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Podobnie jak w ubiegłym tygodniu, związkowcy  
z „Solidarności” wyszli 21 maja na ulice Lublina, by za-
manifestować swoje niezadowolenie z decyzji w sprawie 
zmian w systemie emerytalnym. Pikietujący przeszli pod 
biura posłów PO, RP i PSL. Nieśli ze sobą tabliczki ze 
zdjęciami posłów, którzy poparli wniosek o przedłużenie 
wieku emerytalnego.

– Żyjąc z naszych podatków oszukali nas. W trakcie 
kampanii przedstawiciele PO zapowiadali zmiany, ale 
przyjazne dla ludzi. Rząd zlekceważył również 2 mln pod-
pisów tych, którzy chcieli referendum w sprawie zmian 
systemu emerytalnego. Będziemy o tym przypominali – 
mówił Marian Król, szef lubelskiej „S”. Akcja NSZZ 
„Solidarność” ma na celu informować o tym, kto głoso-
wał za zmianami emerytalnymi. W trakcie pikiety związ-
kowcy rozdawali także ulotki, na których są podobizny 
posłów PO, PSL i RP.

Jak podkreślał Marek Wątorski, zastępca przewodni-
czącego ZR, podnoszenie wieku emerytalnego nie likwi-
duje problemu. W naszym kraju potrzeba rozwiązań sys-
temowych, tworzenia miejsc pracy, dzięki czemu więcej 
składek będzie wpływało do ZUS.

Związkowcy zapowiedzieli, że taka akcja będzie po-
wtarzana co tydzień, aż do odwołania. Ponadto lubelska 
„S” zapowiada pikiety także pod biurami poselskimi  
w miastach powiatowych województwa.

Agnieszka Kosierb

Lubelska „Solidarność” na ulicach
Trwają protesty „Solidarności” po decyzji 

parlamentarzystów o podniesieniu wieku eme-
rytalnego. Oprócz centralnych akcji, organizo-
wane są także lokalne manifestacje.
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A	okazja	była	nie	byle	jaka.	Już	II	Rodzinny	Rajd	
Rowerowy.	Organizatorzy	–	Urząd	Miasta	Lublin,	
NSZZ	 „Solidarność”	 Region	 Środkowowschodni,	

II Rodzinny Rajd Rowerowy „Lublin z rodziną”

Rowerem nad 
zalew

Wojewódzki	Ośrodek	Ruchu	Drogowego	i	lubelska	
policja	–	zaprosili	lubelskie	rodziny	do	wspólnego,	
aktywnego	wypoczynku.

Kilkuset	 rowerzystów,	 w	 samo	 południe,	 wy-
ruszyło	 na	 swoich	 dwóch	 lub	 czterech	 kółkach	
na	podbój	Lublina	 i	okolic.	Cykliści	pokonali	 trasę		
z	 centrum	miasta	 nad	Zalew	Zemborzycki,	 a	 naj-
wytrwalsi	objechali	jeszcze	zbiornik	wodny	dookoła.

Mali i duzi, wszyscy, którzy kochają rowery, 
stawili się w niedzielę, 20 maja, na Placu Litew-
skim w Lublinie.

Po	wysiłku	fizycznym	można	było	miło	spędzić	
czas	 na	 pikniku	 przy	 występach	 zespołów	 arty-
stycznych.	Najmłodsi	dzielnie	walczyli	w	 licznych	
konkursach,	a	sponsorzy	postarali	się	o	słodki	po-
częstunek.	 Wśród	 wielu	 atrakcji	 była	 możliwość	
sprawdzenia	 swoich	 umiejętności	 kolarskich	 na	
torze	przeszkód,	a	także	poznanie	zasad	udziela-
nia	pierwszej	pomocy.

Wszyscy,	którzy	wzięli	udział	w	rajdzie	bawili	się	
świetnie,	pogoda	była	piękna,	a	humory	dopisywa-
ły.	Tych,	którzy	przegapili	rajd	w	niedzielę,	już	teraz	
zapraszamy	za	rok!

Agnieszka Kosierb
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Kilkutysięczna grupa przedstawicieli „Soli-
darności” przybyła do stolicy, by przekonać 
prezydenta RP o konieczności odrzucenia 
uchwalonych przez parlament zmian emery-

jekty ustaw przygotowane przez NSZZ „Soli-
darność: w sprawie podwyższenia płacy mini-
malnej, o pracy tymczasowej i tzw. umowach 
śmieciowych.

Manifestacja przebiegała bardzo spokojnie, 
zakończyła się wspólnym odśpiewaniem hym-
nu. Z naszego regionu do Warszawy pojechała 
grupa ponad 300 związkowców, z przewodni-
czącym Marianem Królem na czele.

