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               KZ UWM 

 
 

CEL  NSZZ  

SOLIDARNOŚĆ 

 

OBRONA GODNOŚCI, 

PRAW I INTERESÓW 

PRACOWNICZYCH 

(ZAWODOWYCH I 

SOCJALNYCH) 

CZŁONKÓW 

ZWIĄZKU) 

 

 

 

 

 

 

OBECNIE  

DZIAŁANIA 

KZ   SOLIDARNOŚĆ 

 

Prace Senackiej Komisji  

Statutowej 

 

Statut  już  prawie  

zatwierdzony   

 

Rozpoczęto  prace  w  

Komisjach  ds.  

Regulaminu  Pracy  i   

Oceny  pracowników   

 

 

Spotkanie    z  

pracownikami  

biblioteki  w  sprawie   

Regulaminu  Pracy   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONSTYTUCJA  3  maja  1791 r. 

 

 
 

Sejm Czteroletni po burzliwej debacie 3 maja 1791 r. przyjął przez aklamację ustawę 

rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była drugą na świecie  

i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa  

i obowiązki obywateli. 

 
 

 
 

„WIADOMOŚCI  SOLIDARNOŚCI”     NR   7    05/2019 
 

„WIELKA  MAJÓWKA „ 
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Solidarnościowy kącik  

poezji 

 

Ślubowanie 

Rozwiń skrzydła, orle 

biały – i koroną złotą 

świeć. 

Do przeszłości Polski 

całej w sercach naszych 

miłość wznieć! 

Srebrnopióry ptaku nasz,  

Ty nam drogi w 

przyszłość wskaż; 

Chrobrych myśli i Maja 

brzask – wykuć czynem w 

Polski blask. 

Rozwiń skrzydła, orle 

biały, szybuj w niebo, w 

słońce leci … 

Wolny, silny, w pełni 

chwały, siłę polskiej woli 

nieć!… 

Ducha polski wciąż 

odradzać 

O Boże, Ty mocy daj! 

I ludzkości drogę wskazać 

… 

Tak ślubujem – w Trzeci 

Maj. 

Józef Stemler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olsztyn  8.04.2019 

Zarząd  Regionu  NSZZ  Solidarność   

 

PROTEST 

KZ  NSZZ  Solidarność   UWM  protestuje  przeciwko  podpisaniu  przez  

Krajową  Sekcję  Oświaty i Wychowania  NSZZ  Solidarność  porozumienia  z  

Rządem  w  sprawie  podwyżek.  

Podpisanie  takiego  porozumienia  bez  konsulatcji z  szeregowymi  

nauczycielami  w sytuacji  masowego  protestu  wszystkich  związków  zawodowych  

i  nauczycieli  niezrzeszonych  jest  proba  dzielenia  środowiska  …………(  całość  

tekstu  www.uwm.solidarność) 

 

REAKCJA  ZR   NSZZ  SOLIDARNOŚĆ   

W dniu 16.04.2019 w zebraniu Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" UWM 

uczestniczył rzecznik prasowy Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ 

"Solidarności" Wojciech Kowalski odpowiedział na nasz protest przeciwko podpisaniu 

przez Krajowa Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność porozumienia z 

Rządem. Przekazał nam dokumenty dot. ww porozumienia - dostępne na stronie. 

Nie zostaliśmy przekonani o niezasadności naszego protest. Jednocześnie chcemy 

zaznaczyć, że nasz protest wynika z poparcia dla strajku nauczycieli. Nie jest 

jednocześnie próbą dzielenia związku, ale wyrazem "Solidarności". 

