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Na	 Placu	 Litewskim,	 jak	 co	
roku,	 odbyła	 się	 rekonstrukcja	
wydarzeń	 z	 grudnia	 1981	 roku.	
Po	 jednej	 stronie	 stanął	 pluton	
ZOMO.	 W	 tej	
roli	 wystąpi-
li	 młodzi	 lu-
dzie,	przebrani		
w	 mundury,	
w	 kaskach	
ochronnych	na	
głowach	i	z	pał-
kami	w	rękach.	
Druga	 grupa	
trzymała	 biało-
czerwone	 flagi	
i	 transparenty	
z	napisem	„So-

lidarność”.	 Co	 chwilę	 pomiędzy	
nimi	dochodziło	do	bójek	i	prze-
pychanek,	rzucano	świece	dym-
ne,	ulotki.	

Stan wojenny 
– pamiętamy!

Kolejna rocznica wprowa-
dzenia stanu wojennego w Lu-
blinie została przypomniana 
obecnością patroli ZOMO na 
ulicach i starciami z manife-
stantami.

Organizatorzy obchodów, Region Środkowowschodni NSZZ 
„Solidarność” oraz Prezydent Miasta  Lublin, serdecznie dzię-
kują tym, którzy aktywnie włączyli się w ich realizację. 

Szczególne	podziękowania	kierujemy	do:	Bractwa	Rycerskiego	
im.	Księcia	Jeremiego	Wiśniowieckiego,	Lubelskiego	Centrum	Edu-
kacji	Zawodowej	im.	K.	K.	Baczyńskiego	w	Lublinie,	Zespołu	Szkół	
Ogólnokształcących	nr	1	im.	Z.	Herberta	w	Lublinie,	Niezależnego	
Zrzeszenia	Studentów	UMCS	i	KUL,	Fundacji	Niepodległości,	Sto-
warzyszenia	Lubelska	Grupa	Rekonstrukcji	Historycznych	FRONT,	
MPK	Lublin	Sp.z.o.o,	Radia	Lublin

Z	 głośników	 odtwarzano	 gło-
sy	milicjantów,	 którzy	 przed	 laty	
telefonicznie	kontaktowali	 się	ze	
sobą	 podczas	 akcji	 pacyfikowa-
nia	 demonstracji	 –	 słychać	 było	
komendy,	 rozkazy	 i	 polecenia	
przegrupowania.	 ZOMO-wcy	
przekazywali	 sobie	 także	 infor-
macje	o	protestujących	m.in.	któ-
rędy	 idą,	 jak	 się	 zachowują,	 co	
wykrzykują.	Słuchać	było	gwizdy,	
wycie	syren	 i	okrzyki	protestują-
cych	 -	 „Precz	 z	 komuną!”,	 „Nie	
ma	 wolności	 bez	 Solidarności!”,	
„Pozdrowienia	 dla	 podziemia!”,	
„Gestapo!”.	

Niespodzianką	 dla	 uczestni-
ków	 obchodów	 była	 insceniza-
cja	 światło-dźwięk,	 która	 prze-
nosiła	 w	 realia	 lat	 ’80.	 Zebrani	
otoczeni	 zostali	 chmurą	 dymu,	
z	 głośników	 usłyszeli	 piosenkę	
zespołu	Big	Cyc,	a	 także	odgło-
sy	 nadlatującego	 helikoptera,	
wystrzałów,	 komend.	 Wszyst-
ko	 uzupełniły	 efekty	 świetlne.	
Wieczorem	 związkowcy	 modli-
li	 się	 za	ofiary	 stanu	wojennego	
podczas	mszy	świętej.	Po	nabo-
żeństwie,	 przeszli	 pod	 pomnik	
bł.	ks.	Jerzego	Popiełuszki.	Tam	
przedstawiciele	 władz	 miejskich		
i	wojewódzkich	złożyli	kwiaty	i	za-
palili	znicze.

Nie	 zabrakło	 także	 tradycyj-
nego	Koncertu	Pieśni	Niepokor-
nej	w	wykonaniu	 lubelskiej	mło-
dzieży.

Obchody	 rocznicowe	 miały	
miejsce	również	w	Puławach,	Bił-
goraju,	Zamościu	oraz	w	niedzie-
lę,	16	grudnia,	w	Tarnogrodzie.

Agnieszka Kosierb
zdj. Paweł Bobołowicz
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Młodzi artyści, którzy  zaprezentowali swoje nie-
przeciętne talenty wokalne i muzyczne – szczęśliwie 
żyją w wolnej, demokratycznej Polsce. Są świadomi, że 
zawdzięczają to wielkiemu społecznemu ruchowi – „So-
lidarności”, w który zaangażowały się miliony Polaków. 
Wielu z nich zapłaciło za wolność najwyższą cenę.

Ten koncert dedykowali właśnie im – ofiarom stanu wo-
jennego, osobom internowanym i prześladowanym. Poprzez 
przygotowanie i udział w tym przedsięwzięciu wyrazili także 
swoje uczucia patriotyczne, przywiązanie do pryncypialnych 
wartości, od wieków obecnych w polskiej tradycji, a zawar-
tych w trzech słowach: Bóg, Honor, Ojczyzna.

W burzliwych dziejach naszego narodu i państwa 
siłą Polaków była wiara i kultura. To, czego nie można 
było wyrazić bezpośrednio, prezentowano w literaturze, 
muzyce i innych dziedzinach sztuki. Ojczyzna, Wiara, 
Wolność, Prawda, Sprawiedliwość, Nadzieja - to główne 
tematy utworów, które złożyły się na program koncertu.

W koncercie udział wzięli:
1. Chór Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsud-

skiego w Niedrzwicy Dużej wykonał pieśń „Kocham Cię 
Polsko”. Opiekun pani Danuta Kołtyś.

w Lublinie  zaśpiewały piosenkę „Za czym kolejka ta 
stoi”. Opiekun pani Joanna Duluk.

7. Natalia Nejman zaprezentowała utwór „Tango na 
głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos”.

Koncert Pieśni Niepokornej – 13 grudnia 2012 
Już po raz czwarty Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowow-

schodniego zorganizowała Koncert Pieśni Niepokornej w bolesną rocznicę wprowadzenia stanu 
wojennego.

2. Aleksandra Janczarek z XXIII Liceum Ogólno-
kształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lu-
blinie zaśpiewała utwór Jacka Wójcickiego – „Miejcie 
nadzieję”. Opiekun pani Marianna Iwanicka.

3. Weronika Zabłocka z XXIII Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie 
zaprezentowała piosenkę z repertuaru Czerwonych Gitar 
– „Biały Krzyż”. Opiekun pani Marianna Iwanicka.

4. Natalia Niederla ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Jana Kochanowskiego w Lublinie zaśpiewała „Przysię-
gę” Leszka Kołakowskiego. Opiekun pani Małgorzata 
Matras-Kuśmirek.

5. Miłosz Matuszewski z IX Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie wykonał „Bal-
ladę o Janku Wiśniewskim”. Opiekun pani Joanna Duluk.

6. Maria Kowalczyk i Magdalena Maciak z IX Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika  

8. Uczennice z Gimnazjum nr 9 im. cc. mjr. H. Deku-
towskiego ps. Zapora w Lublinie: Anita Kostyńska, Ga-
briela Gustaw, Aleksandra Osadczy, Izabella Jaworska, 
Aleksandra Nowaczek zaprezentowały 3 kolędy napisa-
ne w grudniu 1981 roku. Opiekun pani Irmina Pietraszko.

9. Damian Antoń, uczeń Gimnazjum Nr 1 w Nie-
drzwicy Dużej, wykonał utwór „Quo vadis Polonia”. Na 
gitarach akompaniowali uczniowie Justyna Niezgoda  
i Mateusz Suchora. Opiekun pani Danuta Kołtyś.

10. Małe Wiolinki z Zespołu Szkół im. Żołnierzy Ar-
mii Krajowej w Krężnicy Jarej: Tosia Matysek, Laura 
Łabiga, Ania Kwiecień i Ola Pilaszewska zaśpiewały 
piosenkę „Jesteśmy stąd”. Opiekun pani Jola Kwiecień.  

