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e-Tygodnik Regionu  

Środkowo-Wschodniego  

Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego G łos związkowca 
Numer 38-39/2021 

    24.11.2021 

Oficjalne uroczystości upamięt-

niające odzyskanie niepodległości 

przez Polskę w 1918 r. rozpoczęły 

się od mszy św. w intencji Ojczyzny 

w Archikatedrze Lubelskiej. Cele-

brujący polską niepodległość udali 

się następnie na Plac Litewski. Tam 

odśpiewano hymn narodowy i wy-

słuchano przemówienia wojewody 

lubelskiego Lecha Sprawki. Doszło 

także do przekazania Ognia Nie-

podległości przywiezionego z miej-

sca bitwy pod Kostiuchnówką. Po 

tym przyszedł czas na apel pamięci 

i salwę honorową. 

Ostatnim punktem obchodów 

na Placu Litewskim w Lublinie by-

ło złożenie kwiatów pod Pomni-

kiem Nieznanego Żołnierza i mo-

numentem Józefa Piłsudskiego 

oraz defilada. 

Delegacje złożyły również kwiaty 

pod tablicą upamiętniającą Włady-

sława Cholewę, Delegata Rządu 

RP na województwo lubelskie i Wo-

jewodę Lubelskiego w latach 1941-

1944 i Jerzego de Tramecourta, 

Wojewodę Lubelskiego w latach 

1937-1939. Na końcu złożono 

kwiaty i zapalono znicze na mogi-

łach legionistów, które znajdują się 

na cmentarzu wojennym przy  

ul. Białej w Lublinie. 

W uroczystościach uczestni-

czyła delegacja Regionu Środko-

wo-Wschodniego NSZZ Solidar-

ność z przewodniczącym Maria-

nem Królem na czele. 

Red. 

Narodowe Święto Niepodległości  
w Lublinie 
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W czwartek 11 listopada 

wszyscy Polacy świętowali 103. 

rocznicę odzyskania przez Pol-

skę niepodległości, a uczniowie, 

rodzice i nauczyciele, przy dopin-

gu kibiców, świętowali w Lublinie 

na biegowo! W tym dniu stolicę 

województwa opanowały białe  

i czerwone barwy z Solidarno-

ścią w tle, tak bardzo dzisiaj po-

trzebną. Pomimo trwającej pan-

demii Lubelski Bieg Niepodległo-

ści jak zwykle bije rekordy fre-

kwencji. Podniosła atmosfera 

udzielała się każdemu, ale co 

trzeba podkreślić, wszyscy byli 

nad wyraz zdyscyplinowani. Dy-

stans społeczny przed startem, 

rotacyjne wejścia do biura zawo-

dów, fale startowe co 30 minut 

no i oczywiście profesjonalna 

rozgrzewka, aby nie było kontu-

zji. 

O godz. 8:45 wspólne od-

śpiewanie hymnu z pewnością 

„Obudziło Lublin na Niepodle-

głość” – takie hasło przyświe-

cało nam w tym roku. I to ocze-

kiwanie… na godz. 9:00, trzy 

starty, falami, ale w końcu ru-

szyliśmy. Jako pierwsi na trasę 

wybiegli uczniowie klas 5 i 6 

szkół podstawowych. Sygnał 

Biegowe Święto Niepodległości 

do startu dał dyrektor Lubel-

skiego Oddziału IPN Mateusz 

Kotecki. Po nich o godz. 9:30 

pobiegły klasy 7 i 8. A o 10:00 

finałowy bieg uczniów szkół 

ponadpodstawowych wraz ze 

zgłoszonymi rodzicami i nau-

czycielami, wśród których wy-

startował znany lubelski i ogól-

nopolski dziennikarz sportowy 

Tomasz Jasina.  

Im więcej zawodników z jed-

nej szkoły, tym większa szansa 

na zdobycie pucharu najliczniej-

szej reprezentacji w kategorii 

szkoła podstawowa i szkoła po-

nadpodstawowa. Zwycięzcami  

w tej kategorii były szkoły z Lu-

blina: Technikum Energetyczno-

Informatyczne i Szkoła Podsta-

wowa nr 28 z Oddziałami Inte-

gracyjnymi. 

