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Przewodniczący 
Zarządu Regionu Środkowowschodniego 

NSZZ „Solidarność”

„Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa pokonuje ostatecz-
nie siły ciemności i śmierci, zapala w sercach wierzących nadzieję i radość”.

         (bł. Jan Paweł II)

Z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy 
życzę wszystkim dobra, nadziei i miłości. 

Niech dla każdego z nas 
będzie to czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa 

i w siłę człowieka. 
Życzę, aby Święta Wielkanocne 

przyniosły pokój  i wzajemną życzliwość, 
aby stały się źródłem wzmacniania ducha.

Niech spotkania w gronie życzliwych, kochających ludzi 
dadzą nam siłę do pokonywania trudności dnia codziennego.

Święta Wielkanocne są czasem, 

kiedy przechodzimy od zadumy nad Grobem Chrystusa 

do radości z Jego Zmartwychwstania.

W tym szczególnym momencie 
życzymy Wam i Waszym Rodzinom, 

abyście doświadczyli duchowego ubogacenia, 
umocnienia w wierze 

i czerpali radość z przebywania z bliskimi.
Niech Zbawiciel obdarza Was obfitością łask 

we wszystkich dziedzinach życia.

Wesołego Alleluja!

życzy

Redakcja Biuletynu ZR
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Niedziela Wielkanocna, naj-
ważniejsze święto w kościele 
katolickim, obchodzone jest na 
pamiątkę zmartwychwstania 
Chrystusa. Uroczyste świętowa-
nie rozpoczyna rezurekcja, od-
prawiana o poranku. Zapowiada 
ją uroczyste bicie w dzwony, gło-
szące, że Chrystus zmartwych-
wstał. Jednocześnie słychać 
kanonadę ze strzelb, petard, ar-
matek i moździerzy, a cały ten 
harmider ma budzić świat do ży-
cia. Do XVIII wieku msze 
rezurekcyjne odprawia-
ne były o północy, ale 
od czasów stanisławow-
skich przeniesiono rezu-
rekcję na niedzielny świt, 
aby oszczędzić wiernym 
niezbyt bezpiecznych 
powrotów do domu  
w nocy. 

Mszę poprzedza uro-
czysta procesja z Naj-
świętszym Sakramen-
tem. Rozpoczyna się 
przy znajdującym się 
w kościele symbolicz-
nym Grobie Pańskim, przy któ-
rym ksiądz śpiewem oznajmia 

zmartwychwstanie Chrystusa. 
Następnie, niosąc monstran-
cję z Hostią, kapłan prowa-
dzi procesję dookoła kościoła, 
przy którym dawniej tradycyjnie 
usytuowany był cmentarz, aby 
również zmarłym ogłosić zmar-
twychwstanie. W procesji niesio-
na jest również figura Chrystusa 
Zmartwychwstałego. Na począt-
ku mszy wznoszony jest okrzyk 
radości Alleluja (z hebr. Chwal-
cie Boga), będący przyśpiewem  

„wschód”. Teraz oznaczają one 
kierunek geograficzny; kiedyś 

oznaczały także – jak  
w polskim – wschód słoń-
ca. Pozostało też w angiel-
skim i niemieckim dawne 
znaczenie, czyli początek 
nowego dnia po nocy: 
zmartwychwstanie Jezu-
sa po nocy jego śmierci.  
W języku rosyjskim świę-
to ma miano Pascha. 
Nazwa wywodzi się ze 
Starego Testamentu. 
Święto Paschy obcho-
dzone było w Izraelu jako 
sakralna uczta związa-
na z ofiarowaniem ba-

ranka. Uczta paschalna łączyła 
się z wydarzeniem historycz-
nym – wyjściem z Egiptu, czyli 
domu niewoli i stanowiła pamiąt-
kę zbawczego czynu Jahwe.  
Chrześcijaństwo przeniosło tam-
tą tradycję na nowe wydarzenie: 
wyjście z domu niewoli i śmier-
ci, czyli uczczenie zmartwych-
wstania jako zbawczego czynu 
Boga w Jezusie Chrystusie – dla 
chrześcijan bowiem Chrystus 
jest barankiem paschalnym na 
pamiątkę jego ofiary złożonej na 
krzyżu.

W polskim zwyczaju, po po-
rannej rezurekcji, rodzina za-
siada do uroczystego śniadania 
wielkanocnego, które rozpo-
czyna się składaniem życzeń  
i dzieleniem się święconką z ko-
szyczka. 

Wielka Niedziela 
– najważniejsze święto Kościoła

w pieśniach wielkanocnych. 
Oznaką radości były również 

dawniej używane w 
okresie wielkanoc-
nym pozdrowienia: 
Chrystus zmar-
twychwstał, z od-
powiedzią: Zmar-
twychwstał prawdziwie. 
W Polsce obchody 
rezurekcyjne noszą 
nazwę Wielkanocy 
na pamiątkę nocy 
z soboty na nie-
dzielę, kiedy Jezus 
zmartwychwstał. 
Ale po angielsku 
święto to nazywa 
się Easter, a po 
niemiecku Oester 
– są to nazwy po-
chodzące od słowa 
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Dawniej to ojciec podchodził, 
wręczał każdemu cząstkę jajka  
i składał najlepsze życzenia. Zwy-
czaj dzielenia się jajkiem przy 
wielkanocnym stole ma wiele 
wspólnego z wigilijnym opłatkiem. 
Tego dnia jajko spełnia rolę poda-
runku, który niesie ze sobą życze-
nie pomnażania sił witalnych. Do 
Polski zwyczaj ten przywędrował 
najpewniej z Niemiec, jednak ko-

Później sia-
dano do jedze-
nia, należało 
nadrobić zale-
głości po czter-
dz ies todn io -
wym Wielkim 
Poście. Trwało 
wielkie obżar-
stwo, a zgro-
madzona przy 
stole rodzina 
cały dzień ja-
dła.

Był to czas 
upragnionej uczty. Warto przypo-
mnieć, że już od Niedzieli Palmo-
wej śpiewano:

„Jedzie Jezus, jedzie 
Weźmie żur i śledzie 
Kiełbasy zostawi 
I pobłogosławi”
Śniadanie musiało być obfite. 

Około 1640 r. wojewoda miński 
Mikołaj Sapieha zasłyną tym, że 
na stole 
ustawił 12 
p i e c z o -
nych jele-
ni, które 
miały sym-
bolizować 
12 miesię-
cy w roku. 
W o k o ł o 
ustawiono 
52 ciasta, 
a każde 
inne, tak 
jak jest  
z tygodniami w roku. Natomiast 
365 babek przypadało na każdy 

dzień roku. Na 
środku stołu 
stał ogromny 
baranek z cia-
sta, otoczony 
przez 4 pieczo-
ne dziki. 

O b e c n i e 
polskie święco-
ne nie jest tak 
wystawne jak 
w przeszłości, 
ale zachowało 
uroczysty cha-
rakter, a zgro-

rzenie tej tradycji sięgają Gre-
cji i związanego z nią Kościoła 
wschodniego. Jedna z przypowie-
ści głosi, że Maria Magdalena, po 
zmartwychwstaniu Jezusa wró-
ciła do domu, gdzie spostrzegła, 
że wszystkie jajka przefarbowały 
się na czerwono. Od tego wyda-
rzenia, kolor ten stał się majesta-
tycznym symbolem Zmartwych-
wstania, jajko natomiast stało się 
jednym z ważniejszych symboli 
wielkanocnych.

madzone na stole jedzenie jest 
wysokiej jakości. Na świątecz-
nym stole nie powinno zabrak-
nąć staropolskich ciast, najlepiej 
domowego wypieku. Mazurek to 
typowy polski przysmak wielka-
nocny, oblany kolorowym lukrem 
i udekorowany bakaliami i konfi-
turą. Drożdżowe babki, tzw. baby 
wielkanocne, są wysokie i lukro-

wane. Na stole znajduje się tak-
że najczęściej makowiec, piernik 
i sernik

Po jedzeniu, o ile dopisuje 
pogoda, można wyjść na dwór  
i pocieszyć się promieniami wio-
sennego słońca. Wielkanoc to 
święto wybitnie rodzinne, kiedy 
to najbliżsi, czasami rozsiani po 
całej Polsce, spotykają się w jed-
nym miejscu, aby porozmawiać  
i złożyć sobie życzenia. Pierwszy 
dzień świąt upływał na ogół w ści-
słym gronie rodzinnym, dopiero 
poniedziałek był dniem składania 
wizyt sąsiadom i znajomym. 

