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Mobbing – kogo spotyka?

u niego zaniżoną ocenę poczucia przydatności zawodowej,
powodujące lub mające na celu
poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”. Międzynarodowa
Organizacja Pracy omawiane
zjawisko definiuje natomiast następująco: „mobbing to obraźliwe zachowanie poprzez mści-

(prekursora badań nad mobbingiem, zajmującego się problemem przemocy psychicznej w
miejscu pracy)  „mobbing to
proces nękania pracownika
trwający nie mniej niż 6 miesięcy, stosowany systematycznie
przynajmniej raz w tygodniu,
godzący w godność, osobowość
lub integralność psychiczną czy
fizyczną człowieka, stanowiący
zagrożenie dla jego zatrudnienia
oraz wpływający na pogorszenie
atmosfery i wydajności pracy”.
Uczestnicy szkolenia podkreślali, że bardzo potrzebne są te-

we, okrutne, złośliwe lub upokarzające usiłowanie zaszkodzenia jednostce lub grupie pracowników (...), którzy stają się
przedmiotem psychicznego dręczenia”. Według H. Leymann’a

go typu warsztaty. Dział szkoleń
ZR z kolei obiecuje, że ci, dla
których zabrakło miejsc tym razem będą mogli wziąć udział
w kolejnych edycjach.
Agnieszka Kosierb

Temat mobbingu w miejscu pracy wywołuje wiele emocji
i wiele pytań. Odpowiedź na część z nich mogli uzyskać uczestnicy szkolenia, które odbyło się w ubiegły piątek (4 marca br.)
w siedzibie ZR w Lublinie.
Zainteresowanie tematem było
ogromne. W szkoleniu wzięło
udział ponad 30 osób, a chętnych
było znacznie więcej. Okazuje się
bowiem, że problemy z mobbingiem, czy zachowaniami o podobnych znamionach, dotykają
coraz więcej osób. Jak podkreślają zarówno prawnicy, jak i specjaliści z PIP, udowodnić mobbing jest niezwykle trudno, nie
oznacza to jednak, że takiego
zjawiska nie ma.
Uczestnicy szkolenia zapoznali się z definicją mobbingu,
a następnie pracowali w grupach i analizowali przykładowe sytuacje w miejscu pracy.
Prowadząca zajęcia Anna Kucharska, psycholog z PIP,
zwracała uwagę, że nie zawsze nasze subiektywne odczucia są w rzeczywistości
mobbingiem, ale podkreślała
również, że nigdy nie należy
lekceważyć sygnałów o zaistnieniu tego zjawiska.
Zgodnie z kodeksem pracy (art. 94 § 2) mobbing to
„działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące
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35-letnia sztafeta pokoleń
„Solidarności” na UMCS
We własnym gronie i bez rozgłosu, NSZZ „Solidarność”
UMCS obchodził niedawno 35-lecie działalności. Na uroczyste
posiedzenie obecnej Komisji Zakładowej – 15 grudnia 2015 –
zaproszono członków komisji wszystkich poprzednich kadencji. Na program zebrania złożyła się część akademicka, artystyczna i towarzyska.
„Solidarność” UMCS – został Małgorzata Rudnicka, sopranistka
nim Jerzy Bartmiński. Wyłoniono także 25–osobową Komisję
łuszko jako bohater ludowy” doZakładową, siedmioosobową Kowodził, na czym – według niego
misję Rewizyjną, Społecznego
– polegała ludowość ks. JerzeInspektora Pracy i 10 delegatów
go. Po pierwsze – wywodził się
na Regionalne Zebranie Delegaz ludu (ze wsi), po drugie – pratów.
cował z ludem (bożym) i dla luTo właśnie „historyczny”,
dzi (dla wszystkich nas) i po
pierwszy przewodniczący Komitrzecie – lud (Polacy i nie tylko)
sji Zakładowej, prof. dr hab. Jemiał go i ma za swego. Dzięki
rzy Bartmiński, uświetnił oficjaltym
cechom
kapłan
ną część zebrania wykładem
„Solidarności” pokazał jak możpoświęconym patronowi
na toczyć zwycięską walkę
„Solidarności” bł. ks. Jerzemu
o dobrą sprawę bez użycia siły
Popiełuszce. W wystąpieniu zai nienawiści. Tak rozumiany botytułowanym „Ks. Jerzy Popiehater ludowy, zdaniem Profesora Bartmińskiego, to najwyższa
pochwała znacząca tyle, co bycie z ludu, z ludźmi i dla ludzi.
Po wykładzie słuchacze wdali
się w dyskusję z prelegentem,
zadając mu liczne pytania i polemizując z niektórymi tezami
wystąpienia.
W części artystycznej odbył
się recital znanych polskich pieśni patriotycznych, w wykonaniu
młodej sopranistki Małgorzaty
Rudnickiej, której akompaniowała
Karolina Hordyjewicz. Wykonały
one m.in. „Rotę” Feliksa Nowowiejskiego i „Chłopca mego mi
Stoją od lewej: Irmina Wawrzyczek, Anna Wolińska, Anna Trębskazabrali” Ignacego Jana PaderewKerntopf, Jacek Kot, Marek Budziński, Elżbieta Świder, Jan Michalczuk,
skiego. Koncert trwał ponad pół
Jan Sarzyński, Marek Sowa, Aleksander Padewski, Irena Choma, Andrzej
Bartnicki, Andrzej Trembaczowski, Janusz Matusewicz, Wiesław Wójcik,
godziny. Urzeczeni słuchacze
Janusz Mazurek, Wiesław Grzegorczyk, Józef Paszczyk.
włączali się do śpiewu znanych
Siedzą od lewej: Józef Kaczor, Jerzy Bartmiński, Stefan Symotiuk,
utworów, które wykonali zgodJerzy Jabłoński
nym chórem wraz z solistką. Po

