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Okiem 
związkowca

Zbliża się wielkimi krokami pierwszy dzień wiosny. Myślę, 
że większość z nas czeka na cieplejsze dni z niecierpliwością…

O ile pierwszy dzień wiosny kalendarzowej ustalony jest 
umownie na 21 marca, o tyle wiosna astronomiczna rozpoczyna się  
w chwili, gdy słońce przekracza równik. Ma to miejsce zazwyczaj 20 
lub 21 marca (stąd też data pierwszego dnia wiosny kalendarzowej). 
W bieżącym roku wiosna rozpocznie się 20 marca o godzinie 17:32. 
Pierwszy dzień wiosny od wieków miał dla ludzkości ogromne 
znaczenie. Wiązało się z nim wiele tradycji i obyczajów. Niektóre 
z nich przetrwały do dziś.

Do najbardziej znanych tradycji wiosennych należy topie-
nie Marzanny. Nasi przodkowie świętowali ten dzień bardzo 
hucznie. Palili lub topili kukłę, która symbolizowała odchodzącą 
zimę. Dziś my przejęliśmy ten zwyczaj i młodzież szkolna na-
dal chętnie topi w rzekach własnoręcznie wykonane lalki. Nasi 
przodkowie czynili to w bardzo hałaśliwej atmosferze, wierzo-
no, że krzyki, gra na instrumentach, głośne śpiewy skutecznie 
odgonią złą zimę. Czy dzisiaj różnimy się od nich aż tak bardzo? 
Dzieci wszak nie witają wiosny w ciszy i skupieniu.

Wiosna za progiem…
Inne zwyczaje związane są ze zwierzęta-

mi. Jedna z najbardziej zna-
nych tradycji dotyczy bociana. 
Jeśli tego ptaka zobaczymy 
po raz pierwszy w locie, wróży 
to dobry, ale i pracowity rok. Bocian  
w gnieździe może przynieść pecha i rok 
długi, nudny oraz leniwy. Ptak, który czy-
ści sobie pióra nie jest dobrą wróżbą, lepiej więc unikać 
tego widoku. Bocian krążący nad domem oznacza rychłe na-
rodziny dziecka, a klekoty tego ptaka mogą przynieść kłótnie.  
Innym ptakiem, który może przynieść szczęście wiosną jest 
kukułka. Gdy usłyszymy jej kukanie, trzeba szybko złapać się 
za portfel – tak każe stary przesąd. Wtedy nasze pieniądze na 
pewno będą się mnożyć w ciągu całego roku. Ukąszenie przez 
mrówki, chociaż bolesne, może być dobrym znakiem!

Na pewno jednak wiosna to czas, kiedy budząca się do życia 
przyroda, inspiruje także nas do nowych i twórczych działań.

oprac. Agnieszka Kosierb

W latach 391-92 Imperator Teodozjusz, zwany w hi-
storii Wielkim, zadał serię druzgocących ciosów kultom 
pogańskim. Zakazano oddawania czci i składania ofiar 
antycznym bałwanom i ostatecznie podniesiono chrze-
ścijaństwo do rangi religii państwowej. W cesarskim 
edykcie pisano: „Chcemy widzieć wszystkie ludy, które 
podlegają miłościwej władzy Naszej Łaskawości, żyjące 
w wierze jaką przekazał Rzymianom Apostoł Piotr (...) 
Nakazałem, żeby tylko ten, kto przestrzega tego prawa, 
mógł przybrać imię katolika, a wszyscy inni, jako niero-
zumni i szaleni, byli napiętnowani hańbą nauki heretyc-
kiej”.

Po pokonaniu w 394 r. ostatniego pogańskiego uzur-
patora Eugeniusza, droga do Bożego Państwa na ziemi 
– chrześcijańskiej Europy – stała otworem. I choć ce-
sarstwo upadło pod ciosami, w większości heretyckich, 
barbarzyńców chrześcijaństwo przetrwało, przejęło dzie-
dzictwo chrześcijańskiego Rzymu i opanowało nowe ob-
szary. Mimo tego walka o naszą wiarę trwa na świecie, 
wokół nas i częstokroć, nawet nieświadomie, w nas sa-
mych. Mało kto pamięta dziś cesarskie edykty, równie 
nieliczni z nas, katolików, jak sami siebie nazywamy, 
sięga też do Pisma Świętego czy katechizmu. Dlaczego? 
Wmawiamy sobie, że to domena księży, uczonych i nie 