oprac. Agnieszka Kosierb
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O ile Boże Narodzenie zawsze przypada 25 
grudnia, to z datą Wielkanocy nie jest już tak łatwo. 
Pamiątkę zmartwychwstania Jezusa obchodzimy 
bowiem w niedzielę po pierwszej wiosennej pełni 
księżyca. Dlaczego? Tu zaczyna się problem. O co 
chodzi z tą pełnią? Całe zamieszanie z datą Wiel-
kanocy jest konsekwencją przekazów ewangelicz-
nych i tradycji żydowskiej. Według Ewangelii 
św. Jana (J 13,1), Jezus został ukrzyżowany 
w przeddzień Paschy. Święto to było ob-
chodzone przez Izraelitów na pamiątkę 
wyjścia z niewoli egipskiej. Jego ob-
chody rozpoczynano z chwilą ukaza-
nia się księżyca w pełni, po wiosen-
nym zrównaniu się dnia i nocy. Jest to 
wieczór czternastego dnia pierwsze-
go wiosennego miesiąca, zwanego 
nizan. Zamieszanie wprowadza fakt, 
że w tradycji żydowskiej dni liczy się od 
zmierzchu. Dlatego jako datę obchodze-
nia święta Paschy, podaje się dzień 15 nizan. 
Sprawę komplikują jeszcze przekazy pozostałych 
apostołów. W swych Ewangeliach św. Marek (Mk 
14, 12-16), św. Łukasz (Łk 22, 15) i św. Mateusz 
(Mt 27, 62) piszą, że Chrystus został ukrzyżowany 
w samo święto Paschy. Twierdzenie to jest jednak 
obalane przez szereg argumentów. Po pierwsze - 
Sanhedryn, czyli rada żydowska, nie zebrałby się, 
by sądzić Jezusa, w dniu największego dla Żydów 
święta. Po drugie – w dniu świątecznym Szymon 
Cyrenejczyk nie mógł wracać po pracy w polu. Po 

trzecie – 
a m n e s t i a 
paschalna, 
którą zo-
stał objęty 
Barabasz, 
miała sens 
tylko wtedy, 
gdy zwol-
niony mógł 
wziąć udział 
w uczcie 
paschalnej. 
Zwolnienie 
w samym 
dniu Paschy 
wyk lucza-
łoby taką 
możliwość. 
Powyższe 
a r g u m e n -

ty są przyczyną, dla której większość uczonych 
uznaje wersję św. Jana za bardziej prawdopodob-
ną. Idąc tą drogą dochodzą do wniosku, że Jezus 
umarł w piątek, w przeddzień Paschy, czyli dnia 
14 nizan. Dzisiejsze obliczenia astronomiczne po-
zwalają stwierdzić, że 14 nizan przypadał właśnie  

w piątek w roku 30 n.e. Dokładnie zaś 7 kwiet-
nia 30 roku. Tę datę uznaje się też za dzień 

ukrzyżowania i śmierci Jezusa. Wydaje 
się, że wszystko jasne. Niestety, pro-
blem z datą Wielkanocy powrócił w II w. 
Pierwsi chrześcijanie tym razem spie-
rali się, czy pamiątkę zmartwychwsta-
nia Jezusa należy obchodzić w dniu 
14 nizan, czy też w niedzielę przypa-
dającą po nim. Wszystko dlatego, że 

w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, 
w Azji Mniejszej, przyjął się zwyczaj, by 

zmartwychwstanie Chrystusa obchodzić 
zawsze w dniu 14 nizan. Dzień tygodnia nie 

miał w tym wypadku żadnego znaczenia. W tym 
dniu zachowywano ścisły post. Dopiero świtem na-
stępnego dnia radośnie świętowano Eucharystię 
oraz agapę, czyli wspólną ucztę chrześcijan. Od 
daty dnia – czternasty – zwolenników tej praktyki 
zwano kwartodecymanami (z łac. Quartodecimani). 
Inna praktyka przyjęła się na zachodzie – w Syrii, 
Egipcie, Poncie. Tu na pierwszy plan wysuwała się 
radość ze zmartwychwstania Jezusa. Dlatego też 
obchodzenie Wielkanocy przesunięto na pierw-
szą niedzielę po 14 nizan. Jak łatwo się domyśleć, 
wkrótce doszło do sporu pomiędzy zwolennikami 
obu praktyk. 

Pierwsze wzmianki o tzw. sporze o Wielkanoc, 
pochodzą z 120 r. Stał się on poważną sprawą  
w Rzymie za czasów biskupa Wiktora (papież  
w latach 189 – 199). Wtedy to niejaki kapłan Blastor 
chciał, by wszyscy wierni przyjęli praktykę kwarto-
decymanów. Bp Wiktor ani myślał przystać na taką 
propozycję. Co więcej, usiłował upowszechnić prak-
tykę zachodnią. W tym celu wezwał do zwoływa-
nia synodów, które miały wspomóc jego działania. 
Mimo początkowych sukcesów Wiktora, opozycja  
w Azji Mniejszej nie dawała się przekonać. Co wię-
cej, biskup Polikarp z Efezu zwołał synod, na którym 
uznano obchodzenie Wielkanocy w dniu 14 nizan za 
tradycję pochodzącą od apostołów Jana i Filipa. Dla 
bp Wiktora tego było już za wiele. Jego odpowiedź 
była bardzo zdecydowana – zerwał jedność z Ko-
ściołami lokalnymi w Azji Mniejszej. W chrześcijań-
stwie zapachniało możliwością rozłamu. Z pomocą 
zwaśnionym stronom przyszedł Ireneusz z Lyonu, 

Dlaczego Wielkanoc jest świętem 
ruchomym? 
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jeden z pierw-
szych teologów 
chrześcijaństwa. 
Dzięki jego me-
diacji uznano 
obie praktyki. 
Spór został zła-
godzony, a jego rozwiązanie odłożono na przy-
szłość. Na pewien czas zapomniano o problemie  
z datą Wielkanocy. Dopiero w 314r, podczas syno-
du w Arles, nakazano jej obchodzenie w niedzielę. 
Decyzja nie była jednak ostateczna. Spór rozstrzy-
gnięto jedenaście lat później, na soborze nicejskim. 
Mocą postanowień soboru, kwartodecymanom za-
grożono ekskomuniką, jeżeli nie porzucą swej prak-
tyki. Wielkanoc miała być więc obchodzona w nie-
dzielę po 14 nizan. Dokładną datę tej niedzieli miał 
ustalać Kościół Aleksandryjski. Następnie ustaloną 
datę miał podawać do wiadomości Kościołów lo-
kalnych. Jednolity termin obchodzenia Wielkanocy 
utrzymał się przez ponad 1200 lat. Kolejny problem 
pojawił się, gdy w 1582 roku papież Grzegorz XIII 
zlecił zastąpienie kalendarza juliańskiego kalenda-
rzem, nazwanym od imienia papieża, gregoriań-
skim. By wyrównać różnice pomiędzy kalendarzem 
słonecznym a juliańskim, usunięto 10 dni. Kalendarz 
ten spóźnia się bowiem o jeden dzień co 128 lat.  
W 1582 r. usunięto więc dni od 5 do 14 październi-
ka. Nie spotkało się to jednak z aprobatą wszystkich 
wiernych. Kościoły wschodnie odmówiły przyjęcia 
nowego kalendarza i dlatego do dziś prawosławni 
obchodzą Wielkanoc zgodnie z kalendarzem juliań-
skim. Obecnie trwają próby powrotu do ujednolico-
nej daty obchodzenia Wielkanocy. 

www.wiadomosci24.pl
autor: Tomasz Janus

Wielkanocne pieśni
Najkrótszą pieśnią wielkanocną jest „alleluja”. Sło-

wo to, przetłumaczone z hebrajskiego, znaczy „chwal-
cie Boga”. Rozbrzmiewa ono podczas liturgii kościelnej 
przez cały rok. Milknie podczas dni Wielkiego Postu, 
dopiero w czasie wigilii paschalnej zostaje uroczyście 
zaintonowane.

Z lat 1360-70 pochodzi świadectwo istnienia pieśni 
rezurekcyjnej „Wstał z martwych Król nasz, syn Boży”. 
Stara jest też inna pieśń wielkanocna „Krystus z mar-
twych wstał je” zapisana przez Świętosława z Wilkowa 
w 1365 roku. Popularna i nadal często śpiewana „ Weso-
ły nam dzień nastał” pochodzi z XV wieku.

www.w-spodnicy.ofeminim.pl
***
Według jednego z podań greckich z X wieku, zwyczaj 

malowania jajek na Wielkanoc, zapoczątkowała Maria 
Magdalena. Polska legenda mówi, że kamienie, który-
mi ukamienowano świętego Szczepana, zamieniły się  
w czerwone jajka. Zarówno w greckiej klechdzie, jak  
i w naszych legendach, występują jajka czerwone. Stano-
wią one zaczątek życia. W podaniu o Marii Magdalenie 
jajko symbolizuje zmartwychwstałego Jezusa. Legen-
da mówi, że uradowana zmartwychwstaniem Magdale-
na pobiegła do domu  
i zobaczyła, iż wszyst-
kie jajka, jakie miała w 
misce, zmieniły swój 
kolor na czerwony. 
Kiedy obdarowywała 
nimi apostołów, jajka 
zamieniły się w ptaki. 
Odczytano to właśnie jako znak, że po śmierci istnieje 
nowe życie.

www.ppr.pl
***
Jednym z najciekawszych zwyczajów wielkanocnych  

w Europie może się poszczycić Irlandia. W Wielką So-
botę w miastach odbywa się pochód, podczas którego 
ludzie demonstrują swoje zmęczenie długim postem  
i chęć rozpoczęcia świętowania. Przemarszowi przewo-
dzi lokalny rzeźnik. Najciekawszy jest jednak fakt, że 
niesie on zawieszonego na kiju śledzia, którego miesz-
kańcy biją kijami, pałkami i czym popadnie.

