenia ze spo-

tkania w Lublinie 

pozostaną na 

długo i myślę, że 

będą inspirować 

do dalszych dzia-

łań, w różnych 

dziedzinach.  

Seminarium 

wskazało, jak 
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ważne jest podnoszenie naszych 

kompetencji, w tym językowych, 

aby doświadczenia społeczne  

i związkowe były przekazywane, 

w sposób bezpośredni nie znie-

kształcając ich treści.   

Seminarium udowodniło jak 

wiele nas wszystkich łączy i jak 

niewiele nas dzieli. Te różnice  

w poglądach można bardzo łatwo 

niwelować jeżeli założymy wza-

jemne poszanowanie a odniesie-

nia będziemy szukali w warto-

ściach ponadczasowych. Początki 

UE były budowane na warto-

ściach uniwersalnych oraz wspól-

nocie węgla i stali. Co z tego po-

zostało, oceńmy sami. 

Szczególne podziękowania 

składam na ręce organizatorów, 

którzy w organizację poświęcili 

miesiące swoich 

wysiłków, a efekt 

ich pracy był 

ogromny, co pod-

kreślali wszyscy 

uczestnicy. Nie 

sposób streścić w 

kilku zdaniach 

wydarzeń z 4 dni,  

a moje spostrze-

żenia są bardzo 

subiektywne i każdy z uczestni-

ków może mieć trochę odrębne. 

 Do organizatorów Se-

minarium należą: Funda-

cja NOWY STAW, Re-

gion Środkowo-Wschodni 

NSZZ Solidarność oraz 

EZA, przy współpracy 

Komisji Europejskiej.  

 EZA jest organizacją 

podkreślającą znaczenie 

wartości chrześcijańskich. 

W jej skład wchodzi ponad 60 

organizacji pracowniczych z 20 

krajów UE. Jednym z celów EZA 

jest edukacja, która służy inte-

gracji społecznej i zrozumieniu 

problemów społecznych, w roż-

nych krajach naszego kontynen-

tu. 

 

Pozdrawiam wszystkich, bar-

dzo zadowolony uczestnik Semi-

narium - Wojciech Rudzki. 
 

Fot. Europejski Dom Spotkań 

- Fundacja Nowy Staw 

 

19 lutego w kościele pw. św. 

Piotra Apostoła w Lublinie, spra-

wowana była Msza św. za Ojczy-

znę. W Eucharystii uczestniczył 

zastępca przewodniczącego lu-

belskiej Solidarności Marek Wą-

torski, wraz z pocztem sztandaro-

19 lutego 1979 – Ksiądz Jerzy 

otrzymuje nominację na duszpa-

sterza średniego personelu me-

dycznego w Warszawie. 

wym. Mszy św. przewodniczył  

i homilię wygłosił proboszcz pa-

rafii pw. Niepokalanego Poczę-

cia NMP ks. ppłk Andrzej Pier-

siak. Przed pomnikiem ks. Je-

rzego Popiełuszki zapalono zni-

cze.  

Msza św. za Ojczyznę 
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ABY PRZETRWAŁA PAMIĘĆ  

O LUDZIACH I WYDARZENIACH 

Jest 11 lutego 2020 roku. Sie-

dzę w Powiatowo-Miejskiej Biblio-

tece w Świdniku im. Anny Ka-

mieńskiej i delektuję się znakomi-

tą kawą, którą osobiście przygoto-

wał mi dyrektor biblioteki Pan 

Piotr Jankowski. Dołącza do nas 

Pan Andrzej Misiurski ze Świdnic-

kiej Strefy Historii. To oni, wspól-

nie z miejskimi Szkołami Podsta-

wowymi i Specjalnym Ośrodkiem 

Szkolno-Wychowawczym w Świd-

niku, zorganizowali Grę miejską; 

śladami historii naszego mia-

sta.  

 Oczekując na pierwszych 

uczestników konkursu, trudno nie 

powspominać o tych momentach    

z życia miasta, które pozostawiły 

trwały ślad w świadomości świdni-

czan. Jednym z nich jest sponta-

niczna, nietypowa forma protestu, 

jaką 38 lat temu były milczące 

spacery tysięcy ludzi, główną 

ulicą miasta, wtedy J. Sławińskie-

go, obecnie Niepodległości.  