warto się nad tym zastanawiać. Prościej jest ułagodzić 
życiowe rozterki za pomocą „specjalistów” – wszela-
kiej maści wróżbitów, tarocistów i guru oraz akcesoriów 
takich, jak przeróżne amulety i horoskopy. Nieobce są 
również „prawdziwym katolikom” takie zachowania, 
jak wiązanie czerwonych wstążek przy dziecięcych wóz-
kach, topienie marzanny, łapanie się za guzik na widok 
kominiarza, strach przed czarnymi kotami czy rozbitym 
lustrem lub kładzenie monet na oczach ludzi zmarłych  
i wiele innych. Zjawiska, które do niedawna pozostawa-
ły w podziemiu, dziś stały się wielkim biznesem, który  
w połączeniu z ludową obrzędowością, tworzy obraz na-
szego pogaństwa, neopogaństwa, do którego częstokroć 
boimy się lub wstydzimy przyznać, a które czyni z de-
klarowanej przez nas wiary pole do dowcipów. Tworzy 
się przez to nowy, niepisany i niebezpieczny religijny 
synkretyzm. Czy brak nam odwagi, rozumu i wiary aby 
to odrzucić? Czy pogańskie relikty muszą nas dalej prze-
śladować w życiu codziennym lub wprawiać w zażeno-
wanie, gdy widzimy co robią z innymi? Czy nie dostrze-
gamy, że prowadzi to do instytucjonalizacji wszelakich 
dziwacznych związków wyznaniowych, wpływających 
na postępującą degenerację moralną społeczeństwa? Czy 
nie warto przejrzeć na oczy i spróbować uchronić na-
szych bliskich przed wpływami niewinnie wyglądające-
go szarlataństwa? 

Jak widać nie dla każdego odpowiedź wydaje się 
oczywista, niestety.

~Cesarz

Z pola walki  
z neopogaństwem
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•	 Powstał	 Społeczny	 Komitet	 Obchodów	
Rocznicy	 Tragedii	 Smoleńskiej.	 Jego	
przewodniczącą	została	Teresa	Misiuk.	
Uroczystości	rozpoczną	się	od	mszy	św.	

w	 kościele	 pw.	 Mat-
ki	 Bożej	 Królowej	
Polski	 na	 Tatarach.	
Odwołana	 jest	 piel-
grzymka	do	Lichenia,	
która	 miała	 odbyć	
się	w	tym	samym	cza-
sie.	 Chętni	 związ-
kowcy	 jadą	 także	 do	
Krakowa	i	Warszawy.
•	 Regionalne	 uro-
czystości	 obchodów	
rocznicy	 Lubelskie-
go	 Lipca	 w	 2011	 r.	
odbędą	 się	 10	 lipca		
w	Świdniku.
•	 Problem	mają	przy-

chodnie	specjalistyczne,	bo	nie	dostały	
takiej	ilości	kontraktów,	jaką	chciały.

•	 Związki	 zawodowe	 PKS	 Biłgoraj	 wspól-
nie	 wystąpiły	 o	 odwołanie	 dyrektora,		
w	uzasadnieniu	podając	przykłady	łama-
nia	praw	pracowniczych.

•	 Honker	 zostanie	 przystosowany	 do	 po-
trzeb	służb	cywilnych.	Będzie	produko-
wany	nowy	samochód	dostawczy.

RL

W I E Ś C I   Z   Z A R Z Ą D U   R E G I O N U
•	 W	celu	zacieśnienia	współpracy	pomiędzy	

Regionami	i	Komisją	Krajową	planuje	się	
utworzenie	sześciu	makroregionów.	Każdy	
z	nich	ma	podlegać	konkretnemu	organi-
zatorowi	z	KK.	Wy-
nikiem	tej	współ-
pracy	ma	być	m.in.	
kampania	 popra-
wiająca	 wizerunek	
Związku	w	mediach.

•	 Pracownicy	 Dzia-
łu	Rozwoju	ZR	mają	
przyporządkowa-
ne	 w	 swój	 zakres	
działania	poszcze-
gólne	oddziały	ZR	
oraz	 powiaty	 Lu-
belszczyzny.	 Je-
den	dzień	w	tygo-
dniu	 przeznaczony	
jest	 do	 kontaktu		
z	organizacjami	już	istniejącymi.

