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 „Nie jest to rana śmiertelna, bo nie można zadać rany śmiertelnej czemuś,  

 co jest nieśmiertelne. Nie można uśmiercić nadziei.”     

                bł. ks. Jerzy Popiełuszko 

Zebranie Zarządu Regionu 

7 marca br. w siedzibie lubelskiej Solidarności przy ulicy Kró-

lewskiej 3 odbył się kolejny Zarząd Regionu Środkowo-

Wschodniego. Przedstawiono m.in. najważniejsze kwestie poru-

szone na zebraniu Komisji Krajowej, wspomniano o pracach re-

gionalnego Prezydium oraz przedyskutowano istotne sprawy do-

tyczące poszczególnych oddziałów i sekcji branżowych. 

 

Zastępca Przewodniczącego 

Marek Wątorski zreferował naj-

ważniejsze ustalenia z posiedze-

nia Komisji Krajowej. Skarbnik 

Solidarności przekazał, iż m.in. 

zatwierdzono budżet za 2017 rok 

i plan finansowy na bieżące 12 

miesięcy. Padła również propo-

zycja rozdysponowania  środ-

ków, które KK przeznacza na 

rozwój związku, by budować 

większe zdolności rozwojowe  

w poszczególnych regionach. 

Zakończono także konsultacje 

społeczne w sprawie referendum 

konstytucyjnego.  

Z około 60 pytań zostanie wybra-

nych max 10. Prowadzone są 

rozmowy z Kancelarią Prezyden-

ta, aby wśród pytań pojawiły się 

kwestie związane ze sprawami 

związkowymi (pracowniczymi). 

Przewodniczący Regionu 

Środkowo-Wschodniego Marian 

Król przedstawił sprawozdanie  

z zebrania Prezydium. Na spo-

tkaniu rozmawiano o wielu waż-

nych dla regionu kwestiach. Jed-

ną z nich są strukturalne zmiany 

w Komisjach Zakładowych  

w związku z kończącą się kaden-

cją. Dyskutowano także  

o uczestnictwie w budowie ko-

lumny pamięci w Tomaszowie 

Lubelskim, a także podjęto kolej-

ne kroki, by sfinalizować inicjaty-

wę budowy Muzeum Najnowszej 

Historii Polski w Lublinie. 

W oddziałach najwięcej czasu 

poświęca się obecnie wyborom 

władz organizacji NSZZ „S” na 

kadencję 2018-2022.  

W Kraśniku w dalszym ciągu 

trwa spór w firmie Tsubaki Na-

kashima. Związkowcy domagają 

się partnerskiego traktowania 

oraz godnych warunków pracy  

i płacy. Ponad 90% biorących 

udział w referendum opowiedzia-

ło się za strajkiem. Komitet straj-

kowy nie przestał funkcjonować 

również w Grupie Azoty Zakłady 

Azotowe „Puławy” S.A. Związ-

kowcy nie zrezygnują z żadnego 
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Przypominamy, że w marcu mija 

termin wyborów w Organizacjach 

Związkowych „Solidarności”. 

Prosimy, aby nie zostawiać tego 

obowiązku na ostatnie dni.  

UWAGA! 

postulatu, które przedstawili na 

konferencji prasowej 9 listopada 

ubiegłego roku. Obecnie, związ-

kowcy czekają na spotkanie  

z mediatorem. Spór zbiorowy  

w LW Bogdanka zakończył się 

porozumieniem. 

Związkowcy na uczelniach 

cały czas zgłaszają poprawki do 

ustawy o szkol-

nictwie wyższym. 

Instytuty Badaw-

czo Rozwojowe 

obawiają się no-

wo powstającej 

sieci instytutów 

naukowych – wie-

le z nich nie speł-

nia warunków do 

przystąpienia.  

Z kolei oświata 

szykuje się do 

opiniowania arkuszy organizacyj-

nych. W tym roku będą mieli na 

to więcej czasu niż  

w poprzednim. Ponadto związ-

kowcy ze szkół proponują, aby 

zamiast 13 elementów składają-

cych się na wynagrodzenie, 

wpływ na jego wysokość miała 

pensja zasadnicza – powiązana 

ze średnią krajową – oraz doda-

tek stażowy i motywacyjny. Od-

powiedni wniosek zostanie skie-

rowany pod obrady Wojewódz-

kiej Rady Dialogu Społecznego. 