Śledź, symbolizujący post, zostaje zastąpiony bara-
nim udźcem, który ma zwiastować czas ucztowania.

W USA ciekawym zwyczajem jest noszenie ogrom-
nych, świątecznie udekorowanych kapeluszy. Co roku 
kobiety i dzieci stają do konkursów, w których wybiera 
się najpiękniej udekorowane świąteczne nakrycie głowy. 
Na barwnych kapeluszach pojawiają się jajka, króliki, 
kurczaki i wiele innych ozdób.

www.podroze.pl

 Czy wiecie, że ...



Str. 6 Biuletyn Informacyjny Nr 4-5 (836-837), Wielkanoc 2013 

Po „wyzwoleniu” Polski przez Armię Czerwoną żoł-
nierzy AK, BCh, NSZ i WiN uważano oficjalnie za zdraj-
ców narodu polskiego, współpracowników hitlerowskie-
go okupanta, bandytów i wichrzycieli. Po październiku 
1956 r. stosunek władz komunistycznych do AK i BCh 
uległ pewnej poprawie: przywrócono dobre imię żołnie-
rzom tych formacji, wielu niesłusznie osądzonych AK-
owców zrehabilitowano. Nie zmienił się jednak stosunek 
władz PRL do żołnierzy NSZ i WiN: nadal byli traktowani 
jak bandyci. Dopiero w 2011 roku sejm RP zrehabilitował 
wszystkich bez wyjątku żołnierzy niepodległościowego 
podziemia i ustanowił dzień 1 marca Dniem Narodowej 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wprowadzono również 
Rok Żołnierzy Wyklętych, który będzie trwał od 1 marca 
do 21 października 2013. W tym okresie zostaną podjęte 
liczne działania mające na celu odkłamanie obiegowych 
opinii o żołnierzach wyklętych, przybliżenie sylwetek  
i dokonań możliwie jak największej liczby żołnierzy 
wyklętych. Przypomnijmy jednego z najsłynniejszych 
żołnierzy antykomunistycznego podziemia –  mjr Hiero-
nima Dekutowskiego „Zaporę”.

Urodził się 24 września 1918 w Tarnobrzegu. Tutaj 
ukończył szkołę powszechną, a w roku 1939 uzyskał 
maturę w Państwowym Gimnazjum im. Hetmana Jana 
Tarnowskiego w Tarnobrzegu.

Brał udział w kampanii wrześniowej1939 roku. Po 
upadku Polski – śladem wielu polskich żołnierzy – prze-
dostał się do Francji, wstąpił do polskiego wojska, był 
elewem Szkoły Podchorążych Piechoty, uzyskał stopień 
podoficera. W 1940 roku, po kapitulacji Francji, zna-
lazł się w Wielkiej Brytanii, gdzie wstąpił do 1 Brygady 
Spadochronowej. Został skierowany do elitarnej grupy 
,,cichociemnych”, przygotowującej się do działalności 
dywersyjnej w okupowanej Polsce. We wrześniu 1943 r. 

został zrzucony 
na tereny oku-
powanej Polski 
w okolicach 
Wyszkowa. Ko-
mendant Głów-
ny AK awanso-
wał go do stop-
nia podporucz-
nika i skierował 
do Okręgu Lu-
belskiego AK. 
Jako „Zapora” 
objął dowódz-
two oddziału 
partyzanckiego 
w Inspektoracie 
Zamość. Od-
dział jego prze-
prowadził wiele 
akcji bojowych 
wymierzonych 
przeciwko oku-
pantowi niemieckiemu. Prócz tego Zaporczycy zwal-
czali na swoim terenie bandytów i złodziei, donosicieli 
i kolaborantów, ścierali się także z wrogo nastawionymi 
sowieckimi partyzantami. W lutym 1944 roku „Zapora” 
został mianowany szefem Kedywu AK na terenie In-
spektoratów Lublin i Puławy. Także i tutaj przeprowadził 
wiele udanych akcji nękających niemieckiego okupan-
ta. Najsłynniejsza była bitwa stoczona koło wsi Kręż-
nica Okrągła w pobliżu Bełżyc. Od wiosny 1944 roku 
przeprowadził ponad 80 akcji bojowych i dywersyjnych 
przeciwko Niemcom.

Po wkroczeniu wojsk sowieckich na Lubelszczyznę 
wziął udział w akcji „Burza”. Szybko okazało się jed-
nak, że Armia Czerwona nie zamierza dotrzymać przy-
jętych wcześniej zobowiązań. NKWD i Smiersz doko-
nały rozbrojenia większości oddziałów AK, przy czym 
szeregowych partyzantów skazywano na przymusowe 
roboty lub wcielano do wojska, zaś oficerowie lądowali 
w więzieniach, byli wywożeni na Syberię, a nawet ska-
zywani na śmierć. W obawie przed represjami wielu par-
tyzantów AK powróciło do lasu i podjęło walkę na nowo, 
tym razem z reżimem komunistycznym. Także mjr De-
kutowski postanowił pozostać w konspiracji. Rozpoczął 
jednoczenie tworzących się samorzutnie oddziałów an-
tykomunistycznej partyzantki. W połowie 1945 roku 
jego oddział liczył już  około 350 osób. W czerwcu 
1945 roku rozkazem Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj 

„Solidarność” pamięta

Mjr cc Hieronim Dekutowski „Zapora” 
(1918-1949)

Mjr H. Dekutowski „Zapora” i kpt 
Z. Broński „Uskok”, rok 1945

Mjr Zapora ze swoim oddziałem, 1946.
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awansował na stopień majora. Nie 
ufał komunistycznej władzy, dlatego 
nie skorzystał z amnestii ogłoszonej  
w 1945 roku. Nie przyjął też do wia-
domości decyzji o rozwiązaniu się 
AK, jednak formalnie podporządko-
wał się dowództwu Zrzeszenia WiN. 
Działalność skierowaną przeciwko 
narzuconej Polsce władzy komuni-
stycznej prowadził na terenie woje-
wództw lubelskiego, rzeszowskiego 
i kieleckiego. W latach 1945-47 prze-
prowadził około 60 akcji zbrojnych, 
wymierzonych przeciwko NKWD, 
funkcjonariuszom UB i MO oraz 
działaczom komunistycznym. 

Jednak w miarę upływu 
czasu położenie antykomuni-
stycznej partyzantki stale się 
pogarszało. Komuniści umac-
niali swoją władzę, natomiast 
szeregi żołnierzy podziemia 
szybko topniały. Wyczerpywa-
ły się zapasy broni i amunicji, 
coraz trudniej było o nocleg, 
prowiant i zaopatrzenie. Spo-
łeczeństwo, zmęczone wojną 
i szykanami ze strony władz, 
często odmawiało partyzantom 
wsparcia, rosły szeregi donosi-
cieli. Walka z czerwonym ter-
rorem z każdym dniem stawała 
się coraz bardziej beznadziejna. 

W czerwcu 1947 roku, 
„Zapora”, wraz z kilku podko-
mendnymi, postanowił wyje-
chać na Zachód. Dowództwo 
nad oddziałem powierzył swe-
mu zastępcy, kpt Zdzisławowi 
Brońskiemu ps. „Uskok”, po 
czym przez Warszawę i Kato-
wice dotarł do Nysy w pobliże gra-
nicy z Czechosłowacją. Tutaj we 
wrześniu 1947 r., prawdopodobnie  
w wyniku zdrady, grupa „Zapory” 
została aresztowana przez funkcjo-
nariuszy UB. Osadzono ich w wię-
zieniu na Mokotowie, w centralnym 
więzieniu Ministerstwa Bezpieczeń-
stwa Publicznego. Ubeccy oprawcy 
traktowali ich wyjątkowo brutalnie: 
byli bici, pozbawiani snu, głodzeni, 
dręczeni niekończącymi się przesłu-
chaniami. Po roku więzienia Deku-
towski np. miał wybite zęby, poła-
mane ręce, żebra, złamany nos, ze-
rwane paznokcie. Dręczono również 

ich rodziny – przez częste nachodze-
nia, dokuczliwe przesłuchania, nisz-
czenie mienia.   