•	 Rozwój	Związku	to	także	szkolenia.	Pro-
wadzony	 jest	 cykl	 szkoleń	 dla	 skarb-
ników	 i	 przewodniczących	 organizacji		
z	zakresu	obowiązku	podatkowego	i	go-
spodarki	finansowej	organizacji.

•	 Nie	we	wszystkich	zakładach	pracy	jest	
Społeczny	Inspektor	Pracy.	Prowadzone	
są	prace	nad	stworzeniem	bazy	danych	
o	istniejących	SIP.

ROZWÓJ ZWIĄZKU
16 lutego br. w siedzibie Zarządu Regionu w Lublinie od-

było się szkolenie podstawowe z zakresu działalności związ-
kowej. Prowadził je Janusz Zabiega z Komisji Krajowej.

Związkowcy, zarówno z nowopowstałych, jak rów-
nież już istniejących organiza-
cji, dowiedzieli się, co robić, by 
pozyskiwać nowych członków 
organizacji. Poza tym uczyli się 
budowania pozytywnych relacji 
między związkami a pracodawcą 
oraz poznawali podstawowe me-
chanizmy tworzenia organizacji 
związkowej.

W szkoleniu wzięło udział 14 
osób.

* * *
SZKOLENIA DLA SKARBNI-

KÓW
W ostatnich tygodniach odbyło się kilka spotkań szko-

leniowych ze skarbnikami organizacji związkowych. 
Prowadzili je główna księgowa w Zarządzie Regionu, 

Elżbieta Urbańczyk oraz zastępca przewodniczącego  
i jednocześnie skarbnik ZR, Marek Wątorski.

Głównym tematem były przede wszystkim podstawy 
gospodarki finansowej organizacji związkowej. Uczest-
nicy szkolenia poznali szczegółowo proces zbierania  

i podziału składek. Ponadto do-
wiedzieli się, jak dokonywać 
rozliczeń PIT. W spotkaniach 
brali udział także przewodni-
czący organizacji związkowych, 
jako główni odpowiedzialni za 
swoje organizacje.

W warsztatach wzięło udział 
około 100 osób. Oprócz związ-
kowców z okolic Lublina, swoją 
wiedzę pogłębiali także skarbnicy 
z Biłgoraja, Radzynia Podlaskie-
go, Kraśnika , Puław i Lubartowa.

W najbliższym czasie podob-
ne szkolenia odbędą się także w Zamościu i Tomaszowie 
Lub. oraz kolejna tura w Lublinie.

Agnieszka Kosierb

Z W I Ą Z K O W C Y   S I Ę   S Z K O L Ą
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Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność”

Rada	 Sekcji	 Krajowej	 Oświaty	 i	 Wychowania	
NSZZ	„Solidarność”	stanowczo	domaga	się	dymisji	
minister	edukacji	narodowej	Katarzyny	Hall.	Podob-
ne	stanowisko	reprezentują	także	sekcje	regional-
ne,	w	tym	lubelska.

Na	 konferencji	 pra-
sowej,	 3	 marca,	 Teresa	
Misiuk,	 przewodnicząca	
RSOiW,	wyjaśniała	przy-
czyny	 tak	 radykalnego	
stanowiska.	 –	 Przede 
wszystkim pani minister 
psuje polską oświatę	 –	
mówiła	 przewodniczą-
ca.	 Podkreślała	 także,	
iż	 akty	 prawne	 wprowa-
dzane	 przez	 minister-
stwo	wprowadzają	chaos		
w	oświacie.	Nowe	rozpo-
rządzenia	 są	 wdrażane	
w	 trakcie	 roku	szkolnego,	co	dezorganizuje	pracę	
edukacyjno-wychowawczą.	Kolejnym	argumentem	
jest	notoryczne	unikanie,	przez	panią	minister,	de-
baty	 publicznej	 i	 całkowita	 ignorancja	 opinii,	 jakie	
płyną	z	szeroko	pojętego	środowiska	oświatowego.

–	 Sytuacja taka zmusza nas do konkretnych 
działań	 –	mówiła	Teresa	Misiuk.	 Jednym	z	podję-
tych	 kroków	 jest	 zbieranie	 podpisów	 pod	 petycją		
o	odwołanie	minister	edukacji	narodowej.	–	Tę pe-
tycję powinien podpisać każdy, dla kogo ważna jest 

przyszłość oświaty w naszym kraju	 –	 podkreślała	
przewodnicząca	sekcji.

