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Krajowy Zjazd „Solidarności”
Pod hasłem Dialog społeczny – droga do normalności
odbył się XXVIII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. Poprzedziło go posiedzenie Komisji Krajowej, a rozpoczął się od mszy św. sprawowanej w płockim kościele
pw. Stanisława Kostki.
Gośćmi zjazdu byli Prezydent
RP Andrzej Duda, premier Beata
Szydło, minister rodziny pracy
i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, jej zastępca Stanisław Szwed,
szefowa resortu edukacji narodowej Anna Zalewska, Państwowy
Inspektor Pracy Roman Giedroyć,
szefowa Rady Dialogu Społecznego Teresa Bochniarz. Byli także
szef IPN dr Jarosław Szarek oraz
dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL
Jacek Pawłowicz.

W czasie zjazdu prezydent
wręczył odznaczenia państwowe
zasłużonym członkom Solidarności i przyjaciołom związku.
- Solidarność nie może być
pustym sloganem – podkreślił
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Piotr Duda podczas Krajowego
Zjazdu Delegatów.
Szef Solidarności wskazał, że
w latach 2010-2014 wszystkie
działania zaplanowane przez
NSZZ Solidarność skutecznie
blokowane były przez koalicję
PO-PSL. Przypomniał, że Solidarność zaskarżyła do Komisji
Europejskiej rząd PO-PSL za
łamanie prawa europejskiego
dotyczącego umów na czas
określony. Piotr Duda podkreślił,
że na reakcję KE Solidarność
czekała aż trzy lata.
- Gdzie byłaś wtedy Komisji Europejska? Gdzie
byłaś Komisjo Wenecka, kiedy łamano prawo
wspólnotowe, kiedy łamano kolejne dyrektywy
europejskie? – pytał
szef „S”.
Piotr Duda mówił o wygranej w sprawie przywrócenia wieku emerytalnego, co było także obiecane
przez prezydenta Andrzeja Dudę
w kampanii wyborczej. Przewodniczący Związku podkreślił, że
„S” nie ustąpi w walce o branie
pod uwagę stażu pracy.

- Sytuacja w kraju jest lepsza
niż przez ostatnie osiem lat rządów PO-PSL – podkreślił.
Szef „S” odniósł się m.in. także do rządowego programu
„Rodzina 500 plus”. Wskazał, że
Solidarność będzie walczyła, aby
wsparcie otrzymywały rodziny już
od pierwszego dziecka oraz
wprowadzenie górnej granicy dochodów.
Krajowy Zjazd Delegatów
NSZZ "Solidarność" obradujący
w Płocku uzupełnił skład KK
o dwóch członków - Zdzisława
Gadzickiego z Regionu Dolny
Śląsk oraz Pawła Szpunara
z Regionu Rzeszowskiego.
Dokumenty przyjęte na XXVIII
KZD opublikujemy w kolejnych
numerach Głosu związkowca.
Red.,
Foto: Tygodnik Solidarność
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Ogólnopolski Zjazd
Represjonowanych
Ponad 100 osób przyjechało
do Kazimierza Dolnego na
I Ogólnopolski Zjazd Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym,
który
odbył
się
w dniach 19-20 listopada br.
Była to okazja nie tylko do
wspomnień czy podzielenia się
własnymi problemami, ale również do wypracowania wspólnego stanowiska w sprawach bieżącej polityki kraju.
– Idea jest taka, by zebrać
w jednym miejscu jak najwięcej
osób represjonowanych, by mogli
przede wszystkim ze sobą porozmawiać o swoich obecnych problemach, czyli o tym, co ich dotyka – mówił Sławomir Kamiński
przewodniczący zarządu oddziału NSZZ „Solidarność” Ziemi Puławskiej. – Często są to sprawy
natury egzystencjonalnej, czyli
kłopoty z uzyskaniem rekompensat za utratę pracy, za to, że siedzieli w więzieniach, że byli internowani. Ponadto mogli powspominać dawne czasy.
W programie zjazdu znalazły
się spotkania z Adamem Borowskim – wydawcą Encyklopedii
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Solidarności,
Leszkiem Pietrzakiem i Andrzejem Witkowskim,
z
którym dyskutowano
na
temat śmierci ks. Jerzego Popiełuszki i śledztwa w tej sprawie
oraz z Marcinem Dąbrowskim
z IPN, autorem książki „Lubelski