Przewodniczący podsumował 

dyskusję stwierdzeniem, że naj-

więcej konfliktów toczy się obec-

nie w jednostkach samorządowo-

budżetowych i oświatowych. 

Głos zabrał także przewodniczą-

cy RKR, który zaapelował do Od-

działów o przygotowanie informa-

cji niezbędnych do oceny ich 

działalności. 

Przewodniczący Marian Król 

wspomniał także o wojewódzkiej 

inicjatywie budowy pomnika Ro-

mana Dmowskiego w związku  

z 100-leciem odzyskania przez 

Polskę Niepodległości. 

Renata Lesicka,  

Mateusz Bednarek 
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DYSKUSJA O SYTUACJI  

W OŚWIACIE 

Kurator Oświaty mówiła o ak-

tualnie wprowadzanych zmianach 

w prawie oświatowym, m.in.  

o istotnej kwestii opiniowania ar-

W sali konferencyjnej siedziby Zarządu Regionu Środkowo-

Wschodniego NSZZ Solidarność, 2 marca br., odbyły się obrady 

Regionalnej Rady Sekcji Oświaty i Wychowania. Członkowie 

związku zawodowego spotkali się, aby m.in. podjąć istotne 

uchwały oraz przedyskutować bieżącą problematykę dotyczącą 

sytuacji w oświacie. Obrady poprzedziło wystąpienie Lubelskiego 

Kuratora Oświaty Teresy Misiuk. 

- Chcemy dążyć do 100% 

doraźnych kontroli w zakresie 

arkuszy. Jest to wyzwanie od 

strony organizacji pracy przy 

wielości zadań, które realizuje-

my. – powiedziała Lubelska 

Kurator Oświaty. 

Przewodnicząca RSOiW 

Wiesława Stec przedstawiła 

raport z bieżącej działalności 

sekcji i przekazała najważniej-

sze informacje dotyczące wy-

borów w związku na kadencję 

2018-2022 oraz poruszyła te-

mat odznaczeń związkowych, 

państwowych i przyznawanych 

nagród. 

Ważną kwestią było przyję-

cie uchwały Prezydium Krajo-

wej Rady Sekcji Oświaty i Wy-

chowania w sprawie regional-

nych i międzyregionalnych 

działań struktur branżowych 

dotyczących zmian systemu 

wynagradzania nauczycieli 

oraz przyjęcia jednolitej kon-

cepcji nowego systemu kształ-

towania wynagrodzeń. Prezy-

dium apeluje w ustawie do re-

gionalnych sekcji o wystąpienie 

do Wojewódzkich Rad Dialogu 

Społecznego o podjęcie pilnych 

prac nad zmianą systemu płac 

nauczycieli w uzależnieniu od 

przeciętnego wynagrodzenia  

w gospodarce narodowej. 

 

Mateusz Bednarek 

 

kuszy oraz o obowiązku prawi-

dłowej regulacji przydzielania 

godzin ponadwymiarowych 

przez dyrektorów szkół. 
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W ostatnim czasie odbyły się 

wybory w organizacjach związko-

wych NSZZ Solidarność w nastę-

pujących zakładach: 

 
- Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Łukasiń-

skiego w Zamościu - Marian Bernach. 

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o. w Zamościu - Janusz Galant. 

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-

Mostowych Sp. z o.o.  W Tomaszowie Lu-

belskim - Leszek Bryk. 

- Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dol-

nym - Agnieszka Gawron. 

- Dom Pomocy Społecznej w Lepoldowie - 

Edyta Kujawska. 

- Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Lu-

belskim - Renata  Aleksandrowicz. 

- Sanatorium Rehabilitacyjne w Krasnobro-

dzie - Bernadeta Borek. 

- Dom Pomocy Społecznej „Betania” w Lu-

blinie - Katarzyna Szlendak.    

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o. w Poniatowej - Dariusz Grzesz-

czyk. 

- Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1  

w Lublinie - Marzena Iżycka-Gajo. 

- Muzeum Zamojskie w Zamościu - Jolanta 

Puźniak-Głąb.  

- Organizacja Zakładowa Pracowników 

Księżnicy Zamojskiej - Alina Malinowska. 

- Voelia Wschód Sp. z o.o. w Zamościu - 

Tomasz Zygmunt. 

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

w Olbięcinie - Marek Gołąb. 

- „SPOŁEM” PSS Kraśnik - Sylwester Tere-

lak. 

- Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku -

Dariusz Mikusek . 

- Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Energetyki 

Cieplnej Sp. z o.o. w Biłgoraju - Wiesław 

Okoń.  

- Organizacja Podzakładowa NSZZ „S” Pra-

cowników Poczty Polskiej w Zamościu - Ma-

rek Wiśniewski. 

Zwycięzcom gratulujemy! 

Kartka  

z kalendarza 

 

 10 marca 1993 r. w Katowicach rozpoczął się pierw-

szy proces milicjantów oskarżonych  

o strzelanie do górników podczas pacyfikacji KWK 

„Wujek”. Na ławie oskarżonych zasiadły wówczas 23 

osoby.  

 

 12 marca 1999 r. minister spraw zagranicznych Bro-

nisław Geremek przekazał na ręce sekretarza stanu 

USA akt przystąpienia Polski do Traktatu Północnoat-

lantyckiego (NATO). 

Z okazji Święta Kobiet,  
spieszymy do wszystkich Pań z bukietem  

najserdeczniejszych życzeń.  
Niczym kwiat rozkwitajcie każdego dnia,  

a w Waszych sercach niechaj  
zawsze będzie wiosna.  

Życzymy abyście były szczęśliwe i spełnione,  
doceniane i wyróżniane! 

 
       Życzą Koledzy z Solidarności 

8 marca  

 Dzień Kobiet 
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Urodzony 24 czerwca 1929 r.  

w Wilnie syn Stefana i Anny  

z Łojków. Ojciec – szlachcic wy-

sokiego rodu z majątku 

„Jaksztyszki” urodzony w Wilnie 

w czasie rewolucji – walczył  

w oddziałach Denikina, później  

w armii generała Żeligowskiego. 

Matka skończyła konserwato-

rium, miała w domu dwa fortepia-

ny. Miałem cztery lata, podczas 

wylania Wilii wszystko razem  

z meblami diabli wzięli – pisze 

„Wańka” we wspomnieniach. 

Szkołę podstawową ukończył  

w 1942 r., a później na tajnych 

kompletach dwie klasy gimna-

zjum. Należał do harcerstwa – 

Wileńska Błękitna Trójka, a póź-

niej zaprzysiężony w Szarych 

Szeregach – przy I Pułku AK 

zgrupowania Wilno – Śródmie-

ście (Uderzeniowy Batalion Ka-

drowy – pluton łączności). Brał 

udział w wyzwalaniu Wilna w ra-

mach operacji „Ostra Brama”. 

Podczas marszu na pomoc Po-

wstaniu Warszawskiemu areszto-

wany przez sowietów i wywiezio-

ny do łagru w Kałudze. Po dra-

matycznej ucieczce z łagru, na 

platformie wagonu towarowego  

w zwojach drutu zbrojeniowego, 

powrócił na Wileńszczyznę. Nie-

Janusz Matusewicz  

 „Wańka” 1929-2018 

stety pozostałych kilkudziesięciu 

uczestników ucieczki złapało 

NKWD i rozstrzelało. Poszukiwa-

ny przez NKWD wstąpił do I Ba-

talionu Nadniemeńskiego AK  

i brał udział w walkach z patrola-

mi sowieckimi w okolicach Wilna 

do końca 1944 r.  

Na początku 1945 r. repatrio-

wany wraz z rodziną do Lublina. 

Pracował w warsztacie obróbki 

szkła chemicznego i ukończył 

Liceum Technologiczno-

Chemiczne (1950). 