Część akademicką rozpoczęło
przypomnienie historycznych wydarzeń sprzed 35 lat. Między
wrześniem a grudniem 1980 roku
odbyło się szereg zebrań, na których konstytuowały się komitety
założycielskie na poszczególnych
szczeblach całej uczelni. Założycielskie Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność”
UMCS odbyło się 16 grudnia
1980 r. Uczestniczyło w nim 241
delegatów wszystkich kół
(związek liczył wówczas 1395
członków). Już w pierwszym głosowaniu wybrano przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ

Tłustym drukiem zaznaczono nazwiska członków pierwszej Komisji Zakładowej sprzed 35 lat.
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występie obie artystki zebrały
zasłużone brawa, a organizatorzy, dziękując serdecznie za
uświetnienie spotkania, wręczyli
im piękne wiązanki kwiatów.
Podniesieni na duchu związkowcy przysłuchiwali się, przy
kawie i herbacie, opowieściom
uczestników wydarzeń sprzed
35-lat. Obecni na uroczystości
m ł od s i c zł o nk o wi e N S Z Z
„Solidarność” słuchali z dużym
zainteresowaniem tych historii,
zdając sobie zarazem sprawę,
że teraz na nich przyszła kolej,
aby w tej pokoleniowej sztafecie przejąć pałeczkę i kontynuować tradycję związkową na
UMCS. Obecny przewodniczący Komisji Zakładowej dr Jerzy
Jabłoński skonkludował, że
choć dużo satysfakcji przynosi
p r z yp o m i n a n i e p o c zą t k ó w
NSZZ „Solidarność” w UMCS,

Pierwsza Komisja Zakładowa
NSZZ „S” UMCS 1981-1989

Stoją od lewej: Janusz Mazurek, Józef Kaczor, Józef Paszczyk, Jan Michalczuk, Janusz Matusewicz, Marek Budziński, Stefan Symotiuk, Jerzy Bartmiński

to najbardziej cieszy fakt, że do
związku wstępują coraz młodsze pokolenia pracowników
uczelni, co dobrze wróży na
przyszłość.

Czy wiesz, że ...
Zablokowanie przez cenzurę
spektaklu „Dziady”, w reżyserii
Kazimierza Dejmka, granego 30
stycznia 1968 r. w warszawskim
Teatrze Narodowym, doprowadziło do szeregu wystąpień środowisk studenckich na terenie
całej Polski.
8 marca na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego odbył
się wiec, na którym studenci,
powołując się na art. 71 Konstytucji PRL, wzywali władze komunistyczne do zapewnienia
obywatelom wolności słowa,
druku, zgromadzeń i wieców,
pochodów i manifestacji. Demonstracja, pomimo swojego
pokojowego przebiegu, została
zaatakowana przez funkcjonariuszy ZOMO i tzw. „aktyw robotniczy”.
Głos związkowca 10/2016

