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Stan	wojenny	 to	 jeden	z	najbardziej	bolesnych	
momentów	 naszej	 historii.	 Bardzo	 trudno	 przeka-
zać	 prawdę	 tamtych	 dni,	 zwłaszcza	 młodym	 lu-
dziom,	 dorastającym	 w	 zu-
pełnie	 innej	 rzeczywistości.	
Dlatego	młodzież	ponadgim-
nazjalna	została	zaproszona	
do	 specjalnie	 przygotowa-
nej	 gry	 miejskiej.	 Ucznio-
wie	otrzymali	 do	wykonania	
wiele	zadań	–	między	innymi	
zdzierali	 plakaty,	 szyfrowali	
wiadomości	 czy	 dostarcza-
li	 paczki	 dla	 osób	 interno-
wanych.	 Oczywiście	 przez	
cały	 czas	 przeszkadzały	 im	

patrole	 ZOMO	
i	 tajni	 agenci,	
w	 których	 role	

wcielili	się	prezydianci	ZR	nasze-
go	 regionu.	 Najlepsze	 drużyny	
otrzymały	nagrody	przygotowane	
przez	lubelski	oddział	IPN-u.

Nie	zabrakło	także	chwili	zadu-
my	i	refleksji.	Świetną	ku	temu	oka-
zją	była	prelekcja	Marcina	Dąbrow-

skiego	i	pokaz	multimedial-
ny	 w	 IPN-nie.	 Tradycyjnie	
na	Placu	Litewskim	zapło-
nął	 krzyż	ze	zniczy	w	hoł-
dzie	 tym,	 którzy	 ucierpieli	
w	 okresie	 stanu	 wojenne-
go.	Podobne	znaki	pamię-
ci	pojawiły	się	 także	przed	
pomnikiem	bł.	 ks.	 Jerzego	
Popiełuszki,	 pod	 Krzyżem	
Wdzięczności	oraz	pamiąt-
kową	 tablicą	 przy	 dawnej	
FSC.	W	tym	ostatnim	miej-
scu	złożone	kwiaty	i	obec-
ność	 uczestników	 stanu	
wojennego	 miała	 znacze-
nie	szczególne	–	nowy	wła-
ściciel	bowiem	planuje	usu-
nięcie	wspomnianej	tablicy	

i	krzyża	wiszącego	na	bramie	zakładu.
Wyjątkowych	wrażeń	dostarczył	zebranym	w	ko-

ściele	 Powiztkowskim	 Koncert	 Pieśni	 Niepokornej.	
Była	to	już	piata,	jubileuszowa	edycja,	organizowane-
go	przez	Regionalną	Sekcję	Oświaty	NSZZ	„Solidar-
ność”,	koncertu.	Młodzież	i	dzieci	ze	szkół	naszego	
województwa	oddały	hołd	ofiarom	stanu	wojennego.	

32. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

„Miejcie nadzieję, nie tę lichą, marną…”
Młodzi ludzie, wcielający się w rolę internowanych, patrole 

ZOMO na ulicach, szlabany i legitymowanie przechodniów – tak 
wyglądał 13 grudnia 2013 r. na ulicach Lublina. Regionalna „So-
lidarność” przypomniała w ten sposób o tragedii, jaka spotkała 
Polaków 32 lata temu.
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Z	wielką	przyjemnością	słuchaliśmy	utalentowanych	
młodych	ludzi,	w	niejednym	oku	zakręciła	się	łza…	
Był	to	bardzo	dobry	sposób	na	przygotowanie	się	do	
wspólnego	przeżywania	Eucharystii.	Modlitwie	prze-
wodniczył	ks.	Zbigniew	Kuzia,	a	homilię	wygłosił	ks.	
Tadeusz	Pajurek.	Wspominał	w	niej	swoje	osobiste	
przeżycia	z	pierwszych	dni	stanu	wojennego,	pod-
kreślając	jak	ważna,	w	każdym	czasie,	jest	jedność		
i	wzajemna	życzliwość.

Uroczyste	 obchody	 zakończył	 przemarsz	 pod	
pomnik	bł	ks.	Popiełuszki	i	złożenie	kwiatów.	