Tego samego dnia obradowała w Warsza-
wie także Komisja Krajowa, która dyskutowa-

Pikieta pod Pałacem Prezydenckim w Warszawie

Emerytury u prezydenta
„Solidarność” kontynuuje protest  

w sprawie zmian w systemie emerytal-
nym. Po przegłosowaniu ustawy przez 
sejm i senat, trafiła ona na biurko pre-
zydenta. Stąd obecność związkowców, 
24 maja br., pod Pałacem Prezydenckim  
w Warszawie.

talnych. Z głową państwa spotkała się dele-
gacja związkowców, z przewodniczącym Pio-
trem Dudą na czele. Po wizycie w Pałacu Pre-
zydenckim szef „Solidarności” powiedział, że 
Bronisław Komorowski od razu nie podpisze 
ustawy o podwyższeniu wieku emerytalnego. 
Prezydent stwierdził również, że zdaje so-

bie sprawę, 
iż zmiany są 
trudne i bu-
dzą emocje, 
ale będzie się 
starał, aby 
to był począ-
tek dyskusji  
o reformo-
waniu innych 
o b s z a r ó w, 
które potrze-
bują zmian.

Szef „So-
l idarnośc i ” 
p r z e k a z a ł 
prezydento-
wi petycję 
oraz 3 pro-

ła o dalszych planach dotyczących protestów. 
Przewodniczący Zarządów Regionów z miast, 
w których odbędą się mecze EURO 2012, 
przedstawiali swój punkt widzenia. Ostatecz-
nie zdecydowano, że KK nie odniesie się do 
apeli o nieorganizowanie protestów w czasie 
Euro. – Związek na czas Euro nie zawiesza 
swojej działalności – mówił Piotr Duda – Ale 
pamiętajmy, że nasze protesty mają być 
uciążliwe dla władzy, a nie dla społeczeństwa, 
czyli m.in. kibiców. Wszystko więc wskazuje 
na to, że czekają nas kolejne manifestacje  
i akcje protestacyjne.

Agnieszka Kosierb
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Po wspólnym przemarszu uczestnicy spo-
tkali się na placu Medycznego Studium Za-
wodowego. „Poprzez obchody chcemy zama-
nifestować prawo osób niepełnosprawnych 

ślając, że potrzebne są wspólne działania 
miasta, powiatu i gmin.

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawno-
ścią Intelektualną to także okazja do zwróce-
nia uwagi na niski poziom zatrudnienia w tej 
grupie. Według szacunków PEFRON spośród 
ok. 150 tys. osób niepełnosprawnych intelek-
tualnie, pracuje ok. 20 proc.

Swoje podziękowania za codzienną pracę 
z niepełnosprawnymi, na ręce pani dyrektor, 
złożyli Stanisław Schodziński, Wicestarosta 
Biłgorajski oraz Janusz Rosłan, Burmistrz 
Biłgoraja. List gratulacyjny od Wójta Gminy 
Biłgoraj odczytał jego doradca, Wojciech 
Dziduch.

Biłgoraj

DZIEŃ GODNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W środę, 16 maja, już po raz 6 odbył się Powiatowy Dzień Godności Osób z Niepełnospraw-

nością Intelektualną. Obchody rozpoczął kolorowy korowód ulicami Biłgoraja, opiekunów wraz  
z podopiecznymi.

do nauki, pracy, miłości, podróżowania, czy-
li normalnego życia. Pomimo wielu pozytyw-
nych zmian, często jeszcze osoby niepełno-
sprawne spotykają się z brakiem zrozumie-
nia i akceptacji” – mówiła Marzena Kopacz, 
dyrektor Zespołu Szkolno-Rewalidacyjnego. 
Przyznała, że największe problemy mają 
osoby niepełnosprawne zaraz po ukończe-
niu szkoły. „Wtedy spotykają się z brakiem 
akceptacji i są spychane na margines życia. 
Brak możliwości znalezienia pracy powoduje 
złą sytuację materialną takich osób” – stwier-
dziła dyrektor. Zwróciła również uwagę na 
problem dowozu dzieci do szkoły, podkre-

Po oficjalnej części rozpoczęły się wystę-
py artystyczne osób z domów pomocy spo-
łecznej oraz szkół specjalnych. Na scenie 
prezentowały się grupy teatralne, muzycz-
no-wokalne, taneczne oraz recytatorskie.  
Na wszystkich uczestników obchodów czeka-
ła gorąca kawa i herbata, można było zjeść 
przepyszne ciasta oraz wyśmienite kanapki ze 
smalczykiem i ogórkiem kiszonym.