Z okna biblioteki widzę duży frag-

ment tej ulicy, dziś mocno prze-

słonięty sypiącym, od dawna nie 

widzianym śniegiem. Przy kawie  

i ciastku żartujemy o tamtym cza-

sie, kiedy były i silne mrozy i hał-

dy śniegu wokół, a mieszkańcom  

marzył się  łyk prawdziwej, trud-

nej do zdobycia kawy. A przede 

wszystkim marzyli o promyku na-

dziei na odzyskanie wolności. 

 Nasze rozmowy zawieszamy, 

kiedy do sali wchodzi pierwsza, 

ośnieżona grupa uczestników 

konkursu. Po śnieżnej wyprawie 

szlakiem świdnickich murali, 

ilustrujących wydarzenia z okre-

su stanu wojennego, dotarli tutaj, 

by usłyszeć kilka zdań o tamtych 

wydarzeniach od posiwiałego już 

świadka  i uczestnika tego, smut-

nego dla Polski i miasta okresu. 

Mam zaledwie kilka, kilkanaście 

minut, by coś im przekazać. Więc 

opowiadam; jak trudno było wte-

dy waszym dziadkom, rodzicom, 

gdy do godnego życia brakowało 

wszystkiego. Puste sklepy, zaku-

py na kartki, wieczne kolejki                   

i kombinowanie od wieczora do 

rana. Jeszcze gorsze było, kiedy 

zniewalano ludzi poprzez, bez-

sensowne zakazy i nakazy, re-

presje i… brak nadziei. Takie 

życie budziło w nich wolę walki  

o wolność  i o zniesienie stanu 

wojennego. Na szczęście, wasi 

dziadkowie i babcie byli na tyle 

świadomi  i rozsądni, że nie ucie-

kali się do przemocy, tylko stoso-

wali formy wyważone, jednocze-

śnie solidarne, jak np. bojkot 

Dziennika TV, źródło sączącego 

kłamstwa i poniżającej dezinfor-

macji. Lecz wtedy, nawet takie 

spacery w spokoju i zadumie 

były -  zdaniem reżimu, niebez-

pieczne dla bezdusznej władzy. 

Toteż, wyciągano spośród spa-

cerujących osoby i wywożono je 

w mroźne noce daleko poza mia-

sto, karano kolegiami, a niektó-

rych internowano. Karano też za 

układanie krzyży z kwiatów lub 

zniczy, a nawet za noszenie  

w klapie znaczka Solidarności, 

względnie opornika tranzystoro-

Kwiaty składa przedszkolak Julek 
Fot. Alfred Bondos 

Uczniowie Szkół Podstawowych w Świdniku. Fot. Piotr Jankowski 
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wego. Mówię też pokrótce o swo-

im, trudnym położeniu podczas 

ukrywania się w WSK, w czasie, 

gdy mieszkańcy mojego miasta 

protestowali przez 10 dni, space-

rując pod pręgieżem i szykanami 

władzy.  

 O wszystkim wiedziałem od 

mojego łącznika, niezastąpionego 

śp. Janka Borysiuka. Bałem się  

o rodzinę, o ludzi, a oni byli radzi, 

że tej wszechmocnej władzy, nie 

udawało się mnie aresztować. Po 

10 dniach, kiedy zagrożono spa-

cerującym użycia działek wod-

nych, spacerów zaprzestano. Ale 

wieści, o protestujących świdni-

czanach, rozniosły się po Polsce  

i po świecie.  

JAN i JAŚ 

Jan Kaźmierczak – trener 

bokserów Avii i ówczesny dzia-

łacz „S” w Świdniku. To za jego 

pomysłem, świdniczanie wyszli na 

buntownicze spacery. Jan, prowo-

kował też władze układając np. na 

placu, w centrum miasta krzyże  

z kwiatów i zniczy. Za to był za-

trzymywany, wożony po Komen-

dach MO, szykanowany. A on, 

pragnął tylko być człowiekiem 

wolnym. Nie mógł pogodzić się  

z bezprawną sytuacją. Cierpiał. 

Pamiętam, jak przychodził do 

mnie na postój taxi. Schorowany, 

z trudem wsiadał do żuka i pytał; 

Jak myślisz, synu - doczekamy 

wolności? - Doczekamy Janie, 

doczekamy – pocieszałem, jak 

mogłem. Jan nie doczekał. Wkrót-

ce, z żoną Marią odeszli do Pana. 