Agnieszka Kosierb
zdj. A.Kosierb i J. Sadowski

Tradycyjnie	 w	 pierwszą	 niedzielę,	 przypa-
dającą	 po	 13	 grudnia,	 odbyły	 się	 uroczystości	
w	 Tarnogrodzie.	 Są	 one	 elementem	 obcho-
dów	 rocznicy	 wprowadzenia	 stanu	 wojennego		
w	Polsce,	a	jednocześnie	wspomnieniem	tragicz-
nej	śmierci	Józefa	Gizy,	górnika	pochodzącego		
z	 Tarnogrodu,	 który	 zginął	 podczas	 pacyfikacji	
kopalni	„Wujek”,	w	grudniu	1981	roku.

15	grudnia	2013	r.	związkowcy	z	regionalnej	„So-
lidarności”,	 rodzina	 i	 przyjaciele	 Józefa	Gizy	 oraz	
mieszkańcy	uczestniczyli	w	uroczystej	mszy	św.,	by	

następnie	 przejść	 na	 cmentarz	 i	 złożyć	 kwiaty	 na	
grobie	zamordowanego	górnika.

Młodzież	 z	 Gimnazjum	 w	 Tarnogrodzie	 przy-
gotowała	widowisko	słowno-muzyczne,	w	hołdzie	
ofiarom	stanu	wojennego,	 szczególnie	górnikom,	
którzy	zginęli	podczas	pacyfikacji	kopalni	„Wujek”.	
Natomiast	 ks.	Henryk	Bolczyk,	były	kapelan	gór-
ników	z	 „Wujka”,	podzielił	się	z	zebranymi	wspo-
mnieniami	i	refleksjami	na	temat	stanu	wojennego	
i	dzisiejszej	rzeczywistości	w	naszym	kraju.

red.
zdj. Jacek Sadowski

Uroczystości rocznicowe w Tarnogrodzie
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Jest już tradycją, że w ramach obchodów 
kolejnych rocznic wprowadzenia stanu wo-
jennego w Polsce w programie pojawia się 
Koncert Pieśni Niepokornej. W tym roku już 
po raz piąty Regionalna Sekcja Oświaty i Wy-
chowania zaprosiła do wysłuchania pieśni  
i piosenek, w hołdzie Ofiarom stanu wojen-
nego, a wykonanych przez utalentowanych 
młodych ludzi z naszego regionu.

Zebrani w kościele Powizytkwskim w Lu-
blinie uczestniczyli w prawdziwej duchowej 
uczcie. Z przyjemnością słuchało się uzdol-
nionej młodzieży, przypominającej znane 
słuchaczom piosenki czy prezentującej cał-
kiem nowe utwory. 

że już czekają na więcej. Liczymy więc, że  
w przyszłym roku także spotkamy się na Kon-
cercie Pieśni Niepokornej. A tych, którzy nie 
byli w tym roku, zapewniam, że koniecznie 
powinni to nadrobić, bo naprawdę warto.

Wykonawcy:
• Franciszek Drążkowski,
• Chór ze Szkoły Podstawowej nr 52 im. 

Marii Konopnickiej w Lublinie, dyrygent 
– Anna Wąsik,

• Chór z Gimnazjum nr 9 im. cc. mjr. Hie-
ronima Dekutowskiego ps. Zapora w Lu-

blinie pod kie-
runkiem Irminy 
Pietraszko,
• Klaudia Du-
dek z I Liceum 
Ogólnokształ-
cącego im. 
Księcia Adama 
Czartoryskiego 
w Puławach,
• N a t a l i a  
i Kaja Pielasz-
kiewicz z Kra-
śnika,
• Martyna Ja-
chacz – uczen-
nica IV klasy 
Szkoły Podsta-
wowej nr 2 im. 

J. Kochanowskiego w Lublinie,
• Zespół „Wiolinki” w składzie  Milena 

Gieroba, Natalia Pieńkowska, Natalia 
Łopuch i Mateusz Obara,

• Maja Wróbel, Katarzyna Gładosz, Anita 
Szałajka oraz Kacper Pytka z Gimna-
zjum nr 1 w Łęcznej,

• Mateusz Turecki, laureat konkursu 
„Diamenty Lublina”.