Tegoroczny Koncert Pieśni Niepokornej odbył się 
w przepięknie odnowionym kościele pobrygidkowskim 
przy ul. Narutowicza 6 w Lublinie. Serdecznie dzięku-
jemy czcigodnemu księdzu Dariuszowi Bondyrze, rek-
torowi tego kościoła, za gościnne przyjęcie i wszelką 
pomoc organizacyjną.

Dziękujemy również panu Pawłowi Czapińskiemu  
z Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Lublinie 
za projekt i wykonanie plakatu informującego o koncer-
cie oraz panu Przemysławowi Szymańskiemu za obsługę 
sprzętu nagłaśniającego.

Teresa Misiuk, przewodnicząca RSOiW NSZZ „S”
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Poniżej publikujemy list nadesłany do Redakcji Biuletynu Informacyjnego ZR 
przez Wojciecha Samolińskiego i Andrzeja Sokołowskiego

Prasowe wypowiedzi przewod-
niczącego ZR Mariana Króla, wi-
ceprzewodniczącego ZR Krzysztofa 
Choiny, uchwała ZR, (a także oświad-
czenie nauczycieli zrzeszonych  
w NSZZ „Solidarność”) dotyczące 
ONR, wprowadziły nas w pewną kon-
fuzję. Wynika z nich, że regionalnym 
władzom „Solidarności” i sygna-
tariuszom listu „nauczycielskiego” 
ideologia ONR odpowiada (bo jest 
patriotyczna), i że protestują prze-
ciwko łamaniu praw obywatelskich 
działaczy ONR, których mieszkania 
ABW przeszukała w związku z chu-
ligańskimi wybrykami, skierowany-
mi przeciw osobom uważanym przez 
ONR za wrogów. Kolejnym (po kon-
ferencjach prasowych członków ONR 
w siedzibie ZR) przejawem współpra-
cy był marsz upamiętniający 31. rocz-
nicę wprowadzenia stanu wojennego, 
zakończony wiecem, organizowanym 
wspólnie przez ONR i ZR.

Istniejący w latach trzydziestych 
Obóz Narodowo Radykalny był skrajną 
organizacją nacjonalistyczną, odwo-
łującą się do wzorów faszystowskich, 
rozpowszechnionych w ówczesnej Eu-
ropie, podobną do ruchu hitlerowskie-
go w Niemczech, czy „brunatnych ko-
szul” Mussoliniego we Włoszech. ONR 
kwestionował fundamentalne zasady 
demokratycznej organizacji społeczeń-
stwa, powszechność obowiązywania 
praw człowieka i obywatela, domagał 
się ograniczenia swobód obywatel-
skich itp. Władze II RP szybko zdelega-
lizowały ONR, głównie z powodu burd  
i awantur wywoływanych przez człon-
ków tego ugrupowania.

Po II wojnie światowej organiza-
cje faszystowskie zostały zdelegali-
zowane, ich członkowie byli sądzeni 
za udział w zbrodniach ludobójstwa 
(głównie eksterminacji Żydów), a pro-
pagowania ideologii faszystowskiej  
w wielu krajach prawnie zakazano.

W Polsce próby odtworzenia ru-
chu nawiązującego do programu 
ONR pojawiły się kilka lat temu, 
głównie w środowiskach kibiców. 
Jak rozumiemy, od kilku tygodni do 
grona sojuszników ONR dołączył 

nowy podmiot – Zarząd Regionu 
Środkowowschodniego NSZZ „Soli-
darność”. Powstało także wrażenie, 
że to nie są indywidualne decyzje 
Pań i Panów należących do „Soli-
darności”, ale publiczne poparcie 
ONR przez regionalną strukturę 
NSZZ „Solidarność”. To właśnie 
budzi naszą konfuzję.

Gdy 30 lat temu mieliśmy zaszczyt 
współtworzyć NSZZ „Solidarność”, 
a potem przez wiele lat do związ-
ku należeć i podejmować działania 
na rzecz jego ponownej legalizacji, 
bezwzględnym priorytetem ideowym 
ruchu było wprowadzenie w Polsce 
demokratycznego ustroju, opartego 
o swobody obywatelskie oraz posza-
nowanie praw człowieka i obywatela, 
a także przywrócenie krajowi nie-
podległości (choć zdawaliśmy sobie 
sprawę, że nie uda się tego zrobić ani 
łatwo, ani szybko). Do niedawna mie-
liśmy przekonanie, że – mimo głębo-
kiego zróżnicowania ideowego i po-
litycznego – Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy „Solidarność” 
pozostaje wierny tym wartościom. 
Bliska współpraca „Solidarności”  
z ONR to przekonanie podważa.

Nie obawiamy się, że kontynuatorzy 
idei ONR uzyskają dla swojego pro-
gramu szersze poparcie społeczne i nie 
w zagrożeniu ustroju demokratyczne-
go widzimy największy kłopot. Wierzy-
my w siłę demokratycznego państwa 
i mądrość obywateli RP. Współcześni 
nacjonaliści pozostaną na marginesie 
życia społecznego, nawet jeżeli nadal 
będą się cieszyć poparciem władz lu-
belskiej „Solidarności”.

Martwi nas raczej symboliczny 
wymiar tego poparcia. Nie jest do-
brze, kiedy władze związku zawodo-
wego, o takim jak „Solidarność”, 
znaczeniu odcinają się od swojej 
pięknej tradycji. Nie jest dobrze kie-
dy władze organizacji, która dla nie-
podległości i demokracji zrobiła tak 
dużo, wchodzą w polityczny alians 
z marginalną grupą, odrzucającą 
podstawowe zasady demokratycz-
nego ustroju. I nie będzie dobrze, 
jeśli za kilka lat będziemy mieli już 

trzy fazy „Solidarności” – tą z lat 
1980-1981, tą z lat 1989-2012 i tą 
następną, ideowo powiązaną z ONR. 
Z pierwszej będziemy dumni, drugą 
będziemy różnie oceniać, za trzecią 
będziemy się wstydzić.

Jesteśmy przekonani, że człon-
kowie „Solidarności” w Regionie 
Środkowowschodnim nie podzielają 
wyborów politycznych i ideowych 
władz regionalnych i nie godzą się 
na odejście od wartości, które zwią-
zek tworzyły. W każdym razie z na-
szych – przyznajemy niereprezenta-
tywnych – rozmów z członkami „So-
lidarności” nie wynika, że ONR jest 
im bliski. Wprost przeciwnie.

Według naszej wiedzy poza Re-
gionem Środkowowschodnim żadna 
inna statutowa organizacja związko-
wa „Solidarności” nie podjęła ofi-
cjalnej współpracy z ONR. Nie ma 
wspólnych marszów, ani demonstra-
cji, „Solidarność” nie udostępnia 
ONR biur związkowych na konfe-
rencje prasowe, oficjalni przedsta-
wiciele związku nie występują obok 
działaczy ONR, nigdzie wreszcie sta-
tutowe organy związku nie opiniują 
działań ABW w postępowaniach 
wyjaśniających okoliczności chuli-
gańskich wybryków o charakterze 
nacjonalistycznym. Tylko w Lublinie 
władze związkowe uznały za potrzeb-
ne publiczne i oficjalne nawiązanie 
współpracy, a także wsparcie ONR.

I żeby było jasne – Panie i Pano-
wie z regionalnych władz „Solidar-
ności” mają prawo do prowadzenia 
działalności publicznej, jak wszyscy 
obywatele, ale mieszają dwie zupeł-
nie różne płaszczyzny. Czym innym 
jest ich indywidualne zaangażowa-
nie polityczne, a czym innym dekla-
racje polityczne w imieniu związku 
(czyli jego członków).

