
w telewizji. To była walka  

o niepodległość, która dopro-

wadziła nas do wolności, w któ-

rej żyjemy dziś, i którą dziś 

budujemy. 

Prezydent wziął udział we 

wspólnym śpiewaniu pieśni 

patriotycznych. Wcześniej zło-

żył kwiaty pod pomnikami na 

placu Konstytucji w Świdniku. 

 W uroczystościach wzięło 

udział kilka tysięcy miesz-

kańców Świdnika i całego 

województwa. Wcześniej  

w mieście odbyły się oficjal-

ne obchody Święta Niepod-

ległości i tradycyjne Biegi 

Niepodległości. 

Red. 

Foto: Głos Świdnika 
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Narodowe Święto Niepodle-

głości miało w tym roku dla świd-

niczan szczególny wymiar – wraz 

z mieszkańcami miasta święto-

wał Prezydent RP Andrzej Duda.  

– Dziś jestem z wami tutaj, 

ponieważ choć w 1918 r. Pol-

ska odzyskała niepodległość, to 

jednak później ciągle jeszcze 

trzeba było o nią walczyć – mó-

wił prezydent. – I to właśnie w 

Świdniku, w 1980 r., zanim 

jeszcze zaczęły się strajki 

gdańskie i szczecińskie, robot-

nicy powiedzieli zdecydowane 

"nie". Potem tutaj, gdy nade-

szły czarne miesiące stanu wo-

jennego, świdniczanie, ośmie-

szając nakazy komunistycznych 

władz - godzinę policyjną, urzą-

dzali sobie tzw. świdnickie spa-

cery, zostawiając telewizory na 

Prezydent świętował w Świdniku 

oknach domów i tym samym 

protestując przeciw temu, co 

można było wtedy usłyszeć  
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Przy biało-czerwonej ilu-

minacji Starego Miasta  

w Lublinie rywalizowali za-

wodnicy na trasie 1. Nocnej 

Mili Niepodległości. Na star-

cie stanęli obok siebie ucz-

niowie, nauczyciele i rodzice 

ze wszystkich typów szkół. 

Pomimo chłodu, biegacze 

nie zawiedli. Już tydzień przed 

biegiem lista była zapełniona  

i w piątkowy wieczór na spor-

towo uczciliśmy odzyskanie 

niepodległości przez Polskę. 

Zawodnicy pokonali dystans 

mili lądowej urokliwymi ulicz-

Biegali dla Niepodległej 

kami Starego Miasta w Lubli-

nie. Na mecie każdy uczestnik 

otrzymał pamiątkowy medal, a 

zwycięzcy także specjalne na-

grody. Nie zabrakło również 

pucharów dla najliczniej repre-

zentowanych szkół – Podsta-

wowej nr 28, Gimnazjum nr 18 

i XV LO – wszystkie z Lublina. 

Organizatorami biegu były 

Fundacja „Ruchu Solidarności 

Rodzin” wraz z Lubelskim Ku-

ratorium Oświaty oraz Regio-

nem Środkowo-Wschodnim 

NSZZ „Solidarność”. Partne-

rem zawodów było III LO  

z Lublina.  

1. Nocna Mila Niepodle-

głości jest elementem projek-

tu „Biegowa Triada Pamięci”, 

który obejmuje trzy biegi 

(Bieg Solidarności „Lubelski 

Lipiec 1980” w czerwcu, Mila 

Pamięci Ofiar Komunizmu we 

wrześniu oraz Nocna Mila 

Niepodległości w listopa-

dzie). 

A.K. 
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Msza św. i oficjalne uroczysto-

ści na Placu Zamkowym rozpo-

częły lubelskie świętowanie Dnia 

Niepodległości.  

Po podniesieniu flagi państwo-

wej na maszt głos zabrał wojewo-

da Przemysław Czarnek:  

– Wmawia nam się, że jesteśmy 

podzieleni jak nigdy. Tymczasem 

trudno wyobrazić sobie większe 

różnice, niż te, które dzieliły Józefa 

Piłsudskiego i Romana Dmowskie-

go. Podziały są naturalnym ele-

Biało-czerwony Lublin  

w Dniu Niepodległości 

mentem demokracji, ale w centrum 

dla naszych przodków była zawsze 

niepodległa Polska – mówił do ze-

branych wojewoda lubelski. – Nie 

pamiętam, aby ktokolwiek z mężów 

stanu zdradzał Polskę w obcej pra-

sie i wzywał do interwencji w spra-

wy polskie. Możemy się kłócić, 

ale nie możemy zdradzać nie-

podległej Polski – podkreślał 

Przemysław Czarnek. 

Uroczystości odbyły się zgod-

nie z ceremoniałem wojskowym, 

więc był meldunek, apel pamięci  

i salwa. Dużą atrakcją okazał się 

pokaz musztry paradnej w wyko-

naniu lubelskich żołnierzy i orkie-

stry wojskowej. 