Agnieszka Kosierb

Koncert Pieśni Niepokornej

Moje serce podbił chór dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 52 w Lublinie . Przejęcie na 
twarzach tych młodych śpiewaków było nie do 
podrobienia. A gdybym miała wskazać wyko-
nawcę, który dostarczył najwięcej emocji, bez 

w ą t p i e n i a 
byłby to Ma-
teusz Tu-
recki, który 
b r a w u r o -
wo wykonał 
utwór „Tan-
go na głos 
o r k i e s t r ę  
i jeszcze je-
den głos”.

Ale to 
moje osobi-
ste odczu-
cia. Wiem, 
że obecni 
uk radk i em 
ocierali łzy 
wzruszenia i 
zapewniali, 
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 Zakończyła się zbiórka darów 
w ramach akcji „Pomóż dzieciom 
przetrwać zimę”. W tym roku w Lu-
bartowie udało się zebrać rekordową 
ilość darów –  2.105,10 kg, w tym 
448,00 kg żywności, 85,80 kg słody-
czy, 22,20 kg chemii, 281,00 kg za-
bawek, 1.171,50 kg odzieży, 91,10 
kg butów oraz 5,50 kg książek.

Lubartowska „Solidarność” 
od kilku lat aktywnie uczestniczy  
w corocznej zbiórce. Od 18 listopada 
do 6 grudnia 2013 roku, dzięki ofiar-
ności mieszkańców miasta i okolic 
oraz zaangażowaniu wolontariuszy, 
zbierano dary dla potrzebujących. 
Akcja organizowana jest od 1992 r., 
a jej celem jest zbiórka produktów 
spożywczych, słodyczy, zabawek  
i odzieży dla rodzin znajdujących się 
w trudnej sytuacji materialnej. 

Dziękujemy wszystkim ludziom 
dobrej woli, którzy wzięli udział  
w tym wyjątkowym wydarzeniu, po-
święcając swój czas, angażując siły  
i środki materialne.  

23 listopada w lubartowskim 
kinie „Lewart” odbył się seans fil-
mowy dla dzieci, pod patronatem 
honorowym Burmistrza Miasta Lu-
bartów. Biletem wstępu na film były 
zabawki i słodycze. 

Serdecznie dziękujemy:
• Małgorzacie Sadurskiej, po-

seł RP,
• Januszowi Bodziackiemu, Bur-

mistrzowi Miasta Lubartów, 
• Annie Bielińskiej, Sekreta-

rzowi Miasta Lubartów, 
• Księżom Proboszczom lubar-

towskich parafii,
• Henrykowi Wójtowiczowi, pre-

zesowi Solbet Lubartów S.A., 
• Marcelowi Trimborn,	 preze-

sowi Roto Frank Sp. z o.o.,
• Markowi Jaszczakowi, preze-

sowi Stella Pack S.A.,
• Markowi i Elżbiecie Warchulak 

z piekarni Marelli hurt-detal, 
• Ewie Biłgoraj, 
• Tomaszowi Marzędzie, pre-

zesowi Przedsiębiorstwa Go-
spodarki Komunalnej,

• Szymonowi Gasiukowi, pre-

zesowi Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej,

• Grzegorzowi Poznańskiemu, 
prezesowi „Społem” PSS 
„Jedność”,

• Markowi Kuli,
• Alicji i Jarosławowi Jedut 

z Zakładu Remontowo-Bu-
dowlanego,

• Krzysztofowi Górskiemu  
i Agencji ochrony „Kepper” ,

• Małgorzacie i Jerzemu Lato 
ze Stacji Kontroli Pojazdów,

• Komendzie Powiatowej Poli-
cji w Lubartowie,

• Komendzie Straży Pożarnej 
w Lubartowie,

Frank Sp. z o.o., Spółdziel-
ni Mieszkaniowej, Oświacie  
i Pomocy Społecznej, R.C.Z., 
SPZOZ Lubartów,

• l u b a r t o w s k i m  s z k o ł o m  
i przedszkolom

za serce, zaangażowanie i wszel-
ką pomoc, niezbędną do skutecznego 
i sprawnego przeprowadzenia akcji.

