
W planach jest realizacja filmu 

dokumentalnego oraz naukowe 

opracowanie wydarzeń historycz-

nych.  Na uroczystości w 2020 r. 

został zaproszony Prezydent RP 

Andrzej Duda. Program święto-

wania w przyszłym roku nie jest 

zamknięty i z pewnością będzie 

urozmaicony i wyjątkowy, ale po-

trzebne jest zaangażowanie 

związkowców.  

W kolejnej części spotkania 

sprawozdanie z posiedzenie Ko-

misji Krajowej przedstawiła prze-

wodnicząca Sekcji Oświaty i Wy-

chowania Wiesława Stec. Przy-

pomniała m.in., że członkom 

NSZZ Solidarność, przysługuje 

10 proc. zniżki na ubezpieczenie 

w PZU. To dzięki programowi 

„Klub PZU Pomoc dla NSZZ Soli-

darność. Warunkiem przystąpie-

nia do Klubu PZU Pomoc dla 

NSZZ Solidarność jest posiada-

nie legitymacji związkowej i wy-

pełnienie formularza dostępnego 

nastronie:https://

klubpzupomoc.pzu.pl/

nszz-solidarnosc  

Zastępca przewod-

niczącego Marek Wą-

torski omówił kwestię 

rozwoju związku. Pod-

kreślił, że jako jeden  

z czterech regionów 

mamy więcej wstępu-

jących do związku niż 

odchodzących.  

Głos związkowca 40/2019 str. 1 

e-Tygodnik Regionu  

Środkowo-Wschodniego  

Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego G łos związkowca 
Numer 40/2019 

    04.10.2019 

Posiedzenie Zarządu Regionu 

Na październikowym Posiedze-

niu Zarządu Regionu Środkowo-

Wschodniego NSZZ Solidarność 

dużo miejsca poświęcono temato-

wi przyszłorocznych obchodów 

40. rocznicy Lubelskiego Lipca 

1980. Jak podkreślił szef lubel-

skiej Solidarności Marian Król 

chodzi o to, aby informacje o straj-

kach, które były na Lubelszczyź-

nie, były nagłośnione nie tylko  

w regionie, ale i w całym kraju.  

Podczas spotkania pojawiło się 

wiele propozycji upamiętnienia 

Lubelskiego Lipca 1980. Związ-

kowcy wyszli z inicjatywą aby po-

ciąg relacji Lublin-Wybrzeże nosił 

nazwę Lubelskiego Lipca 1980. 

Brane jest również pod uwagę 

wybicie okolicznościowej monety. 

 Związkowcy rozmawiali rów-

nież o sytuacji w Oddziałach 

oraz w Zakładach Pracy. O trud-

nej sytuacji pracowników w sieci 

handlowej Stokrotka mówiła Ali-

cja Symbor. Pracodawca nie 

chce podjąć rozmów dotyczą-

cych podwyżek dla załogi. We 

wrześniu została przeprowadzo-

na kilkudniowa akcja protestacyj-

na pod hasłem: NSZZ Solidar-

ność, walczymy o godne płace.   

Wrze również w Poczcie Pol-

skiej. Związkowcy od dawna po-

stulują wprowadzenie wyższych 

wynagrodzeń za ciężką i odpo-

wiedzialną pracę. Choć ostatnio 

NSZZ Solidarność ustąpiła  

w części ze swoich żądań to Za-

rząd PP jednak uchyla się od 

wprowadzenia podwyżki uposa-

żenia. W tej sprawie niektóre 

Regiony, w tym lubelska Solidar-

ność i Komisja Krajowa przyjęły 

stosowne stanowiska.  

TK 

https://klubpzupomoc.pzu.pl/nszz-solidarnosc
https://klubpzupomoc.pzu.pl/nszz-solidarnosc
https://klubpzupomoc.pzu.pl/nszz-solidarnosc
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Tomasz Abramczyk  

Przewodniczącym 

Tomasz Abramczyk został no-

wym przewodniczącym Komisji 

Zakładowej NSZZ Solidarność 

przy Państwowej Inspekcji Pracy 

Okręgowym Inspektoracie Pracy 

w Lublinie. Zwycięzcy wyborów 

gratulujemy i życzymy wielu suk-

cesów na stanowisku lidera 

związkowego!  

- Będę się starał i uczynię 

wszystko aby być tak dobrym 

przewodniczącym jak ustępujący 

Krzysztof Sudoł. Liczę na 

wsparcie mojego poprzednika, 

chociaż będzie daleko stąd – 

powiedział nowy przewodni-

czący. 

Dotychczasowy przewodni-

czący Krzysztof Sudoł ustąpił 

ze stanowiska ze względu na 

awans i podjęcie pracy - zleco-

nej z ministerstwa - w Katowi-

cach.  

TK 

XXIV Pielgrzymka Pracowników  

Przemysłu Zbrojeniowego i Lotniczego 

28 września br. do skarżyskie-

go Sanktuarium Matki Boskiej 

Ostrobramskiej przybyli pracowni-

cy polskiej „zbrojeniówki" w ra-

mach XXIV Pielgrzymki Pracowni-

ków Przemysłu Zbrojeniowego  

i Lotniczego. Oczywiście  z Lu-

belszczyzny była m.in. delegacja 

z WSK PZL-Świdnik.  