Jaś, prawnuk Jana po prze-

mierzeniu szlaku murali patrio-

tycznych, z grupą młodzieży do-

tarł na spotkanie z nami. Jest 

dumny ze swego pradziadka. A 

my, cieszymy się, że tacy jak Jaś,                     

z kolejnego już pokolenia, idą śla-

dami nieugiętych, kochających 

wolność świdniczan. Czas ucieka. 

Chyba ostat-

nia już, siód-

ma grupa 

żegna się z 

nami by z 

biblioteki 

przejść do 

Strefy Historii 

na film o 

Świdnickich 

Spacerach. 

Jeszcze tylko 

pamiątkowe fotki. A ja myślę, jak 

dobrze, że mamy w Świdniku 

osoby, które od tylu lat kultywują 

pamięć o ludziach i wydarze-

niach historycznych. Za to, po 

prostu - dziękuję. 

Alfred Bondos 

Fot. Alfred Bondos 

                         Fot. Piotr Jankowski 
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Komunikat z posiedzenia Rady Krajowej Sekcji 

Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność 

W dniach 12 i 13 lutego 2020 

roku w Płocku obradowała Rada 

Krajowej Sekcji Oświaty i Wycho-

wania NSZZ Solidarność. 

Rada po raz kolejny wyraziła 

żądanie realizacji punktu VI. Poro-

zumienia podpisanego między 

Rządem RP a NSZZ Solidarność 

w dniu 7 kwietnia 2019 r. Punkt 

ten dotyczy opracowania i uzgod-

nienia ze związkami zawodowymi 

nowego systemu wynagradzania 

nauczycieli od 2020 roku.  

Przewodniczący Ryszard Prok-

sa podkreślił, że niewypełnienie 

przez stronę rządową podjętego 

zobowiązania, spowodowało 

spłaszczenie stawek minimalnego 

wynagrodzenia nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awan-

su zawodowego.  

Zdecydowana większość 

członków Rady opowiedziała się 

za koniecznością gruntownej no-

welizacji ustawy Karta nauczycie-

la w zakresie odpowiedzialności 

dyscyplinarnej. Przedstawiciele 

regionalnych sekcji oświaty i wy-

chowania z całego kraju wskazy-

wali na liczne nieprawidłowości 

pracy rzeczników i komisji dyscy-

plinarnych, a także na niepokoją-

ce zjawisko wywierania presji na 

ich pracę przez Rzecznika Praw 

Dziecka i niektórych kuratorów 

oświaty. W związku z tym, że 

przygotowanie propozycji zmian 

legislacyjnych w tym zakresie 

wymaga szerokiej związkowej 

debaty, a prace w Zespole  do 

spraw statusu zawodowego pra-

cowników oświaty przy MEN są 

w toku, Rada zdecydowanie opo-

wiedziała się za usunięciem  

w całości ust. 2a Art. 75 KN. 

Członkowie Rady sygnalizo-

wali problemy i nieprawidłowości 

dotyczące: powoływania komisji 

antymobbingowych w placów-

kach oświatowych, tworzenia 

tzw. „IPET-ów”, funkcjonowa-

nia  edukacji włączającej, wydat-

kowania środków na doskonale-

nie zawodowe, a także wprowa-

dzania centrów usług wspólnych 

przez samorządy. Ponownie 

wskazali na konieczność ustale-

nia właściwego miejsca i roli ro-

dziców w systemie oświaty.  

Rada KSOiW podtrzymała 

przyjęte przed wieloma laty   

i ciągle aktualne postulaty przy-

wrócenia Art. 88 KN dającego 

możliwość odchodzenia na eme-

ryturę po 30 latach pracy oraz 

objęcia przepisami KN wszyst-

kich nauczycieli.  

W drugim dniu gościem obrad 

był Minister Edukacji Narodowej 

Dariusz Piontkowski, który odpo-

wiadał na liczne pytania człon-

ków Rady. Na stronie interneto-

wej KSOiW została zamieszczo-

na relacja z przebiegu tej deba-

ty. 

Kolega Leszek Brzeski przed-

stawił projekt organizacji 800-

kilometrowej Narodowej Sztafety 

Wolności i Solidarności im. Jana 

Pawła II z Giewontu do Gdańska 

z okazji 40 rocznicy powstania 

naszego Związku. 

Rada przyjęła sprawozdanie  

z realizacji budżetu za 2019 rok  

i uchwaliła plan finansowy na 

2020 rok. 

 

Monika Ćwiklińska 

Rzecznik prasowy 

KSOiW NSZZ Solidarność 


