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e-Tygodnik Regionu  

Środkowo-Wschodniego  

Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego G łos związkowca 
Numer 28-29/2017  

       21.08.2017 

Doszli do Pani Jasnogórskiej! 

14 sierpnia, po kilkunastu 

dniach wytrwałej wędrówki, pąt-

nicy 39. Lubelskiej Pieszej Piel-

grzymki z Lublina doszli na Ja-

sną Górę. Trud podążania na 

spotkanie z Najświętszą Matką 

podjęło ponad 2 tysiące osób 

z diecezji lubelskiej. W sformo-

wanych trzech kolumnach było 

łącznie 17 grup. Na pielgrzymi 

szlak wyruszyła licznie młodzież, 

dzieci, jak również całe rodziny. 

Były zarówno osoby, które po raz 

pierwszy stanęły na pielgrzymim 

szlaku, jak i ci, którzy mieli już 

ponad 30-letnie doświadczenie w 

wędrowaniu. Godne podziwu są 

osoby niepełnosprawne, które 

mimo braku dyspozycji siłami 

fizycznymi dały świadectwo, że 

w asyście wolontariuszy można 

pokonać ponad 300 km, aby 

osiągnąć cel. Idących do Często-

chowy wspierali pielgrzymi du-

chowi, którzy mimo chęci nie mo-

gli ruszyć w drogę. 

Tegoroczna Piesza Piel-

grzymka Lublin - Jasna Góra 

szła pod hasłem „W szkole Matki 

Bożej Fatimskiej”, bowiem w tym 

roku przypada 100. rocznica tych 

objawień. Pielgrzymka lubelska 

modliła się w dwóch głównych 

intencjach dziękczynnych. Pierw-

sza - w 30. rocznicę wizyty Ojca 

Świętego Jana Pawła II w Lubli-

nie i druga - w 25. rocznicę po-

wołania metropolii lubelskiej. 

Każdego dnia pątnicy spisywali 

również prośby oraz podzięko-

wania w intencjach własnych 

i bliskich, za których wspólnoto-

wo się modlono.  

Nieodłącznym elementem 

programu pielgrzymki była co-

dzienna msza św. Od początku, 

modlącym towarzyszyli biskupi 

archidiecezji lubelskiej. Poprzez 

sprawowanie eucharystii i gło-

szone homilie umacniali w wie-

rze i dodawali sił duchowych. 

Na półmetku pielgrzymki było 

sanktuarium Drzewa Krzyża 

Świętego na Łysej Górze w Gó-

rach Świętokrzyskich. Tego dnia 

tradycyjnie w każdej grupie była 

odprawiana droga krzyżowa. 

Mówiło się, że „dalej będzie już 

tylko z górki.” Z kolei we Włosz-

czowie składano postanowienia 

pielgrzymkowe. Wielu włączyło 

się w akcję duchowej adopcji 

dziecka poczętego. Jest to dzie-

więciomiesięczna modlitwa 

w intencji poczętego dziecka, 

którego narodzenie jest zagro-

żone przerwaniem ciąży. Idąc 

do Częstochowy pielgrzymi 

uczyli się niesienia pomocy in-

nym. Wzajemna troska o siebie 

była wyrazem wrażliwości na 

potrzeby bliźnich.  

Kiedy okazało się, że w kilku 

województwach Polski przeszły 

nawałnice, pielgrzymi objęli mo-

dlitwą poszkodowanych, po-

nadto przeprowadzono zbiórkę 

pieniędzy, które przekazano 

na konto Caritas. 

14-stego sierpnia została 

odprawiona ostatnia msza św. 

już na Wałach Jasnogórskich. 

Lubelscy pielgrzymi zgroma-

dzili się na uroczystościach 
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wspólnie z pątnikami z Łowicza, 

Zamościa i Lubaczowa, Warsza-

wy–Pragi. Liturgii przewodniczył 

kard. Nycz a homilię wygłosił bp 

Leszczyński.  

