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e-Tygodnik Regionu  

Środkowo-Wschodniego  

Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego G łos związkowca 
Numer 7-8/2022 

    31.03.2022 

Z ogromnym oburzeniem 

szefowie regionów i branż 

NSZZ Solidarność przyjęli sta-

nowisko Komitetu Wykonaw-

czego Europejskiej Konfedera-

cji Związków Zawodowych 

(EKZZ), które nie potępiło Fe-

deracji Niezależnych Związków 

Zawodowych Rosji (FNPR), po-

pierającej napaść Rosji na 

Ukrainę. Dyskusja nad zasad-

nością funkcjonowania Solidar-

ności w międzynarodowych 

strukturach związkowych zdo-

minowała dzisiejsze, hybrydo-

we spotkanie liderów Związku. 

Zgodnie oceniono, że dyskusja 

i ewentualne decyzje muszą 

zapaść na Krajowym Zjeździe 

Delegatów, który odbędzie się 

już w maju. 

Podczas cyklicznego spotka-

nia liderów Solidarności naj-

ważniejszym punktem była oce-

na ostatnich działań Solidarno-

ści na forum międzynarodo-

wym, zmierzających do izolo-

wania rosyjskiej centrali związ-

kowej FNPR, która popiera 

agresję na Ukrainę. 

– W sytuacji, w której wszel-

kie organizacje na świecie izo-

lują Rosjan popierających agre-

sję, m.in. w sporcie, polityce, 

biznesie, postawa międzynaro-

dowego ruchu związkowego 

jest skandaliczna – powiedział 

Piotr Duda. 

KZD zadecyduje o pozostaniu Solidarności  
w strukturach międzynarodowych 

Odniósł się przede wszyst-

kim do ostatniego posiedzenia 

Komitetu Wykonawczego 

EKZZ, który wbrew wnioskowi 

Solidarności nie zdecydował 

się na jednoznaczną reakcję. 

Szczególnie krytycznie ocenił 

postawę Luci Visentiniego, se-

kretarza generalnego EKZZ. 

Uznał, że w Solidarności musi 

odbyć się dyskusja nad zasad-

nością funkcjonowania Związ-

ku w międzynarodowych struk-

turach związkowych, takich jak 

m.in. EKZZ, MKZZ, PERC. 

– Najlepszym miejscem do 

takiej dyskusji jest Krajowy 

Zjazd Delegatów. Na szczęście 

odbywa się już za dwa miesiące 

– podsumował. 

Ważnym tematem był rów-

nież zbliżający się Krajowy 

Zjazd Delegatów, który odbę-

dzie się pod koniec maja  

w Zakopanem. 

Przewodniczący przypo-

mniał o przyjętej specustawie 

o pomocy uchodźcom z Ukrai-

ny, w której związki zawodowe 

zostały wpisane wprost jako 

podmioty mogące przyjmować 

zadania zlecone przez władze 

publiczne poza przetargami. 

To istotne, bo Solidarność 

bardzo silnie angażuje się  

w pomoc uchodźcom i będzie 

mogła korzystać z takich sa-

mych możliwości, jak organi-

zacje pożytku publicznego. 

tysol.pl 
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Społeczny Komitet Obchodów 12. Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej uprzejmie zaprasza do wzięcia 

udziału w upamiętnieniu Ofiar tej narodowej tragedii. 

 

Uroczystość odbędzie się w niedzielę 10 kwietnia 2022 r., w Lublinie. 
 

Program: 

godz. 16.15 - 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 12. Rocznicy Katastrofy 

  Smoleńskiej, 

· wykonanie okolicznościowego utworu 

· apel pamięci: odczytanie 96 nazwisk Ofiar katastrofy smoleńskiej przez dwójkę uczniów, rad- 

  nych Młodzieżowej Rady Miasta Lublin, zapalenie  96 zniczy przez harcerzy z ZHP, ZHR, Zawi- 

  szaków oraz uczniów klas mundurowych z lubelskich szkół, 

· salwa honorowa, 

· złożenie wspólnego wieńca przez przedstawicieli Społecznego Komitetu: Wojewodę Lu- 

  belskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublin, Lubelskiego Kura- 

  tora 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 Ofia-

ry 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. 

