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e-Tygodnik Regionu  

Środkowo-Wschodniego  

Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego G łos związkowca 
Numer 42-43/2020 

    06.11.2020 

Pikieta w  Warszawie 

Lublin 

Drodzy Członkowie i Sympatycy  

Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego Solidarność! 

Drodzy Przyjaciele! 

 

Zwracam się do Was z gorą-

cym apelem – brońcie naszych 

Kościołów. Angażujcie 

się w ochronę świętości 

Mszy Świętych, prze-

ciwdziałajcie profana-

cjom symboli religijnych 

i naszych Świątyń. Nie 

pozwólcie, aby Kościół, 

na który zawsze mogli-

śmy liczyć, wobec bez-

precedensowych napa-

ści pozostał dzisiaj osa-

motniony. 

Solidarność przy 

ogromnym wsparciu 

Kościoła, wywalczyła 

Polsce wolność.  

W tym wolność do 

protestów i zgroma-

dzeń. Każdy, nawet  

w najostrzejszej formie, ma 

prawo do wyrażania swoich 

postulatów. Każdy ma prawo 

wyjść na ulicę i wykrzyczeć 

swoje żądania. Wielokrotnie 

robiliśmy to również my, związ-

kowcy. Ale każda wolność ma 

swoje granice, a tą granicą są 

prawa i wolności innych ludzi. 

W tym prawo do swobodnego 

wyznawania swojej wiary. 

To się nazywa t-o-l-e-r-a-n-c-j-a! 

Apel Przewodniczącego Piotra Dudy: 
 Brońcie naszych kościołów! 

Demonstranci profanując Ko-

ścioły i zakłócając Msze Święte, 

tę granicę już dawno przekroczy-

li. Do rangi symbolu urastają pro-

fanacje figur Jana Pawła II, dzięki 

któremu „Solidarność” powstała, 

a któremu Polska w drodze do 

odzyskania niepodległości tak 

wiele zawdzięcza. 

Niestety, poziom agresji, nie-

spotykany wulgaryzm i napaści 

fizyczne na księży i uczestników 

nabożeństw, zmuszają nas kato-

lików do obrony. Dlatego proszę, 

abyście włączali się w działania 

Straży Narodowej lub inne spon-

tanicznie tworzone grupy chro-

niące nasze kościoły. Bądźcie też 

w kontakcie ze swoimi probosz-

czami. Kiedyś my mogliśmy li-

czyć na ich pomoc, dzisiaj oni tej 

pomocy od nas potrzebują. 

Dziękuję serdecznie wszyst-

kim, którzy wczoraj włączyli się  

w ochronę kościołów. Otrzyma-

łem wiele sygnałów, że nie za-

brakło wśród nich Członków Soli-

darności. Ja osobiście – jako ka-

tolik, ale też człowiek Solidarno-

ści, również nie będę w tej sytua-

cji bierny. 

 

Ze związkowym pozdrowieniem 

Piotr Duda 

Przewodniczący  

KK NSZZ Solidarność 
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Oferta Pekao S.A. dla Członków Związku 

Więcej informacji na stronie www.solidarnosc.org.pl 
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Lublin 

Wojewoda lubelski Lech 

Sprawka wspólnie z lubelskim 

kuratorem oświaty Teresą Misiuk 

wręczyli nauczycielom zasłużo-

nym w służbie państwu i społe-

czeństwu odznaczenia, medale  

i nagrody z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej.  

Za zasługi w działalności na 

rzecz rozwoju oświaty, wojewoda 

i kurator oświaty wręczyli pięć 

Brązowych Krzyży Zasługi, a za 

wzorowe, wyjątkowo sumienne 

wykonywanie obowiązków wyni-

kających z pracy zawodowej Me-

dale za Długoletnią Służbę: jeden 

Złoty, jeden Srebrny i jeden Brą-

zowy. Podczas uroczystości wo-

jewoda lubelski wręczył także 

Medal Komisji Edukacji Narodo-

wej przyznany za szczególne za-

sługi dla oświaty i wychowania,  

a także - w uznaniu szczególnych 

zasług w pracy dydaktyczno-

wychowawczej - Nagrodę Mini-

stra Edukacji Narodowej i Nagro-

dę Lubelskiego Kuratora Oświa-

ty. Wyróżnienia przyznano posta-

Nauczyciele wyróżnieni 

nowieniami prezydenta RP, mini-

stra edukacji narodowej i lubel-

skiego kuratora oświaty. 

Tegoroczne obchody Dnia Edu-

kacji Narodowej z uwagi na panują-

cą sytuację epidemiczną miały cha-

rakter symboliczny. Dlatego wrę-

czono odznaczenia państwowe, 

resortowe i nagrody tylko grupie 

reprezentującej wszystkich nauczy-

cieli. Wręczenie przyznanych  

w 2020 roku odznaczeń państwo-

wych i resortowych odbędzie się  

w innym terminie, a dyplomy przy-

znanych nauczycielom nagród zo-

staną przekazane poprzez dyrekto-

rów szkół i placówek. Pełna lista 

wyróżnionych znajduje się na stro-

nie Lubelskiego Kuratorium Oświa-

ty w Lublinie. 