W roku 1950 podjął studia 

chemiczne na UMCS. W listopa-

dzie 1950 r. aresztowany przez 

Urząd Bezpieczeństwa  

i „przetrzymywany” w areszcie 

śledczym na ul. Chopina 11 do 

24 grudnia 1950. W 1953 r. oże-

nił się z Elżbietą Iwoną Dekert. 

Mieli dwu synów – Krzysztofa 

(1954) i Jacka (1959). Studia 

ukończył w 1955 roku. Już pod-

czas studiów pracował jako labo-

rant (od 1953 r.) w Zakładzie 

Żywienia Zwierząt Wydziału 

Zootechnicznego UMCS, a póź-

niej w Zakładzie Chemii Orga-

nicznej UMCS u profesora Dym-

ka, gdzie uzyskał tytuł magistra 

na podstawie pracy „Otrzymanie 

tiofosgenu i niektórych olejków 

gorczycowych” (promotor prof. 

Marian Janczewski). Od 1957 r. 

pracował jako asystent w Zakła-

dzie Chemii Fizycznej UMCS, 

gdzie wykonywał skomplikowane 

szklane zestawy aparaturowe. 

Publikował, a w 1971 r. uzyskał 

stopień naukowy doktora nauk 

chemicznych na podstawie dy-

sertacji „Wyznaczanie izoterm 

adsorpcji metodą dynamicz-

ną” (promotor Prof. Andrzej 

Waksmundski). Praca została 

nagrodzona Nagrodą Ministra. 

W 1974 r. został organizatorem, 

a następnie kierownikiem Punktu 

Konsultacyjnego Chemii Wieczo-

rowej UMCS w Jarosławiu. 



Głos związkowca 10/2018 str. 6  

Funkcję tę pełnił do 1979 r. Jako 

st. wykładowca w Zakładzie Che-

mii Fizycznej kontynuował bada-

nia naukowe w zakresie adsorp-

cji i dydaktykę chemii. Jest auto-

rem wielu podręczników chemii 

dla uczniów szkół średnich – lice-

ów i techników. Był niedoścignio-

nym „mistrzem szklanej aparatu-

ry chemicznej” i konstruktorem 

wielu akcesoriów dla chromato-

grafii i oksymetrii. Prawdziwym 

majstersztykiem były jego spe-

cjalne elektrody w igłach iniekcyj-

nych do dynamicznego pomiaru 

podtlenku azotu w krwi pacjen-

tów poddawanych narkozie. Zao-

wocowało to kilkoma patentami. 

Kierował tematami badawczymi 

KNiT. 

W 1984 r. wykazał niezwykłą 

odwagę podczas wypadku  

w budynku chemii zakręcając 

zawory butli z łatwopalnymi ga-

zami podczas pożaru. 

Od początku pobytu w Lubli-

nie udzielał się w sporcie. Świet-

nie grał w siatkówkę, uprawiał 

strzelectwo sportowe, żeglar-

stwo, wędkarstwo.  

Z wielką nadzieją i niezwykłym 

zaangażowaniem tworzył NSZZ 

Solidarność na UMCS. 16 grud-

nia 1980 r. został wybrany do 

składu I Komisji Zakładowej, zo-

stał członkiem prezydium i sekre-

tarzem tej komisji. Stworzył nie-

zwykle racjonalne podstawy ad-

ministrowania NSZZ Solidarność 

UMCS, które przetrwały do dziś. 

Dzięki Jego tytanicznej pracy 

został zorganizowany sekretariat 

Komisji Zakładowej, wyposażony  

w sprzęt biurowy, obieg doku-

mentów, kon-

takty ze-

wnętrzne, itd.  

Powstał Biule-

tyn informa-

cyjny Solidar-

ność Uniwer-

sytecka pod 

redakcją śp. 

Bogusławy 

Kaczyńskiej  

i Dobka Ba-

gińskieg. Ter-

minowego 

druku i kolpor-

tażu pilnował „Wańka”. Po wybu-

chu stanu wojennego zabezpie-

czał dokumenty, ukrywając je  

z kolegami, dzięki temu prze-

trwały do dziś. Wraz z kolegami  

i synami ewakuował wielotomo-

wą unikalną bibliotekę związko-

wą NSZZ „S” UMCS. 