 

 

W imieniu Społecznego Komitetu 

Teresa Misiuk 

„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 
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Jan Sobota urodził się 3 kwiet-

nia 1941 r. w Sulowie koło Kra-

śnika. W latach 1979-81 uczeń 

LO dla Pracujących w Lublinie. 

W okresie od 1957 r. do 1962 

roku pracownik prywatnego za-

kładu krawieckiego, następnie od 

1964 r. do 1966 r. Powiatowego 

Związku Gminnych Spółdzielni 

Samopomoc Chłopska w Kraśni-

ku,  

w latach 1966-71 Zakładów Prze-

mysłu Odzieżowego (ZPO) Gra-

cja w Zakrzówku k. Kraśnika, od 

1971 r. do 1981 r. PKS Oddział 

Towarowy (OT) w Kraśniku. 

W dniach 17-19 lipca 1980 r. 

uczestnik strajku w PKS OT 

(przedstawił władzom postulaty 

załogi). Od września 1980 r.  

w „Solidarności”, przewodniczący 

Komitetu Założycielskiego, na-

stępnie KZ; od października 1980 

roku członek Międzyzakładowego 

Komitetu Założycielskiego (MKZ) 

Ziemi Kraśnickiej, następnie Za-

rządu Oddziału (ZO) Ziemi Kra-

śnickiej; od kwietnia do maja 

1981 r. delegat na I Walne Zebra-

nie Delegatów (WZD) Regionu 

Środkowo-Wschodniego, członek 

 

Nie żyje Jan Sobota, działacz 
NSZZ Solidarność w Kraśniku 

Zarządu Regionu (ZR); członek 

Regionalnej Komisji Koordyna-

cyjnej (RKK) PKS w Lublinie. 

14 grudnia 1981 r. zwolniony 

dyscyplinarnie z pracy.  

W dniach 14-15 grudnia współ-

organizator strajku w PKS OT, 

15 grudnia 1981 (tuż przed pa-

cyfikacją) na mocy decyzji Komi-

tetu Strajkowego (KS) opuścił 

zakład, 16 grudnia 1981 r., prze-

prowadzony przez łącznika do 

strajkującej Fabryki Łożysk 

Tocznych (FŁT) w Kraśniku, do-

łączył do tamtejszego Międzyza-

kładowego Komitetu Strajkowe-

go (MKS). Z 17 na 18 grudnia 

1981 r. (tuż przed pacyfikacją) 

opuścił FŁT (z Wiesławem Pa-

stuszko, przewodniczącym KS  

w FŁT). Od dnia 18 grudnia 

1981 r. do czerwca 1983 r. prze-

bywał w ukryciu (u krewnych 

Cecylii i Franciszka Pietraszków 

w Zakrzówku); uczestniczył  

w redagowaniu tekstów i wypisy-

waniu matryc dla prasy pod-

ziemnej wydawanej w Kraśniku. 

W okresie od 1982-83 r. miały 

miejsce, kilkakrotnie, rewizje  

w jego mieszkaniu i miejscu pra-

cy żony. W latach 1982-89 prace 

dorywcze, m.in. od 1983 r. do 

1985 r. przy budowie kościoła  

w Woli Trzydnickiej. 

W 1989 r. przewodniczący Ko-

mitetu Obywatelskiego (KO) 

„Solidarność” gm. Trzydnik; przy-

wrócony do pracy w PKS OT.  

W latach 1989-92 przewodniczą-

cy KZ „Solidarność”, członek Za-

rządu Oddziału (ZO) Ziemi Kra-

śnickiej, delegat na kolejne Walne 

Zebranie Delegatów (WZD) Re-

gionu Środkowo-Wschodniego, 

członek ZR. 

Odznaczony Krzyżem Wolno-

ści i Solidarności. 

