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Dobra zmiano – wysłuchaj nas
Kilkuset związkowców z lubelskiej „Solidarności” wzięło
udział 4 kwietnia br. w manifestacji przed Lubelskim Urzędem
Wojewódzkim. Przewodniczący Marian Król przekazał, na ręce
wojewody Przemysława Czarnka, Projekt Rozwoju Lubelszczyzny, z prośbą o dostarczenie go premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.
- Chcieliśmy, by ta petycja była
wspólna z tymi, których wybieraliśmy, z parlamentarzystami województwa lubelskiego. Oni pierwotnie mówili, że działamy razem, ale
wymiksowali się z tego, mówiąc
bardzo dyplomatycznie – mówił
Marian Król.
Pikietujący domagali się miedzy innymi odmrożenia wskaźnika
naliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wprowadzenia kryterium stażowego
uprawniającego do przejścia na
emeryturę bez względu na
wiek czy niewliczania dodatku za wysługę lat do minimalnego
wynagrodzenia.
Pojawił się także postulat
płacowy, dotyczący szczególnie zatrudnionych w sferze budżetowej.
- Ciągle jesteśmy postrzegani przez pryzmat sędziów
i referendarzy, którzy co roku
dostają podwyżki. Pobory
urzędników sądowych, asystentów, kuratorów i innych
pracowników od 2010 roku
są zamrożone. Nakłada się
na nas coraz więcej obowiązków, pracujemy przyGłos związkowca 11-14/2019

najmniej na kilkunastu programach, musimy pamiętać wszystkie
loginy i hasła, jesteśmy narażeni w
pracy
na
ciągły
stres.
A nasze wynagrodzenia są bardzo
niskie – mówiła Maria Ziętko, koordynator Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „S” przy
Sądzie Rejonowym w Chełmie.
Do protestujących dołączyli
także pracownicy urzędu wojewódzkiego którzy od kilku miesięcy prowadzą spór zbiorowy
z pracodawcą domagając się

1 tys. zł podwyżek. – Stoimy
przed naszym zakładem pracy.
To dla nas przykre i upokarzające. Dostajemy wachlarz zadań,
nowych obowiązków, a za tym
nie idą większe wynagrodzenia –
mówiła Elżbieta Kurzępa, szefowa NSZZ Solidarność w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.
Podkreślała również, że otrzymane ostatnio podwyżki wyniosły po kilkadziesiąt złotych na
osobę, więc pracownicy zastanawiają się czy to ma być forma
zapomogi, bo na pewno nie jest
to wynagrodzenie za pracę.
Głos zabrała również przewodnicząca oświatowej Solidarności, Wiesława Stec, która mówiła: – Mamy nadzieję, że rząd
z
nami
się
porozumie
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– Podczas rządów koalicji
PO-PSL Lubelszczyzna znalazła się już nie w koszyku
Polski B, włożono nas do
koszyka Polski D. Wyprowadzono stąd ośrodki decyzyjne wiodących firm: Bogdanki, Azotów Puławy, PZL
Świdnik i wielu innych. Wraz
z tymi decyzjami wypompowano podatki do znacznie
bogatszych regionów. Tam
stawia się na rozwój, tam
tworzone są nowe, dobre
miejsca pracy.
O tym, że Lubelszczyzna potrzebuje osobnego, rządowe-

go
planu
gospodarczego
„Solidarność" mówi od dawna.
Związek chce podobnego działania, jakie ma miejsce na Śląsku, gdzie przeznaczono na
rozwój gospodarczy 40 miliardów złotych.
Podobne demonstracje odbyły się przed urzędami w całej
Polsce. „Solidarność” podkreśla,
że
chce
rozmawiać
i jest do dialogu gotowa, ale
lekceważyć się nie pozwoli.
Agnieszka Kosierb