Oświatowa	 „Solidarność”	 skierowała	 także	 list	
otwarty	w	obronie	polskiej	oświaty	oraz	list	do	na-

uczycieli	 i	 pracowników	
oświaty.	Czytamy	w	nich,	
czego	 domaga	 się	 i	 na	
co	nie	daje	przyzwolenia	
„Solidarność”.	 Główne	
postulaty	dotyczą	przede	
wszystkim	 likwidacji	
szkół	 i	 sprzeciwu	wobec	
obniżenia	 jakości	 kształ-
cenia,	a	także	pogorsze-
nia	 sytuacji	 zawodowej	
nauczycieli.

W	 liście	 do	 pracow-
ników	 oświaty	 czytamy:	
„Znamienne	 są	 słowa	
Premiera	 RP,	 że	 „na-

wet	w	dobie	powszechnej	oszczędności	nie	wolno	
oszczędzać	na	oświacie”	oraz	„oświata	potrzebuje	
mądrych	decyzji	 i	 inwestowania	 ze	 świadomością	
odroczonego	zysku”	–	wypowiedziane	10	lutego	br.	
w	trakcie	otwarcia	seminarium,	na	którym	prezen-
towano	wyniki	badań	PISA	–	stają	się	puste	i	bez-
wartościowe”.	Okazuje	się,	że	polski	rząd	nie	potrafi	
docenić	wartości,	jaką	jest	rzetelne	wykształcenie,	
zdobyte	w	dobrze	funkcjonującej	szkole.

Agnieszka Kosierb

Konferencja prasowa

Minister Katarzyna Hall musi odejść!

W imieniu Sekcji Oświaty i Wychowania przy Zarządzie Regionu Środkowowschodnie-
go NSZZ „Solidarność” zwracam się z apelem o poparcie działań Oświatowej Solidarności  
i czynne zaangażowanie w akcję zbierania podpisów pod petycją. 

Akcja trwa do 25 marca 2011 roku. Podpis może złożyć każdy, kto jest zatroskany  
o dobro polskiej oświaty. 

Podpisane listy należy składać bezpośrednio w biurze Sekcji w Lublinie przy ul. Królew-
skiej 3 lub za pośrednictwem Oddziałów ZR i terenowych struktur Oświatowej Solidarności.

31 marca 2011 roku odbędą się obrady WZD SKOiW i wówczas zostaną podjęte decyzje  
w sprawie dalszych działań protestacyjnych.

Wyrażam głębokie przekonanie, że dzięki solidarnej postawie uda nam się osiągnąć za-
mierzony efekt.

         Z pozdrowieniami
Teresa Misiuk

przewodnicząca RSOiW NSZZ „Solidarność
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Warszawa, dnia 2 marca 2011 roku

List otwarty w obronie polskiej oświaty
Szanowni Państwo!
W mijającej kadencji resort edukacji wprowadził i zamierza jeszcze wprowadzić wiele szkodliwych 

zmian w prawie oświatowym i systemie edukacji. Skutkiem tych działań będzie zapaść systemu i jako-
ści polskiej oświaty. Te zmiany uderzają również w rodziców, przerzucając na nich obciążenia i wzrost 
kosztów kształcenia dzieci.

Minister edukacji, realizując swoje kolejne pomysły, nie uwzględnia oczekiwań rodziców i środo-
wiska oświatowego.

Edukacja jest dobrem ogólnonarodowym. Obrona wspólnego dobra wymaga wspól-
nych działań.

Zwracamy się do całego społeczeństwa o poparcie wniosku SKOiW NSZZ „Solidarność” zmierzają-
cego do odwołania min. K. Hall!