We wrześniu 1948 roku odby-
ła się rozprawa sądowa grupy mjr 
Dekutowskiego przed Wojskowym 
Sądem Rejonowym w Warszawie:  
„Zapora” został siedmiokrotnie ska-
zany na karę śmierci, również jego 
podkomendni otrzymali kilkakrotne 
wyroki śmierci. Na początku 1949 
roku skazańcy rozpoczęli przygo-
towania do ucieczki, zostali jed-
nak zdradzeni przez współwięźnia  
i osadzeni w karcerze. Dnia 7 marca 

w 1994 roku Sąd Wojewódzki  
w Warszawie unieważnił wyroki 
śmierci wydane na Zaporę i jego 
towarzyszy broni, przyznając, że zo-
stali oni zmuszeni do zbrojnej samo-
obrony przez zbrodnicze samozwań-
cze komunistyczne władze. 

Mjr Dekutowski otrzymał po-
śmiertnie wysokie odznaczenia woj-
skowe (m.in. Krzyż Walecznych, Or-
der Virtuti Militari) i cywilne (m.in. 
Order Odrodzenia Polski) oraz 
awans do stopnia pułkownika. Wy-
sokie odznaczenia i awanse przyzna-
no również jego towarzyszom broni.  

O rosnącym uznaniu dla dokonań  
„Zapory” świadczy to, że jest 
patronem kilkunastu szkół pod-
stawowych i średnich, a w Lu-
blinie i w Tarnobrzegu ufundo-
wano pamiątkowe tablice i po-
mniki poświęcone jemu i jego 
żołnierzom.

Dokonania „Zapory” do-
czekały się licznych publikacji  
w prasie i w periodykach woj-
skowych i historycznych. Wy-
dano również kilkanaście ksią-
żek poświęconych mjr Deku-
towskiemu i jego żołnierzom, 
autorstwa m.in. Ewy Kurek, 
Henryka Pająka, Izabelli Ko-
chanowskiej, Adama Barana, 
Mariana Pawełczaka. Wyła-
nia się z nich postać Zapory – 
jako niestrudzonego bojownika  
o wolną i niepodległą Polskę, 
człowieka niezwykłej odwagi, 
ale równocześnie rozważnego 
dowódcy, który nie oszczędzał 
siebie, natomiast troszczył się 

o bezpieczeństwo swoich żołnierzy. 
Na podległym mu terenie zwalczał 
pijaństwo, donosicielstwo, złodziej-
stwo i bandytyzm. Był uwielbiany 
przez swoich żołnierzy i szanowany 
przez społeczeństwo do tego stop-
nia, że w wielu wsiach podczas oku-
pacji często pełnił rolę sędziego w 
zatargach pomiędzy sąsiadami. Nie 
był bandytą; swoich przeciwników 
tylko w razie konieczności karał 
śmiercią, ale np. wobec donosicieli, 
ormowców, milicjantów, szerego-
wych żołnierzy często poprzestawał 
na ostrzeżeniu lub na karze chłosty. 

Jan Sarzyński

1949 roku ,,Zaporę” i jego sześciu 
towarzyszy stracono w mokotow-
skim więzieniu strzałem w tył gło-
wy. Miejsce ich pochówku do dzisiaj 
pozostaje nieznane. 

W oficjalnych publikacjach PRL 
Zaporczycy byli systematycznie 
zniesławiani jako bandyci, złodzie-
je, zdrajcy narodu, współpracowni-
cy hitlerowskiego okupanta. O dobre 
imię mjr „Zapory” i jego żołnierzy 
upominał się rząd RP na uchodź-
stwie oraz nieliczni działacze pa-
triotycznego podziemia. Dzięki nim  

Pomnik „Zapory” w Lublinie
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Podniosła atmosfera, uroczysta oprawa i wyjąt-
kowi goście – tak w skrócie można podsumować 
ogłoszenie wyników konkursu. Z trudną tematyką 
dotyczącą historii i losów polskich bohaterów, bar-
dzo długo nazywanych zdrajcami, zmierzyli się 
uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 
Jak podkreślali członkowie jury, efekt pracy mło-
dych ludzi przeszedł ich najśmielsze oczekiwania.

Inicjatywa zorganizowania ogólnopolskiego kon-
kursu spotkała się z dużym zainteresowaniem, a lau-
reaci po odbiór nagród przybyli do Lublina z całej Pol-

Ogólnopolski konkurs o żołnierzach wyklętych rozwiązany

 „Powiedzcie, że postąpiłam jak trzeba…”

część artystyczną. Wspomnienia o żołnierzach wy-
klętych, połączone z wyjątkową muzyką i pięknym 
śpiewem, wzruszały i pobudzały do refleksji.

Nie zabrakło także okolicznościowych wystą-
pień, jak również prelekcji, przybliżającej losy par-
tyzantów na Lubelszczyźnie. Patronat nad konkur-
sem objęła, miedzy innymi, Sekcja Krajowa Oświa-
ty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Uroczystość zakończyło zupełnie niespodzie-
wane odśpiewanie hymnu „Zaporczyków” przez 
dwóch partyzantów, obecnych na spotkaniu. 
Panowie zostali nagrodzeni owacją na stojąco 
i gromkimi brawami, a organizatorzy konkursu 
zapowiedzieli jego kolejną edycję w przyszłym 
roku.

Agnieszka Kosierb

ski. Trzeba dodać, że wśród zwycięzców była bardzo 
duża grupa uczniów z naszego województwa!

O wyjątkową oprawę i nastrój zadbali uczniowie 
z 19 Gimnazjum w Lublinie, którzy przygotowali 

Weekendowe spotkanie młodych związkowców 
z Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidar-
ność” w Firleju pokazało, jakie są oczekiwania i pro-
blemy pracowników poniżej 35 roku życia. Było to 
pierwsze z planowanych zebrań całego cyklu szko-
leniowo-integracyjnego.

Około 50 osób dyskutowało o potrzebach bu-
dowania relacji na linii pracownik – pracodawca. 
Młodzi zwracali uwagę także na to, jak ważne 
jest zorganizowanie się w grupę, w tym przypad-
ku związek zawodowy. Ponadto spotkanie było 
okazją do wymiany doświadczeń i jakże cennych 
kontaktów. A wszystko to w miłej, przyjaznej at-
mosferze.

Obecni na szkoleniu obiecali, że spotkają się 
za pół roku i będzie ich dwa razy więcej. Każdy 
z uczestników bowiem przywiezie ze sobą nowe-
go członka związku. Nie zabrakło także dyskusji 

o roli portali społecznościach i przepływu infor-
macji w kształtowaniu i funkcjonowaniu „Solidar-
ności”. 

W ramach relaksu między zajęciami szkolenio-
wymi, młodzi poznawali arkana historycznych plan-
szówek. Okazało się, że gry są nie mniej fascynują-
ce niż poważne, związkowe dyskusje…

Agnieszka Kosierb

W młodości siła!
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Lubelska „Solidarność”, jak co roku, uczciła bolesną rocznicę zbrodni  
w Hucie Pieniackiej.  W sobotę, 23 lutego br. związkowcy, wraz z liczna grupą 
młodzieży, przybyli na uroczystości. Po wspólnej modlitwie i odśpiewaniu 
hymnu, złożyli kwiaty pod pomnikiem ofiar.

Zbrodnia w Hucie Pieniackiej to – dokonana 28 lutego 1944 r. – akcja pacy-
fikacyjna polskiej 
ludności cywilnej, 
w wyniku której 
śmierć poniosło od 
600 do 1500 osób. 
Pacyfikacji doko-
nali, według śledz-
twa IPN, żołnierze 
4 Pułku Policyj-
nego SS, złożone-
go z ochotników 
ukraińskich, pod 

69. rocznica zbrodni w Hucie Pieniackiej
dowództwem SS-Sturmbannführera 
Siegfrieda Binza, wraz z okolicznym 
oddziałem Ukraińskiej Powstańczej 
Armii (UPA) i oddziałem paramili-
tarnym, składającym się z nacjonali-
stów ukraińskich, pod dowództwem 
Włodzimierza Czerniawskiego.

Huta Pieniacka liczyła wówczas 
172 gospodarstwa i około 1000 
mieszkańców, we wsi znajdowała się 
również spora liczba uciekinierów 
(m.in. z Wołynia),  którzy opuszczali 
miejsca zamieszkania obawiając się 
fali morderstw dokonywanych przez 
nacjonalistów ukraińskich i miejsco-
wych ukraińskich chłopów. Ocalało 
około 160 osób.

Red.

W bieżącym roku przypada 31. 
rocznica „Świdnickich Spacerów” – 
wydarzenia, które stało się ewenemen-
tem w skali kraju. W lutym 1982 roku, 
świdniczanie całymi rodzinami wy-
chodzili z domów w czasie nadawania 
głównego wydania Dziennika Telewi-
zyjnego. Wystawiali w oknach wyłą-
czone telewizory i zapalali świece.  
W ten sposób sprzeciwiali się komuni-
stycznej propagandzie w telewizji.