Na pl. Zamkowym można 

było zobaczyć wyposażenie 

współczesnego wojska polskie-

go, a także oddziały kawaleryj-

skie i sprzęt z okresu II wojny 

światowej, przygotowane przez 

grupy rekonstrukcyjne. Fani hi-

storii wzięli udział w grze histo-

rycznej z nagrodami i zwiedza-

niu miasta. 

Natomiast wieczorem odbył 

się bieg 1. Nocna Mila Niepod-

ległości w Lublinie, w którym na 

starcie stanęli wspólnie ucznio-

wie, nauczyciele i rodzice ze 

szkół podstawowych, gimna-

zjów i ponadgimnazjalnych. 

Również w miastach powiato-

wych naszego regionu święto-

wano Narodowe Święto Nie-

podległości. 

Agnieszka Kosierb 
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W związku z przedstawiony-

mi projektami ustaw oświato-

wych, realizując postanowienia 

Rady KSOiW NSZZ Solidar-

ność, doszło do pilnego spotka-

nia w dniu 14 listopada 2016 r. 

członków Prezydium Krajowej 

Sekcji Oświaty i Wychowania 

NSZZ „Solidarność” oraz prze-

wodniczącego Komisji Krajowej 

NSZZ „Solidarność” Piotra Du-

dy z premier Beatą Szydło, Elż-

bietą Witek – członkiem Rady 

Ministrów, szefową gabinetu 

politycznego premiera RP, Ma-

ciejem Kopciem wiceministrem 

edukacji oraz z dyrektorami de-

partamentów Ministerstwa Edu-

kacji Narodowej. Tematem spo-

tkania były postulaty Solidarno-

ści oświatowej zgłoszone do 

projektów ustaw wprowadzają-

cych reformę oświaty, dotyczą-

ce pakietu osłonowego i wzro-

stu wynagrodzeń w oświacie.  

Na wniosek NSZZ Solidar-

ność rząd RP przygotuje plan 

dojścia do wyższych płac  

w oświacie. Rząd zajmie się 

również doprecyzowaniem za-

pisu art. 42 ust. 2 Karty Nau-

czyciela w celu wyeliminowania 

nadużyć w zakresie czasu pra-

cy nauczycieli. 

Już na początku spotkania 

strony wyraziły potrzebę szer-

szego dwustronnego dialogu. 

Pani premier Beata Szydło upo-

ważniła minister Elżbietę Witek 

Oświatowa „Solidarność”  

po spotkaniu z premier  

Beatą Szydło 

do stałego kontaktu  

z kierownictwem Krajo-

wej Sekcji Oświaty  

i Wychowania NSZZ 

„Solidarność”. 

Przewodniczący KK NSZZ 

„Solidarność” Piotr Duda pod-

kreślił także konieczność istnie-

nia oświatowego zespołu bran-

żowego przy MEN, gdyż w Ra-

dzie Dialogu Społecznego nie 

ma takiego zespołu. 

Przewodniczący KSOiW Ry-

szard Proksa przedstawił naj-

ważniejsze postulaty NSZZ 

„Solidarność”, m.in. przywróce-

nie prawa do przechodzenia 

nauczycieli na wcześniejsze 

emerytury, ustalenie działań 

osłonowych, określenie maksy-

malnej liczby uczniów w oddzia-

łach szkolnych, wzrost wyna-

grodzeń w oświacie, a także 

doprecyzowanie zapisu art. 42 

ust. 2 w Karcie Nauczyciela od-

nośnie czasu pracy nauczycieli. 

Pani premier Beata Szydło, 

odnosząc się do postulatów 

NSZZ „Solidarność”, stwierdzi-

ła, że rząd RP pracuje obecnie 

nad obniżeniem powszechnego 

wieku emerytalnego (60 lat dla 

kobiet i 65 dla mężczyzn). Nie-

stety, atmosfera krytyki tego 

projektu przez różne siły poli-

tyczne i ekonomiczne nie daje 

w tej chwili możliwości rozmów 

nad branżowymi rozwiązaniami 

w tym zakresie. 

Pani premier przychylnie od-

niosła się do propozycji KSOiW 

wytyczenia drogi dojścia do 

wyższych płac w oświacie. Mini-

sterstwo Edukacji Narodowej 

ma przygotować „mapę drogo-

wą” zwiększenia płac pracowni-

ków oświaty. 

Jest także deklaracja strony 

rządowej zajęcia się sprawą 

doprecyzowania zapisu art. 42. 

ust. 2 Karty Nauczyciela, aby 

jasno określić, że nauczyciel 

nie ma obowiązku realizacji 

niepłatnych dodatkowych zajęć 

edukacyjnych z uczniami (tzw. 

godzin karcianych). 

Strony dyskutowały o stan-

dardach edukacyjnych, m.in.  

o określeniu maksymalnej licz-

by uczniów w oddziałach. 