- Pielgrzymka uczniów Chry-

stusa do miejsca świętego to wy-

raz ich wiary i drogi do wieczno-

ści. Tę prawdę dziś rozważamy 

zasłuchani w opis nawiedzenia 

wędrującej Maryi, zamieszczony 

na kartach ewangelii według św. 

Łukasza – powiedział bp Lesz-

czyński. Duchowny, nawiązując 

do słów św. Pawła, podkreślił, że 

pielgrzymowanie jest lekcją czło-

wieczeństwa, a oddanie się 

Chrystusowi, zawierzenie mu 

swojego życia, czyni ufających 

mu nowymi ludźmi, a co za tym 

idzie, przyczynia się do pomna-

żania dobra na świecie. 

Pielgrzymowanie było pięk-

nym doświadczeniem ducho-

wym. To swoiste rekolekcje 

w drodze. Pątnicy spotykali się 

z życzliwością miejscowych 

mieszkańców, a ich otwarte ser-

ca i domy wyrażały braterską 

miłość. Na pielgrzymim szlaku 

można było spotkać dużo ludzi 

pozdrawiających i częstujących 

napojami oraz pokarmem. Pięk-

nym przeżyciem był widok dzie-

ci, które wychodziły przed do-

my, aby radośnie powitać zmie-

rzających na Jasną Górę. 

W tym roku na pielgrzymim 

szlaku pogoda była urozmaico-

na. Nie brakowało słońca i żaru 

z nieba. W upalne dni o piel-

grzymach pamiętali strażacy, 

którzy na ochłodę polewali wo-

dą. Gdy padało dziękowano 

Opatrzności za zesłaną wodę, 

której, ze względu na suszę, 

brakowało w wielu miejscach. 

Niezależnie od aury, pątnikom 

zawsze towarzyszyły pogoda 

ducha i dużo entuzjazmu. 

Choć trud pielgrzymowania 

zakończył się 14-stego sierpnia, 

większość została dzień dłużej 

na uroczystość Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny. Su-

mie odpustowej przewodniczył 

metropolita częstochowski abp 

Wacław Depo.  

26 sierpnia odbędą się głów-

ne uroczystości 300-lecia koro-

nacji cudownego obrazu Matki 

Bożej Jasnogórskiej, zaś 16-17 

września do Częstochowy przy-

będzie 35. Pielgrzymka Ludzi 

Pracy. 

Tomasz Kupczyk 

 

 



Głos związkowca 28-29/2017 str. 3 



Głos związkowca 28-29/2017 str. 4 

Dzień Solidarności i Wolności 
 

Lublin, 31 sierpnia 2017 r. 

W imieniu organizatorów mamy zaszczyt zaprosić 

do wzięcia udziału w obchodach 

– Dnia Solidarności i Wolności – 

święta państwowego, ustanowionego ustawą Sejmu RP z 27 

lipca 2005 r., 

upamiętniającego historyczny zryw Polaków do wolności 

w lipcu i sierpniu 1980 r. 

Program obchodów Dnia Solidarności i Wolności, 31 sierpnia 2017 r. 

 

godz. 17:30 – uroczystości przed Pomnikiem Wdzięczności przy Drodze Mę-

czenników Majdanka 

powitanie 

wystąpienia okolicznościowe 

złożenie kwiatów pod pomnikiem 

 

godz. 18:30 – złożenie kwiatów pod pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki, ul. 

Królewska 9 

 

godz. 19:00 – uroczysta Msza Św. w Archikatedrze Lubelskiej w intencji 

wszystkich żyjących i zmarłych, który działali w ruchu solidarno-

ściowym oraz na rzecz wolności Ojczyzny 

„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”.  

       Jan Paweł II Warszawa, 2 czerwca 1979 r.  
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W obronie praw pracowniczych 

W październiku 2016 r. par-

czewska Wytwórnia Octu i Musz-

tardy została wyróżniona tytułem 

Ambasadora Wschodu, w kate-

gorii biznes. W czasie ogłaszania 

sukcesu wizerunkowego, we-

wnątrz zakładu, na wniosek 

związkowców, pracowali inspek-

torzy z Państwowej Inspekcji Pra-

cy. Kontrola potwierdziła zarzuty i 

nieprawidłowości, wydano sto-

sowne zalecenia pokontrolne.  