Jak zobaczymy pana Mariana Kró-
la z transparentem „ONR JEST NAJ-
LEPSZY”, to będziemy co prawda 
zdziwieni, ale nie będziemy mieli kło-
potów interpretacyjnych – pan Marian 
Król (we własnym, a nie związkowców 
imieniu) popiera ONR. Gorzej jak Ma-
rian Król deklaruje poparcie dla ONR 
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jako Przewodniczący ZR NSZZ „Soli-
darność”– już nie jest pewne, czy robi 
to tylko we własnym imieniu. Jeszcze 
gorzej, gdy wspólny marsz i wiec or-
ganizują ONR i ZR „Solidarności”,  
a poczty sztandarowe organizacji 
związkowych mieszają się z transpa-
rentami ONR. Intencja takiej demon-
stracji jest czytelna – pokażmy, że „So-
lidarność” i ONR mają wspólne cele, 
które razem realizują. Nieuprawnione 
nadużycie symboliki związku spra-
wia, że cała regionalna organizacja 
„Solidarności” została włączona we 
wspieranie ideologicznych wyborów 
członków władz związkowych. I to jest 
bardzo niebezpieczne. 

Proszę potraktować ten list jako 
obronę bardzo nam bliskiej, histo-

rycznej tradycji związku. Uwierzcie 
nam, sztandary Niezależnego Sa-
morządnego Związku Zawodowego 
„Solidarność” zasługują na lepsze 
sąsiedztwo niż transparenty ONR  
i flagi kibicowskie.

Wojciech Samoliński
(W latach 1980-81 rzecznik praso-

wy MKZ i ZR Środkowowschodniego 
NSZZ „Solidarność”. Internowany,  
w latach 1985-1990 członek TZR 
Środkowo-Wschodniego „Solidar-
ność”. Za wybitne zasługi w działal-
ności na rzecz przemian demokra-
tycznych w Polsce, za osiągnięcia 
w podejmowanej, z pożytkiem dla 
kraju, pracy zawodowej i społecznej 
odznaczony Krzyżem Komandorskim 

OOP, a także wieloma odznaczeniami 
związkowymi i regionalnymi)

Andrzej Sokołowski
(W roku 1981 członek Prezydium 

MKZ Regionu Środkowowschodniego 
NSZZ „Solidarność”, przewodniczący 
Komitetu Strajkowego WSK po wpro-
wadzeniu stanu wojennego, aresztowa-
ny za działalność związkową na pół roku  
w 1984 r, członek RKK i TZR w la-
tach 1982-1990. Za wybitne zasługi 
w działalności na rzecz przemian de-
mokratycznych w Polsce, za osiągnię-
cia w podejmowanej, z pożytkiem dla 
kraju, pracy zawodowej i społecznej 
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi  
i Krzyżem Komandorskim OOP, a także 
wieloma odznaczeniami związkowymi  
i regionalnymi)

Skierowany do redakcji Biulety-
nu Informacyjnego Zarządu Regio-
nu Środkowowschodniego NSZZ 
„Solidarność” w Lublinie list  Pa-
nów: Wojciecha Samolińskiego  
i Andrzeja Sokołowskiego zawiera 
w sobie opinie i wnioski, które zosta-
ły zbudowane w oparciu o niepraw-
dziwe fakty.

Prezydium Zarządu Regionu 
Środkowowschodniego NSZZ „So-
lidarność” w Lublinie, na posiedze-
niu w dniu 8 listopada 2012 r., przy-
jęło stanowisko, w sprawie szyka-
nowania lubelskich działaczy ONR, 
którzy byli współorganizatorami 
Marszu Niepodległości, jaki z oka-
zji Święta Niepodległości odbył się  
w dniu 11 listopada br. w Warszawie. 
W przyjętym stanowisku Prezydium 
Zarządu Regionu zaprotestowało 
przeciwko praktyce przypisywa-
nia działaczom ONR chuligańskich 
czynów, które to czyny nie tylko 
nie zostały potwierdzone dowodami 
śledztwa, ale od ich popełnienia ofi-
cjalnie zdystansował się sam ONR. 
Praktyka, w której funkcjonariusze 
służb specjalnych przypisują jakiejś 
organizacji nie udowodnione czyny 
i stosują przeciwko jej członkom 

represje, jest sprzeczna z zasadami 
demokratycznego państwa i zasłu-
guje na stanowcze potępienie. NSZZ 
„Solidarność” protestował prze-
ciwko takim praktykom w czasach 
Polski komunistycznej i przeciwko 
takim praktykom będzie protestował 
w czasach Polski demokratycznej.

Konferencja prasowa ONR, jaka 
miała miejsce w dniu 9 listopada 
2012,r. w sali konferencyjnej budyn-
ku należącego do Zarządu Regionu, 
została zorganizowana przez człon-
ków tej organizacji. Zarząd Regionu 
udostępnił jedynie salę na zorgani-
zowanie wspomnianej konferencji.

Organizatorami obchodów 31 
rocznicy wprowadzenia stanu wo-
jennego w Polsce, jakie miały 
miejsce w dniu 13 grudnia 2012 r.  
w Lublinie, był Zarząd Regionu 
Środkowowschodniego NSZZ „So-
lidarność” w Lublinie i Prezydent 
Miasta Lublin. Działacze ONR, 
obok przedstawicieli wielu innych 
organizacji, byli jedynie uczestni-
kami tych obchodów. Żałujemy, że 
Panowie nie wzięli udziału w upa-
miętnieniu tej bolesnej rocznicy. 
Zauważylibyście wówczas cały ich 
przebieg: rekonstrukcję wydarzeń 

z okresu stanu wojennego na Placu 
Litewskim, z aktywnym udziałem 
młodzieży, Koncert Pieśni Niepo-
kornej – młodzież w hołdzie osobom 
represjonowanym i internowanym  
w stanie wojennym, Msza Święta  
w intencji Ojczyzny i Ofiar stanu 
wojennego, po której nastąpiło przej-
ście pod pomnik Błogosławionego 
Kapelana NSZZ „Solidarność”, Ks. 
Jerzego Popiełuszki. Tam, po krót-
kiej modlitwie, złożono kwiaty. Na 
tym zakończyły się uroczystości or-
ganizowane przez Związek i Prezy-
denta Miasta Lublin.

Sugerowany przez autorów li-
stu pogląd, jakoby działacze ONR  
w czasie II wojny światowej dopu-
ścili się zbrodni ludobójstwa i byli 
współsprawcami holocaustu oraz, 
że byli za to po wojnie sądzeni, nie 
znajduje żadnego potwierdzenia 
w faktach historycznych. Owszem 
działacze ONR, podobnie jak żołnie-
rze polskiego Państwa Podziemne-
go, byli sądzeni po wojnie za udział 
w walce z niemieckim okupantem  
i z komunistycznym aparatem re-
presji. Przedstawiony przez autorów 
listu pogląd jest jedynie ich osobistą 

Odpowiedź 
na list skierowany do redakcji Biuletynu Informacyjnego ZR Środkowowschodniego 
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interpretacją wydarzeń z przeszłości 
i roli w nich działaczy ONR.

ONR jest legalną organizacją, 
której działalność nie została w ża-
den sposób ograniczona, bądź praw-
nie zakazana, przez władze polskiego 
państwa z powodu kwestionowania, 
bądź naruszania demokratycznego 
porządku i przepisów obowiązujące-
go prawa. Ma zatem takie samo pra-
wo, jak wiele innych organizacji, do 
zaznaczania swojej obecności w ży-
ciu publicznym naszego kraju. Dzia-
łania ABW zasługują na potępienie, 
ponieważ bez żadnych podstaw 
ograniczają to prawo i przypomina-
ją czasy PRL, gdy komunistyczna 
Służba Bezpieczeństwa dokonywa-
ła represji wobec członków związ-
ku, przed obchodami historycznych 
rocznic, posądzając ich o czyny, któ-

re nie zostały przez nich popełnione, 
ani im udowodnione. I właśnie prze-
ciwko takim praktykom Prezydium 
Zarządu Regionu zaprotestowało  
w stanowisku przyjętym w dniu 8 
listopada 2012 r. U podstaw powsta-
nia Związku legło, szeroko rozumia-
ne, prawo do wolności, także wolno-
ści zrzeszania się i głoszenia swoich 
poglądów oraz poszanowanie praw 
obywateli. Temu jesteśmy wierni.