Po ponad 30 latach od tamtych 
wydarzeń mieszkańcy Świdnika, 
związkowcy z „Solidarności” i wła-
dze miejskie oraz samorządowe 
złożyły kwiaty przed pomnikiem 
„Świdnickich Spacerów”.  Młodzież 
świdnicka wraz z grupą rekonstruk-
cyjną przygotowała happening, po-

kazujący wydarzenia sprzed lat. Był 
oddział ZOMO i milicyjne samocho-
dy oraz grupa demonstrantów, sprze-
ciwiająca się ówczesnej władzy. Na 
inscenizację bardzo żywiołowo za-
reagowała zebrana w Świdniku mło-
dzież i liczni obserwatorzy. W stro-
nę ZOMO-wców poleciały śnieżki  
i okrzyki „precz z komuną”. Jak wi-
dać – na próby ograniczania wolno-
ści nadal reagujemy żywiołowo…

Zainteresowani historią mogli 
obejrzeć także spektakl multimedial-
ny, przygotowany przez panią Mag-
dalenę Mazurek-Chlebuś.

Wspomnienia sprzed 31 laty są 
bardzo żywe wśród uczestników 
„Świdnickich Spacerów”. Tak luty 
1982 roku wspomina pani Urszula: 

„Po raz pierwszy na spa-
cer w czasie dziennika tele-
wizyjnego wyszła niewielka 
grupa świdniczan. Ale już 
kolejnego dnia, o tej samej 
porze, główna ulica tętniła 
życiem. Ludzie byli roze-
śmiani i serdeczni. Widok 
był bardzo budujący. Póź-
niej spacerom towarzyszyły 
samochody milicyjne. Już 7 
lutego (po 3 dniach space-

„Świdnickie Spacery” – 31. rocznica

rów) zaczęto wyłapywać z tłumu po-
jedyncze osoby. Represje nasilały się  
z każdym dniem…”. 

Świdniczanie udowodnili, że 
sprzeciwiać się władzy i walczyć  
o wolność można na różne sposo-
by. Ale, jak podkreślał podczas te-
gorocznych uroczystości burmistrz 
Świdnika, Waldemar Jakson, tę wol-
ność trzeba pielęgnować i ciągle na 
nowo budować.

Agnieszka Kosierb
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Zarząd Regionu Środkowow-
schodniego NSZZ „Solidarność” or-
ganizuje spotkania Społecznych In-
spektorów Pracy, na których mogą oni 
poszerzyć swoją dotychczasową wie-
dzę oraz wymienić się doświadczenia-
mi z codziennej pracy SIP-owca.

Celem kampanii jest zachęcenie 
pracowników i pracodawców do pod-
niesienia poziomu wiedzy na temat 
praw i obowiązków w pracy, zasad 
zawierania i rozwiązywania stosunku 
pracy, pracy tymczasowej i sezono-
wej, pracy młodocianych, rozlicza-
nia czasu pracy, urlopów, uprawnień 
związanych z rodzicielstwem, zaka-

zu dyskryminacji,  
a także obowiąz-
ków pracodawcy  
w zakresie zapew-
nienia bezpiecznych 
i higienicznych wa-
runków pracy.

Zamiarem or-
ganizatorów jest 
u ś w i a d o m i e n i e 
p r a c o d a w c o m  
i pracownikom re-
gulacyjnego wpły-
wu przepisów prawa pracy na wyż-
szy komfort pracy i życia osobistego, 
właściwe relacje w środowisku pra-

cy oraz zwiększenie zaangażowania 
i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Red.

Spotkania Społecznych Inspektorów Pracy

Nr Typ 
szkolenia TEMATYKA SZKOLENIA

I Kp

1. Współpraca Społecznych Inspektorów Pracy z organami nadzoru.
2. Obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy i pracownika za stan bezpieczeństwa i higieny 

pracy.
3. Konsultacje w zakresie bhp, komisje bhp.

II Kp
1. Urlopy pracownicze.
2. Uprawnienia związane z rodzicielstwem.
3. Układy zbiorowe pracy.

III Kp, 
przepisy bhp

1. Badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy – uregulowania prawne, praktyczne 
aspekty badania wypadków, sporządzanie dokumentacji powypadkowej, przykłady wypad-
ków ciężkich i śmiertelnych zaistniałych na terenie naszego regionu.

2. Choroby zawodowe.
3. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

IV Przepisy bhp, 
Kp

1. Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe występujące w środowisku pracy – uregulo-
wania prawne, NDN, NDS.

2. Postęp w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czyn-
ników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach 
pracy – ochrony zbiorowe, ochrony indywidualne.

V Przepisy bhp,  
PN- N-18002

Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach 
pracy.

VI Przepisy bhp
1. Organizacja i  ergonomia stanowiska pracy.
2. Elementy zabezpieczenia maszyn i urządzeń technicznych.
3. Zasadnicze i minimalne wymagania maszyn, w tym maszyn do przetwórstwa drzewa.

VII PN
Nowoczesne rozwiązania organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pra-

cy – systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg wymagań norm PN-N-18001:2004  
i OHSAS 18001:2007.

VIII Kp 1. Stres i inne czynniki psychospołeczne związane z pracą.
2. Dyskryminacja, mobbing.

IX
Przepisy prawa 
pracy dot. kie-
rowców

Czas pracy kierowców a wypadki drogowe      
(szkolenie skierowane do kierowców i pracowników firm transportowych).

X Przepisy bhp

1. Wymagania bezpieczeństwa dotyczące stosowania niebezpiecznych substancji i preparatów 
chemicznych.

2. Transport, magazynowanie, składowanie substancji chemicznych.
3. Klasyfikacja oraz karty charakterystyki substancji i preparatów chemicznych.
4. Ryzyko dla zdrowia człowieka i środowiska.
5. Zagrożenia wybuchowe substancji łatwopalnych i wybuchowych.
6. Procedury awaryjne.
7. Środki ochrony pracowników.
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Czas i miejsce szkoleń

Miejscowość Nr szkolenia Data szkolenia Godziny

Lublin II 100P 27.02.2013 r. 10:00 – 13:00

Puławy III 105P 07.03.2013 r. 10:00 – 13:00

Kraśnik III 105P 14.03.2013 r. 10:00 – 13:00

Zamość I 100P 12.04.2013 r. 10:00 – 13:00

Biłgoraj
Kampania 

informacyjno-promocyjna
 „Zanim podejmiesz pracę”

19.04.2013 r. 10:00 – 13:00

Lublin III 105P 14.05.2013 r. 10:00 – 13:00

Tomaszów 
Lubelski IV 406 21.05.2013 r. 10:00 – 13:00

Hrubieszów IV 406 12.06.2013 r. 10:00 – 13:00

Lublin

Kampania 
informacyjno-prewencyjna

„Bezpieczeństwo pracy 
zależy od ciebie”

10.09.2013 r. 10:00 – 13:00

Tomaszów 
Lubelski VI 255P 18.09.2013 r. 10:00 – 13:00

Zamość II 100P 11.10.2013 r. 10:00 – 13:00

Kraśnik VI 255P 22.10.2013 r. 10:00 – 13:00

Puławy
Kampania 

informacyjno-promocyjna 
„Zanim podejmiesz pracę”

19.11.2013 r. 10:00 – 13:00

Lublin
Kampania 

informacyjno-promocyjna 
„Zanim podejmiesz pracę”

10.12.2013 r. 10:00 – 13:00
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Prezydium ZR rozpoczęło spotkania ze związkowcami w miastach powia-
towych naszego regionu. Pierwsze zebranie odbyło się 12 marca br. w Toma-
szowie Lubelskim. Frekwencja uczestników pokazała, jak bardzo takie spotka-
nia i dyskusje są potrzebne.

We wtorkowe popołudnie salę wypełnili członkowie i sympatycy NSZZ „So-
lidarność”, którzy chcieli rozmawiać o bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczo-
politycznej naszego kraju. Jak wynikało z toku debaty, ludzie są zaniepokojeni, 
ale i zirytowani sytuacją w Polsce. Głośno mówili o tym, że nie podobają im się 
zmiany dotyczące kodeksu pracy. Obawiają się, że wydłużenie okresu rozlicze-
niowego sprawi, iż pracodawcy staną się całkowicie bezkarni i będą wykorzysty-
wać pracowników. Jest to szczególnie niebezpieczne w naszym regionie, gdzie 
duże bezrobocie sprawia, że pracownicy zmuszeni są godzić się na coraz gorsze 
warunki pracy i płacy. 

Duże zainteresowanie budzi także kwestia pakietu klimatycznego. Zebrani 
dyskutowali o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą konieczność wykupu praw do emisji CO2. 