źródło: www.uw.gov.pl 

foto: www.uw.gov.pl 

Na wniosek Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania odznaczeni zostali: 
 

Medalem Komisji Edukacji Narodowej: 

1. Jolanta Guz, Zespół Placówek Oświatowych w Borkach 

2. Zofia Ciechocińska-Miećko, Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie 

3. Agnieszka Klimecka-Krawczyk, Szkoła Podstawowa nr 1 w Tomaszowie Lubelskim 

4. Barbara Turska-Paprzycka, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Lublinie 

5. Waldemar Jakubowski, Szkoła Podstawowa w Chodlu 

6. Marzenna Nowakowska, Szkoła Podstawowa w Granicach 

7. Aleksandra Królikowska, Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Chodlu 

8. Alina Kiełbasa, Szkoła Podstawowa w Opolu Lubelskim 

9. Maria Świstek-Duda, Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie 

10. Bożena Wójtowicz, XXX Liceum Ogólnokształcące w Lublinie 

11. Małgorzata Kot, Szkoła Podstawowa w Niemcach 

12. Elżbieta Kozioł, Szkoła Podstawowa w Nasutowie 

13. Witold Józefacki, Zespół  Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach 
 

Brązowym Krzyżem Zasługi: 

1. Anna Małgorzata Boguta, Szkoła Podstawowa  w Chodlu 

2. Barbara Małgorzata Kania, Szkoła Podstawowa  w Opolu Lubelskim 

3. Anna Kłak, Szkoła Podstawowa  w Opolu Lubelskim 
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Stanowisko  
Prezydium KK nr 12/20  

 
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” stanowczo protestuje przeciwko nieuwzględnieniu  

w decyzji ministra zdrowia podwyżek dla części pracowników zatrudnionych przy pacjentach z COVID-19. 

Przede wszystkich salowych, sanitariuszek i sanitariuszy oraz innych osób, które będąc zatrudnione  

w tzw. działalności podstawowej wykonują najgorzej płatną pracę przy pacjentach. Bez nich 

„jednoimienne” oddziały szpitalne nie są w stanie normalnie funkcjonować.  

W decyzji zapomniano również o pracownikach Państwowej Inspekcji Sanitarnej, bez których trudno 

sobie wyobrazić skuteczną walkę z pandemią, a którzy od pół roku wykonują ogromną pracę na rzecz 

społeczeństwa!  

W ocenie Prezydium KK to kolejny przykład dzielenia pracowników na lepszych i gorszych. To również 

dowód na kompletny brak wiedzy w jakich realiach funkcjonują oddziały szpitalne zajmujące się pacjenta-

mi chorymi na COVID-19, gdzie każdy jest tak samo narażony i podlega tym samym uciążliwościom. To 

skandal, że wartościuje się zdrowie i bezpieczeństwo w zależności od wykonywanego zawodu, a nie fak-

tycznie wykonywanej pracy.  

W imieniu NSZZ „Solidarność” domagamy się niezwłocznej zmiany decyzji ministra Adama Niedziel-

skiego i uwzględnienia w podwyżkach wszystkich zatrudnionych przy opiece nad pacjentami z COVID-19.  

Gdańsk, 3 listopada 2020 r. 

Najszczersze wyrazy współczucia 

KOLEŻANCE IWONIE LIPIEC 

z powodu  śmierci 

TATY 

składają 

 
Koleżanki i Koledzy z Regionalnej  

Sekcji Oświaty i Wychowania  

Regionu Środkowo-Wschodniego  

NSZZ Solidarność   

Wyrazy żalu i współczucia 
 

RODZINIE 
 

Śp. TOMASZA KAWAŁKO 
 

członka Rady Oddziału Zamość,  

członka KZ NSZZ "S" w "ELBEST" 

Sp. z o.o. Oddział w Krasnobrodzie 
 

 składa 

Rada Oddziału NSZZ "Solidarność" 

w Zamościu  

Serdeczne wyrazy współczucia 
 

RODZINIE 
 

Śp. MARZENY CIECHAŃSKIEJ 

Przewodniczącej Koła NSZZ „Solidarność  

w Zespole Szkół Ekonomicznych  

im. A. i J. Vetterów w Lublinie 
 

składa  

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania  

Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność   

Msza św. w intencji  

śp. Marzeny Ciechańskiej  

odprawiona zostanie  

28 listopada 2020 r. 

o godz. 19:00  

w Archikatedrze Lubelskiej

(Msza św. transmitowana  

będzie online.) 



Głos związkowca 42-43/2020 str. 4 

Głos związkowca. e-Tygodnik Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”. 
Wydaje: Biuro Informacyjne Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”, 20-109 Lublin, ul. Królewska 3, tel. 53-208-11  

e-mail: biuletyn.lublin@solidarnosc.org.pl, www.solidarnosc.org.pl/lublin. 

Redakcja: M. Dołhan, A. Kosierb, R. Lesicka, A. Witkowska 

Redakcja zastrzega sobie prawo opracowywania wszystkich tekstów. 