Coroczna pielgrzymka to nie 

tylko przeżycie duchowe, ale też 

okazja do spotkań ludzi związa-

nych z branżą i rozmów o sytuacji 

przemysłu obronnego. 



Zmarły krytykował rozmowy 

Okrągłego Stołu, wzywał też do 

bojkotu kontraktowych wyborów 

4 czerwca 1989 r. Jego 

ugrupowanie domagało 

się wtedy całkowicie wol-

nych wyborów. Po 1990 

roku stanął na czele Partii 

Wolności, krytycznie na-

stawionej do rzeczywisto-

ści III RP, m.in. do braku 

rozliczeń z komunizmem 

czy braku lustracji. 

Śp. Kornel Morawiecki był 

człowiekiem, który zaw-

sze myślał o Polsce, któ-

rej służył.  

- Był jedną z osób, która 

doprowadziła do upadku 

komunizmu w Polsce. Je-

go działalność oraz zasłu-

gi dla naszej Ojczyzny są 

oczywiste i powszechnie 

znane – powiedział za-

stępca przewodniczącego 

Regionu Krzysztof Choi-

na.  

TK 
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Odszedł Twórca i Przywódca  

Solidarności Walczącej 

Z wielkim smutkiem i żalem 

przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Kornela Morawieckiego, działacza 

opozycji antykomunistycznej  

w czasach PRL i założyciela Soli-

darności Walczącej. Był ojcem 

premiera Mateusza Morawieckie-

go oraz posłem i marszałkiem se-

niorem Sejmu VIII kadencji. Zmarł 

30 września w wieku 78 lat.   

Śp. Kornel Morawiecki po raz 

pierwszy wystąpił przeciwko wła-

dzom PRL w 1968 roku, uczestni-

cząc w wydarzeniach marcowych. 

Był działaczem Solidarności od 

początku jej powstania, a w 1982 

roku po rozłamie w podziemnej 

Solidarności stanął na czele Soli-

darności Walczącej, której celem 

było całkowite i bezwzględne od-

sunięcie od władzy komunistów  

i przywrócenie Polsce niepodle-

głości.  



Głos związkowca 40/2019 str. 5 

Fot. Tysol.pl 

Konkurs literacki trwa!  

 

Do 19 października uczniowie szkół średnich z całej Polski mogą nadsyłać opowiadania  

(10 tys. znaków ze spacjami) inspirowane życiem i działalnością Ks. Jerzego Popiełuszki. 

 

Wydruki prac należy wysłać na adres: 

Muzeum Ks. Jerzego Popiełuszki 

Ul. Hozjusza 2 

01-565 Warszawa 

z dopiskiem „konkurs literacki”. 

 

Wersje elektroniczne na adres mailowy: konkurs@muzeumkspopieluszki.pl 

Szczegóły w regulaminie konkursu na stronie: http://muzeumkspopieluszki.pl/konkurs-literacki/ 

 

Laureaci konkursu otrzymają jako nagrody sprzęty elektroniczne. 

Z kolei szkoła, która zaangażuje największą liczbę uczniów otrzyma również specjalną nagrodę,  

która okaże się pożyteczną pomocą dydaktyczną. 

 

Zapraszamy do udziału! 

Kardynał Stefan Wyszyński  

będzie błogosławionym 

Papież Franciszek upoważnił 

Kongregację do Spraw Kanoniza-

cyjnych do ogłoszenia dekretu  

o cudzie za wstawiennictwem 

Czcigodnego Sługi Bożego Stefa-

na kard. Wyszyńskiego. Oznacza 

to, że zakończył się trwający od 

1989 r. proces beatyfikacyjny Pry-

masa Tysiąclecia i wkrótce moż-

na spodziewać się informacji  

o miejscu i dacie uroczystej bea-

tyfikacji. 

Kard. Wyszyński był absol-

wentem KUL. Jako biskup lubel-

ski pełnił funkcję Wielkiego Kanc-

lerza KUL. 
Fot. Wikipedia 

http://muzeumkspopieluszki.pl/konkurs-literacki/?fbclid=IwAR3cDd2uKlAZv_q7F220zwMWGg3u6ZOyUNE_xtMgK2n0y64G9j-Ag1fJ1aE
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Szkolenie z RODO 

Ostatniego dnia września mec. 

Bartłomiej Kozyrski zapoznał pra-

cowników Regionu Środkowo-

Wschodniego NSZZ Solidarność 

z zasadami obowiązywania RO-

DO w zakładzie pracy. 

Uczestnicy szkolenia dowie-

dzieli się m.in. co to jest przetwa-

rzanie danych osobowych, kiedy 

dochodzi do ich przetwarzania  

i na czym ono polega. Przykłado-

wo podanie osobie deklaracji 

członkowskiej do wypełnienia nie 

jest równoznaczne z przetwarza-

niem danych osobowych, ale 

przyjęcie wypełnionej deklaracji 

jest już przetwarzaniem danych 

osobowych. Nie można przetwa-

rzać danych bez zgody osoby, 

której one dotyczą. 