i w poniedziałek nie będziemy
musieli podejmować trudnej decyzji. Jedni chcą przystąpić do strajku, inni nie. Ale zrozumcie tych,
którzy są zdeterminowani. Walczymy nie tylko o nauczycieli, także
o
pracowników
obsługi
i administracji, którzy zarabiają po
1500-1600 zł.
Obecni byli także związkowcy
z WSK PZL Świdnik, z transparentem przypominającym o obiecanych zamówieniach na śmigłowce.
Pikietowali
górnicy
z „Bogdanki”, pracownicy puławskich
„Azotów”,
zatrudnieni
w domach pomocy społecznej,
w handlu, inspektoracie weterynarii i wielu innych miejscach.
- Wygrana Prawa i Sprawiedliwości na Lubelszczyźnie to
sukces wielu członków NSZZ
„Solidarność”. Liczne pikiety,
objazdy całego regionu, słupy
informacyjne, eventy aktorskie
ośmieszały Tuska i jego ekipę.
To była eksplozja niezadowolenia wobec jego rządu, nasz protest przeciwko brakowi programu dla rozwoju Lubelszczyzny –
podkreślał Marek Wątorski, wiceprzewodniczący lubelskiej Solidarności
Głos związkowca 11-14/2019
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Solidarność w Rzymie
Obecność na audiencji generalnej z papieżem Franciszkiem,
modlitwa przy grobach św. Piotra i Pawła, wizyta na Monte Cassino i w innych szczególnych miejscach Wiecznego Miasta.
Wszystko to mieliśmy szczęście przeżyć podczas marcowej pielgrzymki do Rzymu.

Na pielgrzymkę w dniach 17-23
marca wyruszyli pracownicy oraz
władze lubelskiej Solidarności
wraz z rodzinami. Towarzyszył
nam Regionalny Duszpasterz Ludzi Pracy ks. prał. Zbigniew Kuzia,
który pełnił posługę kapłańską,
zapewniał codzienną Eucharystię
oraz dzielił się z nami cenną wiedzą z zakresu historii Kościoła.
Nie byłoby wspaniałego wyjazdu
bez naszego pilota wycieczki i zarazem wykładowcy uniwersyteckiego pana Daniela Tkanko, który
sprawnie koordynował całość pielgrzymki oraz interesująco i z paGłos związkowca 11-14/2019

różnorodnej kultury oraz wyróżnia się prężnym rozwojem społeczno-gospodarczym. Przewodniczący Regionu ŚrodkowoWschodniego NSZZ Solidarność
Marian Król podpisał z władzami
tego miasta umowę partnerską
o współpracy. Obie strony zgodnie podkreśliły, że osoba św. Jana Pawła II łączy oba narody,
a dziedzictwo które pozostawił
stwarza płaszczyznę do realizacji
wspólnych projektów w różnych
obszarach.
Wyjątkowym przeżyciem było
uczestnictwo we Mszy św. na
cmentarzu poległych polskich
żołnierzy w zwycięskiej bitwie
o Monte Cassino. Po Eucharystii
wspólnie złożyliśmy kwiaty, zapaliliśmy znicze oraz zostawiliśmy chorągiewki „Solidarności”.
Z historią opactwa benedyktynów zapoznał nas miejscowy
przewodnik. Warto pamiętać, że
regułą życia benedyktyńskiego

sją mówił o miejscach, w których
byliśmy.
Do Włoch polecieliśmy samolotem, toteż zaoszczędziliśmy
czas i siły, które maksymalnie
wykorzystaliśmy do zwiedzania
urokliwego
Rzymu.
Jeszcze
pierwszego dnia podróży odbyliśmy wieczorny spacer po mieście
Frosinone, następnie wspólnie
z przedstawicielami władz tej
gminy, zasiedliśmy do smacznej
kolacji z kuchni regionalnej.
Frosinone to 46-tysięczne
miasto sąsiadujące z Rzymem.
Gmina ta zachwyca walorami
str. 3

jest ora et labora czyli módl się
i pracuj. To niczym dwa wiosła,
a wiosłowanie tylko jedną łopatką
sprawia, że pozostaje się ciągle
w tym samym miejscu.
Będąc w Rzymie nie mogliśmy
nie zobaczyć Koloseum. W tym
ogromnym
czterokondygnacyjnym amfiteatrze odbywały się
m.in. igrzyska gladiatorów oraz
walki z dzikimi zwierzętami. Atrakcje te były odpowiedzią na postulaty pospólstwa, które domagało
się chleba i igrzysk. Na wyższych
poziomach zasiadali ludzie bogatsi i wpływowi. My z ciekawości
byliśmy tak na górze, jak i na dole. Ciekawostką jest to, że ewakuacja widzów z widowni trwała ok.
6 minut, a to dzięki 60. wejściom.