Autorzy listu, którzy już daw-
no porzucili szeregi NSZZ „Soli-
darność” zapominają, że obrona 
słabych, skrzywdzonych i prze-
śladowanych zawsze była jednym 
z najważniejszych zadań naszego 
Związku i jest nim nadal. Zarząd Re-
gionu Środkowowschodniego NSZZ 
„Solidarność” w Lublinie w ostat-
nich latach wiele razy podejmował, 
bądź inicjował, działania w obronie 

grup społecznych, pracowniczych, 
organizacji, a także zwykłych lu-
dzi, których dotknęły niesprawiedli-
wość, nieuzasadnione represje, czy 
zwykła ludzka krzywda. Reagował 
na przejawy zła i atak na pryncypial-
ne wartości - ostatnio w stanowisku  
z dnia 20 grudnia 2012 roku, potę-
piając skandaliczny akt profanacji, 
jaki miał miejsce w kaplicy Cudow-
nego Obrazu na Jasnej Górze. Robił 
to w poczuciu obowiązku, jaki spo-
czywa na naszym Związku.

Szkoda, że autorzy listu, dekla-
rując swoją bliskość tradycjom „So-
lidarności”, w ostatnich latach nie 
zajęli stanowiska w obronie słabych, 
skrzywdzonych i prześladowanych, 
ani nie poczuli się w obowiązku, aby 
zabrać publicznie głos w takich wła-
śnie sprawach!

Prezydium ZR

Dokończenie ze str. 6

Całe swoje dorosłe życie zwią-
załem z działalnością w Solidarno-
ści. W każdą lipcowo-sierpniową 
rocznicą uświadamiam sobie ile to 
już minęło lat. Za każdym razem też 
wracam do korzeni moich decyzji. 
Za każdym razem, po raz kolejny 
odpowiadam sobie dlaczego jestem  
w ruchu, który wciąż musi o coś wal-
czyć, którego działalność nigdy się 
nie kończy. Ta odpowiedź brzmi: bo 
umiłowałem wolność. Dla wolności 
podjąłem walkę jako bardzo młody 
człowiek i dla wolności dziś pracu-
ję w całkiem innych warunkach, ale 
często walcząc z podobnymi zagro-
żeniami.

Być może wiele osób chciało-
by widzieć w NSZZ „ Solidarność” 
organizację, która koncentrując 
się na prawach pracowniczych za-
mknie oczy na polską rzeczywistość. 
Ja jednak inaczej pojmuję rolę So-
lidarności. Wyrosła ona bowiem 
na wartościach, których obecność  
w życiu musi być bezwzględnie re-
spektowana. Na pewno główną z nich 
jest wolność, także wolność działal-
ności, ale również poszanowanie 
podstawowych zasad demokracji, 
szacunek dla Ojczyzny, tradycji, hi-

storii, pamięci. Dlatego też Solidar-
ność pozostaje strażnikiem takich 
dat i pamięci wydarzeń wolności jak 
“lubelski lipiec”, “polski sierpień”, 
ale też jest strażnikiem pamięci tra-
gedii stanu wojennego. Co roku or-
ganizujemy obchody, w które włącza 
się między innymi Prezydent Miasta 
Lublina, za co jesteśmy mu wdzięcz-
ni. Także w obchody ostatniej roczni-
cy 13 grudnia włączają się również 
różne organizacje. Wbrew temu co 
piszecie Wojtku i Andrzeju, żadnych 
obchodów  Solidarność wspólnie 
z ONR nie organizowała, lecz nie 
wyobrażam sobie, żeby kogokol-
wiek kto chce pamiętać tamte dni, 
kto chce dziś jeszcze pamiętać tra-
gedię grudniowej nocy 1981 roku, 
miałbym ...no właśnie co miałbym? 
Miałbym ich potępiać? Wyganiać? 
Stworzyć przeciw nim bojówki “lep-
szych”? Wbrew Waszym wywodom 
ONR działa w Polsce legalnie i choć 
nie utożsamiam się z wieloma ich ha-
słami, oni utożsamiają się z wieloma 
naszymi. Regularnie przychodzi do 
Zarządu Regionu Solidarność młody 
chłopak z PPS. Przynosi “Robotni-
ka”. Nie wyganiam go, nie szczuję, 
nie nienawidzę. Cieszę się, że młodzi 

Polacy z różnych opcji w Solidarno-
ści widzą ważne środowisko, gwa-
ranta swojej wolności. 

Nie wiem Koledzy dlaczego pró-
bujecie zmieszać działalność mło-
dych ludzi, wśród których wielu za-
pewne pójdzie jeszcze inną drogą, 
z  nazistami i dokonywanymi przez 
nich zbrodniami. Wasza ocena nawet 
w wymiarze historycznym jest nie-
uprawniona. To Polacy, także ci od-
wołujący się do haseł narodowych, 
ponieśli najwyższą ofiarę w walce z 
Niemcami i Sowietami. To oni byli 
wyjątkowo znienawidzeni za swoją 
bezkompromisową walkę o niepodle-
głość. Rozumiem, że coś może Wam 
się nie podobać w moich działaniach, 
ale proszę, nie opluwajcie pamięci  
o tych, którzy zapłacili najwyższą 
cenę za swoją walkę, nie zrównujcie 
ofiar z katami. Nie niszczcie pamię-
ci. Nota bene dziwię się, że z tak ra-
dykalnie historycznie nastawionymi 
poglądami nie protestujecie przeciw 
SLD i ich kolegom wprost nawiązują-
cym do zbrodniczej Komunistycznej 
Partii Polski i jej kontynuatorek PPR 
i PZPR. Dziwię się, że nie stać Was 
na protesty, gdy świętują 22 lipca lub 
wprost naruszają polską konstytucję 

Do Wojtka Samolińskiego i Andrzeja Sokołowskiego
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kpiąc z korzeni naszej państwowości, 
opluwając wartości chrześcijańskie, 
naszą tradycję i wielkie postacie na-
szej historii. Nie protestujecie, gdy 
ich koszulki “przyozdabiają” twarze 
takich zbrodniarzy jak Chce Gueva-
ra czy Lenin.

Dziwię się, że tak szybko za-
pomnieliście, jak łatwo kogoś jest 
nazwać ”bandytą, “chuliganem”, 
“ekstremą”, “terrorystą” tylko po 
to, by go zdezawuować. Dziwię się, 
że nie rozumiecie, że właśnie dzia-
łań naszych istotą jest wspierać po-
krzywdzonych, monitorować mecha-
nizmy, które mogą naruszyć zasady i 
funkcjonowanie demokracji, wywal-
czonej z takim trudem i wielką ofia-
rą. Wybaczcie, zbyt dobrze pamiętam 
ubeckie praktyki, by dziś nie zauwa-
żyć, że pojawiają się tendencje do 
ich powrotu. Uważacie, że wpada-
nie bladym świtem zamaskowanych 
funkcjonariuszy do domu dwudzie-
stolatka, bo może ma jakieś ulotki, 
plakaty czy spray, jest normalne? 
Uważacie, że to jest objaw normal-
nie funkcjonującego państwa? Oczy-
wiście, jeśli przyjmiemy, że ścigamy 
ONR-owskich bojówkarzy z lat 30 

ubiegłego wieku, ale dziś tak się na-
zywa legalnie zarejestrowana orga-
nizacja. Jesteście pewni, że nie mogą 
do niej przystąpić Wasze dzieci, albo 
dzieci Waszych bliskich? Czy jeśli 
przystąpią do ONR, będą terrory-
stami? Nie, podobnie jak nie są dziś 
terrorystami młodzi z SLD, czy na-
wet Ruchu Palikota, do którego jak 
wiecie nie kryję swej niechęci.