Inspektorzy zarzucili właści-

cielowi ze Słowenii naruszenie 

Kodeksu pracy i przepisów BHP. 

Ludzie pracowali w chłodzie, ob-

sługiwali maszyny zagrażające 

życiu lub zdrowiu. Nie otrzymy-

wali, gwarantowanego prawem, 

minimalnego wynagrodzenia i 

dodatkowego wynagrodzenia za 

pracę w godzinach nadliczbo-

wych. Właściciel zapewnił, że 

nieprawidłowości zostały wyelimi-

nowane. Sprawa łamania praw 

pracowniczych i innych przepi-

sów nie miała oczekiwanego fi-

nału. Nadal w zakładzie są stoso-

wane niedozwolone praktyki, do 

obrazy uczuć religijnych włącz-

nie. O łamaniu praw pracowni-

czych w parczewskiej Wytwórni 

Octu i Musztardy zaczęło być 

ponownie głośno w kwietniu tego 

roku. Panujące w zakładzie nie-

prawidłowości zgłosił do PIP 

Społeczny Inspektor Pracy. Pań-

stwowa Inspekcja Pracy nakaza-

ła słoweńskiemu właścicielowi 

naprawienie zaniedbań. W odwe-

cie właściciele postanowili odwo-

łać niewygodnego Społecznego 

Inspektora Pracy. Zwołali w za-

kładzie zebranie pracowników. 

Trybunem ludowym, pod 

„pseudonimem przedstawiciela 

pracowników”, ogłosił się kierow-

nik tego zakładu. Już od wiosny 

właściciel zbierał wśród załogi 

podpisy pod wnioskiem o odwo-

łanie Społecznego Inspektora 

Pracy, kwestionując tym samym 

obowiązujące regulacje prawne.  

Mając na względzie warunki 

na rynku pracy nietrudno sobie 

wyobrazić, że ktoś z pracowni-

ków odmówił podpisania listy po 

tym, jak zwolniono kilku wielolet-

nich pracowników, z różnych po-

wodów. Działacze Solidarności 

podkreślają, że Słoweńcy z pre-

medytacją łamią prawo polskie i 

godzą w interesy pracowników. 

Przy całkowitym braku poszano-

wania obowiązującego prawa 

Ambasadorowie Wschodu podjęli 

próbę odwołania zakładowego 

społecznego inspektora pracy.  

O planowanym działaniu do-

wiedzieli się związkowcy. Swoją 

wizytę na zebraniu zapowiedział 

przewodniczący NSZZ Solidar-

ność. Słoweńcy związkowców na 

zebranie nie wpuścili. Całe to za-

mieszanie, wsparcie Solidarności 

pod bramą zakładu, krótkie, prze-

lotne rozmowy z wchodzącymi 

do zakładu, spowodowało, że 

załoga uwierzyła w swoją siłę i 

przełamała strach.  

Większość załogi poparła 

Solidarność. Społeczny inspek-

tor twierdzi, że jest za swoją 

działalność szykanowany, a 

jedynym powodem chęci jego 

odwołania była zemsta za to, 

że domaga się godnego trakto-

wania pracowników. Krzyż w 

pomieszczeniach pracy również 

właścicielom przeszkadza, na-

kazali jego zdjęcie.  

Solidarność weszła na drogę 

prawną, składając doniesienie 

do prokuratury. Mocno wierzy-

my, że Państwo Polskie stanie 

na wysokości zadania i ochroni 

interesy swoich obywateli. Od-

waga pracowników parczew-

skiego zakładu jest godna 

uznania. Teraz czekamy na 

werdykt administracji państwa 

polskiego. 

 

Marek Wątorski 
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