Frosinonoe - podpisanie umowy

Podczas pieszej wycieczki po
mieście zobaczyliśmy również
plac Piazza Navona, zachwycił
nas także najstarszy rynek rzymski Forum Romanum, na którym
w starożytności odbywały się
spotkania o charakterze religijnym, politycznym i towarzyskim.
Rozwiązania techniczne i architektoniczne tamtych czasów budzą podziw i uznanie wśród
zwiedzających .
Byliśmy także w Bazylice św.
Jana na Lateranie. Od IV do XIII
wieku była ona siedzibą papieży.
Po pożarze i ograbieniu Lateranu w XIV wieku, rezydencja głowy kościoła została przeniesiona

Niesamowite wrażenie zrobiła
barokowa Fontanna di Trevi. O jej
wyjątkowości świadczą tłumy ludzi, które nawet w marcu zapełniały plac wokół fontanny. Tam
przyjemne łączy się z pożytecznym. Jak powiedział nasz przewodnik, turyści wrzucają do szumiącej wody monety, które następnie są wyławiane i przeznaczane na Caritas. Według legendy pieniądze rzuca się przez ramię i tyłem, co ma zapewnić powrót w to miejsce.
Głos związkowca 11-14/2019
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do Watykanu. Naprzeciwko Bazyliki są Święte Schody, po których
Jezus Chrystus był prowadzony
na sąd do Piłata. Tradycyjnie
wchodzi się po nich na kolanach.
Składające się z 28 stopni oryginalne schody są aktualnie w remoncie, ale szliśmy równoległymi
betonowymi, które mają taką samą wartość.
Na pewno w pamięci naszej
pozostanie środowa audiencja
generalna Ojca Świętego Franciszka na placu św. Piotra. To
była przede wszystkim okazja do
wspólnej i bezpośredniej modlitwy
z papieżem, który również skierował słowa do Polaków. Niektórym
z nas udało się zrobić selfie
z przejeżdżającym papamobile
Franciszkiem.
Oczywiście weszliśmy również
do Bazyliki św. Piotra, można było pomodlić się przy grobie św.
Jana Pawła II, a chętni uczestniczyli we Mszy św. sprawowanej
po polsku. Każdy pielgrzym, będący w Watykanie, był zapewne
w Bazylice, ale już nie wszyscy
mogli być w jej podziemiach
u grobu samego św. Piotra. My,
dzięki zaangażowaniu i staraniom
pana Daniela Tkanko dostąpiliśmy tego zaszczytu. Widzieliśmy
urnę ze szczątkami pierwszego
biskupa Rzymu. Św Piotr był pochowany na pogańskiej nekropolii, stąd też w podziemiach są grobowce wyznawców politeizmu.
Byliśmy w Bazylice św. Pawła
za Murami. Jak głosi tradycja, został tam pochowany ścięty św.
Paweł. Przepiękna budowla ma
dziedziniec z kolumnadą. Jest
również figura św. Pawła z mieczem. Wewnątrz, na ścianach
naw, umieszczone są medaliony
z wizerunkami wszystkich papieży, począwszy od św. Piotra do
Franciszka.
Kunsztowne i urzekające obrazy Leonarda da Vici, Raffaella
Głos związkowca 11-14/2019

Santi, Caravaggio i wielu innych,
mogliśmy zobaczyć w Muzeach
Watykańskich. Znajduje się tam

również akcent polski, a to ze
względu na obraz Jana Matejki
pt. Jan Sobieski pod Wiedniem.
str. 5

Autor podarował dzieło papieżowi
Leonowi XIII w 200. rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej.
Wielu wrażeń dostarczyła nam
Kaplica Sykstyńska z przepięknymi freskami na sklepieniach i ścianach autorstwa m.in. Michała
Anioła. To tam odbywają się ważniejsze uroczystości kościelne
w tym konklawe.
Pod koniec pielgrzymki odbyło
spotkanie Mariana Króla wraz
z delegacją z rektorem Papieskiego Uniwersytetu Santa Croce
i Opus Dei. Doszło do podpisania
porozumienia
o
współpracy
w dziedzinie kultury i projektów
kulturalnych.
Naszej pielgrzymce sprzyjała
piękna i niemal bezchmurna aura.
Z ziemi włoskiej do Polski wróciliśmy nie tylko nieco opaleni, wypoczęci i z pamiątkami, ale przede
wszystkim z miłymi wspomnieniami. Z całą pewnością słowa nie są
w stanie oddać całego piękna,
które dostrzec można oczyma.
Żeby zakochać się w Rzymie,
trzeba go po prostu zobaczyć
i tylko czego oczy nie widziały,
tego sercu nie żal.
Tomasz Kupczyk
Fot. Piotr Prażmo, Jarosław
Nowak, Sławomir Cyrkler