Nie godzimy się na:
• likwidację placówek (w tym roku przewidziano likwidację ok. 500 placówek), co spowoduje 

zwiększenie liczby uczniów w klasach, powstawanie szkół „molochów”, powrót do dwuzmiano-
wości, wydłużenie drogi ucznia do szkół,

• obniżanie jakości kształcenia i jakości wykształcenia młodego pokolenia Polaków, krytycznie 
ocenione przez wiele autorytetów ze świata nauki i kultury, 

• dalsze zwiększanie zadań oświatowych dla samorządów bez dodatkowych środków finanso-
wych, co wymusza na nich oszczędzanie na edukacji,

• wprowadzanie sześcioletniego ucznia do źle przygotowanych placówek,
• powoływanie nowych instytucji oświatowych (planowane koszty to 700 mln zł), w miejsce Kura-

toriów Oświaty, które nie zapewnią właściwego nadzoru nad pracą szkół i placówek oświato-
wych, łamiąc przy tym zapisy konstytucji RP,

• niszczenie sytemu edukacji w imię koniecznych oszczędności, przy jednoczesnym wzroście wy-
datków na wdrażanie kolejnych reform edukacji (w sumie ok.3 mld zł).

Ogół społeczeństwa nie jest informowany o pełnym zakresie reform przeprowadzanych przez resort 
edukacji. Opinia publiczna jest systematycznie wprowadzana w błąd poprzez medialne informacje 
przekazujące nieprawdziwy obraz polskiej szkoły. Dzięki wysiłkowi rodziców i nauczycieli nasi ucznio-
wie plasują się w światowej czołówce w badaniach wiadomości i umiejętności, nie ma więc uzasadnie-
nia potrzeby, aby szkodliwymi działaniami Ministerstwa Edukacji Narodowej zniszczyć ten dorobek.

Edukacja, to nie kłopotliwy wydatek z budżetu Państwa, to inwestycja w przyszłość 
społeczeństwa, w rozwój gospodarczy kraju i dobrobyt każdego obywatela.

Ryszard Proksa
przewodniczący SKOiW NSZZ Solidarność

Jarosław Pakuła – Wiceprzewodniczący Rady Miasta – 11.03.2011 r., godz. 16.00-18.00.

Zbigniew Targoński – Wiceprzewodniczący Rady Miasta – 18.03.2011 r., godz. 15.00-17.00.

Mieczysław Ryba – Wiceprzewodniczący Rady Miasta – 24.03.2011 r., godz. 11.00–13.00.

Piotr Kowalczyk – Przewodniczący Rady Miasta – przyjmuje od poniedziałku do piątku, po 

uprzednim ustaleniu telefonicznym lub osobistym terminu spotkania (tel. 81 466 16 50).

Spotkania odbywają się w Ratuszu, w pokoju nr 20.

Harmonogram spotkań Rady Miasta Lublin z mieszkańcami 
w marcu 2011 r.
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W	lutym	minęła	setna	rocznica	urodzin	Ronalda	
Reagana.	

Był	 to	 jeden	 z	 najwybitniejszych	 prezydentόw,	
jakich	miała	Ameryka,	a	 jednocześnie	wielki	przy-
jaciel	Polski.	

Najważniejsze	 były	 jego	 decyzje	 polityczne		
i	ekonomiczne.	To	Ronald	Reagan	był	 tym	prezy-
dentem,	ktόry	odwrόcił	postawę	ustępliwej	uległo-
ści	Zachodu	wobec	ZSRR.	Jak	sam	to	określił:	„my	
wygrywamy,	oni	przegrywają”.	Rozpoczęty	program	
antybalistycznej	obrony	satelitarnej	(SDI),	nazwany	
„gwiezdnymi	wojnami”,	 narzucił	Rosji	wyścig	 eko-
nomiczny,	ktόrego	nie	mogła	wygrać.	

W	1990	 roku	Ronald	Reagan,	 jako	były	prezy-
dent,	przyjechał	do	Polski	 i	15	września,	podczas	
uroczystych	obchodów	X-lecia	Solidarności,	wygło-
sił	pamiętne	przemówienie	w	Stoczni	Gdańskiej.	

W	uznaniu	jego	zasług	prezydent	Lech	Kaczyń-
ski,	w	lipcu	2007	roku,	przyznał	pośmiertnie	Ronal-
dowi	Reaganowi	Order	Orła	Białego.

Ronald	 Reagan	 podkreślał,	 że	 jak	 długo	 so-
wieccy	agenci	będą	moderować	życie	w	Polsce,	
tak	długo	wszystko	u	nas	będzie	kulało.	Szkoda,	
że	jego	następcy	nie	stali	się	kontynuatorami	tej	
myśli...