Kibice stali na całej trasie  

w parku i zagrzewali biegaczy 

do walki. – Był to dla mnie wyjąt-

kowy bieg i nie tylko ze względu 

na jego niepodległościowy cha-

rakter, ale również był walką ze 

słabościami i ograniczeniami. 

Na trasie miło było spotkać zna-

jome twarze. Jak pamiętamy w 

ubiegłym roku wbiegliśmy w Nie-

podległość wirtualnie – mówił 

jeden z uczestników biegu i dodał 

– Super, że Fundacja „Ruchu So-

lidarności Rodzin” organizuje ta-

kie fajne wydarzenie, to prawdzi-

wa lekcja historii przez sport. Ta-

kie słowa nas cieszą. 

Pogoda jakby na zamówienie 

postanowiła pomóc biegaczom – 

było sucho, bezwietrznie i niezbyt 

zimno. Nic tylko biegać! Trasa 

biegu to 1609 metrów, zabezpie-

czone przez służby porządkowe 

wolontariatu uczniowskiego oraz 

dość wymagający podbieg, który 

trochę dał biegaczom w kość. Nie 

zrażeni trudnościami, zawodnicy 

od klasy 5 szkół podstawowych 

dali z siebie wszystko, by w ten 

sposób uczcić 103. rocznicę od-

zyskania przez Polskę niepodle-

głości.  

Na mecie każdy otrzymał 

piękny, pamiątkowy medal. Co 

warto podkreślić, od początku 

powstania Lubelskiej Biegowej 

Triady Pamięci możemy liczyć 

na pomoc uczniów – w biurze 

zawodów czy na trasie. „Nie 

biegam to pomagam” – mówią 

skromnie uczniowie i absolwen-

ci Lubelskiego Centrum Kształ-

cenia Zawodowego i Ustawicz-

nego im. Krzysztofa Kamila Ba-

czyńskiego i Regionalnego Cen-

trum Edukacji Zawodowej w Lu-

bartowie wraz ze swoimi opie-

kunami Maciejem Powałą-

Niedźwieckim i Danielem Kisie-

wiczem. Dla nich też nagrodą 

za pomoc jest pamiątkowy me-

dal.   

- Marzenia się spełniają. Od 

początku biegam 11 listopada  

w Lublinie. Taki rodzinny, mię-

dzyszkolny bieg to strzał w dzie-

siątkę – mówili uczestnicy-

nauczyciele szkół Lublina. - Dy-

stans jest dla każdego, wspaniała 

atmosfera, a tegoroczny medal 

ma podwójną wartość. 103 rocz-
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nica odzyskania niepodległości, 

ale też 100 lat historii lubelskie-

go samolotu. Tak, tak to nie 

żart,  w Lublinie w 1921 roku 

wyprodukowano pierwszy sa-

molot w niepodległej Polsce. 

Można podjechać na ul. Wroń-

ską i zobaczyć pozostałości 

hangarów lotniczych  – mówią 

organizatorzy.  

Zwycięzcy w poszczegól-

nych kategoriach i czas biegu: 

klasa 5 Martyna Ratkowska(K) 

07:04, Fryderyk Jankowski(M) 

06:10;  klasa 6  Natalia Flis(K)

08:26, Kacper Boryga(M)

06:26;  klasa 7 Nadia Paluch

(K) 05:53, Jacek Mazur(M) 

05:27; klasa 8 Monika Ostrow-

ska(K)06:05; Szymon Jaku-

biak(M) 05:17. Szkoły ponad-

podstawowe: Natalia Fiedurek

(K) 06:28; Tymur Vasylenko

(M) 05:23; Kategoria Rodzic: 

Iwona Szot(K) 06:19; Paweł 

Drewniak(M) 04:43. Kategoria 

nauczyciel: Agnieszka Redner

(K) 06:23 i Paweł Misiągiewicz

(M) 05:19. 