Uniwersytet Papieski - podpisanie umowy
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„A jeśli komu droga otwarta do nieba,
Tym, co służą ojczyźnie.
Wątpić nie potrzeba,
Że co im zazdrość ujmie.
Bóg nagradzać będzie(...)”.
Jan Kochanowski

ZAPROSZENIE
Społeczny Komitet Obchodów 9. Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej uprzejmie zaprasza do
udziału w uroczystości upamiętniającej Ofiary tej narodowej tragedii, która odbędzie się
w środę ,10 kwietnia 2019 r., w Lublinie.
Program:
godz. 16.30 - uroczystość na Placu Litewskim z zachowaniem ceremoniału wojskowego:

złożenie meldunku Dowódcy Garnizonu Lublin,

odegranie hymnu Rzeczypospolitej Polskiej przez orkiestrę wojskową,

powitanie uczestników uroczystości,

odczytanie okolicznościowej odezwy Społecznego Komitetu Obchodów 9. Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej,

wykonanie okolicznościowego utworu przez Chór AMABILE z Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie pod dyrekcją p. Kingi Rdzak,

apel pamięci: odczytanie 96 nazwisk Ofiar katastrofy smoleńskiej przez dwójkę uczniów,
radnych Młodzieżowej Rady Miasta Lublin, zapalenie 96 zniczy przez harcerzy z ZHP,
ZHR, Zawiszaków oraz uczniów klas mundurowych z lubelskich szkół,

salwa honorowa,

złożenie wspólnego wieńca przez przedstawicieli Społecznego Komitetu: Wojewodę
Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublin, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, Dowódcę
Garnizonu Lublin, Przewodniczącego Regionu Środkowo–Wschodniego NSZZ
„Solidarność” pod tablicą upamiętniającą Ofiary katastrofy na budynku klasztoru oo. Kapucynów przy ul. Krakowskie Przedmieście 42,

odegranie melodii „Cisza”.
godz. 17.30 – przejazd autobusem z Placu Litewskiego na ul. Gospodarczą 7.
godz. 18.00 – Msza św. w intencji Ofiar tragedii smoleńskiej w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski przy ul. Gospodarczej 7 w Lublinie.
Po Mszy św. złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod krzyżem i kamieniem upamiętniającymi
Ofiary mordu katyńskiego i katastrofy smoleńskiej, na placu przy kościele Matki Bożej Królowej Polski. Odegranie na trąbce melodii „Cisza”.
Szkoły, organizacje i instytucje uprzejmie prosimy o wystawienie pocztów sztandarowych
do udziału w obydwu częściach uroczystości. Prosimy o przyniesienie białych i czerwonych zniczy.
W imieniu Społecznego Komitetu
Teresa Misiuk
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PODZIĘKOWANIE
Drodzy Związkowcy!
W imieniu przewodniczącego Regionu Środkowo-Wschodniego
NSZZ „Solidarność” Mariana Króla,
dziękujemy za liczny udział w pikiecie
przed Lubelskim Urzędem Wojewódzkim,
za mobilizację i obecność.
Na tle protestów w innych miastach wojewódzkich wyróżniliśmy
się wysoką frekwencją i zaangażowaniem.

Dziękujemy!

Serdeczne wyrazy żalu
i współczucia

Krzysztofowi Radko
z powodu śmierci

Dziękujemy
za wsparcie dla koleżanki poszkodowanej
w wyniku pożaru,
za wpłaty indywidualne i od Komisji,
za okazaną empatię i solidarność.
W imieniu Organizacji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” w Stokrotce
Alicja Symbor