Ważnym punktem spotkania była rozmowa o rozwoju związku, a także o przyszłych działaniach „Solidarności” 
w naszym regionie. Zebrani widzą potrzebę konkretnych działań. Podkreślali, że na co dzień borykają się z wieloma 
problemami, ale bezczynność jest niezwykle deprymująca. Dlatego mieszkańcy Tomaszowa Lubelskiego zgłosili 
pełną gotowość do działania i oczekują konkretnych, radykalnych kroków.

Tomaszów chce działać!

Seminarium programowe w Hrubieszowie rozpoczęto omówieniem działalności 
Zarządu Regionu w 2012 roku. Licznie zebrani przedstawiciele lokalnej społeczności 
dyskutowali o możliwościach, jakie stoją w obecnej chwili przed „Solidarnością”.

Związkowcy podkreślali, że dużym problemem w ich środowisku jest bar-
dzo niski poziom dialogu społecznego z przedstawicielami samorządu. Ponadto 
poczucie marazmu i bezradności w takich miastach, jak Hrubieszów, potęguje 
bardzo duże bezrobocie, a co za tym idzie, obniżenie poziomu życia mieszkań-
ców. Ludzie na co dzień borykają się z rosnącymi kosztami życia, a upadające 
firmy nie pozwalają ze spokojem patrzeć w przyszłość.

W toku dyskusji zebrani podkreślali, że mają już dość bezczynności i ocze-
kują konkretnych działań. Przedstawiciele ZR, obecni na spotkaniu, otrzymali 
zapewnienie, że oddział Hrubieszów jest gotowy do czynnej akcji protestacyj-
nej. Związkowcy nie widzą bowiem już innej drogi perswazji…

Kolejne miasto, kolejne spotkanie… Problemy okazują się bardzo podob-
ne, jak w Hrubieszowie czy Tomaszowie Lub. i, jak zapewne, w wielu innych 
miastach Polski. Ludzie czują się oszukani i zlekceważeni. 

Zebrani na seminarium w Zamościu zwracali uwagę na codzienność w ich 
miejscowości. Pracownicy mają duże trudności w porozumieniu się z pracodaw-
cami i z władzami samorządowymi. Ponadto lokalna społeczność z ogromnym 
niepokojem obserwuje sytuację w zamojskim szpitalu. Istnieje tam realne zagrożenie zwolnieniami, zwiększeniem kosz-
tów obsługi pomocniczej, a co za tym idzie, także obniżeniem świadczonych usług.

„Solidarność” w Zamościu chwaliła się także osiągnieciami w tworzeniu nowych organizacji związkowych. Przy-
kładem, jak wspólna sprawa może połączyć ludzi, jest komisja w DPS-się w Krasnobrodzie, która choć młoda, działa 
bardzo prężnie i przyciąga nowych związkowców. Mamy nadzieję, że w jej ślady pójdą także pozostałe organizacje 
związkowe naszego Regionu.

Dyskusja nad działaniami w Regionie w minionym roku pokazała, że ludzie chcą być aktywni i doceniają podej-
mowane działania. Mało tego, oczekują kolejnych akcji, bo w konkretnym działaniu widzą jedyną szansę na jakie-
kolwiek zmiany na lepsze.

Hrubieszów – 
jest źle, a może być gorzej…

Zamość stawia na aktywność!

SEMINARIA PROGRAMOWE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
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6 marca 

W I E Ś C I   Z   Z R            W I E Ś C I  Z  Z R

• przyjęto wykonanie budżetu 
za 2012 r.

• rozpoczęły się przygotowania 
do XXI Biegu Solidarności „Lu-
belski Lipiec 1980” – powołano 
Komitet Organizacyjny,

• cały czas zbieramy 
podpisy w sprawie 
pakietu klimatyczno-
energetycznego,

• Śląsk przygotowu-
je generalny strajk 
ostrzegawczy i prosi  
o wsparcie,

• w roku bieżącym nie 
odbędzie się Krajowy 
Zjazd Delegatów,

• w celu usprawnienia 
przepływu informacji 
o działaniach ZR, w Oddzia-
łach rozpoczęły się Powiatowe 
Seminaria Programowe dla 
członków NSZZ „Solidarność”,

• rozsprzedawany jest ma-
jątek PKS, zaczynają się 
zwolnienia, brak jest kon-

sultacji ze związkami, na-
ruszane są procedury  
i nie widać woli porozumienia 
ze strony pracodawcy,

• związkowcy z „Azotów” Pu-
ławy otrzymali informację 
o przebiegu procesu kon-

rozmowy nt. spraw pracow-
niczych,

• podjęto decyzję o upoważ-
nieniu Regionalnej Komisji 
Rewizyjnej do przeprowa-
dzenia kontroli w organiza-
cji związkowej Wojewódz-

kiej Stacji Sanitarno-
E p i d e m i o l o g i c z n e j  
w Lublinie,
• z a t w i e r d z o n o 
przygotowaną procedu-
rę postępowania w przy-
padku wyrejestrowania 
organizacji związkowej,
• powołano zespół, 
który ma opracować kry-
teria wyróżniania najbar-
dziej aktywnych organi-
zacji NSZZ „S”,
• odbyło się pierw-

sze spotkanie szkoleniowo-
integracyjne młodych związ-
kowców, planowane są kolej-
ne,

• rusza kolejny cykl semina-
rium dla SIP-owców.

(RL)

Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ 
„Solidarność” wyraża stanowczy sprzeciw wobec 
zmian proponowanych przez rząd w Kodeksie Pra-
cy. Nasz szczególny niepokój budzą zapisy doty-
czące wydłużenia okresu rozliczeniowego pracy aż 
do 12 miesięcy, trybu wprowadzania przerywanego 
czasu pracy – tak, aby pracodawca nie miał prze-
stojów, zmienionej definicji doby pracowniczej czy 
rekompensowanie pracy w dzień wolny. 

Istnieje realne zagrożenie, że proponowane 
zmiany będą skutkować przymusowymi urlopami, 
zwiększeniem ilości usług agencji pracy tymcza-
sowych, obniżeniem dodatkowego wynagrodzenia 
za pracę w nocy oraz w dni świąteczne, zmianami  
w zatrudnieniu na niekorzyść pracownika. 

Zarząd Regionu domaga się rzetelnej debaty na 
temat zmian w kodeksie pracy, uważając za nie-
dopuszczalne wprowadzanie tak istotnych zmian 
bez konsultacji społecznych. Pomijanie Komisji 
Trójstronnej w temacie tak ważnym zarówno dla 

pracodawców, jak i pracowników wprowadzanie 
zmian poprzez wykorzystanie projektu poselskiego 
to dowód na całkowite lekceważenie polskiego spo-
łeczeństwa przez stronę rządzącą.  

Ponadto chcemy zwrócić uwagę na fakt, iż „Soli-
darność” nie neguje konieczności zmian w polskim 
prawie, także w prawie pracy, nie może się to jed-
nak odbywać drogą „na skróty” mi bez analizy skut-
ków wprowadzanych zmian. Nie możemy bezczyn-
nie patrzeć jak, po raz kolejny, za błędy rządzących 
będą płacić najbiedniejsi obywatele naszego kraju. 
W Polsce rośnie sfera ubóstwa i wykluczenia spo-
łecznego. Obecne propozycje rządu przyczynią się 
do pogłębienia tych zjawisk, dalszego zmniejszenia 
popytu wewnętrznego, a co za tym idzie pogłębie-
nia kryzysu gospodarczego.

W związku z powyższym domagamy się zaprze-
stania wprowadzania niekorzystnych dla Polaków 
zmian w Kodeksie Pracy, a rozpoczęcia rzetelnej 
debaty na ten temat.

Stanowisko Zarządu Regionu Środkowowschodniego
NSZZ „Solidarność”

w sprawie zmian w Kodeksie Pracy

solidacyjnego i ramowy 
plan działania – obie spółki 
są równorzędnymi, repre-
zentatywnymi partnerami,  
a spółki będą dążyły do 
stworzenia silnej grupy w 
branży chemicznej, trwają 
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W cieniu skandalicznego zacho-
wania rektora lubelskiego UMCS-u 
odbyła się konferencja marszałka 
Ludwika Dorna, poświęcona zagro-
żeniom wynikającym z wprowa-
dzenia pakietu klimatycznego. Tuż 
przed spotkaniem zaplanowanym na 
wtorek, 26 lutego br., rektor najwięk-
szej uczelni naszego miasta cofnął 
swoją zgodę. Poseł Solidarnej Polski 
spotkał się z mieszkańcami Lubelsz-
czyzny w hotelu Wiktoria.