Serdeczne wyrazy współczucia 
 

Rodzinie 
 

Śp. JANA SOBOTY 
 

składa 
 

Rada Oddziału Kraśnik 
Regionu Środkowo-Wschodniego  

NSZZ „Solidarność” 

Wyrazy żalu i współczucia 
 

Rodzinie 
 

Śp. JANA SOBOTY 
 

składają 
 

Przewodniczący oraz związkowcy 
z Regionu Środkowo-Wschodniego  

NSZZ „Solidarność” 
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Harmonogram 
szkoleń 

Kwiecień 2022 

 

22.04.2022 - Struktura organizacyjna związku oraz kompetencje władzy wy-

konawczej w organizacjach zakładowych i międzyzakładowych (P.Gardynik) 

25.04.2022 - Spory Zbiorowe (G.Trejgel) 

 

Maj 2022 

 

09.05.2022 - Uprawnienia Związku Zawodowego w zakresie BHP (G.Trejgel) 

12.05.2022 - Ruch kadrowy w placówkach oświatowych (B.Kozyrski) 

20.05.2022 - Struktura organizacyjna związku oraz kompetencje władzy wy-

konawczej w organizacjach zakładowych i międzyzakładowych (P.Gardynik) 

26.05.2022 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (D.Paul) 

 

Czerwiec 2022 

 

06.06.2022 - Spory Zbiorowe (G.Trejgel) 

10.06.2022 - Struktura organizacyjna związku oraz kompetencje władzy wy-

konawczej w organizacjach zakładowych i międzyzakładowych (P.Gardynik) 

27.06.2022 - Liczebność organizacji związkowej i jej weryfikacja (B.Kozyrski) 

30.06.2022 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (D.Paul) 

Biuro Szkoleń ZR proponuje uczestnictwo  

w szkoleniach z wykorzystaniem platformy 

TEAMS. Nabór na szkolenia prowa-

dzi Tomasz Kupczyk.  

Zgłoszenia są przyjmowane pod adresem:  

zbp.lublin@solidarnosc.org.pl lub telefonicznie 81 53 208 11 wew. 20. 

W przypadku polepszenia sytuacji pandemicznej szkolenia mogą być 

przeprowadzone stacjonarnie. 
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Redakcja zastrzega sobie prawo opracowywania wszystkich tekstów. 

„Mamy wypowiadać prawdę, 

gdy inni milczą” - ten inspirujący 

cytat znajduje się na pamiątkowej 

monecie z wizerunkiem bł. ks. Je-

rzego Popiełuszki. Cały dochód ze 

sprzedaży numizmatów wybitych 

przez Mennicę Polską zostanie 

przekazany na budowę miejsca 

pamięci zamordowanego kapłana, 

patrona Solidarności. 

Jesienią 2024 roku – w 40. rocz-

nicę śmierci bł. ks. Jerzego Popie-

łuszki – ma zostać otwarte Muzeum 

bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Oko-

pach. Każdy może się przyczynić 

do powstania tej instytucji, kupując 

numizmaty z wizerunkiem księdza 

jako cegiełkę na budowę jego mu-

zeum. Przedsięwzięcie jest realizo-

wane przez Fundację im. ks. Jerze-

go Popiełuszki „Dobro” we współ-

pracy z NSZZ Solidarność, Instytu-

tem Pamięci Narodowej i Pocztą 

Polską. 

Komisja Krajowa NSZZ Soli-

darność otrzymała od Fundacji 

„DOBRO” w depozyt partie cegie-

łek: 

- Zarządy Regionów NSZZ Solidar-

ność będą mogły pobrać  

Cegiełki na Muzeum  
bł. ks. Jerzego Popiełuszki 

w siedzibie Komisji Krajowej  

w Warszawie, ul. Prosta 30, cegieł-

ki w depozyt na podstawie po-

świadczenia odbioru ze zobowią-

zaniem wpłaty (ilość sztuk x 50 zł) 

na podane niżej konto bankowe. 

- pozostałe struktury Związku, or-

ganizacje społeczne, osoby fizycz-

ne itp. będą mogły odebrać zaku-

pione cegiełki w siedzibie KK  

w Warszawie, po przedstawieniu 

dowodu wpłaty na konto KK. 

- konto w PLN - Komisja Krajowa 

NSZZ Solidarność:  

Powszechna Kasa Oszczęd-

ności Bank Polski Spółka Ak-

cyjna, 05-515 Warszawa,  

ul. Puławska 15. 

Nr rachunku:  

05 1020 1811 0000 0902 

0138 8693  

z dopiskiem „Cegiełki”. 

 

solidarnosc.org.pl 

Rowerowe powitanie wiosny  
Solidarność PZL Świdnik i Poczta Polska Lublin  

Foto: Andrzej Krawczyk 