Dziękujemy mediom: redakcji 
Lubartów24, telewizji Kanał S, Lu-
bartowiakowi, MM Lubartów, Ra-
diu Lublin i TVP Lublin, RMF Fm, 
Radiu Eska, Gazecie Wyborczej, 
Kurierowi Lubelskiemu, portalowi 
Onet.pl.

Szczególne podziękowania nale-
żą się wspaniałym wolontariuszom: 

Marioli Gąsior, Dawidowi Korze-
niowskiemu, Januszowi Szymona, 
Sylwii Charlińskiej, Andrzejowi Ko-
siorowi, Barbarze Kowalskiej, An-
nie Kałużnej, Marii Kozak, Joannie 
Góźdź, Justynie Dudzik, Andżelice 
Zalewskiej, Przemkowi Kuralowi, 
Katarzynie Płaszczewskiej, Anecie 
Wysok, Milenie Habros, Katarzynie 
Iwanek, Danucie Mróz, Leszkowi  
i Aleksandrze Berger, Agacie Teter, 
Justynie Wasilewskiej, Katarzynie 
Bronisz, Zbigniewowi Roli, Kami-
lowi Kołodyńskiemu, Katarzynie Si-
dor, Juli Purc, Juli Adamek, Amelii 
Kanarek, Agnieszce Piechocie, Do-
minice Najda, Zuzannie Sych, Kata-
rzynie Słomka, Karolinie Dudziak, 
Karolinie Twardowskiej, Klubowi 
Aktywnych Art-Fit Lubartów, Emi-
lowi Wasilewskiemu, Idze Piechota, 
Piotrowi Karczewskiemu, Jakubowi 
Saganowi, Mateuszowi Woźniako-
wi, Konradowi Bielakowi, Natalii 
Król, Michałowi Kowalczykowi, Na-
talii Matyjaszczyk, Julii Rusinek, Ali-
cji Kudlo, Izabeli Szczygieł, Katarzy-
nie Ozon, Angelice Mucha, Domini-
ce Trojak, Natalii Domin, Dominice 
Czekierda, dzięki którym tegoroczna 
akcja przebiegała sprawnie. 

Zebrane dary zostały rozdzielone 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Lubartowie.

Józef Małyska, 
szef sztabu i pełnomocnik akcji

"Pomóż dzieciom przetrwać zimę" w Lubartowie

• Aleksandrowi Wolińskiemu,
• Małgorzacie Gryglickiej-

Szczepaniak, dyrektor LOK 
oraz pracownikom kina „Le-
wart”,

• firmie „Wibro”,
• mieszkańcom „Nowodwór” 

Piaski,
• Fundacji Dzieciom z Lublina,
• Urzędowi Skarbowemu  

w Lubartowie,
• Ewie Bronisz z Punktu Han-

dlowo-Gastronomicznego 
„Embro”,

• restauracjom „Iluzja” i „Zgo-
da”, 

• Organizacjom Zakładowym 
NSZZ „Solidarność” w Sol-
bet Lubartów S.A., Roto 
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Pod	koniec	 listopada	Leszek	
Rudziński,	 zatrudniony	 w	 Lu-
belskich	Liniach	Autobusowych,	
otrzymał	 wypowiedzenie	 z	 pra-
cy.	 Związkowcy	 natychmiast	
stanęli	 w	 obronie	 niesłusznie	
zwolnionego	 działacza,	 dając	
marszałkowi	 Województwa	 Lu-
belskiego	 –	 odpowiadającemu	
za	państwowego	przewoźnika	–	
czas	na	wyjaśnienie	z	prezesem	
spółki	 zaistniałej	 sytuacji.	 Nie-
stety,	 na	 wysyłane	 do	 marszał-
ka	 pisma	 i	 stanowiska	 nie	 było	
żadnego	 odzewu.	 W	 związku		
z	 tym	 Zarząd	 Regionu	 Środko-
wowschodniego	NSZZ	 „Solidar-
ność”	 podjął	 decyzję	 o	 pikieto-
waniu	 Urzędu	 Marszałkowskie-
go.	Związkowcy	chcą	w	ten	spo-