Józef Kaczor, Andrzej Trembaczowski

100 rocznica urodzin prezydenta Ronalda Reagana

Okiem 
związkowcaStereotypy w naszym społeczeństwie mają się bardzo 

dobrze. Trudno zresztą się dziwić, skoro przyzwyczajali-
śmy się do nich przez pokolenia. Ale trzeba wreszcie zdać 
sobie sprawę, że pewne zachowania charakterystyczne 
dla wieku dwudziestego, dziś są już tylko stereotypami, 
których powinniśmy się oduczyć. Ciągłe trzymanie się fał-
szywych wyobrażeń o otaczającej nas rzeczywistości blo-
kuje nasz rozwój. Świat idzie naprzód i nasze spojrzenie na 
pewne sprawy również powinno iść z postępem. Dla dziecka 
wcale nie ma znaczenia czy będzie ubrane w kolor różowy 
(dziewczynka), czy niebieski (chłopiec). Nie mówmy, 
że dziewczynka powinna się bawić lalkami, a dla chłopca 
zarezerwowane są samochody. To nasze przekonanie, że 
chłopiec nie powinien płakać, oducza późniejszych mężczyzn 
okazywania uczuć. Pozwólmy dzieciom dokonywać wyboru. 
Niech się nauczą, że nie ma podziału na rzeczy czy czynności 
właściwe dla danej płci. Jedynym ograniczeniem powinny 
być wyłącznie indywidualne predyspozycje i umiejętności. 
Takie postawy zaowocują w dorosłym życiu obiektywnym 
spojrzeniem na świat. 

Przejmowanie cudzych, fałszywych poglądów, na doda-
tek nie mających potwierdzenia w rzeczywistości, prowadzi 
do powstawania uprzedzeń, które będą nam towarzyszyły 
przez całe życie – jeśli na to pozwolimy. 

Popatrzmy tak realnie. Czy współczesna babcia to sta-
ruszka siedząca na bujanym fotelu przy kominku, dziergają-
ca na drutach skarpetki dla wnuków? Dziś babcie chodzą na 
aerobik, uczą się języków obcych i można by tak wymieniać 
jeszcze długo. Po prostu są aktywne i w dalszym ciągu cie-
kawe świata. Albo teściowa. To wcale nie musi być „hor-
pyna”, sprzeciwiająca się wszystkiemu dla zasady. W moim 
najbliższym otoczeniu są małżeństwa, które swoje teściowe 
wychwalają pod niebiosa. Są to pełne zrozumienia, mądre i 
pomocne kobiety. Zauważmy jak nam przeszkadza, gdy sami 
stajemy się ofiarą panującego stereotypu. Gdy ktoś powie 
o nas: to jest blondynka, ona nie zrozumie, on jest po zawo-
dówce, czego ty od niego wymagasz; czy on jest inteligent to 
dziury w ścianie nie wywierci.

Są również błędne opinie dotyczące całych narodów. 
Jak oburzamy się słysząc opinię – Polak to pijak. A co 
Szkoci na to, że według powszechnej opinii są strasznymi 
skąpcami. Krzywdzimy osoby należące do danej grupy, 
przypisując im negatywne cechy pojedynczych osobników.

Trudno jest wyzwolić się z fałszywego obrazu rzeczy-
wistości wpajanego nam przez lata, ale postarajmy się, 
pozwólmy sobie na wolność i żyjmy bez uprzedzeń.

~ rybałt

Stereotyp kontra 
rzeczywistość
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Już	od	25	lutego	na	ekranach	kin	w	Polsce	moż-
na	oglądać	długo	oczekiwany	film	–	„Czarny	Czwar-
tek.	Janek	Wiśniewski	padł.”	Przedpremierowa	pro-
jekcja	odbyła	się	24	lute-
go	w	Świdniku.

Z	 tej	 okazji	 na	 kon-
ferencji	 prasowej		
w	siedzibie	ZR	w	Lubli-
nie	 pojawili	 się	 twórcy	
filmu	 –	 Michał	 Pruski		
i	Mirosław	Piepka,	sce-
narzyści.	 Przybliżyli	 hi-
storię	 powstawania	 fil-
mu	 i	 wyjaśniali,	 że	 tak	
naprawdę	 jest	 to	 fabu-
laryzowany	 dokument.	
–	W pierwotnym zamy-
śle „Czarny Czwartek” 
miał być obrazem do-
kumentalnym	 –	mówił	Michał	 Pruski.	 –	 Jednak 
po konsultacjach z reżyserem zdecydowaliśmy 
się na wersję fabularną.