NSZZ „Solidarność” Regio-
nu Środkowowschodniego każdego 
dnia realizuje dziesiątki inicjatyw: 
szkoleń (w tym ze środków europej-
skich), obrony pracowników, ak-
cji edukacyjnych i protestacyjnych. 
Jako środowisko ludzi miłujących 
wolność potępiamy objawy jej ła-
mania. I dalej tak będziemy czynić.  
I ja dalej tak będę czynił. Nie dam się 
wmanewrować w rzekome wspiera-
nie nazizmu, antysemityzm, czy jaką-
kolwiek inną zbrodniczą działalność. 
Chciałbym wierzyć, że czasy takich 
manipulacji są daleko za nami. Więk-
szość sporów, jakie toczy NSZZ „So-
lidarność” w lubelskiej rzeczywisto-
ści miedzy władzą a społeczeństwem, 
dotyczy spraw zasadniczych głęboko 
ludzkich, w tym sfery życia rodziny, 

pracy dla młodych. Z tym wiąże się 
także ogromny atak na tradycyjny 
model wartości, jak patriotyzm, walka  
z krzyżem czy publicznym przyznawa-
niem się do wiary w Boga (chrześci-
jaństwa). Myślę, że muszę powiedzieć, 
jak często lęk przed prawdą paraliżu-
je dziś ludzi, którzy boją się takich 
ataków jak ten na mnie. Nie ulegnę 
żadnym naciskom, by Przewodniczą-
cy kłaniał się istniejącym okoliczno-
ściom, nie zauważał tak wielu krzywd, 
nie pamiętał o roli społecznej nauki 
kościoła, jaka legła u podstaw NSZZ 
„Solidarność”. W tej dewizie rodem 
z nauki kościoła kryje się aktualne 
wyzwanie, które stoi przed każdym 
człowiekiem, a także przed społeczeń-
stwem. Dlatego będę upominał się  
o poszanowanie praw obywatelskich, 
będę wspierać słabszych, gdy będą 
obawiali się, że jeden, czy drugi funk-
cjonariusz narusza ich prawa. I będę 
o tym głośno mówić.

Marian Król
(moja działalność jest na tyle 

znana, że nie będę wymieniał moich 
orderów i odznaczeń, czynów etc., 
choć wcale nie chcę przez to Was, 
Wojtku i Andrzeju, urazić) 

 

Tuż	 przed	 Świętami	 Bożego	
Narodzenia,	20	grudnia,	jak	naka-
zuje	tradycja,	połamaliśmy	się	bia-
łym	 opłatkiem	 i	 złożyliśmy	 sobie	
życzenia.	W	spotkaniu	w	siedzibie	
ZR	uczestniczyli	związkowcy,	par-
lamentarzyści,	 samorządowcy,		

a	także	duchowni	z	ks.	biskupem	
Arturem	Mizińskim	na	czele.

Przewodniczący	 Zarządu	 Re-
gionu,	 Marian	 Król,	 powitał	 zgro-
madzonych	gości	i	złożył	obecnym	
życzenia	 świąteczne	 i	 noworocz-
ne.	 Podsumował	 także	 miniony	

rok	 i	 zapowie-
dział,	 że	 regio-
nalna	 „Solidar-
ność”	 nadal	
będzie	 prowa-
dziła	 działania	
mające	na	 celu	
obronę	 praw	
pracowniczych	
i	 zapewnienie	
lepszego	 jutra	
każdemu	z	nas.

Po	 wystą-
pieniach	 za-

Świątecznie w Regionie 
Środkowowschodnim

proszonych	 gości	 i	 wspólnej	
modlitwie,	 zebrani	 złożyli	 sobie	
osobiste	 życzenia,	 łamiąc	 się	
opłatkiem.

Spotkanie	 zakończył	 poczę-
stunek	z	tradycyjnych,	wigilijnych	
potraw.

Agnieszka Kosierb
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W 1855 roku zmarł okrutny 
despota, żandarm połowy Euro-
py, car Mikołaj I. W Królestwie 
Polskim zrodziła się nadzieja, że 
może jego następca da Polakom 
konstytucję i większą autono-
mię, a lud uzyska więcej swobód 
obywatelskich. Nadzieje te szyb-
ko prysły, gdy car Aleksander II  
w 1856 roku, w Warszawie, zapo-
wiedział wyraźnie: żadnej konsty-
tucji, żadnej autonomii, 
żadnych swobód dla Po-
laków. 

Oświadczenie to wy-
wołało silny wzrost na-
strojów rewolucyjnych 
w Królestwie Polskim. 
Buntowali się ucznio-
wie i studenci zmuszani 
do posługiwania się na 
co dzień językiem rosyj-
skim, poddawani ciągłym 
szykanom i represjom za 
byle wykroczenie prze-
ciwko surowym regula-
minom. Niezadowoleni 
byli kupcy i rzemieślni-
cy, gdyż w handlu z Rosją 
obowiązywały wysokie 
cła zaporowe, dławiące 
polski handel, przemysł 
i rzemiosło. Burzyli się 
młodzi mężczyźni, któ-
rzy byli przymusowo 
brani do carskiego woj-
ska na 25-letnią służbę, podczas 
której często musieli przelewać 
krew na odległych frontach za obce 
Polakom ideały. Niespokojna była 
polska wieś, gdyż na zachodzie 
Europy pańszczyzna została znie-
siona kilkadziesiąt lat wcześniej, 
podczas gdy w Królestwie Polskim 
była nadal podtrzymywana przez 
carską administrację. Okrutnym 
prześladowaniom poddawano uni-
tów, zmuszając ich do przechodze-
nia na prawosławie. Surowe repre-
sje dotykały też polskich duchow-
nych, z których wielu popierało 
wolnościowe dążenia narodu.  

W latach 1860-62 doszło w War-
szawie do kilkunastu masowych 
demonstracji ulicznych, w których 
brali udział mężczyźni i kobiety, 
a nawet dzieci. Carskie wojsko 
krwawo je tłumiło: łącznie ponad 
100 osób zginęło, kilkaset odnio-
sło rany, około 2000 aresztowano. 
Wszechwładna carska administra-
cja i policja wzmogły represje, re-
wizje, aresztowania, zsyłki na Sy-

był gen. Aleksander Chruszczow. 
Na całej Lubelszczyźnie carskie 
oddziały liczyły wówczas około 15 
tysięcy żołnierzy. 

W środowiskach patriotycznych 
Warszawy powstały dwa tajne stron-
nictwa polityczne, Białych i Czerwo-
nych. Czerwoni parli do radykalnych 
przemian społecznych i ogólnonaro-
dowego powstania zbrojnego. Biali 
wyznawali politykę bardziej umiar-

kowaną, a podjęcie walki 
zbrojnej z rosyjskim zaborcą 
uzależniali od wsparcia spra-
wy polskiej przez mocarstwa 
zachodnie, głównie Fran-
cję i Anglię. Dla uniknięcia 
błędów powstania listopa-
dowego – spiskowcy już  
w 1861 roku powołali Ko-
mitet Centralny Narodowy, 
który z chwilą wybuchu 
powstania przekształcił się  
w Tymczasowy Rząd Na-
rodowy. Rząd Narodowy 
powołał kilka najważniej-
szych ministerstw, przygo-
tował dekret o uwłaszczeniu 
chłopów, podzielił kraj na 
6 województw i wyznaczył 
dla nich naczelników, któ-
rym miały podlegać lokalne 
władze wojskowe i cywilne, 
przygotował podstawy ustro-
ju politycznego odrodzonej 
Polski. Było to posunięcie 

mądre i dalekowzroczne, gdyż po-
woływało do życia Państwo Pol-
skie. Niestety, Rząd Tymczasowy 
miał małe możliwości wcielenia 
swych planów w życie. Brakowa-
ło funduszy, nie było administracji 
niższego szczebla, zabrakło jed-
nolitego planu działań zbrojnych  
i jednolitego dowództwa, plany Rzą-
du bojkotowały klasy posiadające,  
a chłopi nie przystąpili do powsta-
nia tak licznie, jak się spodziewa-
no. Rząd Narodowy nie otrzymał 
również żadnego wsparcia od na-
szych potencjalnych sprzymie-
rzeńców, Francji, Anglii i Austrii.