Według  Piotra  Sołowieja  należy  wrócić  do  „korzeni  Solidarności“  poprzez  

wzajemne  wspieranie  się  różnych  branż  przy  podejmowanych akcjach  

strajkowych…  

 

 

Reakcja  KK  NSZZ  Solidarność   

 
Porozumienie w sprawie podwyżek dla nauczycieli, podpisane przez przedstawicieli Krajowej 
Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, w istotnej części jest realizacją stanowiska 

ubiegłorocznego Krajowego Zjazdu Delegatów oraz postulatów zgłoszonych w trakcie 
prowadzonego sporu zbiorowego. Dzięki temu porozumieniu nauczyciele otrzymają 

podwyżkę wynagrodzeń: 5 proc. od stycznia i 9,6 proc. od września bieżącego roku, dodatek 
za wychowawstwo w wysokości nie mniejszej niż 300 zł. Odstąpiono również od 

niekorzystnych zmian w karcie nauczyciela. To duży sukces oświatowej „Solidarności”. 
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HUMOR 

Akademicki 

Wydział  Mechaniczny 

W trakcie egzaminu jeden 

ze studentów poprosił o 

otwarcie okna. Profesor 

stwierdził: 

- Okno można otworzyć, 

orłów tu nie ma, nie 

wyfruną. 

Po egzaminie, gdy już 

wszyscy wychodzili, ten 

sam student spytał: 

- Ooo!? Pan profesor też 

drzwiami? 

 

 

HUMOR 

Akademicki 

Wydział  medyczny   

Na egzaminie 

zaliczeniowym zdają 

student i studentka. 

Pytanie: 

- Jaki narząd u 

człowieka może 

powiększyć swoją 

średnicę dwukrotnie? 

Student:-Źrenica 

Studentka:-Penis 

Profesor: 

- Panu gratuluje 

zdanego egzaminu, a 

pani wspaniałego 

chłopaka. 

 

 

 

 

Rekrutacja  

wewnętrzna 

 

 

WYBORY  EUROPEJSKIE   26.05.2019R 
 

DĄŻENIE DO GRUNTOWNEGO PRZEWARTOŚCIOWANIA OBECNEJ POLITYKI  
KLIMATYCZNO-ENERGETYCZNEJ UE  

 

Niebawem odbędą się w Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego. Od składu PE 
w następnej kadencji w znacznym stopniu zależeć będzie kierunek unijnej polityki 

klimatyczno-energetycznej, a wiec obszar o kluczowym znaczeniu dla polskiej 
gospodarki (...) Kontynuacja tej polityki w obecnym kształcie spowoduje upadek wielu 

gałęzi polskiego przemysłu, m.in stalowego, hutniczego, czy cementowego, oraz 
dalszy, gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej, którego skutkiem będzie regres 
gospodarczy, utrata suwerenności energetycznej, utrata setek tysięcy miejsc pracy, 

oraz trwałe zubożenie polskiego społeczeństwa" . 
  

Komisja Krajowa  NSZZ  Solidarność  
25 kwietnia2019r 

 

 
 

MIŁOŚĆ  PO  POLSKU !!!!! 

 

Zachęcamy  wszystkich  członków  NSZZ  Solidarność  i  nie  tylko   do  

uczestniczenia  w  Wyborach  Europejskich  2019  !!! 

 

Dla przykładu  w  Belgii  na  wybory  chodzi  95%  osób  uprawnionych  do  

glosowania. Jeśli  ktoś  nie  pójdzie  kara  500  euro. 

mailto:wkozlowski@xl.wp.pl


   

solid@uwm.edu.pl 89 523 36 86 
89 523 36 39 

wkozlowski@xl.wp.pl 
tel. 604 469 001 

Adres e-mail Telefon Redakcja   

4 

 

 

Odpowiedzi  na  

zagadki  z  nr  6 

 

Zagadka  nr  1 

1.1. Bo Bolesław był 

Wstydliwy! 

1.2. Drut kolczasty)! 

1.3. Zaraz wrócę... 

1.4. Ciele w kasku!) 

 

Zagadka  nr  2 

 

Niemiec–jest 

właścicielem rybek 

 

Zagadka  3 

Brat Józia  siedział  

pomiędzy  Piotrem  a  

Henrykiem  
 

 

Zapisy   do 

Związku  NSZZ  

Solidarność 

 

-  pomoc  prawna 

- wsparcie  

psychologiczne 

 - poczucie  

bezpieczeństwa   

-  praca  w zespole 

-  wspólne  inicjatywy  

w  zakresie  poprawy  

warunków  płacy  i  

pracy   

- większa  siła 

przebicia  w  

negocjacjach  z 

pracodawcą   

 

Czekamy  na  ciebie   

Razem  damy  radę !!!!!! 

tel. 89 523 36 39       tel. 

