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e-Tygodnik Regionu  

Środkowo-Wschodniego  

Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego G łos związkowca 
Numer 47/2020 

    03.12.2020 

Pikieta w  Warszawie 

Lublin 

 Od wielu lat jesteśmy świadka-

mi ataków różnych środowisk na 

osobę świętego  Jana Pawła II. 

Do  dewastacji Jego pomników 

dochodziło już wielokrotnie 

w przeszłości. Jednak w ostatnim 

czasie fala nienawiści wobec oso-

by Papieża-Polaka uległa wielkie-

mu nasileniu. 

 Pojawiły się nawoływania do 

likwidacji pomników, zmian nazw 

ulic, placów, a nawet usuwa-

nia  Jego imienia z publikacji. 

Działania te mają doprowadzić do 

zmiany wizerunku człowieka god-

nego najwyższego szacunku,  

w kogoś współwinnego odrażających przestępstw. Zarzuty stawiane przez środowiska lewackie 

oparte są na manipulacji i rozpowszechnianiu kłamstw.  

W Polsce i na całym świecie jesteśmy świadkami próby przeprowadzenia rewolucji obyczajo-

wej. Celem tej rewolucji jest „wyzwolenie” człowieka z wszelkich norm kulturowych, obyczajo-

wych, godnościowych - zrównanie praw związków homoseksualnych z prawami małżeńskimi,  

w tym prawa do adopcji dzieci, prawa do aborcji na życzenie (a w przyszłości z pewnością euta-

nazji) czy edukacji seksualnej już w wieku wczesnoprzedszkolnym. 

Przeszkodą na drodze do stworzenia „modelu nowego człowieka” jest tradycyjna rodzina opar-

ta na wartościach chrześcijańskich, która swoje oparcie ma przede wszystkim w Kościele Katolic-

kim. Stąd próba zniszczenia Kościoła, a nie da się tego w Polsce zrobić bez zniszczenia świętości 

Jana Pawła II.  Przewidział to już Kard. Stefan Wyszyński, który przestrzegał: „Jeśli przyjdą znisz-

czyć ten Naród, zaczną od Kościoła, gdyż Kościół jest siłą tego Narodu”. 

Bez Jana Pawła II nie byłaby możliwa „Solidarność”, której papież patronował od samego począt-

ku. W robotniczych protestach roku 1980 widział nie tylko bunt przeciwko władzy w celu poprawy 

warunków życia. W „Solidarności” dostrzegał symbol przemian, które miały zmienić - i zmieniły -

„oblicze tej ziemi”; przemian dokonanych metodami pokojowymi z poszanowaniem godności każ-

dego człowieka. Ideały, na których zbudowana została „Solidarność” zawsze były bliskie Jego 

sercu. 

Apelujemy do członków i sympatyków naszego Związku o odważną i cierpliwą postawę 

w obronie pamięci i świętości naszego Papieża. To jego pontyfikat obudził w nas „Solidarność”, 

która wywalczyła Polakom niepodległą i demokratyczną Ojczyznę. 

Piotr Duda 

Przewodniczący KK NSZZ Solidarność 

Apel Prezydium KK nr 1/20  
ws. obrony godności i dobrego imienia  

św. Jana Pawła II 
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30 listopada Uniwersytet  

w Bolonii zorganizował spotkanie 

on-line dotyczące europejskiej 

płacy minimalnej. Brali w nim 

udział przedstawiciele europej-

skich partnerów społecznych,  

w tym między innymi Sekretarz 

Generalny Europejskiej Konfede-

racji Związków Zawodowych Lu-

ca Visentini. 

Spotkanie prowadził prof. 

Emanuele Menegatti z Uniwersy-

tetu w Bolonii, który podkreślił, 

że inicjatywa Komisji Europej-

skiej jest niezmiernie ważna dla 

świata pracy, ale i niezwykle in-

tersująca dla prawników zajmują-

cych się prawem pracy i integra-

cją europejską. Zwrócił uwagę, 

że już wcześniej Komisja Euro-

pejska oddziaływała na wynagro-

dzenia w państwach członkow-

skich poprzez zalecenia krajowe 

wydawane w procesie Semestru 

Europejskiego.  