W karcie okresowej oceny 

nauczycieli akademickich  

w 1990 r. pisał: W okresie stanu 

wojennego i później, aż do po-

nownej legalizacji Solidarności 

byłem członkiem prezydium taj-

nej Komisji Zakładowej, a wcze-

śniej członkiem Grupy Inicjatyw-

nej na Rzecz Relegalizacji NSZZ 

„S”. W okresie tajnej działalności 

uczestniczyłem w różnego ro-

dzaju działalności, jak: prelekcje, 

odezwy, listy do członków Rzą-

du, petycje, zbieranie składek 

członkowskich, pomoc ludziom 

zwolnionym z pracy za działal-

ność polityczną, organizacją wa-

kacji dla dzieci – członków ro-

dzin prześladowanych, akcje 

protestacyjne itp. oraz organizo-

wanie tajnej biblioteki (głównie 

bezdebitów). 

Nagradzany wielokrotnie 

przez Rektora UMCS, odznaczo-

ny Krzyżem Kawalerskim Orderu 

Odrodzenia Polski oraz Meda-

lem Edukacji Narodowej. Po 

przejściu na emeryturę (1994) 

utrzymywał żywe kontakty z YC 

UMCS i NSZZ Solidarność 

UMCS. 

Janusz Matusiewicz zm. 14 

stycznia br. Będzie nam brako-

wało Jego opowieści, kawałów  

o partyzantce, żeglarstwie, węd-

karstwie, a Jego „wyczynów 

szklarskich” nikt już chyba nie 

powtórzy. Będziemy o Nim zaw-

sze Pamiętać. 

Józef Kaczor 
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Z życia Komisji Krajowej 

Komisja Krajowa i Zarząd 

Regionu Mazowsze NSZZ 

„Solidarność” zapraszają na 

Ogólnopolską Drogę Krzyżową 

Ludzi Pracy ulicami Warszaw-

skiego Żoliborza od grobu Bło-

gosławionego Księdza Jerzego 

Popiełuszki, Patrona NSZZ 

„Solidarność”.  

Od Grobu Błogosławionego 

księdza Jerzego Popiełuszki 

krzyż będą nieśli: Hutnicy, Ko-

lejarze, Górnicy, Stoczniowcy, 

Służba Zdrowia, Strażacy - 

podchorążowie SGSP, Straż 

Miejska, Służba przy grobie Ks. 

Jerzego, Energetycy, Policjan-

ci, Żołnierze, Nauczyciele, Kra-

jowa Sekcja Kobiet, Komisja 

Krajowa i Region NSZZ 

"Solidarność", Parafia Św. Sta-

nisława Kostki, Młodzież i Har-

cerze. Poczty sztandarowe 

zbiorą się 23 marca br. o godz. 

16.30 przed Domem Pielgrzy-

ma "Amicus", a o 17.00 zacznie 

się Droga Krzyżowa. 

Piątek - 23 marca 2018 roku, godz. 17.00 
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Droga Młodzieży!!! 

W dniach 11-12 kwietnia br.  

w Warszawie odbędzie się  

„Forum młodych”.  

Zachęcamy do zgłaszania  

swojego uczestnictwa.  

Zapisy przyjmowane są do  

9 kwietnia. 

 

 

 

Koleżanki i Koledzy!!! 

Drodzy Związkowcy! 

Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych porad prawnych.  

Dział prawny Regionu Środkowo-Wschodniego składa się z zespołu  

profesjonalnych i doświadczonych radców prawnych, którzy świadczą usługi  

na wysokim poziomie. 

 
Napisz:         prawnik.lublin@solidarnosc.org.pl 
Zadzwoń:        81/532-08-11 wewn. 13, 14  

Przyjdź:         ul. Królewska 3, 20-109 Lublin, pokoje nr 30, 30 A 

Bieganie dla każdego! 
 

Przypominamy chętnym do 

wzięcia udziału w 6. PKO Pół-

maratonie Solidarności, że do 

końca kwietnia można skorzy-

stać z promocyjnej wysokości 

opłaty startowej - 70 zł.  