„Solidarność” pamięta

Powstanie Styczniowe na Lubelszczyźnie

bir. W całym Królestwie panoszyło 
się około 100 tysięcy carskiego 
wojska, którego najwięcej było  
w Warszawie, ale garnizon lubel-
ski też był spory. Na Lubelszczyź-
nie istniało kilkanaście placówek 
wojskowych: w Lublinie, Zamo-
ściu, Chełmie, Dęblinie, Brześciu, 
Końskowoli, Puławach. Każda pla-
cówka miała co najmniej 2-3 roty 
(kompanie) dobrze wyszkolonego 
i uzbrojonego wojska. Garnizon 
w Lublinie liczył około 7000 żoł-
nierzy stacjonujących w koszarach 
świętokrzyskich (zabudowania 
dzisiejszego KUL), a jego dowódcą 
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W Lublinie było zaprzysiężo-
nych około 700 powstańców, na 
całej Lubelszczyźnie było ich około 
4 tysięcy. Rekrutowali się głównie 
z okolicznych ziemian, studentów 
i mieszczan. W większości byli to 
ludzie młodzi, bez wyszkolenia 
wojskowego, bez broni, nieprzywy-
kli do trudów żołnierskiego życia. 
Mimo to parli do walki z zaborcą, 
zagrzewani modnym wówczas slo-
ganem: drągami zdobędziemy na 
wrogu karabiny, a z pomocą ka-
rabinów zdobędziemy ich działa. 
Młodzieńczy entuzjazm nie pozwa-
lał powstańcom na trzeźwą ocenę 
sytuacji i miał ich wkrótce drogo 
kosztować. Przeciwko sobie mieli 
bowiem wielokrotnie liczniejsze, 
dobrze wyszkolone i uzbrojone car-
skie wojska. 

Nocą z 22 na 23 stycznia 1863 
roku, kiedy ogłoszono wybuch po-
wstania, oddziały powstańcze na 
Lubelszczyźnie, uzbrojone głównie 
w kosy i drągi, dokonały ataków 
na placówki wojsk carskich w Lu-
blinie, Lubartowie, Łukowie, Białej 
Podlaskiej, Kodniu, Kraśniku, Hru-
bieszowie. Te pierwsze wystąpienia 
powstańców były prowadzone dość  
nieudolnie i w większości zakończy-
ły się klęską. 

Mimo to powstańcy nie stra-
cili wiary w zwycięstwo. Za-
miast ataków na garnizony wroga,  
w których nie mieli żadnych szans 
na zwycięstwo, od lata 1863 roku 
przeszli do walki partyzanckiej. 
Dzięki temu mieli możliwość ła-
twego krycia się w terenie, mogli 
też atakować z zaskoczenia mniej-
sze oddziały wroga. Zmiana tak-
tyki pozwoliła powstańcom prze-
prowadzić wiele udanych akcji 
zbrojnych na całej Lubelszczyź-
nie. Jednak zapał, siły i możliwo-
ści działania powstańców stopnio-
wo się wyczerpywały. Z każdym 
dniem było ich coraz mniej, bra-
kowało im amunicji i wyposaże-
nia, wróg natomiast rósł w siłę, 
zdobywał coraz większą przewa-
gę w polu. Późną wiosną 1864 
roku powstanie na Lubelszczyźnie 
praktycznie wygasło.   

Jan Sarzyński

Europejska Inicjatywy Obywatelska

„Zawieszenie Pakietu Klimatyczno-
Energetycznego Unii Europejskiej”

W 2013 roku wchodzą w życie po-
stanowienia unijnego pakietu klima-
tyczno-energetyczego nakazujące pro-
ducentom energii zakup uprawnień do 
emisji dwutlenku węgla. W związku  
z tym Polaków czeka drastyczna pod-
wyżka cen prądu, a polska gospodarka 
może stracić nawet pół miliona miejsc 
pracy w ciągu 7 lat.

Choć wielu wydaje się, że klamka 
już zapadła, możemy się bronić. 
Możliwość taką daje nam 
Europejska Inicjatywa 
Obywatelska – powsta-
ła z inicjatywy Ludwika 
Dorna z Solidarnej Pol-
ski. Pomysł posła wsparli 
przedstawiciele NSZZ So-
lidarność. Do akcji przyłą-
czyli się reprezentanci innych 
polskich central związkowych  
i organizacji pracodawców. Two-
rzą oni tzw. Polski 
Komitet Akcji, 
w skład którego, 
obok przedstawi-
cieli Polski, we-
szli reprezentanci 
6 krajów UE: Austrii, Danii, Grecji, 
Litwy, Rumunii i Wielkiej Brytanii. 
Swój akces do inicjatywy zgłosili tak-
że Węgrzy i Bułgarzy.

Aby doprowadzić do zawieszenia 
pakietu trzeba zebrać co najmniej 
milion podpisów obywateli domaga-
jących się zawieszenia pakietu kli-
matyczno-energetycznego w przy-
najmniej 7 krajach UE. 8 sierpnia 
2012 roku Europejska Inicjatywa 
Obywatelska „Zawieszenie Pakietu 
Klimatyczno-Energetycznego Unii 
Europejskiej” została zarejestrowa-
na przez Komisję Europejską. Od 
tego momentu Komitet Obywatelski 
tej inicjatywy ma 12 miesięcy, aby 
zebrać wymaganą liczbę podpisów.
Przedmiotem inicjatywy jest za-
wieszenie pakietu klimatyczno-
energetycznego UE z 2009 roku  
(z wyłączeniem klauzul dotyczą-
cych efektywności energetycznej) 

oraz dalszych regulacji klimatycz-
nych do czasu podpisania umowy 
międzynarodowej dotyczącej emisji 
CO2 przez największych emitentów 
takich, jak: Chiny, USA i Indie.

Główne cele to:
– zatrzymanie polityki klima-

tycznej UE, marnotrawiącej setki 
miliardów euro na nieefektywne, 
jednostronne działania klimatyczne 

w dobie kryzysu ekonomicznego,
– zatrzymanie „carbon 

leakage”
– eksportu miejsc 

pracy i przedsiębiorstw 
do krajów rozwijają-
cych się, gdzie nie istnie-

ją regulacje klimatyczne,
– obniżenie cen paliw  

i energii, zwiększenie zatrud-
nienia i zmniejszenie „nędzy 
energetycznej”, co zwiększy 

spójność społeczną  
i zmniejszy wy-
kluczenie spo-

łeczne,
– zwiększe-

nie bezpieczeństwa 
energetycznego poprzez umożliwie-
nie państwom członkowskim uży-
wania ich własnych zasobów ener-
getycznych. Podpisy będą zbierane 
zarówno tradycyjnie, jak również 
drogą elektroniczną w całej Europie. 
W Polsce akcję zbierania podpisów 
w zakładach pracy i na ulicach miast 
prowadzą przedstawiciele organi-
zacji związkowych, wchodzących  
w skład Polskiego Komitetu EIO. 

W Regionie Środkowowschod-
nim NSZZ „Solidarność” podpisy 
zbierane są w siedzibie ZR, przy ul 
Królewskiej 3, pok. 33, w Lublinie, 
codziennie od poniedziałku do piąt-
ku, w godz. od 8:00 go 16:00.

Poza tym na stronie internetowej 
www.solidarnosdc.org.pl/lublin są 
dostępne druki do zbierania podpi-
sów. Wypełnione formularze należy 
składać w siedzibie ZR w Lublinie.

www.solidarnosc.org.pl
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Regionalna Sekcja Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”

STANOWISKO NR 2
XIV Kongresu Krajowego Sekretariatu 

Emerytów i Rencistów
w sprawie opieki geriatrycznej w Polsce

Delegaci XIV Kongresu Krajowego Sekretariatu 
Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” wyrażają 
poważne zaniepokojenie stanem opieki medycznej nad 
ludźmi w podeszłym wieku. Polskie społeczeństwo moż-
na śmiało zakwalifikować do tzw. społeczeństw demo-
graficznie starych. Za takie uznaje się społeczeństwo,  
w którym odsetek ludzi powyżej 60 roku życia prze-
kroczył 12%. Ten próg starości Polska przekroczyła już  
w latach siedemdziesiątych XX wieku. Niestety, progno-
zy wykazują, że następuje dalsze przyśpieszenie procesu 
starzenia się społeczeństwa. W Polsce występuje poważ-
ny problem dotyczący opieki nad starymi schorowany-
mi ludźmi, państwo próbuje przerzucić swe obowiązki 
głównie na rodziny. System wsparcia dla seniorów po-
dzielony jest na podsystemy, które nie współdziałają ze 
sobą, a podsystem medyczny wręcz ignoruje istnienie 
seniorów. Stan geriatrii w Polsce jest tragiczny. 