89 523 36 86  

solid@uwm.edu.pl 

 
 

Warmia 

Czy wy wiecie że w tym kraju to na Warmii jest jak w raju  

Są jeziora dużo lasów no i niema tu hałasu  

W lesie można wypoczywać nad jeziorem sobie pływać  

Bo ta Warmia jest bogata w urokliwe dary lata  

Urlop będzie tu udany nawet jak nie planowany  

Bo dla wszystkich w każdym wieku nie potrzeba będzie leku  

Tu uleczysz się przyrodą jeziorem i pogodą. 

Honorata Baur 

 

mailto:wkozlowski@xl.wp.pl
mailto:solid@uwm.edu.pl
mailto:solid@uwm.edu.pl
http://wiersze.kobieta.pl/wiersze/warmia-401543
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 Katyń 

Marian Hemar 

 

Tej nocy zgładzono 

Wolność 

W katyńskim lesie. 

Zdradzieckim strzałem w 

czaszkę 

Pokwitowano Wrzesień. 

 

Związano do tyłu ręce, 

By w obecności kata 

Nie mogła ich wznieść 

błagalnie 

Do Boga i do świata. 

 

Zakneblowano usta, 

By w tej katyńskiej nocy 

Nie mogła błagać o litość, 

Ni wezwać znikąd 

pomocy. (…) 

 

I tylko p a m i ę ć została 

Po tej katyńskiej nocy... 

 

Nie chciała ulec przemocy 

 

I woła o sprawiedliwość 

I prawdę po świecie niesie 

– 

Prawdę o jeńców 

tysiącach 

Zgładzonych w 

katyńskim lesie. 

....  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÓRNICY JADĄ DO WARSZAWY. BĘDĄ WSPIERAĆ PROTEST 

PRACOWNIKÓW SĄDÓW I PROKURATUR  

 

Górnicy ze Śląska jadą do Warszawy. Będą tam dziś wspierać protestujących w stolicy 

pracowników sądów i prokuratur, którzy od kilku dni koczują w namiotowym 

miasteczku przed gmachem resortu sprawiedliwości. 

Związkowcy domagają się podwyżek wynagrodzeń o 650 zł w tym roku i o 500 zł 

w kolejnym. Kolejny postulat dotyczy przyjęcia jeszcze przed jesiennymi wyborami 

parlamentarnymi ustawy, która systemowo ureguluje warunki pracy w sądach 

i prokuraturze. 

 

 

Uroczystości z okazji 79. rocznicy Zbrodni Katyńskiej 11.04.2019 r. 

(Olsztyn, Kortowo) 

Dnia 11.04. 2019 r. z inicjatywy prof. dr. hab. Ryszarda Góreckiego, J.M. Rektora 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przy obelisku z tablicą 

upamiętniającą 26 osób pomordowanych w Katyniu (krewnych absolwentów 

wyższych uczelni związanych z Olsztynem) odbyły się uroczystości z okazji 79. 

mailto:wkozlowski@xl.wp.pl
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PORADY  PRAWNE 

Dział Prawny w 

siedzibie Regionu 

Warmińsko-

Mazurskiego NSZZ 

„Solidarność” w 

Olsztynie 

 

ul. Głowackiego 28,  

10-448 Olsztyn, pokój 

209. 

tel. 89 527 22 02    lub 

89 535 54 63, 

 

Godziny przyjęć: 

poniedziałek - wtorek - 

godziny 8-15    8-16 

 

Dział prawny służy 

pomocą prawną tylko  

członkom organizacji 

NSZZ „Solidarność” z 

Regionu Warmińsko – 

Mazurskiego z zakresu 

prawa pracy i 

ubezpieczeń 

społecznych. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Pod pomnikiem została złożona urna z ziemią 

przywiezioną przez Władysława Płoskiego z miejsc kaźni. 

Modlitwę za pomordowanych prowadził abp Józef Górzyński. Powiedział m.in.: 

„Dlaczego ta brutalna zbrodnia była ukrywana tak wiele lat?… To nie tylko 

pamięć, ale też nauka na przyszłość dla nas… To nasza powinność wobec tych, 

którzy zostali zamordowani tylko dlatego że byli Polakami.” 