zła.	 Przewod-
niczący	 Le-
szek	 Rudziń-
ski,	 pracujący		

Przywrócić przewodniczącego do pracy!
Lubelska „Solidarność” rozpoczęła 17 

grudnia 2013 r. akcję protestacyjną w obro-
nie zwolnionego z art. 52, przewodniczącego 
Organizacji Związkowej przy PKS „Wschód” 
w Lublinie.

w	 tej	 firmie	 od	
31	lat,	niejedno-
krotnie	 zwracał	
się	zarówno	do	
marszałka,	 jak	
i	 innych	 orga-
nów,	 w	 trosce		
o	 dobro	 swo-
jego	 zakładu	
pracy.	 Za	 to	

został	 dyscyplinarnie	 zwolniony		
z	pracy.

7	 stycznia	 br.	 związkowcy	
uczestniczyli	 w	 nadzwyczajnym	
posiedzeniu	Sejmiku	Wojewódz-
twa	Lubelskiego,	dotyczącym	sy-
tuacji	w	transporcie	publicznym.	

Wnioski,	 z	 tego,	 co	 można	
było	 usłyszeć	 na	 sali	 obrad,	
nie	 są	 jednak	 optymistyczne.	
Przede	wszystkim	ani	marsza-
łek	 naszego	województwa,	 ani	
zarząd	 nie	 czują	 się	 odpowie-
dzialni	za	wydarzenia	w	Lubel-
skich	 Liniach	 Autobusowych.	
Jest	 to	 tym	 bardziej	 niepoko-
jące,	 że	 to	 właśnie	 Samorząd	
Województwa	 Lubelskiego	
jest	właścicielem	trzech	PKS	–		
w	 Biłgoraju,	 Zamościu	 i	 Mię-
dzyrzecu	 Podlaskim.	 Trzy	 ko-
lejne	 –	 PKS	 Włodawa,	 PKS	
Hrubieszów	 i	 Lubelskie	 Linie	
Autobusowe	 –	 kontroluje	 po-
przez	 grupę	 kapitałową	 Lubel-
skie	Dworce	S.A.

Również	 pro-
blem	 zwolnionego	
działacza,	objętego	
szczególną	 ochro-
ną,	 nie	 doczekał	
się	 żadnego	 kon-
kretnego	 stanowi-
ska.	 Na	 pytania,	
dotyczące	wydania	
ponad	 40	 mln	 zł,	
jakie	PKS	otrzymał	
od	urzędu,	 też	 nie	
otrzymaliśmy	 od-
powiedzi.

sób	zwrócić	uwagę	
społeczeństwa	 na	
łamanie	 prawa,		
a	jednocześnie	na-
kłonić	władze	woje-
wództwa	 lubelskie-
go	 do	 zajęcia	 się	
sytuacją	w	PKS-ie.	

Nie	 jest	 tajem-
nicą,	 że	 sytuacja	
lubelskiego	 prze-
woźnika	 od	 daw-
na	 jest	 co	 najmniej	
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W	związku	w	tym,	zebrani	na	posiedzeniu	
Zarządu	Regionu	związkowcy,	podjęli	decy-
zję	o	kontynuacji	protestu.	Zakończy	się	on		
w	momencie	 przywrócenia	 Leszka	 Rudziń-
skiego	do	pracy.	Aby	nie	być	gołosłownymi,	
członkowie	ZR,	po	obradach	8	stycznia	br.,	
przeszli	 z	pikietą	pod	Urząd	Marszałkowski	
w	Lublinie.

Jak	podkreśla	przewodniczący	ZR	Środko-
wowschodniego	NSZZ	„Solidarność”,	Marian	
Król,	 akcja	 zakończy	 się	 w	 momencie,	 gdy	
wyrzucony	z	pracy	związkowiec	wróci	do	fir-
my.