Organizatorzy składają po-

dziękowania za pomoc w or-

ganizacji biegu: Samorządowi 

Województwa Lubelskiego, 

Ministrowi Kultury, Dziedzic-

twa Narodowego i Sportu, 

Centrum Kultury w Lublinie, 

wolontariuszom, członkom 

NSZZ Solidarność z Poczty 

Polskiej, Sieci Handlowej Sto-

krotka, COZL w Lublinie, Re-

gionalnej Sekcji Służby Zdro-

wia, Regionalnej Sekcji 

Oświaty i Wychowania. Szcze-

gólne podziękowania składa-

my Panu Jarosławowi Stawiar-

skiemu Marszałkowi Woje-

wództwa Lubelskiego, Pani 

Teresie Misiuk Lubelskiemu 

Kuratorowi Oświaty i Panu 

Mateuszowi Koteckiemu Dy-

rektorowi Lubelskiego Oddzia-

łu Instytutu Pamięci Narodo-

wej. 

solidarnoscrodzin.pl 
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W Narodowe Święto Niepod-

ległości z inicjatywy Organizacji 

Międzyzakładowej NSZZ Soli-

darność Oświaty i Wychowania 

w Opolu Lubelskim doszło do 

uroczystego otwarcia ronda Lu-

belskiego Lipca 1980 u zbiegu 

ulic Południowej i Kaliszańskiej. 

Rondo zostało poświęcone, 

następnie głos zabrali Burmistrz 

miasta i gminy Opole Lubelskie 

Sławomir Plis oraz przewodni-

czący organizacji Waldemar Ja-

kubowski. Przypomniano, że 

strajki na ziemi opolskiej nie mia-

ły charakteru mało znaczącego 

incydentu, bo wzięło w nich 

udział blisko 4 tysiące pracowni-

Rondo Lubelskiego Lipca 1980  
w Opolu Lubelskim 

ków, co, biorąc pod uwagę lokal-

ne warunki, było aktem niezwy-

kłej odwagi. 

Z nowo otwartego ronda wy-

startowała też I Opolska Mila 

Niepodległości – Bieg Solidar-

ności – organizowana również 

z inicjatywy OM NSZZ Solidar-

ność OiW w Opolu Lubelskim 

we współpracy z władzami sa-

morządowymi i organizacjami 

społecznymi. Na mecie wręczo-

no pamiątkowe medale i drobne 

upominki. Inicjatywa została 

bardzo ciepło powitana przez 

mieszkańców, a sztandary 

„Solidarności” łopotały w peł-

nym słońcu, bo Opatrzność też 

nam sprzyjała. 

W. Jakubowski 
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Obecne działania Organizacji 

Związkowych NSZZ Solidarność przy 

Domach Pomocy Społecznej miały 

swój początek 24 września 2021 r. 

kiedy to wszyscy zrzeszeni w DPS-

ach w naszym regionie spotkali się  

w siedzibie naszego regionu z prze-

wodniczącym Marianem Królem oraz 

wiceprzewodniczącym Markiem Wą-

torskim. Wtedy zapadła decyzja, doty-

cząca obecnych kroków. 

W październiku odbyły się spo-

tkania przedstawicieli starostw oraz 

związków zawodowych: 4 paździer-

nika w starostwie chełmskim, 12 

października w starostwie krasno-

stawskim, 25 października w staro-

stwie świdnickim. Na 26 listopada 

zaplanowane jest kolejne spotkanie 

organizacji związkowych w Lublinie, 

w siedzibie Regionu, aby omówić 

kolejne działania. 

W piśmie wystosowanym do 

władz samorządowych czytamy: 

„W imieniu pracowników Domów 

Pomocy Społecznej prowadzonych 

przez Starostwa Powiatowe, Prezy-

dentów i Burmistrzów Miast Woje-

wództwa Lubelskiego, zwracamy się 

do Państwa o podjęcie skutecznych 

działań w ramach planowanych bu-

dżetów na rok 2022 i kolejne lata pro-

wadzących do istotnego podwyższe-

nia naszych miesięcznych wynagro-

dzeń oraz poprawy warunków pracy. 