Organizatorzy dziękują sponsorom, dyrek-
tor DPS w Teodorówce Beacie Tokarskiej oraz 
pracownikom DPS – Adamowi Kazerze i Woj-
ciechowi Zbiegieniowi za pomoc w przygoto-
waniu Dnia Godności.

Dominika Blask
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Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność”

Walne Zebranie Delegatów Sekcji Oświa-
ty i Wychowania było okazją do dyskusji nad 
bieżącymi problemami w polskiej szkole. 11 
czerwca br. zebrali się przedstawiciele związ-
kowców lubelskiej oświaty, by podsumować 
działania ostatniego roku i podjąć plany na 
kolejny. Oczywiście najwięcej emocji wywo-
łała bieżąca sytuacja w szkołach.

Walne Zebranie Delegatów RSOiW

Kolejny rok pod znakiem protestów

nych akcji protestacyjnych. Związkowcy chcą 
rozmawiać o ewentualnych zmianach w kar-
cie, ale dopiero po opublikowaniu wyników 
badań, które mają pokazać, jak wygląda rze-
czywisty czas pracy nauczycieli. Ponadto pla-
nowane są duże akcje protestacyjne, wspól-
nie z pozostałymi centralami związkowymi, 
ale szczegóły tych działań znane będą po 20 
czerwca. Przyczyną tych działań są zmiany  
w systemie oświaty, które skutkują obniże-
niem jakości kształcenia, a także zwolnie-
niami nauczycieli. W samym tylko lubelskim 
optymistyczne prognozy zakładają, że pracę 
straci ponad 500 pedagogów.

W dyskusji wziął udział, obecny na WZD, 
przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty, Ry-
szard Proksa, który podkreślał, jak ważne 
jest wspólne, solidarne działanie.

Teresa Misiuk, przewodnicząca RSOiW, 
zwróciła z kolei uwagę na fakt, że środowisko 
nauczycielskie jest podzielone i niezorganizo-
wane. Dlatego tak trudno jest mu przeciw-
stawić się  złym zmianom, wprowadzanym 
przez rządzących.

Na konferencji prasowej poruszony został 
temat zmian w karcie nauczyciela i planowa-

Dlatego potrzebne jest zdecydowane dzia-
łanie na masową skalę – podkreślała Teresa 
Misiuk, przewodnicząca RSOiW.

Szczegółowa relacja oraz dokumenty przy-
jęte na WZD zamieszczone będą w kolejnym 
numerze Biuletynu.

Agnieszka Kosierb
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Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność”

22 maja odbyło się posiedzenie 
Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki 
i Młodzieży. Jedynym punktem po-
rządku obrad było wyrażenie opinii 
ws. wniosku o votum nieufności dla 
Krystyny Szumilas, minister edu-
kacji narodowej. Sekcję Krajową 
Oświaty i Wychowania NSZZ „So-
lidarność” reprezentowali Ryszard 
Proksa, Halina Kurpińska i Teresa 
Misiuk.

Wniosek o odwołanie ministra 
edukacji narodowej, z którym warto 
się zapoznać, przygotowany przez 
KP PiS, zawiera solidne umotywo-
wanie zawierające się w 23 punk-
tach. Prezydium naszej Sekcji, po 
dogłębnej analizie w/w dokumentu 
stwierdziło, że wszystkie punkty 
uzasadnienia odzwierciedlają obec-
ną, bardzo trudną, sytuację w szko-
łach i placówkach oświatowych.

Posiedzenie Komisji rozpoczę-
ło się od przedstawienia wniosku, 
czego dokonał pan poseł Sławomir 
Kłosowski. Żałuję, że nie mam ta-
lentu literackiego, który pozwoliłby 
mi oddać w pełni to bogactwo lekce-
ważących, ośmieszających min, ge-
stów oraz głosów posłów z rządzącej 
koalicji w trakcie wystąpienia wnio-
skodawcy. A jednocześnie cały czas 
pełna kontrola ich obecności, bo 
przecież w perspektywie ważne gło-
sowanie. Następnie głosu udzielono 
pani minister. Tą częścią posiedze-
nia komisji byliśmy szczególnie za-
interesowani i ciekawi wyjaśnień ze 
strony MEN. I tu zaskoczenie. Pani 
minister nie podjęła merytorycznej 
debaty i ustosunkowała się tylko do 
3 punktów z uzasadnienia (wniosko-
dawcy ocenili to, jako uznanie ich 
racji w 20 punktach). Odpowiedzia-