TATY
składają
Przewodniczący
oraz Związkowcy z Regionu
Środkowo-Wschodniego NSZZ
„Solidarność”.
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Porozumienie pomiędzy oświatową
"Solidarnością" i rządem
Krajowa
Sekcja Oświaty
i Wychowania podpisała porozumienie z rządem, które realizuje nasze cztery postulaty,
a dodatkowo minimum 300 pln
za wychowawstwo, dodatkowe
godziny dla dyrektorów w celu
likwidacji godzin karcianych
i zmniejszenie biurokracji. Chcę
podkreślić, że żadne dodatki
nie
zostały
w
związku
z tym zlikwidowane - mówił Ryszard Proksa szef KSOiW Solidarność.
W porozumieniu z oświatową
"Solidarnością" rząd zadeklarował
podwyżki dla nauczycieli o 9,6
proc. od września 2019 r. Rządowe propozycje dla nauczycieli to
w sumie prawie 15 proc. podwyżki
w 2019 r. - 9,6 proc. podwyżki we
wrześniu plus wypłacona już 5procentowa podwyżka od stycznia, skrócenie stażu, ustalenie
kwoty dodatku za wychowawstwo
na poziomie nie mniejszym niż
300 zł, zmiana w systemie oceniania nauczycieli i zmniejszenie
biurokracji.
Ze strony "Solidarności" podpis
złożyli przewodniczący Krajowej
Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ "Solidarność" Ryszard
Proksa oraz Zbigniew Świerczek,
Przemysław Święs, Agata Łyko
i Jolanta Zawistowicz. W rozmowach, jako obserwator ze strony
pracodawców, uczestniczył wiceprezes Bussines Centre Club
Wojciech Warski.
Porozumienie ze strony rządowej podpisali wicepremier Beata
Szydło, minister rodziny Elżbieta
Rafalska, minister edukacji Anna
Zalewska, szef kancelarii premieGłos związkowca 11-14/2019

ra Michał Dworczyk i wiceminister finansów Tomasz Robaczyński.
W przyjętym w niedzielę
(7.04)
porozumieniu
rządu
z "Solidarnością" zapisano dodatkowe świadczenie dla młodych nauczycieli "na start" - 1000
zł i ustalenie w przepisach minimalnej kwoty dodatku za wychowawstwo w wysokości 300 zł.
Dokument zakłada, że minimalna
kwota dodatku do wynagrodzenia zasadniczego dla wychowawców klas zostanie zagwarantowana, ale samorządy będą
mogły podwyższyć ten dodatek.
Zwiększy się też liczba godzin
do dyspozycji dyrektora w celu
zapewnienia nauczycielom wynagrodzenia za prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów. Porozumienie "S"
z rządem zakłada, że na ten cel po likwidacji tzw. godzin karcianych - do szkół trafi w 2019 r. 57
mln zł, a w okresie 10 lat około
1,9 mld zł.
Porozumienie zakłada też powrót do oceny pracy nauczyciela
stażysty sprzed września 2018 r.
z uwzględnieniem opinii rady rodziców. Ma to oznaczać zmniejszenie uciążliwości i skrócenie
ścieżek awansu zawodowego,
m.in. skrócenie stażu nauczyciela stażysty do dziewięciu miesię-

cy, skrócenie dla nauczycieli
kontraktowych obowiązkowego
okresu przepracowania przed
rozpoczęciem stażu na kolejny
stopień awansu - do dwóch lat,
a dla nauczycieli mianowanych do roku.
Dokument przewiduje też
zmniejszenie biurokratycznych
wymogów
podczas
ścieżki
awansu, m.in. zrezygnowanie
z obowiązku załączania kilku
zaświadczeń przez nauczyciela,
który w okresie stażu zmieniał
miejsce zatrudnienia lub był zatrudniony w kilku szkołach. Mniej
zbiurokratyzowane mają być też
indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów
z orzeczeniami o potrzebie
kształcenia specjalnego oraz
programów ewaluacji w szkołach, m.in. zniesienie obowiązku
rozliczania się z godzinowej realizacji nowej podstawy programowej.
W porozumieniu znalazł się
zapis, że zmiana systemu wynagradzania nauczycieli nastąpi
w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi
do
2020
r.
"Stanowczo
dementujemy
pogłoski, które publikowane są
na portalach społecznościowych,
że KSOiW NSZZ „Solidarność”
zgodziła się na zwiększenie nauczycielom pensum oraz zabranie
dodatków" - podkreśla w komunikacie Krajowa Sekcja Oświaty
i
Wychowania
NSZZ
"Solidarność". Jak zaakcentowano, "nie ma i nie będzie zgody
na takie propozycje rządu".
Źródło: Komisja Krajowa
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