Od wielu lat czujemy się poszkodowa-

ni i opuszczeni przez organy prowa-

dzące, które w swoich założeniach, 

planach i działaniach nie dostrzegają 

naszej niezmiernie ciężkiej pracy. 

Wnosimy do Państwa o podjęcie 

konstruktywnych działań leżących  

w Państwa kompetencjach w celu 

podniesienia w 2022 roku i latach 

kolejnych płac miesięcznych Pra-

cowników zatrudnionych w Domach 

Pomocy Społecznej z jednoczesnym 

opracowaniem i uzgodnieniem 

ścieżki regulacji naprawczej polega-

jącej na osiągnięciu średniej płacy 

na poziomie średniej płacy w gospo-

darce narodowej w uzgodnionym 

okresie z partnerem społecznym. 

Wykonywanie tak ciężkiej pracy, 

opieki nad osobami starszymi, młody-

mi, niepełnosprawnymi z różnego 

typu dolegliwościami i ułomnościami 

Związkowcy z DPS-ów walczą o poprawę  
warunków pracy i płacy 

zarówno psychicznymi jak i fizyczny-

mi za zarobki nieco wyższe od mini-

malnej płacy krajowej, uwłacza na-

szej godności i nie jest adekwatne 

do uciążliwości i złożoności wykony-

wanych obowiązków pracowniczych. 

Coraz częściej dochodzi do sytuacji, 

gdzie wykwalifikowani pracownicy  

z wieloletnim doświadczeniem za-

wodowym odchodzą z pracy. Sytua-

cja ta nie powinna dziwić zwłaszcza, 

że z wielu stron, w tym z zagranicy 

płyną oferty dla opiekunów (ci z do-

świadczeniem pracy w DPS-ach są 

szczególnie poszukiwani i doceniani) 

Dla lepszego zobrazowania tej nie-

zdrowej (mówiąc delikatnie) sytuacji 

pragniemy zauważyć, że pracownicy 

w wielu sektorach gospodarki w tym 

w ochronie zdrowia zarabiają o wiele 

większe pieniądze. 

Szanowni Państwo, chcemy 

niezwłocznie rozpocząć meryto-

ryczny, spokojny dialog obliczony 

na poprawę warunków pracy i pła-

cy. Praca w DPS-ach jest bardzo 

ciężka i odpowiedzialna. Obciąża 

ona Pracownika nie tylko fizycznie, 

ale i psychicznie, a wobec faktu 

coraz częstszych rezygnacji z tej 

pracy ci Pracownicy, którzy konty-

nuują wieloletnie zatrudnienie są  

w placówkach dodatkowo obarcze-

ni pracą z tytułu braków kadro-

wych. Oczywiście, w miejsce zwol-

nionych etatów dokonuje się pro-

ces zatrudniania nowych osób, 

lecz ta sytuacja w wielu przypad-

kach dla doświadczonego zawodo-

wo personelu tworzy dodatkowe 

obciążenie w postaci obowiązku 

nadzorowania pracy nowo przyję-

tych pracowników z etapem wdra-

żania w zakres prawidłowo obo-

wiązków pracowniczych prowadzo-

nych dla dobra podopiecznych. 

Oczekujemy od Państwa empatii 

i Państwa przekonania, że praca  

z chorą, starszą potrzebującą opieki 

osobą nie może być tak marnie opła-

cana. Senior czy podopieczny  

w innym wieku, mający już swoje 

nawyki i przyzwyczajenia, żyjący  

w takiej placówce społecznej, jest 

najczęściej nie do końca pogodzony 

z tym faktem. Przez to jest złośliwy, 

bywa wulgarny i agresywny, obwinia 

nas o ten stan rzeczy. Pracownicy 

DPSów są w tej sytuacji na pierwszej 

linii aby pomóc podopiecznemu zaa-

klimatyzować się i zrozumieć, że je-

steśmy tu dla jego szeroko rozumia-

nego dobra (w aspekcie, fizycznym, 

społecznym i psychicznym). Niewielu 

podopiecznych jest dzisiaj wdzięcz-

nych za naszą pracę. My tego ludz-

kiego zjawiska nie doświadczamy. 