Spotkanie rozpoczęła wypo-

wiedź Joosta Korte Dyrektora 

Dyrekcji Generalnej ds. Zatrud-

nienia i Spraw Socjalnych. Dy-

rektor wskazał, że inicjatywa jest 

kluczowym elementem budowy 

Europy socjalnej. Zauważył tak-

że, że nie można dłużej tolero-

Europejska płaca minimalna  
- wzmocnienie społecznego wymiaru  

integracji europejskiej 

wać tak daleko idącego zróżnico-

wania płac w państwach człon-

kowskich i że tak daleko zróżni-

cowane płace nie są uzasadnio-

ne ani różnicami w produktywno-

ści, ani różnicami w kosztach 

życia i są w perspektywie dłuż-

szej niebezpieczne dla prawidło-

wej integracji. Stad konieczność 

wzmocnienia rokowań zbioro-

wych w państwach Europy Cen-

tralnej. Zdaniem Dyrektora nie-

słuszne są obawy czy moment 

wprowadzania inicjatywy jest 

właściwy. Cały proces legislacyj-

ny nie zostanie zakończony 

szybciej niż w 2022 r. roku co 

oznacza, że inicjatywa może re-

alnie zacząć oddziaływać na ryn-

ki pracy koło 2024 r., a więc bę-

dziemy już w okresie po prze-

zwyciężeniu kryzysu związanego 

z Covid-19. 

Sekretarz Generalny EKZZ 

Luca Visentini podkreślił, że klu-

czowe jest, aby nie popełnić tych 

samych błędów, jakie zostały 

popełnione po kryzysie w 2008. 

Stwierdził także, że nie obawia 

się nadmiernie sprzeciwu po 

stronie państw członkowskich. 

Przypomniał, że podczas wpro-

wadzania zmian w dyrektywie  

o pracownikach delegowanych 

pierwotnie przeciwnych było 12 

państw członkowskich, a osta-

tecznie swój sprzeciw podtrzy-

mało wyłącznie 3. Tak więc Vi-

sentinii widzi nadzieję na przeko-

nanie do inicjatywy także tych 

państw, które są w tej chwili 

sceptyczne. 

Europejskich pracodawców 

reprezentowały: Rebekah Smith 

(BusinessEurope) oraz Jeanette 

Grenfors (CEEP). Smith zwróciła 

uwagę przede wszystkim na fakt, 

że dyrektywa jest błędnym instru-

mentem, a kwestia winna być re-

gulowana przy pomocy niewiążą-

cych zaleceń. Obie prelegentki 

podkreśliły liczne wątpliwości 

związane z podstawą traktatową 

proponowanych rozwiązań. 

– Możemy obserwować pro-

ces legislacyjny, który ma klu-

czowe znaczenie dla przyszłości 

integracji europejskiej. Dotych-

czasowa asymetria dająca 

pierwszeństwo kwestiom gospo-

darczym nad społecznymi musi 

zostać przezwyciężona – ko-

mentuje Barbara Surdykowska  

z Biura Eksperckiego NSZZ Soli-

darność. 

www.solidarnosc.org.pl 

Od początku roku akademickiego, na Placu Marii Curie 

Skłodowskiej, tuż obok tablicy upamiętniającej powstanie 

NSZZ Solidarność, powiewają flagi Solidarności i Białorusi na 

znak solidarności z narodem białoruskim oraz jako forma 

wsparcia ich walki o niepodległość. 

Józef Kaczor, KZ „S” UMCS 

Dla Białorusi 
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W dniu 30 października 2020 

roku odeszła od nas śp. mgr Ma-

rzena Ciechańska, wieloletnia 

Przewodnicząca Organizacji,  

a ostatnio Koła, NSZZ Solidar-

ność w Zespole Szkół Ekono-

micznych  im. Augusta i Juliusza 

Vetterów w Lublinie. 

Pracę zawodową rozpoczęła  

we wrześniu 1989 roku, ucząc 

przedmiotów zawodowych mię-

dzy innymi techniki prac biuro-

wych, pracowni ekonomicznej, 

obsługi informatycznej w turysty-

ce i hotelarstwie. Posiadała bar-

dzo dobre przygotowanie meryto-

ryczne do nauczania, ale przede 

wszystkim pasję pedagogiczną. 