Jest to historia w całości autentyczna, całkowi-
cie odarta z artystycznych ubarwień	–	podkreślają	
scenarzyści.	W	swojej	koncepcji	akcję	filmu	oparli			

na	 historii	 Brunona	 Dry-
la,	portowca.	Spotkali	się	
z	jego	rodziną,	przy	oka-
zji	 poznając	 wiele	 osób,	
które	osobiście	uczestni-
czyły	w	wydarzeniach	na	
Wybrzeżu	w	1970	r.	–	To 
przerażające przeżycia, 
ludzkie tragedie, które 
bolą do dziś –	wspominał	
Mirosław	Piepka.

Tragiczne	 wydarzenia	
z	’70	roku	były	początkiem	
zrywu	 wolnościowego		
w	 Polsce.	 Pochłonęły	
mnóstwo	ofiar,	ale	w	rezul-

tacie	dały	nam	wolność.	Warto	zobaczyć,	jak	wiele	za-
wdzięczamy	tym,	którzy	mieli	odwagę	się	zbuntować.

Agnieszka Kosierb

Konferencja prasowa

CZARNY CZWARTEK – PREMIERA

 „Życie twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy...”

Śmierć zawsze przychodzi nie w porę, za wcześnie, całkiem niespodziewanie.
10 lutego dowiedzieliśmy się, że nie ma już z nami ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego. W pierwszej chwili pojawiło się 

niedowierzanie, szok, wreszcie ból i poczucie straty oraz świadomość pustki, którą trudno będzie wypełnić. 
Nasz Pasterz należał do osób, których obecność czuje się na każdym kroku. Z niezwykłą gorliwością wypełniał swoje obo-

wiązki. Był obecny na oficjalnych spotkaniach, uczestniczył w prywatnym życiu wiernych, pomagał potrzebującym. Dostrze-
gał każdego człowieka i z każdym potrafił rozmawiać. Nie unikał tematów trudnych, często kontrowersyjnych. Szczególną 
troską otaczał młodzież.

Silna więź łączyła Księdza Arcybiskupa z „Solidarnością”. Jej fundamentem było wspólne poszanowanie dla ta-
kich wartości jak: Wolność, Prawda, Miłość, Godność i Sprawiedliwość. Zawsze mogliśmy liczyć na Jego troskę i po-
moc, ale także na słowo konstruktywnej krytyki. Wiedział, jak bardzo potrzebne jest nam Jego duchowe wsparcie i Jego 
obecność. Był dla nas prawdziwym autorytetem, wskazującym drogi właściwych wyborów. Dużo było wspólnych spo-
tkań o różnym charakterze: modlitewnych, dyskusyjnych, oficjalnych i prywatnych. Nie sposób wszystkich wymienić. 
W pamięci członków NSZZ „Solidarność” na pewno pozostanie homilia wygłoszona ze szczytu Jasnej Góry do uczest-
ników Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy we wrześniu 2009 roku, w której Arcybiskup tak mocno upominał się  
o poszanowanie godności pracownika. 

Przewodniczył wielu uroczystym liturgiom w intencji naszego środowiska. Nie przypuszczaliśmy, że te niezwykle dla 
nas ważne, w 30. rocznicę Lubelskiego Lipca (25 lipca 2010 r.) i powstania NSZZ „Solidarność” (31 sierpnia 2010 r.), są 
ostatnimi. W homilii 25 lipca ubiegłego roku powiedział znamienne słowa „ Jestem dumny z Lubelskiej Solidarności”. 

Dziś, żegnając Arcybiskupa Metropolitę Lubelskiego Józefa Życińskiego, mówimy – jesteśmy dumni z pełnionej przez 
Niego pasterskiej posługi i dziękujemy Dobremu Bogu za dar Jego życia. W tych dniach głębokiego smutku i żalu pociesza 
nas chrześcijańskie przekonanie, że z Chrystusem Zmartwychwstałym mieć będziesz radość wieczną.