Wcześniej, na konferencji prasowej, 
Dorn podkreślał, że spotkanie nie miało 
charakteru politycznego. Jak zaznaczył, 
został zaproszony na UMCS przez stu-
denckie koła naukowe, nie jako poseł 
klubu Solidarnej Polski, ale jako repre-
zentant międzynarodowej Europejskiej 
Inicjatywy Obywatelskiej, która ma na 
celu zawieszenie pakietu klimatyczne-
go, a także jako przewodniczący posel-
skiego zespołu wspierającego inicjaty-
wę w polskim Sejmie, w którego skład 
wchodzą przedstawiciele PO, PSL, SP 
i SLD.

Podczas konferencji, w której 
wzięli udział przedstawiciele, mię-
dzy innymi: LW „Bogdanka” i pu-

ławskich „Azotów”, Ludwik Dorn 
podkreślał, że pakiet klimatyczny to 
wielkie zagrożenie dla polskiej go-
spodarki. Ogromne koszty wykupu 
praw do emisji CO2 mogą w naj-
bliższych latach 
okazać się nie do 
udźwignięcia dla 
polskich przed-
siębiorstw. Po-
nadto, już wkrót-
ce drastycznie 
podrożeje prąd 
dla odbiorców 
indywidualnych, 
czyli dla każdego 
z nas.

M a r s z a ł e k 
mówił, że nie ne-
guje inicjatywy ochrony środowiska, 
ale Unia Europejska w skali świato-
wej emituje 20% dwutlenku węgla, 
reszta należy do USA, Chin, Indii  
i Rosji. A te państwa jasno określiły, 
ze nie zamierzają podpisywać żad-
nych pakietów. Mało tego, mimo że 
UE w ciągu ostatniego roku zmniej-
szyła emisję CO2 o około 20%, to na 
świecie wzrosła ona o 50%!

Dlatego powstała międzynarodo-
wa Inicjatywa Obywatelska, mająca 
zapobiec skutkom wprowadzenia 
pakietu. Trzeba tylko zebrać milion 
podpisów. 

Nie dla pakietu klimatycznego!

Godz. 16.30 – uroczystość na Placu Litewskim 
z zachowaniem ceremoniału wojskowego:
• odegranie hymnu Rzeczypospolitej Polskiej,
• powitanie uczestników uroczystości,
• odczytanie okolicznościowej odezwy Społecz-

nego Komitetu Obchodów 3. Rocznicy Kata-
strofy Smoleńskiej,

• odśpiewanie utworu „O Polsko” przez chór 
La Musika z Gimnazjum nr 16 im. F. Chopina  
w Lublinie pod dyrekcją Pana Zdzisława Ohara,

• apel pamięci: odczytanie 96 nazwisk Ofiar Ka-
tastrofy Smoleńskiej przez dwójkę uczniów, 
radnych Młodzieżowej Rady Miasta Lublin, po 
wyczytaniu każdego nazwiska kolejno harcerz 
jednej z trzech organizacji harcerskich Lublina 
zanosi znicz (na przemian biały i czerwony) pod 
siatkę ( baner), z nazwiskami 96 Ofiar katastrofy 
smoleńskiej, zawieszoną na masztach za pomni-
kiem Nieznanego Żołnierza na Placu Litewskim;

• salwa honorowa,
• złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą 

Ofiary Katastrofy na kościele OO. Kapucynów 
przy ul. Krakowskie Przedmieście

• na zakończenie odegranie melodii „Śpij Kolego  
w ciemnym grobie”,

Godz. 17.30 – przejazd autokarami z Placu Li-
tewskiego na ul. Gospodarczą 7;

Godz. 18.00 – Msza św. w intencji Ofiar tragedii 
smoleńskiej pod przewodnictwem JE biskupa Ry-
szarda Karpińskiego z udziałem pocztów sztanda-
rowych w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski 
przy ul. Gospodarczej 7 w Lublinie;

Po Mszy złożenie kwiatów i zapalenie zniczy 
pod tablicą upamiętniającą Ofiary katastrofy smo-
leńskiej na placu przy kościele MB Królowej Polski. 
Odegranie na trąbce melodii „Cisza”.

Podpisy takie można składać 
między innymi w ZR przy ul. Kró-
lewskiej 3 w Lublinie oraz elektro-
nicznie: http://www.solidarnosc.
org.pl/lublin//europejska_inicja-
tywa_obywatelska__zawieszenie_
pakietu_klimatyczno-energetycz-
nego_unii_europejskiej_,5,433.
html

Agnieszka Kosierb

Programu obchodów 3. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej
– Lublin, 10 kwietnia 2013 roku (środa)
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Skonfundowanym działaczom na rzecz 
przemian demokratycznych w Polsce. Uho-
norowanym Krzyżem Komandorskim OOP 
oraz innymi odznaczeniami za wybitne za-
sługi – panom Wojciechowi Samolińskiemu 
i Andrzejowi Sokołowskiemu pod rozwagę.

Jesteśmy sygnatariuszami listu „nauczy-
cielskiego” – jak zauważyli wyżej wymienie-
ni Panowie, autorzy listu do „Biuletynu” ZR 
Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”. 
Dlaczego panowie upiększyli cudzysłowem 
naszą przynależność zawodową? Jako na-
uczyciele i ludzie Solidarności byliśmy i bę-
dziemy przyjaciółmi dzieci i młodych ludzi, 
byliśmy i będziemy obrońcami ich niezby-
walnych praw do wolności i rozwoju, będzie-
my przeciwni ograniczaniu tych praw. Pań-
stwo jest własnością Narodu, a „Ojczyzna – to 
wielki zbiorowy obowiązek” /C. K. Norwid/.

Przypominamy również naszą prze-
szłość, choć jest nieporównywalna do za-
sług Autorów listu. Budowaliśmy struktury 
związkowe, mimo szykan ze strony władz 
szkolnych – w naszych szkołach, ośmioro 
z dwudziestu sygnatariuszy było interno-
wanych, a wszyscy pracowaliśmy w pod-
ziemiu cierpiąc prześladowania, włącznie z 
wyrzuceniem z pracy na bruk!

Panowie „wywołali nas do tablicy”, z tej 
przyczyny ten list otwarty. Obszerne obja-
śnienie zdarzeń, które Panów skonfundowa-
ły łącznie z odkłamaniem historii Obozu Na-
rodowo-Radykalnego podał Zarząd Regionu 
i sam napiętnowany Przewodniczący Pan 
Marian Król, zatem przystępujemy do oceny 
konstrukcji listu, która nas interesuje.  Ale 
wcześniej jeszcze małe uzupełnienie podyk-
towane zdarzeniem z ostatnich dni, które nie 
było jeszcze znane Polakom: dnia 20 lutego 
zostało przywrócone imię zamordowanemu 
i sprofanowanemu po śmierci ppłk. Stani-
sławowi Kasznicy kawalerowi Orderu Wo-
jennego Virtuti Militari, dwukrotnie odzna-
czonemu Krzyżem Walecznych, działaczowi 
Obozu Radykalno-Narodowego i ostatniemu 
komendantowi Narodowych Sił Zbrojnych. 
Zabójstwa dokonali komunistyczni oprawcy 
– po straszliwym torturowaniu Ofiary w cza-
sie śledztwa – które nastąpiło 12 maja 1948 
r. Czapki z głów, Panowie!

W kwestii dotyczącej samego listu 
podajemy szereg analiz. Główny, zasad-
niczy błąd Waszego rozumowania polega 
na odrzuceniu samodzielnego myślenia i 
skalkowaniu obiegowych, utrwalonych w 
społeczeństwie poglądów „naukowych”. 
Wasz wywód historyczny nie ma bowiem 
podstaw naukowych, bo wyrasta z ide-
ologii, która odbiera prawo istnienia in-
nego sposobu patrzenia na świat, istnienia 
„inaczej myślących”. Każda ideologia jest 

niebezpieczna, bo emocje stawia wyżej od 
rozumu. Wyrazem emocji są ludzkie zacho-
wania. Emocje są dobre, jeśli nie towarzy-
szą ocenie czy ludzkim wolnym wyborom. 
Konfuzja nie na miejscu, jeśli rozważamy 
i oceniamy czyny drugiego człowieka /bo 
konfuzja to zamieszanie, chaos czy zawsty-
dzenie/. Emocja wywołuje stan poczucia 
wyższości i potrzebę mentorstwa zastępując 
dialog. Przejawia się to w waszym nowa-
torskim podziale historii Związku: 1. 1980-
1981, 2. 1989-2012, 3. Lata po 2013 roku.

A gdzie są lata podziemnej Solidarno-
ści 1982-1989? Może historycy zbadają ten 
okres, o ile ówczesne władze ZR nie znisz-
czyły dokumentów. Przyjęty przez Panów po-
dział służy oryginalnej ocenie: „Z pierwszej /
Solidarności/ będziemy dumni, drugą będzie-
my różnie oceniać, za trzecią będziemy się 
wstydzić”. A dlaczego? Autorzy dają odpo-
wiedź, bo Solidarność jest „ideowo powiąza-
na z ONR”. Wielkie przestępstwo! Powiąza-
nie z ONR grozi np. wzrostem nacjonalizmu! 
Rozumiał to Nowosilcow wysłany specjalnie 
przez cara do Wilna, gdzie nastąpiły areszto-
wania Filomatów, a w maju 1842 r. dwudzie-
stu skazano na zesłanie, wśród nich Adama 
Mickiewicza, który usłyszał uzasadnienie 
wyroku: „skazany za szerzenie nierozsądnego 
polskiego nacjonalizmu przy pomocy naucza-
nia” /A. M. był nauczycielem w Kownie/.