9 marca solidarność z pokrzywdzonymi studentami UW
wyrazili ich koledzy z Politechniki
Warszawskiej. Ta demonstracja
została również spacyfikowana
przez formacje Milicji Obywatelskiej.
W kolejnych dniach fala protestów rozlała się na większość
ośrodków akademickich w Polsce. Manifestowali studenci
w Gdańsku, Gliwicach, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi,
Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, Białymstoku, Bydgoszczy,
Olsztynie, Opolu i Toruniu.
W Lublinie, już w pierwszych
dniach marca, na miasteczku uniwersyteckim zostały rozrzucone
ulotki, w których solidaryzowano
się ze studentami Warszawy oraz
wyrażano sprzeciw wobec polity-

Obchody zakończyły się wykonaniem pamiątkowej fotografii.
Anna Trębska-Kerntopf
Irmina Wawrzyczek
Fot. Dominik Firkowski

ki kulturalnej władz PRL. 11 marca 1968 r. o godz. 14 przed
Chatką Żaka zebrało się blisko
tysiąc studentów. Skandowano
hasła: Precz z cenzurą, Żądamy
wznowienia Dziadów. Po pewnym czasie manifestanci ruszyli
w stronę centrum miasta. W pobliżu gmachu KUL zostali zatrzymani przez oddziały MO i tzw.
„aktyw robotniczy”. Aresztowano
39 młodych demonstrantów. Następnego dnia ok. 300 osób na
Placu Litewskim domagało się
uwolnienia zatrzymanych.
Do końca marca 1968 r. represje władz komunistycznych
dosięgły w województwie lubelskim 65 osób. Na dwumiesięczne
kary aresztu zostali skazani m.in.
studenci KUL: Janusz Bazydło
i Adam Konderak (późniejszy,
długoletni pracownik Biblioteki
Uniwersyteckiej KUL).
oprac. Marcin Paluch
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Narodowy Dzień Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych” w Lublinie
Jak co roku, 1 marca był obchodzony Narodowy Dzień Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”. Tego dnia wspominamy historię niepodległościowej konspiracji zbrojnej, która długo po zakończeniu
II wojny światowej prowadziła walkę z reżimem komunistycznym
w Polsce.
Lubelszczyzna zapisała się
wyjątkową kartą w tych zmaganiach. To tu walczyli tacy partyzanci, jak: mjr Hieronim Dekutowski ps. „Zapora”, mjr Marian Bernaciak ps. „Orlik”, kpt. Zdzisław
Broński ps. „Uskok”, kpt. Józef
Zadzierski ps. „Wołyniak”, kpt.
Marian Pilarski ps. „Jar”, por. Leon Taraszkiewicz ps. „Jastrząb”,
ppor. Edward Taraszkiewicz ps.
„Żelazny” i sierż. Józef Franczak
ps. „Laluś”.
Już od godzin przedpołudniowych, w lubelskich obchodach
Narodowego Dnia Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”, uczestniczył przewodniczący Regionu
Środkowo-Wschodniego NSZZ
„Solidarność” Marian Król wraz
z pocztem sztandarowym. Wiązanki kwiatów zostały złożone
pod pomnikami: zamordowanych
na Zamku Lubelskim w latach
1944-1954, na cmentarzu na
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ul. Unickiej, Żołnierzy Wyklętych
przy parafii pw. Michała Archanioła, Narodowych Sił Zbrojnych
przy rondzie im. NSZ oraz Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”
przy ul. Jana Pawła II.
Szczególnie uroczystą oprawę
miała Msza Św. w intencji poległych, zamordowanych i zmarłych żołnierzy wyklętych w parafii
pw. Świętej Rodziny, której przewodniczył ks. prał. Tadeusz Pajurek. W homilii wskazał on m.in.,
że „bohaterowie antykomunistycznego podziemia walczyli
z komunistyczną władzą, która
wprowadziła nieludzki i bezbożny
system odpowiadający za wiele
zbrodni, za wiele cierpienia, za
walkę z Kościołem i duchem narodu. O tym mówią fakty. W latach 40-tych i 50-tych wydano
w Polsce ponad 8 tys. wyroków
śmierci. Większość z nich wykonano. (…) Ofiary nie tylko zabija-