Warto wiedzieć, że nie można 

przetwarzać danych osobowych 

ujawniających m.in. pochodzenie 

rasowe lub etniczne, poglądy poli-

tyczne, przekonania religijne lub 

światopoglądowe, przynależność 

do związków zawodowych.  

Mec. Kozyrski przytoczył rów-

nież wyrok Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie, 

który wyjaśnia, że organizacja 

związkowa ma prawo uzyskać od 

pracodawcy imienną listę osób – 

pracowników, członków związku 

zawodowego, od których praco-

dawca potrąca składki na rzecz 

tego związku ze wskazaniem 

kwoty składek przypisanych do 

konkretnego pracownika. 

Jak powiedział mec. Kozyrski 

przetwarzanie danych osobo-

wych powinno odbywać się  

w ściśle określonym celu. Dane 

nie powinny być dłużej przetrzy-

mywane niż jest to konieczne  

i obowiązkowo należy je przecho-

wywać w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych. Bar-

dzo ważna jest zasada czystego 

biurka, na którym powinny być 

wyjęte tylko te dokumenty, które 

są niezbędne do wykonywania 

obowiązków w określonej spra-

wie. 

Na szkoleniu prawnik wyjaśnił 

również wiele innych zasad 

przetwarzania danych osobo-

wych, poruszył kwestię dotyczą-

cą administratora danych. Udzie-

lił też wielu merytorycznych  

i cennych odpowiedzi na pytania 

związkowców. 

TK 
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Ursus bez inwestora 

Trwa zła passa Ursusa. Z opu-

blikowanego 29 września br.  ko-

munikatu giełdowego wynika, że 

do zapowiadanej inwestycji ame-

rykańskiej spółki Enerkon Solar  

w lubelską firmę nie dojdzie. Jak 

czytamy w komunikacie, "Enerkon 

Solar International jednostronnie, 

bez podania konkretnej i jedno-

znacznej przyczyny, zerwał nego-

cjacje dotyczące udzielenia finan-

sowania spółce Ursus Bus S.A”. 

Ursus i jej spółka-córka Ursus 

Bus liczyły na zainwestowanie 

przez potencjalnego kontrahenta 

30 milionów dolarów. Zabezpie-

czenie pożyczki stanowić miało 

49 procent akcji Ursus Bus,  

7 procent akcji Ursusa oraz gwa-

rancje kredytowe. 

Po tej wiadomości kurs akcji 

Ursusa zanurkował do 55 groszy. 

Po południu podniósł się do 80 

groszy, ale jest to nadal ponad 

40 procent poniżej notowań  

z piątku, kiedy za jedną płacono 

ponad 1 zloty 40 groszy.  

Ursus walczy o sądową zgodę 

na restrukturyzację która pozwoli-

łaby mu uniknąć upadłości likwi-

dacyjnej. Na początku września 

sąd po raz kolejny nie wyraził 

spółce zgody na przyspieszone 

postępowanie układowe. 

 

Źródło: Polskie Radio Lublin, 

30.09.2019 r. 

Fot. Wikipedia 

Z ENCYKLOPEDII SOLIDARNOŚCI 

5 października 1986 r. w Lubli-

nie Tymczasowy Zarząd Regionu 

powołał jawną Radę NSZZ Soli-

darność Regionu Środkowo-

Wschodniego w składzie: Zofia 

Bartkiewicz (Świdnik), Włodzi-

mierz Blajerski (Lublin), Adam 

Kozaczyński (Tomaszów Lubel-

ski), Wiesław Lipko (Zamość), 

Zygmunt Łupina (Lublin), Bog-

dan Mikus (Chełm), Stanisław 

Węglarz (Łęczna), Danuta Wi-

niarska (Lublin). 

Wynik finansowy  

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej 

Jak podaje Dziennik Wschodni, za pierwsze 6 miesięcy 

br. COZL zanotował ujemny wynik finansowy(-17,46 mln zł). 

Tak wynika z raportu urzędu marszałkowskiego wojewódz-

twa lubelskiego.  
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Centralne Biuro Antykorup-

cyjne po kontroli w Agencji 

Rozwoju Przemysłu skierowało 

zawiadomienie do prokuratury 

– poinformowało w czwartek 

Biuro. Funkcjonariusze spraw-

dzali, czy zgodna z prawem 

była sprzedaż akcji Fabryki Ło-

żysk Tocznych (FŁT) w Kraśni-

ku. 

Zawiadomienie skierowano 

do Prokuratury Regionalnej  

w Warszawie i dotyczy ono 

możliwości popełnienia prze-

stępstwa przez osoby odpowie-

dzialne za proces prywatyzacji 

kraśnickiej fabryki – poinformo-

wało w czwartek CBA. Według 

funkcjonariuszy, którzy spraw-

dzali Agencję, spółkę sprzeda-

no Chińczykom, pomimo wyż-

szej o 39 mln zł oferty słowac-

kiego inwestora. 

 

Źródło: RadioMaryja.pl 

               3.10.2019 
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