Większość podopiecznych uważa nas 

za swoją służbę. W dłuższej perspek-

tywie powoduje to w nas , Pracowni-

kach DPS-ów wielkie obciążenie fi-

zyczne, psychiczne połączone z po-

tencjalną utratą godności osobistej. 

Pracownicy DPS-ów są szeroko 

wyspecjalizowani, posiadają wszelkie 

kwalifikacje do pracy i ciągle je pod-

noszą. Angażują się w 100% w to co 

robią. Jesteśmy z naszymi mieszkań-

cami 24 godziny na dobę, najczęściej 

do końca ich dni, starając się zapew-

nić w tym trudnym czasie jak najlep-

sze, godne i bezpieczne życie. Cały 

czas w naszej pracy słyszymy, że 

najważniejszy jest mieszkaniec domu, 

senior, a co z oczekiwaniami Pracow-

ników za naszą dobrze wykonaną 

pracę! Co z Naszą godnością osobi-

stą? Czy jesteśmy skazani na grupę 

zawodową wypchniętą poza margi-

nes. Nisko opłacaną bez perspektyw, 

bez należnego zainteresowania orga-

nów prowadzących naszym proble-

mem. Wiele branż i zawodów w Pol-

sce już zostało dostrzeżonych  

w ścieżce tworzenia godziwych wa-

runków pracy i płacy. Od wielu lat 

wiadomo, że zarobki w DPS-ach są 

fatalne, dlaczego nikt tego nie chce 

zauważyć?! Słyszymy tylko, że pro-

blem niskich plac jest znany i rozu-

miany. 

My, sygnatariusze niniejszego 

pisma, odpowiadamy Państwu: mamy 

dość pustych obietnic. Praca z podo-

piecznym, często bardzo chorym 

człowiekiem powinna być bardzo do-

brze. Oczekujemy od Państwa  

w 2021 roku, rozpoczęcia prowadze-

nia konstruktywnego, merytorycznego 

dialogu w fazie przygotowywania bu-

dżetów w celu wypracowania i uzgod-

nienia ścieżki wzrostu płac do pozio-

mu średniej płacy osiąganej w gospo-

darce narodowej.” 
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Z inicjatywy Sekcji Oświaty  

i Wychowania NSZZ Solidarność 

Regionu Środkowo-Wschodniego 

19 listopada rozpoczęły się obcho-

dy 40. rocznicy strajków nauczy-

cieli Lubelszczyzny.  Było to wyda-

rzenie bez precedensu w najnow-

szej historii Polski, wielu nauczy-

cieli wykazało się wtedy niezwykłą 

odwagą i patriotyzmem, które stały 

się wkrótce wzorem dla prześlado-

wanych przez reżim komunistycz-

ny działaczy Solidarności. Słowo 

strajk może być w tym przypadku 

mylące, protest sprowadzał się 

bowiem do bardzo szeroko zakro-

jonej akcji edukacyjnej. W miejsce 

mniej ważnych godzin prowadzo-

no lekcje prawdziwej historii, filo-

zofii, etyki, nauk społecznych. Za-

angażowani zostali pracownicy 

naukowi lubelskich uczelni, przede 

wszystkim KUL i UMCS. Młodzież 

wypełniła sale gimnastyczne i aule 

szkół Lublina i innych miast Lu-

belszczyzny, chłonąc wiedzę do 

tej pory praktycznie nieobecną  

w zniewolonych szkołach. Protest 

wsparła cała lubelska Solidarność 

i rodzice.  

40. rocznica protestu nauczycieli  
na Lubelszczyźnie 

Głównym postulatem prote-

stujących nauczycieli było wpro-

wadzenie społecznych mechani-

zmów kontroli polskich szkół. 