Przedstawiciele MEN zapew-

niali, że w związku z reformą 

ustroju szkolnego przybędzie 

oddziałów szkolnych, czyli tak-

że etatów nauczycielskich, bo-

wiem liczba uczniów w oddzia-

łach siódmej i ósmej klasy 

szkoły podstawowej będzie 

mniejsza niż ma to miejsce  

w oddziałach klas gimnazjal-

nych. 

Pozostałe postulaty NSZZ 

„Solidarność” będą przedmio-

tem kolejnych dwustronnych 

spotkań z przedstawicielami 

rządu RP. 

Krajową Sekcję Oświaty  

i Wychowania NSZZ Solidar-

ność na spotkaniu reprezento-

wali: przewodniczący Ryszard 

Proksa, Jolanta Kornel, Danuta 

Utrata, Lesław Ordon, Roman 

Laskowski, Andrzej Piegutkow-

ski i Wojciech Jaranowski. 

 

Wojciech Jaranowski 

Rzecznik prasowy KSOiW 

NSZZ „S” 
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W związku z nieprawdziwymi 

doniesieniami medialnymi, doty-

czącymi rzekomego negatywne-

go wpływu wprowadzenia w życie 

obywatelskiego projektu ustawy  

o ograniczeniu handlu w niedzie-

le na funkcjonowanie terminali 

kontenerowych, działających  

w polskich portach, oświadcza-

my, iż obywatelski projekt ustawy 

nie przewiduje zakazu pracy  

w niedziele w tego typu przedsię-

biorstwach. W związku z powyż-

szym jakiekolwiek spekulacje, 

według których ograniczenie han-

dlu w niedziele obniży konkuren-

cyjność firm zajmujących się 

przeładunkiem kontenerowym 

oraz spowoduje konieczność 

zwolnień zatrudnionych w nich 

pracowników, jest całkowicie nie-

uzasadniona i pozbawiona jakie-

gokolwiek oparcia w faktach.  

Art. 5 obywatelskiego projektu 

ustawy o ograniczeniu handlu  

w niedziele jasno wskazuje, iż 

praca w tym dniu w podmiotach 

działających na rzecz handlu, 

w tym również w terminalach 

kontenerowych, będzie dozwolo-

na za zgodą zatrudnionego pra-

cownika. Takie rozwiązanie  

z jednej strony zabezpiecza pod-

stawowe prawa pracowników,  

a z drugiej wychodzi na przeciw 

interesom pracodawców.  

Jednocześnie pragniemy za-

znaczyć, iż autorzy materiałów 

prasowych, zawierających nie-

prawdziwe i niesprawdzone infor-

Oświadczenie dot. terminali kontenerowych  

w związku z projektem  

ograniczenia handlu w niedzielę 

macje dotyczące projektu ustawy 

o ograniczeniu handlu w niedzie-

le, nie podjęli nawet próby kon-

taktu z Komitetem Inicjatywy 

Ustawodawczej w celu weryfika-

cji tychże informacji. Takie postę-

powanie w naszej ocenie stanowi 

rażące naruszenie zasad rzetel-

ności dziennikarskiej. Dlatego też 

informujemy, iż dalsze przypadki 

rozpowszechniania nieprawdzi-

wych informacji dotyczących oby-

watelskiego projektu ustawy  

o ograniczeniu handlu w niedzie-

le spotkają się z podjęciem odpo-

wiednich kroków prawnych z na-

szej strony.  

Alfred Bujara,  

Przewodniczący  

Komitetu Obywatelskiego  
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Krajowa Sekcja Przemysłu 

Zbrojeniowego NSZZ Solidar-

ność w pełni popiera działania 

Rządu RP w celu zagwaranto-

wania maksymalnie korzyst-

nych gospodarczo i finansowo 

rozwiązań dla polskiej gospo-

darki i polskiego przemysłu w 

związku z realizacją Programu 

Modernizacji Technicznej Sił 

Zbrojnych. Sekcja podjęła sta-

nowisko w sprawie rozmów 

offsetowych na zakup śmi-

głowców.  

Związkowcy z zadowole-

niem przyjęli podjęte działania 

dotyczące zakończenia roz-

mów w sprawie gwarancji off-

setowych związanych z zaku-

pem śmigłowców. To „w spo-

sób jasny pokazuje, że nie 

można lekceważyć polskiego 

rządu oraz że deklaracje o 

szczególnym uwzględnianiu w 

procesie modernizacji tech-

nicznej Sił Zbrojnych firm 

funkcjonujących na terenie 

Rzeczpospolitej znajdują po-

krycie w decyzjach rządu” - 

napisali związkowcy.  

Jednocześnie Rada Sekcji 

zwróciła się do władz by przy 

ogłoszeniu nowych warunków 

offsetowych na zakup śmigłow-

ców jednym z priorytetów było 

zawarcie zapisów o produkcji  

w polskich zakładach sprzętu  

i uzbrojenia, w które będą zao-

patrzone śmigłowce. 

 

więcej na 

www.solidarnosc.org.pl 

Śmigłowce zaopatrzone w polski sprzęt.  

Stanowisko "S" zbrojeniówki 