 

 

 

 

W uroczystości uczestniczyła delegacja Organizacji Zakładowej NSZZ 

„Solidarność” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, z przewodniczącym 

związku dr. inż. Maciejem Neugebauerem. 

Abp Józef Górzyński 

Metropolita Warmiński 

święci ziemię z miejsc kaźni 

(fot. T. Kotowicz) 

Abp Józef Górzyński 

Metropolita Warmiński i 

prof. dr hab. Ryszard Górecki 

Rektor UWM w Olsztynie 

(fot. T. Kotowicz) 

Warta honorowa pod 

Pomnikiem Katyńskim 

 (fot. T. Kotowicz) 

mailto:wkozlowski@xl.wp.pl
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Zagadka 

numeru 

W małym domku 

na wsi mieszka 

siedem sióstr - 

Natalia, Róża, 

Dominika, Ida, 

Anna, Monika i 

Cecylia. Siostry 

nie mają 

telewizora, 

komputera ani 

innych 

elektronicznych 

gadżetów, więc w 

niedzielne 

popołudnia dla 

zabicia czasu: 

Natalia robi szalik 

na drutach, 

Róża pracuje w 

ogrodzie, 

Dominika gra w 

Scrabble, 

Ida gra na 

skrzypcach, 

Anna maluje, 

Monika pisze 

wiersze. 

A co robi 

Cecylia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbrodnia katyńska jest symbolicznym określeniem mordu dokonanego przez 

Sowietów na prawie 22 tysiącach obywatelach państwa polskiego, wziętych do 

niewoli lub aresztowanych we wrześniu 1939 r. Na podstawie tajnej decyzji Biura 

Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku, wiosną tego roku zamordowano 

strzałem w tył głowy jeńców wojennych przetrzymywanych w obozach w 

Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku. Egzekucji dokonywało NKWD. Ofiarami 

byli oficerowie Wojska Polskiego i policji, wysocy urzędnicy państwowi oraz 

przedstawicie inteligencji. Zamordowanych pogrzebano w masowych, 

bezimiennych grobach w Katyniu, Miednoje, Piatichatkach k. Charkowa i 

Bykowni.  

Od lewej: mgr Danuta Szyndler – wiceprzewodnicząca NSZZ „S” UWM w Olsztynie, dr 

inż. Maciej Neugebauer – przewodniczący NSZZ „S” UWM w Olsztynie,  dr hab. inż. Piotr 

Sołowiej – wiceprzewodniczący NSZZ „S” UWM w Olsztynie (fot. T. Kotowicz) 

mailto:wkozlowski@xl.wp.pl
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Komunistyczna_Partia_Zwi%C4%85zku_Radzieckiego
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Zestaw  

zagadek  na  

weekend 

1.Jaki koń widzi 

równie dobrze z 

przodu i z tyłu? 

2. Kiedy 

spóźniony pociąg 

jedzie zgodnie z 

planem? 

3. Jaka jest 

najlepsza dieta 

na odchudzanie? 

8. Idą gąski- 

jedna za drugą. 

Ile idzie gąsek? 

9. Jaki lekarz nie 

może poślubić 

swojej pacjentki? 

10. Który 

miesiąc ma 28 

dni? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: 

Tadeusz  Kotowicz 
 

 

 

Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu  

Źródło: https://polskieradio24.pl Foto: 

EhayDy/Shutterstock 

Akcja edukacyjna IPN Pamiętam. Katyń 1940  

Źródło: www.ipn.gov.pl 

mailto:wkozlowski@xl.wp.pl
https://polskieradio24.pl/
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Przesłanie   miesiąca 

 

 

 

Spotkania  Prezydium i KZ  NSZZ   Solidarność  w  każdy  wtorek  godz. 

10.00  w  siedzibie  Związku   

UWM  Kortowo   ul.Prawocheńskiego 4 

 

tel. 89 523 36 39       tel. 89 523 36 86  

solid@uwm.edu.pl 

 

 

 

GENS  UNA   SUMUS 
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