Agnieszka Kosierb

Zebranych	na	tegorocznym	
spotkaniu	 opłatkowym	 w	 Re-
gionie	 Środkowowschodnim	
czekało	 wiele	 niespodzianek.	
Przede	 wszystkim	 nagrodzeni	
zostali	laureaci	konkursu	„Pra-
codawca	 fair	 play”	 wojewódz-
twa	 lubelskiego.	Kapituła	kon-
kursowa,	 której	 przewodniczył	
Prorektor	ds.	Studenckich	Poli-
techniki	Lubelskiej,	dr	hab.	inż.	
Andrzej	WAC-WŁODARCZYK,	
prof.	 PL,	 tytuł	 „Pracodawcy	
fair	 play”	 przyznała	 Lubelskiej	
Spółdzielni	 Spożywców	 „Spo-
łem”.	Ponadto	wręczono	 jesz-
cze	pięć	wyróżnień.

Obecny	na	spotkaniu	ks.	biskup	Artur	Miziński	otrzymał	medal	
BENE	MERITUS,	który	jest	przyznawany	osobom	szczególnie	
zasłużonym	w	pracy	na	rzecz	NSZZ	„Solidarność”.	Odznaczono	
także	zasłużonych	dla	naszego	związku	działaczy.

Nie	zabrakło	także	tradycyjnej	wspólnej	modlitwy,	łamania	się	
opłatkiem	i	ciepłych	życzeń.	

Agnieszka Kosierb

Mamy „Pracodawców fair play”!

Obywatelski projekt, zakazujący pracy 
w placówkach handlowych w niedzielę, 
przygotowany przez Komitet Inicjatywy 
Ustawodawczej „Wolna Niedziela”, trafił 
do Sejmu. Zebrano pod nim 114 tys. pod-
pisów.

Zdaniem autorów projektu obecne 
ustawowe gwarancje otrzymania za pracę  
w niedzielę innego dnia wolnego od pracy 
nie są wystarczającą rekompensatą. Nie 
zapewniają bowiem zatrudnionym w han-
dlu możliwości integracji z rodziną w nie-
dzielę, która w tradycji polskiej jest dniem 
świętym i rodzinnym. Dodatkowo oceniają, 
że zakaz pracy w placówkach handlowych 
w niedzielę przyniesie bardzo korzystne 
skutki. Przyczyni się do ożywienia cen-
trów miast, wpłynie na szersze korzystanie  
z ofert kulturalnych, wypoczynkowych. 

Za nieprawdziwy uważają argument, 
że zakaz pracy w placówkach handlowych 
w niedziele spowoduje wzrost bezrobocia. 
Zaznaczają, że obowiązujący kodeks na-
kłada na pracodawcę obowiązek dania pra-
cownikowi dnia wolnego za przepracowa-
ną niedzielę, a więc i tak pracuje on przez 
maksymalnie sześć dni w tygodniu.

W Sejmie na rozpatrzenie czeka również 
poselski projekt zakładający zakaz pracy  
w placówkach handlowych w niedziele, 
pod którym podpisali się posłowie PiS, PO, 
PSL i SP.

źródło: www.solidarnosc.org.pl

Z  KOMISJI  
KRAJOWEJ

Niedziela 
bez zakupów!
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Drogiemu	Koledze

Stanisławowi Żurkowi
głębokie	wyrazy	współczucia	z	powodu	śmierci

MAMY
składają	

Koleżanki	i	Koledzy	
z	Regionalnej	Sekcji	Oświaty	i	Wychowania	

NSZZ	„Solidarność”

Kierując się troską o dobro przyszłych pokoleń, w po-
czuciu odpowiedzialności za prawidłowy rozwój dzieci 
i młodzieży, Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowa-
nia NSZZ „Solidarność” sprzeciwia się wprowadzaniu 
do szkół i placówek oświatowych szkodliwych treści 
promujących ideologię gender.