Według krajowego konsultanta ds. geriatrii – prof. 
Tomasza Grodzickiego, mamy w kraju jedynie 684 łóż-

STANOWISKO NR 1
XIV Kongresu Krajowego Sekretariatu 

Emerytów i Rencistów
w sprawie dyskryminacji telewizji Trwam

Delegaci XIV Kongresu Krajowego Sekretariatu 
Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” stanow-
czo protestują przeciwko świadomej dyskryminacji TV 
Trwam, wykluczonej z multipleksu cyfrowego przez Kra-
jową Radę Radiofonii i Telewizji. Decyzja wykluczająca 
TV Trwam była skierowana świadomie i z premedytacją 
przeciwko jedynej katolickiej telewizji i milionom od-
biorców na całym świecie. Łamanie prawa do wolności 
religijnej, to łamanie prawa do swobodnego wyznawania 
wiary, a to oznacza, że łamane są prawa demokracji oraz 
Konstytucji RP. Z całą mocą popieramy starania funda-
cji Lux Veritas o przyznanie miejsca na cyfrowym mul-
tipleksie Telewizji Trwam, bo zapewni to rzeczywisty 
pluralizm mediów w Polsce. Nigdy nie pogodzimy się 
z łamaniem prawa katolików przez polityków rządzącej 
koalicji. Pamiętamy PRL, gdzie wyznawanie wiary było 
powodem szykanowania, a jej wyznawców traktowa-
no jako obywateli drugiej kategorii. Koalicja rządząca 
PO-PSL stosuje te same wzorce państwa totalitarnego, 
ingerując w wolności: słowa, wyznania, przekonań i su-
mienia. Żądamy od władz państwowych poszanowania 
praw katolików i odstąpienia od preferowania wyżej opi-
sanego modelu państwa.

ka na oddziałach geriatrycznych, a zgodnie z wymo-
gami unijnymi powinno ich być co najmniej 7 tysięcy. 
Jest to konsekwencja niedoszacowania procedur geria-
trycznych przez NFZ. Powoduje to niechęć dyrektorów 
szpitali do otwierania specjalistycznych oddziałów, które 
powodowałyby straty finansowe szpitali. Niechlubnym 
przykładem jest Województwo Mazowieckie, w którym 
nie powstał żaden oddział geriatryczny, a w stolicy nie 
ma ani jednego łóżka geriatrycznego. Brakuje lekarzy 
specjalistów, co jest zrozumiałe, skoro w programach 
uczelni medycznych nie przewidziano kierunku leczenia 
ludzi starszych, a zdobywanie specjalizacji jest utrudnio-
ne z powodu nielicznych ośrodków prowadzących ten 
kierunek specjalizacji.

Według krajowego konsultanta, potrzeby sięgają  
w kraju ok. 1,2 tysiąca geriatrów, co przy obecnym sys-
temie i tempie kształcenia możemy osiągnąć za 50 lat.

Słowo „geriatria” nie powinno budzić negatyw-
nych skojarzeń, tym bardziej, że coraz więcej ludzi 
może w dzisiejszych czasach dożyć sędziwego wieku. 
Niedopuszczalne jest piętnowanie bądź ignorowanie 
nieporadności i niesprawności osób starszych. Sędzi-
wy wiek nie może oznaczać wykluczenia, cierpienia  
i samotności.

Domagamy się radykalnych zmian w organizacji  
i poprawie opieki geriatrycznej, jest to nie tylko nakaz 
moralny, ale również obowiązek konstytucyjny, a także 
zobowiązania wobec prawa unijnego.

W przypadku nie podjęcia przez władze RP natych-
miastowych działań w celu gruntownej poprawy opieki 
geriatrycznej w Polsce, zainteresujemy tym problemem 
odpowiednie instytucje unijne.

STANOWISKO NR 3
XIV Kongresu Krajowego Sekretariatu 

Emerytów i Rencistów
w sprawie włączenia do programu 

NSZZ „Solidarność” – jako zadania do realizacji 
– zmian w sposobie waloryzacji emerytur i rent 
(oraz innych świadczeń) przyznanych do 2013 r. 

włącznie

Delegaci XIV Kongresu KSEiR zwracają się do KK  
o włączenie do programu działania NSZZ ”S” jako zada-
nia do realizacji - zmian w sposobie naliczania waloryza-
cji emerytur i rent (oraz innych świadczeń) przyznanych 
do 2013 r. włącznie.

Zmiany te powinny polegać na corocznym waloryzo-
waniu świadczeń przez mnożenie podstawy świadczenia 
według decyzji ustalającej wysokość świadczenia i/lub 
ustalającej na nowo wysokość świadczenia przez ustala-
ną co roku kwotę bazową wyliczaną według zasad obo-
wiązujących przed 2008 r.
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Bogata biografia abp. Ignacego 
Tokarczuka przepełniona jest zma-
ganiami z komunizmem i troską  
o Kościół i naród polski.

Urodził się 1 lutego 1918 r.  
w miejscowości Łubianki Wyższe, 
leżącej w pobliżu słynnego Zbara-
ża opisywanego w Trylogii przez 
Sienkiewicza,  w rodzinie  średnio-
zamożnego gospodarza. W 1937 r. 
wstąpił do seminarium duchownego 
we Lwowie. Naukę w seminarium 
kontynuował w trudnych warunkach 
konspiracji pod okupacją rosyjską  
i niemiecką, i zakończył ją przyję-
ciem święceń kapłańskich w kate-
drze lwowskiej 21 czerwca 1942 r. z 
rąk ks. bp. Eugeniusza Baziaka.

Pracę duszpasterską rozpoczął 
ks. Ignacy we Lwowie, skąd wkrótce 
musiał uciekać przed aresztowaniem 
przez Niemców i wyrokiem śmierci 
wydanym na niego przez UPA. Do 
czasu objęcia biskupstwa w Prze-

myślu, w 1965 r., pracował m.in.  
w Katowicach.

Nominacja biskupia przyszła  
w grudniu 1965 r. i mogła zostać 
zrealizowana dzięki gapiostwu ów-

Już wtedy znany był jako zde-
cydowany przeciwnik komunizmu, 
czego nie krył i czemu dawał wyraz 
swoim działaniem przez cały okres 
biskupiego i arcybiskupiego posłu-
giwania, w latach 1965-1993.

W ówczesnej diecezji przemy-
skiej dostępność świątyń dla wielu 
wiernych była utrudniona z powo-
du znacznych odległości. Dlatego 
jednym z głównych zadań, jakie 
postawił sobie wówczas nowo mia-
nowany biskup przemyski, było wy-
budowanie tylu nowych kościołów  
i kaplic, by wierni mieli do świątyni 
nie więcej niż 4 km.  

Oczywiście taki program nie 
mógł podobać się komunistycznym 
władzom, bo zagrażał realizowanej 
przez nich ateizacji Polaków. Nie 
dawali więc pozwoleń na budowę 
nowych świątyń. Wobec takiego 
stanowiska władz bp Tokarczuk 

Wspomnienie o ks. abp. Ignacym Tokarczuku

Nie negocjuje się z diabłem

czesnego komunistycznego premie-
ra, który nie zgłosił, w wymaganym 
trzymiesięcznym terminie, sprze-
ciwu wobec jego kandydatury. Sa-
krę biskupią przyjął 6 lutego 1966 r.  
w katedrze przemyskiej, z rąk Pryma-
sa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego.

www.radiomaryja.pl

Dokończenie na str. 12

•	 zarejestrowano	nowe	organizacje	związkowe	NSZZ	„S”,
•	 Dział	Rozwoju	pozyskał	w	ubiegłym	roku	1100	nowych	związkow-

ców,
•	 przygotowano	listę	tematów	do	wprowadzenia	na	obrady	WKDS	

m.in.:	 sytuacja	w	Domach	Pomocy	Społecznej,	 ocena	 realizacji	
świadczeń	zdrowotnych,	bezrobocie	i	prywatyzacja	urzędów	pra-
cy,	problem	marginalizacji	Lubelszczyzny	w	polityce	kraju,	polityka	
transportowa	województwa,

•	 wyznaczono	terminy	następnych	posiedzeń	ZR,
•	 porozumienie	podpisane	po	likwidacji	LZPS	nie	jest	przez	zarząd	

przestrzegane	–	będzie	pikieta,
•	 w	ramach	kontynuacji	akcji	stop	67	będzie	zorganizowany	happe-

ning	przed	Bramą	Krakowską	w	Lublinie	w	formie	szopki	nowo-
rocznej	–	28	stycznia	br.,

•	 rozpoczęto	zbieranie	podpisów	pod	europejską	inicjatywą	obywa-
telską	dot.	zawieszenia	Pakietu	Klimatyczno-Energetycznego	UE,

•	 wszystkich	 członków	 i	 sympatyków	 związku	 zaproszono	 na		
II	Bal	Charytatywny,	który	odbędzie	się	2	lutego	br.,	w	hotelu	Luxor		
w	Lublinie	–	przy	okazji	zabawy	będzie	można	–	poprzez	udział		
w	licytacji	–	wesprzeć	potrzebujących.