Przez lata swojej pracy wycho-

wała wielu absolwentów Szkoły 

Vetterów, dobrze przygotowa-

nych  do życia i pełnienia obo-

wiązków zawodowych. Systema-

tycznie doskonaliła swoje umie-

jętności, stosowała nowatorskie 

metody pedagogiczne, co wpły-

wało na uzyskiwanie przez 

uczniów wysokich wyników z eg-

zaminów zawodowych. Z sukce-

sem przygotowywała uczniów do 

konkursów  przedmiotowych. Wy-

konując zawód nauczyciela cie-

szyła się autorytetem i zaufaniem 

młodzieży, rodziców, dyrekcji 

i współpracowników.  

Wielokrotnie otrzymywała na-

grody dyrektora za zaangażowa-

nie w pracę dydaktyczną oraz 

podziękowania od  instytucji,  

z którymi współpracowała.  

Ważną częścią Jej życia była 

praca na rzecz środowiska 

oświatowego, za co otrzymała 

Odznakę Srebrną Krajowej Sek-

cji Oświaty i Wychowania NSZZ 

Solidarność. Przez wiele lat peł-

niła  funkcję skarbnika, a później 

Przewodniczącej Organizacji 

NSZZ Solidarność w Zespole 

Szkół Ekonomicznych im. A.i J. 

Vetterów w Lublinie. Od roku by-

ła Przewodniczącą Koła należą-

cego do Organizacji Międzyza-

kładowej NSZZ Solidarność Pra-

cowników Oświaty i Wychowania 

nr 2 w Lublinie. Z zaangażowa-

niem reprezentowała interesy 

pracowników, występując w ich 

imieniu do Dyrektora.  Umiejęt-

ności negocjacyjne  wykorzysty-

wała podczas uzgodnień doty-

czących spraw pracowniczych. Z 

wielką kulturą osobistą i w wywa-

żony sposób starała  się dopro-

wadzać do porozumienia i kom-

promisów. Pomagała wszystkim, 

którzy pomocy potrzebowali.   

Życie Marzeny Ciechańskiej 

znaczyły treści i cele, które doku-

mentują człowieczeństwo zgodnie 

z Jej charakterem – wyrozumiała, 

cierpliwa, wrażliwa na potrzeby  

innych, zaangażowana w pomoc 

potrzebującym. Była opiekunem 

Szkolnego Koła Polskiego Czer-

wonego Krzyża, włączając się ra-

zem z uczniami w akcje krwio-

dawstwa i niosąc chorym dar ży-

cia, jakim jest krew.  

Ze wszystkich życiowych ról 

najważniejsza była dla niej rola 

matki, żony i córki. O rodzinie 

mówiła zawsze ciepło i z wielką 

troską w głosie. 

Serdeczna, odpowiedzialna  

i skromna - taką pozostanie 

w pamięci uczennic, uczniów, 

koleżanek i kolegów nauczycieli 

oraz pracowników szkoły, 

wszystkich tych, którzy darzyli Ją 

szacunkiem.  

Spoczywaj w pokoju. 

 

Marzena Modrzewska-

Michalczyk, Dyrektor ZSzE  

w Lublinie 

Iwona Kręglicka,  

Przewodnicząca OM NSZZ 

Solidarność 

Wspomnienie o śp. Marzenie Ciechańskiej 

Najszczersze wyrazy współczucia 
 

KOLEŻANCE  
EWIE GOLIŃSKIEJ-

KUJAWSKIEJ 
 

z powodu  śmierci 
 

MAMY 

składają 

 
Koleżanki i Koledzy  

z Organizacji Międzyzakładowej  

NSZZ Solidarność Pracowników 

Oświaty i Wychowania nr 2 w Lublinie 

Wyrazy żalu i współczucia 
 

RODZINIE 

 
 Śp. LESZKA SIENKIEWICZA 

 
 

Przewodniczącego Organizacji Międzyzakładowej 
NSZZ Solidarność w Regionalnym Centrum  

Edukacji Zawodowej w Lubartowie 
 

składa 

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania  
NSZZ Solidarność 
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