no, ale również zacierano ślady
o miejscach ich pochówku.”
Po zakończeniu liturgii, w sali
Akcji Katolickiej, odbyła się sesja
historyczna pt. „Polskie podziemie niepodległościowe na Lubelszczyźnie w latach 19441956”, przygotowana przez lubelski Oddział IPN. Po jej zakończeniu wręczono nagrody laureatom
konkursu „Żołnierze Wyklęci –
bohaterowie niezłomni”. Do zgromadzonych na sesji słowa skierował wojewoda lubelski prof. Przemysław Czarnek. Podkreślił on
m.in., że „nasza historia i nasza
tradycja to jest tradycja niepodległościowa. (…) I tylko i wyłącznie
dzięki tej tradycji niepodległościowej i dzięki niezłomności wielu
pokoleń Polaków, w tym niezłomności naszych rycerzy – żołnierzy
z powstania antykomunistycznego z lat 1944-1953, z czasów
walki z okupantem sowieckim
przez cały okres PRL-u, dzisiaj
żyjemy w wolnym i niepodległym
państwie.”
W godzinach wieczornych
przedstawiciele Regionu Środkowo-Wschodniego
NSZZ
„Solidarność” wzięli udział w Marszu Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, zorganizowanym przez
ONR Brygadę Lubelską i Fundację im. Kazimierza Wielkiego.
oprac. Marcin Paluch
fot. Marcin Budzyński
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Kulturalna Lubelszczyzna
Lublin
10 marca w ramach projektu
„700 lat Miasta Lublina – spotkania
z historią” będzie można wysłuchać wykładu prof. Henryka Gmiterka Lublin jurydyk i Trybunału
Koronnego. Na spotkanie z historią zaprasza Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego,
przy ul. Narutowicza 4, godz.
17.00. Wstęp wolny.
15 marca o godz. 19.00,
w Teatrze Starym w Lublinie, odbędzie się „Bitwa o literaturę.
O wartości śmieszności” – rozmowę o historii i teraźniejszości
dowcipu i ironii z satyrykiem i felietonistą Michałem Ogórkiem
poprowadzi Grażyna Lutosławska. Wstęp za okazaniem bezpłatnej wejściówki (do odebrania
w kasie Teatru Starego). Rozmowa będzie również transmitowana na stronie internetowej teatru
http://video.teatrstary.eu/.
16 marca o godz. 19.00, również w Teatrze Starym, przy
ul. Jezuickiej, koncert zagra Lubliner Klezmorim. W ciągu 18 lat
istnienia zespół występował na
wielu festiwalach klezmerskich,
brał udział w nagraniach radiowych i telewizyjnych, a lubelskiej
publiczności dał się poznać z cyklicznych występów w kawiarniach miasta. Repertuar zespołu
stanowi muzyka klezmerska, tradycyjna muzyka Żydów wschodnioeuropejskich z charakterystycznym dźwiękiem klarnetu,
skrzypiec i kontrabasu. Bilety
w cenie od 15 do 40 zł.
18 marca o godz. 16.00, w sali
widowiskowej Centrum Kultury
w Lublinie, przy ul. Peowiaków 12,
odbędzie się spektakl autorstwa
Simona Burta „Wszechświat w Pigułce”, w reżyserii Iwony Kempy.
To historia dwójki młodych ludzi,
którzy mierzą się z trudami doraGłos związkowca 10/2016

stania, agresją
otoczenia i poczuciem bezradności wobec problemów. Rodząca się między
nimi
przyjaźń
pomaga
zmierzyć się z rzeczywistością. Po spektaklu będzie
możliwość zadawania pytań zaproszonemu psychologowi. Bilety:
normalny 25 zł, ulgowy 20 zł, grupowy 15 zł.
18 marca o godz. 19.00 i 19
marca o godz. 20.00 w Teatrze
Starym wystawiona zostanie komedia Iwana Wyrypajewa „Letnie
osy kąsają nawet w listopadzie”
w reż. W. Urbańskiego. Spotkanie
trojga przyjaciół rozpoczęte grą
towarzyską prowadzi do zerwania
masek i starcia się różnych poglądów na życie. Poruszane są tematy przemijania, samotności i relacji
damsko-męskich. Bilety w cenie
od 15 do 70 zł.
20 marca o godz. 19.00,
w Trybunale Koronnym, przy ul.
Rynek 1, w ramach cyklu
„Harmonie Starego Miasta 2016”
wysłuchać będzie można koncertu
kameralnego na altówkę i fortepian. Herbert Müller i Leonora Aumaier wykonają sonaty C. Francka, F. Schuberta i H. Vieuxtemps’a. Słowo wstępne wygłosi dr Teresa Księska-Falger. Udział w koncercie jest bezpłatny.
Dla dzieci: Galeria Labirynt
przy ul. Popiełuszki 5 zaprasza