(RL)

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

10 stycznia 2013

 Czy wiecie, że ...

Większość kryształków śniegu 
jest płaska i ma po sześć ramion.  
W zależności od temperatury, wilgot-
ności i ciśnienia powietrza, powstają 
jednak również inne formy, takie jak 
kolumny, igły, płytki i grudki. 

Przyczyna, dla których sześć nie-
zależnie rosnących ramion kryształu 
przyjmuje identyczny kształt, a jed-
nocześnie żadne dwa kryształki nie 
są identyczne, nie jest jeszcze w peł-
ni zrozumiana. Badania pokazują, że 
proces rośnięcia jest bardzo wrażli-
wy na niewielkie zmiany tempera-
tury i wilgotności. Każdy kryształek 
poruszając się wewnątrz chmury 
przechodzi przez unikalne zmiany 
tych czynników, dlatego kształt każ-
dego jest inny. Jednocześnie sześć 
ramion kryształu podróżuje razem, 
więc natrafia na identyczne warunki 
i rośnie identycznie.

ciekawostki.eu
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Serdeczne	wyrazy	współczucia	i	żalu	

Rodzinie

ŚP. KS. ABP. IGNACEGO TOKARCZUKA 

składają	
Przewodniczący	oraz	Zarząd	Regionu	

Środkowowschodniego	NSZZ	„Solidarność”

odpowiedział budową licznych świątyń bez pozwole-
nia władz. Za rządów bpa Tokarczuka wybudowano ich  
w diecezji przemyskiej 430, prawie wszystkie nielegal-
nie, co jest ewenementem w skali światowej. Nie oby-
ło się bez szykan ze strony ówczesnych rządzących. Na 
księży i świeckich, angażujących się w budowę kościo-
łów i kaplic, nakładano wysokie grzywny. Nie zrażało to 
ani księży, ani wiernych, wiedzieli bowiem, że mogą li-
czyć na pomoc, nie tylko duchową, ale i materialną swo-
jego biskupa. Biskup nie udawał, że o niczym nie wie. 
Przeciwnie, stawał w obronie księży i wiernych, i po pro-
stu płacił za nich grzywny, a komunistycznym władzom 
wprost mówił, że nie zamierza przestrzegać prawa, które 
jest bezprawiem ubranym w szaty prawa. Takie działanie 
budowało silne więzi pomiędzy wiernymi i księżmi oraz 
budowało i umacniało autorytet biskupa. 

Jak wielkim autorytetem cieszył się abp Tokarczuk 
wśród wiernych, świadczy ich postawa wobec oskarżeń 
i oszczerstw,  jakie rzucano wówczas na niego. Gdy pod-
czas procesu morderców ks. Jerzego Popiełuszki rzucono 
na bpa Tokarczuka oskarżenie o współpracę z gestapo, 
pod protestem przeciwko temu oszczerstwu podpisało 
się kilkaset tysięcy osób. 

Taka postawa abp. Tokarczuka nie znajdowała zro-
zumienia wśród niektórych członków episkopatu Polski,  
a nawet hierarchów watykańskich. Skrzętnie wykorzy-
stywały to władze komunistyczne, usiłując poróżnić abp. 
Tokarczuka z innymi polskimi biskupami, a w Watyka-
nie przedstawiać go jako przeszkodę w normalizacji i na-
wiązaniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską 
i Watykanem, i zawarciu konkordatu.

Abp Tokarczuk był jednak nieugięty w swojej posta-
wie i ocenie komunizmu, który uważał za wielkie zło 
i zawsze stosował się do zasady, że nie negocjuje się  
z diabłem.

Czyż dzisiejsi rządzący Polską nie zachowują się po-
dobnie do komunistów, gdy poprzez pisanie donosów  
i interwencje w wyższych instancjach kościelnych, łącz-
nie z Watykanem, próbują „uciszać” niektórych „niepo-
prawnych” duchownych? Niestety, i wśród biskupów 
zdarzają się tacy, którzy w imię poprawnych stosunków 
z władzami skłonni są do daleko idącej spolegliwości 
wobec władzy i eliminowania z kontaktów z wiernymi 
kościelnych „jastrzębi”, czego przykładami są trudności, 
z jakimi spotykają się m. in. ks. Tadeusz Isakowicz-Za-
lewski i ks. Stanisław Małkowski.

Piekącą solą w oku było dla komunistów miesza-
nie się do polityki przez abp. Tokarczuka, a arcybiskup 

„mieszał się do polityki”, bo jak mówił w homilii pogrze-
bowej bp Kazimierz Ryczan z Kielc, „Biskup dokładnie 
wiedział, że Kościół w chwilach zagrożeń narodu musi 
pełnić funkcję opiekuńczą. Aby głosić Chrystusa, musi 
stawać w obronie praw pracowników, inteligencji, chło-
pów, młodzieży. Obrona człowieka staje się zadaniem 
duszpasterza. Zaniechanie obrony godności człowieka, 
sprowadzanego nieustannie do roli narzędzia, jest sprze-
niewierzeniem się Ewangelii. To jest aktualne także dzi-
siaj. Zasłanianie się sloganem, że Kościół nie zajmuje 
się polityką, może być zdradą Ewangelii. Ewangelia  
i wygoda nie idą w parze.”

W ostatnich dniach – po śmierci abp. Ignacego Tokar-
czuka – pojawiło się wiele publikacji na jego temat. W au-
dycji telewizyjnej pt. „Bliżej” red. Jana Pospieszalskiego, 
poświęconej osobie ks. abp. Tokarczuka, wystąpił m.in. 
ks. Krzysztof Zieliński, redaktor miesięcznika diecezji 
warszawsko-praskiej „Idziemy”. Nie dziwi go oskarżanie 
Kościoła, czy poszczególnych duchownych, o mieszanie 
się do polityki, bo „Pan Jezus został skazany na śmierć za 
wtrącanie się do polityki. Kto nazywa się królem, sprze-
ciwia się cezarowi. Jan Chrzciciel poniósł śmierć dlatego, 
że wtrącał się do polityki, skrytykował króla. Warto o tym 
pamiętać, kiedy nas się usiłuje spacyfikować.”

Abp Ignacy Tokarczuk poszedł do Domu Ojca po 
wieczny wieniec chwały 29 grudnia 2012 r. Pochowa-
ny został w archikatedrze przemyskiej 2 stycznia 2013r. 
Żegnały Go tłumy wiernych, a mszę św. pogrzebową 
koncelebrowało 700 księży. Szacunek i cześć oddane  
w ten sposób Wielkiemu Niezłomnemu Pasterzowi Ko-
ścioła Katolickiego jednoznacznie wskazują, że warto-
ści, którym przez całe życie służył i był wierny: głęboka 
wiara, umiłowanie Kościoła, sprzeciw wobec zła, miłość 
Ojczyzny i narodu, są wartościami, którym i my wszy-
scy Polacy, winniśmy być wierni. A On sam i Jego życie 
niech będą nam drogowskazami w naszym życiu.

Sławomir Janicki
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