Warto przypomnieć jeszcze jeden fakt 
historyczny ukazujący warunki konspiracji 
po upadku Insurekcji Kościuszkowskiej po-
równywalny z okresem pominiętym przez 
Autorów listu: 1982-1989.

Mikołaj Mickiewicz, ojciec Adama 
był skarbnikiem powstańców Ziemi No-
wogródzkiej. Po klęsce ukrył dokumenty 
pod dachem dzwonnicy, by w odpowied-
nim czasie je ujawnić. Niestety, w 1811 r. 
pożar trawił miasteczko, a pan Mikołaj usi-
łował ratować dokumenty z zajętej ogniem 
dzwonnicy. Spadł z drabiny, śmiertelnie 
potłuczony zmarł po kilku tygodniach osie-
rociwszy kilkoro dzieci i żonę.

Powróćmy do rozważań nad skutkami 
emocji, które znalazły odbicie w języku 
Autorów. Jest to język daleki od jasnej, pre-
cyzyjnej wypowiedzi, a nawet wieloznacz-
ny, np. „Martwi nas raczej symboliczny 
wymiar tego poparcia…” Czy to znaczy, że 
ZR naraża symbole Związku? Czy może: 
poparcie dla ONR jest tylko symboliczne? 
A zatem zbyteczne zmartwienie, Panowie!

Albo inny przykład wielosłowia „Nie-
uprawnione nadużycie symboli”. Czy może 
być nadużycie uprawnione? Spiętrzenie słów 
negatywnych, choć zestawionych nielogicz-
nie, przemawia mocniej, a więc podkreśla 
emocjonalnie słuszność ataku, potępia.

Emocja prowadzi do pogardy atakowa-
nego przeciwnika: kim jest odradzający się 
dziś ONR? „marginalną grupą” – mówią 

Autorzy. Emocje nie znają granic, prowa-
dzą nawet do wizjonerstwa: „Jak zobaczy-
my pana Mariana Króla z transparentem 
ONR JEST NAJLEPSZY, to będziemy co 
prawda zdziwieni…” Oceny fantazji twór-
czej Autorów nie komentujemy.

Na koniec spójrzmy na zarzut Autorów 
listu z powodu 13 GRUDNIA, Dnia Pamięci  
o zbrodni dokonanej na Narodzie i Solidarno-
ści.

Jeśli komuniści nie czczą tej pamięci – 
rozumiemy, gdy pamiętają ten dzień wolni 
Polacy, i pragną być razem, jakie w tym za-
grożenie? Interpretacja zdarzenia z 13 grud-
nia przez Autorów listu jest manipulacją w 
zakresie nadinterpretacji, bo manipulacja 
coś amputuje, albo coś przyszywa.

Lista Panów Samolińskiego i Sokołow-
skiego kończy się błaganiem: „Uwierzcie 
nam…” Czy zdroworozsądkowy człowiek 
może przyjąć wiarę w dobro wynikające ze 
zła? z wykluczeniem drugiego człowieka, 
a nawet całej „grupy marginalnej”? Nie-
nawiść przybiera czasem maskę miłości, 
ale to tylko maska. „za przyłbicą pustka… 
proch…” /S. Wyspiański, Wesele/.

Pan Marian Król wyłożył dobitnie swoim 
kolegom, czym jest dla Niego prawda, wol-
ność i godność oraz wiele innych cnót obywa-
telskich, które składają się na etos Solidarno-
ści. Nie przyjął od kolegów na wiarę, nie mógł 
tego zrobić z prostej uczciwości. Jego cicha, 
wytrwała i mądra służba ludziom krzywdzo-
nym zasługuje na głęboki szacunek.

Nasze wieloletnie doświadczenie na-
uczycielskie każe nam zawsze stanąć w 
obronie młodych i niemłodych ludzi – po-
gardzanych i ośmieszanych, często zagro-
żonych przykrymi konsekwencjami by żyli 
w Polsce na miarę marzeń wielu pokoleń i 
na miarę służby aż do końca żołnierzy spod 
różnych znaków. Niedawne otwarcie jam 
grobowych na Powązkach ujawniło kości 
Bohaterów, by po 60-u latach „zawołać/
ich/ po imieniu” (Z. Herbert, Pan Cogito o 
potrzebie ścisłości), by przywrócić pamięć 
i honor Narodowi. A to zobowiązuje do 
większej troski o dobro wspólne.

Historia narodu i historia Solidarności 
jednoczy a nie dzieli ludzi odpowiedzial-
nych. Solidarność jest jedna, nie lęka się 
ataków, chociaż przykro jeśli podejmują tę 
ścieżkę ludzie Sierpnia.

Izabella Bronikowska, 
Zenobia Kitówna 
Janina Szymajda

Lublin, dnia 27.02.2013 r. 
Zenobia Kitówna

Tekst uzgodniony miedzy podpisanymi 
osobami, nie może być żadnej ingerencji 
(skróty, poprawki, itd.). 

Na prośbę autorek Redakcja Biu-
letynu nie dokonała żadnych zmian. 

List do Redakcji
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Boży humor
Pojawił się on na balkonie. Za-

czyna od zwykłego ‘Dobry wie-
czór’ i cały tłum szaleje. Jest punkt 
dla papieża Franciszka. Potem cała 
normalność i delikatność co chwilę 
podbijała moje cyniczne serce. Mo-
dlitwa za Benedykta (biskupa eme-
ryta) i punkt. Papież chyba będzie 
się modlił. I chwilę później prośba 
o modlitwę. „Nie przyszedłem by 
mi służono, ale by służyć” – po-
wiedział kiedyś trzydziestolatek 
z Nazaretu. Dodatkowo zawierza 
posługę dziewczynie z Nazaretu, buch kolejny miód na 
me serce. I na zakończenie do ludzi, którzy byli na placu 
przed bazyliką papież Franciszek: Dobrej nocy i udane-

Habemus Papam! 
Jorge Mario Bergoglio SI (ur. 17 grudnia 1936 w Buenos Aires) – argentyń-

ski duchowny rzymskokatolicki, w latach 1998–2013 arcybiskup Buenos Aires 
i tym samym prymas Argentyny, w latach 2001–2013 kardynał, 266. papież  
i 8. suwerenny władca Państwa Watykańskiego. Od 13 marca 2013 r. – Papież 
Franciszek.

go wypoczynku /normalność/. No 
znowu mnie zaskoczył. 

A co z Bożym humorem? Ano 
Messi strzela dwie bramki Mila-
nowi i Barcelona przechodzi do 
ćwierćfinału (w obydwu krajach 
piłka nożna to religia). No cóż. 
Zaczyna się rewolucja w Kościele 
od modlitwy, a nie od zniesienia 
celibatu.

A ogólnie to czy zwróciliście 
uwagę na ten normalny uśmiech 
papieża i tych kardynałów, którzy 
obok niego stali? 

Teraz czekam na encyklikę. Może będzie coś o piłce 
nożnej;).

Facebookowicz

„Chrystus zmartwychwstał jest, nam za przykład dan jest”

Zbliża się czas Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, 
w którym możemy w szczególny sposób doświadczyć prawdy

o mocy Bożej Miłości i zwycięstwie życia nad śmiercią. 
Z tej okazji proszę o przyjęcie serdecznych życzeń, 

aby ta świadomość była źródłem radosnego przeżywania 
Świąt Wielkiej Nocy w gronie rodziny i przyjaciół. 

Niech wraz z budzącą się do życia przyrodą 
odrodzą się w nas wiara, nadzieja i miłość, 

które pozwolą nam pokonywać codzienne trudności 
i skutecznie zasiewać ziarna dobra, miłości i piękna 

w sercach dzieci i młodzieży. 
Życzę radosnego, wiosennego nastroju, 

smacznego święconego i wesołego dyngusa.

W imieniu własnym oraz Regionalnej Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Teresa Misiuk

Lublin, Wielkanoc 2013 roku

Z okazji Świąt 
Zmartwychwstania 

Pańskiego 
najlepsze życzenia 

zdrowia 
i wszelkiej 
pomyślności 
wszystkim 

emerytom, rencistom, 
osobom samotnym, 
niepełnosprawnym 

i opuszczonym 

składa 
Rada Regionalnej Sekcji 
Emerytów i Rencistów 

Regionu Środkowowschodniego 
NSZZ „Solidarność” 