Niedopuszczalne jest wykorzystywanie systemu 
oświaty w Polsce do szerzenia treści, zacierających róż-
nice między kobietą i mężczyzną, wprowadzanych nawet 
na poziomie przedszkola. Zagrożenia te potwierdzają 
wyniki badań, przeprowadzonych m.in. na Uniwersyte-
cie Harvarda, które wykazały, że brak pewności tożsa-
mości płciowej u dzieci poniżej 11 roku życia zwiększa 
prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości 
w ich rozwoju seksualnym, psychicznym i fizycznym  
i może doprowadzić do nieusuwalnych obciążeń psychi-
ki traumatycznymi zaburzeniami.

Rada Sekcji Krajowej przypomina, że w misję za-
wodu nauczyciela wpisany jest obowiązek zapewnie-
nia uczniom i wychowankom bezpieczeństwa nie tylko  
w sferze fizycznej, ale także psychicznej i emocjonalnej. 
Rodzice powierzając nauczycielom swoje dzieci mają 
prawo oczekiwać, że treści przekazywane w szkole nie 
będą naruszały ich praw zagwarantowanych w art. 18, 47 
i 48 Konstytucji RP.

Rada Sekcji Krajowej apeluje do rad pedagogicz-
nych, by działając zgodnie z kompetencjami wynikają-
cymi z ustawy o systemie oświaty, nie wyrażały zgody 
na wprowadzanie w szkołach i placówkach oświatowych 
zajęć promujących ideologię gender.

W imieniu Rady SKOiW NSZZ „S”
Ryszard Proksa

Przewodniczący SKOiW NSZZ „S”

STANOWISKO
Rady Sekcji Krajowej Oświaty  

i Wychowania NSZZ „Solidarność”
w sprawie ideologii gender

„Zakazana Historia” to 
autorska seria wydawnicza 
prowadzona przez Leszka 
Pietrzaka, poświecona hi-
storii XX wieku. 

„Tylko prawda jest cie-
kawa” mawiał Józef Mac-
kiewicz. Leszek Pietrzak 
pokazuje nieznane wydarze-
nia z polskiej historii. Z ko-
lei wiele tych, które wydają 
się być znane, przedstawia  
w nowym świetle. Dokonu-
je też interpretacji wydarzeń  
z historii powszechnej Europy i Świata, które miały duże 
znaczenie dla naszego kraju. Wiele jego tekstów dotyczy 
tego, co dzisiaj nazywamy polityką historyczną. 

Autor często pokazuje, jak na historię XX wieku pa-
trzą Rosjanie, Niemcy i obywatele krajów Europy Za-
chodniej. Autor jest historykiem, analitykiem. Jego „za-
kazane historie” przeznaczone są dla każdego odbiorcy. 
Można je czytać wszędzie, podane są bowiem w sposób 
skondensowany, przejrzysty i ciekawy. Właśnie ukazał 
się VI tom zakazanych historii, w którym jest wiele cie-
kawych tekstów, zwłaszcza o powojennym, antykomu-
nistycznym podziemiu w Polsce. Jeden z nich dotyczy 
naszego regionu – Puław i okolic. To tekst autora o bi-
twie „Orlika” w Lesie Stockim z siłami UB i NKWD w 
maju 1945r. W poprzednim tomie „Zakazanych Historii” 
(tom V) autor opisał akcję oddziału „Orlika” na PUBP 
w Puławach, w kwietniu 1945r. Krótko mówiąc, w „Za-
kazanych Historiach” są też historie z naszego regionu.

„Zakazana Historia” Leszka Pietrzaka jest do na-
bycia pod adresem: http://polskaksiegarnianarodo-
wa.pl/pl/p/Zakazana-historia-4/169

LESZEK PIETRZAK – 
ZAKAZANA HISTORIA

Pielgrzymka na święto 
Miłosierdzia Bożego

Zapraszamy do udziału w pielgrzymce 
do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 

w Łagiewnikach, w dniu 27 kwietnia 2014 r. 
(dzień kanonizacji bł. Jana Pawła II). 

Koszt wyjazdu 47 zł.
Wyjazd ze Świdnika – godz. 4:00

Wyjazd z Lublina – godz. 5:00
Szczegółowe informacje oraz zapisy 

pod nr tel. 790 291 877 lub 885 125 263