Centrum Kultiury w Lublinie.
Fot. ck.lublin.pl

dzieci w wieku od 10 do 12 lat na
warsztaty z cyklu „Labirynt doświadczalny”, które rozpoczną
się 20 marca o godz. 12.00. Celem zajęć jest zaznajomienie
dzieci poprzez zabawę, ćwiczenia i doświadczenia z takimi dziedzinami nauki, jak: matematyka,
biologia, chemia, fizyka. Zajęcia
trwają 90 min. Wstęp bezpłatny.
Zapisy: 466 59 20 wewn. 32,
edu@labirynt.com
Radzyń Podlaski
19 marca o godz. 18.00 w sali
kina „Oranżeria” Radzyńskiego
Ośrodka Kultury wystąpi grupa
Piotr Nalepa Breakout Tour z koncertem dedykowanym pamięci Miry Kubasińskiej i Tadeusza Nalepy. Bilety w przedsprzedaży: 35 zł,
w dniu koncertu 40 zł.
Puławy
Do 20 marca w Puławskiej
Galerii Sztuki podziwiać można
wystawę Andr zeja Oboza
„Obiekty malarskie – grafika”.
Prezentowane na wystawie
„obiekty-deski” stanowią powrót
do wspomnień z dzieciństwa naznaczonego kulturą ludową regionu Podkarpacia. Wstęp wolny.
oprac. Małgorzata Sołtys

„Patenty bez szans. Jak urzędnicy potraktowali wybitnego inżyniera i opozycjonistę” – artykuł dr Leszka Pietrzaka o Kazimierzu Bachanku, świdnickim opozycjoniście i działaczu NSZZ „Solidarność” dostępny na stronie
GF24.pl oraz solidarnosc.org.pl/lublin w zakładce Komunikaty.
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XXIV Bieg Solidarności
„Lubelski Lipiec 1980”
Zaczęły się już przygotowania do kolejnej
edycji Biegu Solidarności. W tym roku wszystkich
chętnych zapraszamy na start 4 czerwca.
Przypominamy, że Bieg składa się z dwóch
imprez sportowych.

Fundacja
„Ruchu Solidarności Rodzin”
21-109 Lublin, ul. Królewska 3
tel. 81/53 208 11 wew. 26,
fax. 81/53 233 01
e-mail:
fundacja.lublin@solidarnosc.org.pl

Bardziej doświadczonych biegaczy zachęcamy do
wzięcia udziału w 4. PKO Półmaratonie
Solidarności. Ponad 21-kilometrowa trasa wiedzie od
Świdnika do Lublina. Zapisy już trwają! Do 27 maja
2016 r. zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem
portalu internetowego www.datasport.pl lub za
pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który
dostępny jest na stronie internetowej
www.pkopolmaratonsolidarnosci.pl. Od 30 maja
2016 r. zarejestrować się można osobiście w biurze
zawodów. Do końca marca wpisowe jedynie 50 zł.
Więcej
informacji
na
stronie
www.pkopolmaratonsolidarnosci.pl i na naszym profilu
na Facebooku.
W ramach biegu ulicami Lublina VIP-y
oraz młodzież i dzieci z Lubelszczyzny
wystartują na 2-kilometrową trasę
z ul. Królewskiej. Meta będzie przy
stadionie MOSiR Lublin,
al. Zygmuntowskie 5. Dla
najmłodszych przewidziano
Bieg Krasnali (150-300 m) oraz
Bieg Młodzików (350 m) na
płycie stadionu MOSiR.
W szystkich, którzy zechcą
rywalizować na ulicach Lublina zapraszamy do
biura zawodów od 4 do 31 maja 2016 r. Mile
widziane zgłoszenia grupowe ze szkół i uczelni!
Więcej
informacji
na
stronie
www.solidarnosc.org.pl/lublin w zakładce Bieg
Solidarności.

Organizacja Pożytku Publicznego

Nr KRS 0000088689
Konto:
Bank Pekao SA III O/Lublin
88 1240 2382 1111 0000 3895 8209

To tylko

1%
a tyle dobrego można uczynić
Zadbaj, aby Twoje podatki
zostały należycie wykorzystane!

Ty decydujesz!
Więcej informacji:
http://www.solidarnoscrodzin.pl/jeden-procent.html
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