Możliwa jest także promocyj-

na opłata grupowa. Warunkiem 

jest jednoczesne zapisanie się 

minimum 10 osób.  

Więcej informacji na stronie: 

http:www.pkopolmaratonsolidarn

osci.pl/ 
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Delegatura CBA w Krakowie 

prowadzi śledztwo w sprawie 

przekroczenia uprawnień przez 

byłego dyrektora Babiogórskie-

go Parku Narodowego. Śledz-

two wykazało nieprawidłowości 

przy budowie schroniska i budo-

wie szlaku turystycznego. Straty  

w majątku Parku wynoszą blisko 

615 tysięcy złotych. Sprawę 

nadzoruje Prokuratura Okręgo-

wa w Tarnowie. 

W referendum większość 

członków  SPD opowiedziała się 

za  koalicją z CDU/CSU.  Trudno-

ści w sformowaniu niemieckiego 

rządu trwały od września ub.r., 

kiedy odbyły się wybory parla-

mentarne. Lider SPD zapowie-

dział przedstawienie sześciu kan-

dydatur na ministrów. 

TK 

„Niemcy mają pełną świadomość,  

że sprawa reparacji nie jest załatwiona.” 

Arkadiusz Mularczyk, przewodniczący parlamentarnego zespołu 

ds. odszkodowań wojennych od Niemiec  

Od marca najniższa emerytura wzrośnie o 29,80 zł, a przeciętna 

emerytura o ok. 67,28 zł.  

      Źródło: MRPiPS 

3 marca świętowano 200-

lecie utworzenia Archidiecezji 

Warszawskiej.  

Będzie rząd w Niemczech 

8 marca Premier Mate-

usz Morawiecki  wręczył   

w Brukseli  przewodniczą-

cemu Komisji Europejskiej 

Jean Claude’owi Junckero-

wi Białą Księgę na temat 

reform sądownictwa. Zna-

lazły się w niej  przykłady 

podobnych rozwiązań  

z innych krajów UE oraz 

orzecznictwo międzynaro-

dowych trybunałów. 

Źródło: KPRM Twitter 

Prezydent RP Andrzej Duda 

podpisał dwie ustawy z 8 lutego 

br. Dokumenty dotyczą Instytu-

tu Współpracy Polsko-

Węgierskiej im. Wacława Fel-

czaka oraz nowelizacji o zmia-

nach w sprawie zasad pobytu 

wojsk obcych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

zasad ich przemieszczania się. 

Zgodnie z treścią, Instytut 

Współpracy ma pomagać mło-

dym pokoleniom w poznawaniu 

tradycji stosunków polsko-

węgierskich oraz ułatwić  na-

wiązywanie kontaktów, zwłasz-

cza w dziedzinie sportu i kultu-

ry. Jeśli chodzi o drugą ustawę, 

to warto zwrócić uwagę na za-

pis umożliwiający oficerom oraz 

żołnierzom wojsk sojuszni-

czych, na wniosek właściwych 

organów wojskowych strony 

wysyłającej, posiadanie broni 

osobistej, która należy do Sił 

Zbrojnych RP. 

Źródło: Radio Maryja 

Podpisy Prezydenta 

Lubelskim szlakiem 

Połączenie lotnicze ze Świdnika do Mediolanu zostało wybrane 

trasą roku. Jest to wyróżnienie przyznawane w ramach plebiscytu 

„Najlepsza Linia Lotnicza”. W skład komisji, która dokonuje wyboru, 

wchodzą przedstawiciele lotnisk polskich, eksperci rynku lotniczego 

oraz dziennikarze. W głosowaniu mogli wziąć udział tylko pasażero-

wie, którzy kupili bilet na lot z konkretnym przewoźnikiem. 

Źródło: Radio Lublin 

Tyle mogłyby wynieść reparacje 

dla Polski od Niemiec za  

II wojnę światową.

Senat przyjął tzw. ustawę 

degradacyjną, która umożliwi 

odebranie stopni wojskowych 

m.in. Jaruzelskiemu i Kiszcza-

kowi. 

Źródło: PAP 
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Zapraszamy na Królewską 3  

po  odbiór najnowszego numeru! 
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