Domagano się również poprawy 

warunków bytowych uczniów, 

upominano się także o dzieci  

i młodzież niepełnosprawną. 

Protest rozpoczął się 19 listopa-

da, a zakończył 2 grudnia sukce-

sem – podpisaniem przez woje-

wodę porozumienia. Niestety, 

zbrodnia stanu wojennego uda-

remniła jego realizację. Niektóre 

postulaty są aktualne do dzisiaj.  

Z tej okazji SOiW zorganizo-

wała konferencję prasową, na-

stępnie złożono kwiaty pod tabli-

cą upamiętniającą tamte wyda-

rzenia przed siedzibą regionu. 

Trwa wojewódzki konkurs po-

święcony wypadkom sprzed 40 

lat, a 2 grudnia nastąpi jego uro-

czyste rozstrzygnięcie i panel 

dyskusyjny z uczestnikami nau-

czycielskich protestów – transmi-

towane online w mediach spo-

łecznościowych. Podczas konfe-

rencji prasowej głos zabrali prze-

wodniczący regionu Marian Król, 

przewodnicząca RSOiW Wiesła-

wa Stec, a przede wszystkim 

Pani Janina Szymajda – organi-

zatorka i uczestniczka lubelskie-

go strajku nauczycieli. Pani Szy-

majda odpowiadała również na 

pytania dziennikarzy, podzieliła 

się także swoimi doświadczenia-

mi z okresu stanu wojennego. 

W. Jakubowski     
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W niedzielę, 21.11.2021 odby-

ła się impreza rowerowa organi-

zowana przez POZ NSZZ Solidar-

ność Pracowników Poczty Pol-

skiej przy WER Lublin, wraz z KZ 

NSZZ Solidarność WSK PZL 

Świdnik, pod patronatem Regionu 

Środkowo-Wschodniego NSZZ 

Solidarność Lublin. Gorącej at-

mosfery wycieczki nie ostudził 

nawet silny i zimny wiatr. 

Miejscem spotkania lubelskiej 

grupy rowerowej z Solidarności 

pracowników Poczty w WER Lu-

blin tym razem był Most Kultury 

na Bystrzycy. Po ubraniu koszu-

lek z logo Solidarności i wyko-

naniu pamiątkowych zdjęć, ru-

szyliśmy w stronę Świdnika. 

Wbrew obawom niektórych 

uczestników, odległość do poko-

nania okazała się śmiesznie ła-

twa.  

Przed bramą zakładu już cze-

kała na nas rozentuzjazmowana 

grupa cyklistów z NSZZ Solidar-

ność WSK PZL Świdnik. Po kolej-

nych pamiątkowych fotografiach 

wspólnie ruszyliśmy w trasę. Dla 

Rowerowa niedziela związkowców 

zapewnienia bezpieczeństwa 

uczestników na drogach publicz-

nych peleton otwierał samochód 

prowadzony przez naszego kole-

gę związkowego Tomka Kasper-

skiego. 

Trasa przejazdu wiodła od 

bram zakładu do Portu Lotnicze-

go Lublin, a potem wokół terenu 

lotniska. Dodatkową atrakcją, był 

przystanek przy Lubelskim Po-

gotowiu Lotniczym, gdzie przez 

ogrodzenie mogliśmy zobaczyć 

śmigłowiec ratunkowy.  

Przy lesie, po drugiej stronie 

lotniska, na zaproszenie Tomka 

Kasperskiego, zatrzymaliśmy się 

na poczęstunek smacznym bigo-

sem i gorącą herbatą. Przewod-

niczący Tomasz  Kasperski prze-

kazał każdemu uczestniko-

wi  rowerowej wycieczki drobne 

upominki  od  władz miasta 

Świdnika, za  które serdecz-

nie  dziękujemy.  

Wkrótce kolejna rowero-

wa impreza pod ha-

słem ,,Mikołajki  rowerowe Soli-

darności” - szczegółowe informa-

cje na stronie: 

solidarnosc.org.pl/lublin 

lub na FB regionu 

R. Talarek 