Marian Król, przewodniczący ZR NSZZ „Solidarność”

Pożegnanie JE Ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego
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Serdeczne wyrazy współczucia 
Renacie Kasprzak 
z powodu śmierci 

OJCA 

składa 
Zarząd Oddziału NSZZ „Solidarność” 

w Zamościu

Wyrazy żalu i współczucia 
Rodzinie zmarłego 
śp. PIOTRA RYDZA 

składa 
Zarząd Regionu Środkowowschodniego 

NSZZ „Solidarność”

Serdeczne wyrazy współczucia 
Rodzinie zmarłego 

śp. Stanisława Dobosza 

składa 
Zarząd Regionu Środkowowschodniego 

NSZZ „Solidarność”

W	sobotę,	19	lutego,	wierni	kościoła	lubelskiego	
pożegnali	swojego	Arcypasterza.	W	uroczystościach	
pogrzebowych	 w	 lubelskiej	 archikatedrze	 wzięli	
udział	przedstawiciele	władz	kościelnych	i	państwo-
wych.	 Mszy	 św.	 pogrzebowej	 przewodniczył	 nun-
cjusz	apostolski	w	Polsce,	abp	Celestyno	Migliore.	
W	uroczystości	wzięli	udział	także	abp	Józef	Micha-
lik,	 przewodniczący	 Konferencji	 Episkopatu	 Polski,	
kard.	Stanisław	Dziwisz,	kard.	Kazimierz	Nycz,	który	
wygłosił	homilię	oraz	liczni	biskupi	i	kapłani.

śniej	trwała	nieustanna	mo-
dlitwa	w	 intencji	 zmarłego.	
Jak	 podkreślał	 w	 homilii	
kard.	Nycz	–	drogi	tej	modli-
twy	prowadziły	przez	Rzym,	
przez	 katedrę	 tarnowską,	
gdzie	przez	10	lat	był	bisku-
pem,	 Chełm,	 Seminarium	
Duchowne,	 Katolicki	 Uni-
wersytet	Lubelski,	po	Archi-
katedrę.	Ta	ostatnia	droga,	
która	kończy	się	w	Lublinie,	
ma	w	sobie	wielką	symboli-
kę.	Przez	tę	drogę	z	Rzymu	
do	 Lublina	 Bóg	 chce	 nam	
coś	powiedzieć.	

Wśród	 żegnających	 biskupa	 Józefa	 był	 także	
abp	 Abel,	 duchowny	 archidiecezji	 prawosławnej	
lubelsko-chełmskiej,	 który	 podkreślał	 –	 żegnamy 
człowieka wielkiej wiary i otwartości ekumenicznej. 
Tracę w Twojej osobie serdecznego przyjaciela.	

Po	 wspólnej	 modlitwie	 ciało	 zmarłego	 złożono		
w	 krypcie	 archikatedry	 lubelskiej.	 Pożegnanie	 za-
kończyło	odegranie	hejnału	Lublina.	

Arcybiskup	Józef	Życiński	został	pośmiertnie	od-
znaczony	Krzyżem	Wielkim	Odrodzenia	Polski.	Od-
znaczenie	odebrał	bp	Mieczysław	Cisło,	administrator	
archidiecezji	 lubelskiej.	Odszedł	wspaniały	człowiek,	
oddany	Bogu	i	drugiemu	człowiekowi.	Pozostawił	żal	
i	poczucie	pustki,	ale	także	wiele	zadań,	które	należy	
wykonać.	Przez	pamięć	i	szacunek	dla	zmarłego	Ar-
cypasterza.																																				Agnieszka Kosierb

Pożegnaliśmy Arcybiskupa Józefa Życińskiego

Władze	 państwowe	 reprezentował	 prezydent	
Bronisław	 Komorowski	 wraz	 z	 małżonką.	 Obecni	
byli	 również	wicepremier	Waldemar	Pawlak,	mar-
szałek	 Senatu	 Bogdan	 Borusewicz,	 a	 także	 były	
premier	Tadeusz	Mazowiecki.	Nie	mogło	zabraknąć	
przedstawicieli	lubelskiego	samorządu	z	prezyden-
tem	Krzysztofem	Żukiem	i	wojewodą	lubelskim	Ge-
nowefą	Tokarską	na	czele.

W	ostatniej	drodze	towarzyszyli	księdzu	arcybi-
skupowi	także	związkowcy	z	„Solidarności”	z	prze-
wodniczącym	 Marianem	 Królem	 oraz	 niezliczona	
rzesza	wiernych.

Msza	św.	pogrzebowa	była	ostatnią	częścią	uroczy-
stości	związanych	z	pożegnaniem	arcybiskupa.	Wcze-