Lipiec”.
– Jest taka piosenka: „Stąd
ruszyła lawina” – mówił Sławomir Kamiński – i rzeczywiście

tak było – to tutaj rozpoczęły
się pierwsze strajki w 1980 r.
w Polsce.
W sobotę uczestnicy zjazdu
uczestniczyli w uroczystej mszy
świętej w Farze, gdzie złożyli
kwiaty pod tablicą ks. Jerzego
Popiełuszki oraz w koncercie na
Zamku.
Organizatorami
Ogólnopolskiego Zjazdu Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym byli:
Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym
z siedzibą w Puławach, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
– Dom Pracy Twórczej, Stowarzyszenie „Solidarni Ziemi Puławskiej”,
Region
ŚrodkowoWschodni NSZZ „Solidarność”
Oddział Puławy oraz Burmistrz
Kazimierza Dolnego.
Red.
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Ojciec Święty a środowisko
W lubelskim Trybunale Koronnym, 28 listopada br.,
odbyła się konferencja naukowa „Encyklika Ojca Świętego Franciszka „Laudato Si” a zrównoważony rozwój środowiska przyrodniczego” zorganizowana przez Fundację
„Instytut Myśli Społecznej” oraz Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych KUL. Zebrani naukowcy, samorządowcy i społecznicy dyskutowali nad problemem ochrony środowiska przy jednoczesnym rozwoju gospodarczym państwa,
zgodnym ze społecznym nauczaniem Kościoła.
Jak podkreślił były wiceminister Rozwoju Regionalnego
Jacek Szczot, rozwój gospodarczy nie jest tym samym, co
rozwój przemysłu, szczególnie
ciężkiego. Na decyzje podej-

systemu trzeba wykroczyć poza to, co doraźne, a cały ekosystem, nasza planeta, to dobro wspólne. – Jest ważną rzeczą, abyśmy myśleli o przyszłych pokoleniach. Środowi-

mowane w sprawach ochrony
środowiska ma wpływ wiele
czynników politycznych, społecznych i środowiskowych.
Papież Franciszek w swojej
encyklice mówi jednak wyraźnie, że w trosce o dobro eko-

sko naturalne to nasze dobro
wspólne – powiedział wiceminister.
Stan środowiska naturalnego w Lublinie i województwie
lubelskim doradca Prezydenta
Miasta Lublin ds. ekologii oce-
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nił jako dobry. Szczególnym
powodem do dumy może być
dla nas stan wód – w ciągu
ostatnich trzydziestu lat zużycie wody na 1 mieszkańca
udało się obniżyć o dwie trzecie.
Oczyszczalnie
ścieków
i wody podziemne dobrej jakości pozwalają być spokojnym
o zasoby wody pitnej. Zagrożeniem dla Polski Wschodniej
są jednak zanieczyszczenia
pochodzące od naszych sąsiadów, m.in. oczyszczalnia ścieków we Lwowie.
Naukowcy podkreślali również, że każde z państw, które
nie ma możliwości samodzielnego zadbania o stan środowiska, powinno dostać wsparcie

społeczności
międzynarodowej. Inaczej globalna walka
z zanieczyszczeniami nie będzie skuteczna, a jest to niezwykle ważne dla wszystkich.
Małgorzata Strużek
str. 3
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NOWY NUMER JUŻ DO ODEBRANIA
W LUBLINIE, UL. KRÓLEWSKA 3
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