ła, że w sprawie 6-latków już w szó-
stym dniu urzędowania przygotowa-
ła projekt przesuwający ten obowią-
zek, że wszystkie akty wykonawcze, 
czyli rozporządzenia, ukazują się na 
czas i w związku z tym i dyrektorzy,  
i organy prowadzące mogą spokojnie 
przygotowywać organizację nowego 
roku szkolnego, w szkołach ponad-
gimnazjalnych również!!!!!!!!!!!!!!. 
Usłyszeliśmy także, że nie ma pro-
blemu z dialogiem społecznym, bo 
pani minister dwukrotnie spotkała 
się z NSZZ „Solidarność” – raz sama 
nas zaprosiła (?!), a za drugim razem 
przyjęła nasze zaproszenie. Ogólnie 
w trakcie 6 miesięcy pełnienia urzę-
du z przedstawicielami związków 
zawodowych spotkała się 6-krotnie, 
co daje średnio jedno spotkanie na 
miesiąc. Tak na marginesie, z nami 
spotkała się pani minister dwa razy, 
ZNP mówi o jednym spotkaniu, ale 
przecież są jeszcze inne organizacje 
związkowe.

Posłowie PO posługiwali się  
w swoich wypowiedziach znaną 
nam skądinąd retoryką, że szklanka 
jest do połowy pełna i tak zwraca-
jąc się do wnioskodawców mó-
wili np.: w uzasadnieniu piszecie,  
w ilu szkołach nie ma ciepłej wody, 
ale nie piszecie w ilu jest, piszecie,  
w ilu szkołach brakuje sal gim-
nastycznych, a nie piszecie o orli-
kach itp. Sposobu liczenia godzin 
przeznaczonych na poszczególne 
przedmioty, jako absolwentka klasy 
humanistycznej, nie jestem w stanie 
zrozumieć. Interesująca była wypo-
wiedź pana posła Sołowiejko (PO), 
którego opinia, jako przedstawicie-
la STO, została przytoczona przez 
pana posła Sprawkę przy problemie 

naliczania dotacji dla szkół prowa-
dzonych przez inny organ niż JST 
(Jednostki Samorządu Terytorialne-
go). Otóż pan poseł, reprezentując 
interesy Stowarzyszenia, poinfor-
mował, że wniósł inicjatywę usta-
wodawczą w tej sprawie. Natomiast, 
jako weryfikator prac maturalnych 
z wos, stwierdził, że gdyby wyko-
rzystać jedno z tegorocznych zadań 
maturalnych, to uczniowie mieli 
by duży problem z oddzieleniem 
w tym dokumencie (uzasadnieniu) 
faktów od opinii. Bo są tylko opi-
nie i to o charakterze politycznym. 
Nie ukrywam, że po posiedzeniu 
tej komisji mam poważny problem  
z odpowiedzią na pytanie: co to jest 
uzasadnienie polityczne, a co to jest 
uzasadnienie merytoryczne? Sądzę, 
że Ci, którzy znają całe uzasadnie-
nie tego konkretnego wniosku moje 
rozterki zrozumieją i może nawet 
podzielą. Rozbrajająca wręcz była 
wypowiedź jednej z pań posła-
nek, że owszem, są takie miejsco-
wości, w których brakuje miejsc  
w przedszkolach, ale są i takie, gdzie 
są wolne miejsca!? Szkoda, że tej 
odpowiedzi nie usłyszeli rodzice, 
których dzieci nie zostały przyjęte 
do przedszkoli. Murem za panią mi-
nister stanął koalicjant, czyli PSL. 
W emocjonalnej wypowiedzi pan 
poseł Włodkowski stwierdził, że 
szkoda czasu na dyskusję, bo Ci, 
co będą ją oglądali, mogą pomy-
śleć, że jest jakiś problem, a prze-
cież go nie ma! Najbardziej aktywni  
w wypowiedziach byli, jako wnio-
skodawcy, posłowie KP PiS, ale 
nawet ich najbardziej merytoryczne  
i udokumentowane wypowiedzi 
(poseł Sprawka) nie zmieniły prze-

Czy jest możliwe zastopowanie negatywnych zmian 
w oświacie? 
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konania posłów rządzącej koalicji. 
Do tej pory nie wiem, z jakiego po-
wodu pan poseł Dolata ma być po-
stawiony przed komisją etyki?!

Po wypowiedziach posłów głos 
oddano gościom. Jako pierwszy 
mówił pan S. Broniarz, prezes ZNP.  
I tu ciekawa sytuacja. Zabierając głos  
w dyskusji nad wnioskiem o odwoła-
nie minister edukacji narodowej, kry-
tykując samorządy, stwierdzając, że 
DOBRE rozporządzenie o pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej dla 
uczniów o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych przez JST nie może 
być dobrze realizowane w szkołach, 
wskazał na niesprawność „pewnych 

organów państwa”, ale w żaden spo-
sób nie odniósł się bezpośrednio do 
działań MEN. Prezes OSKKO, pan 
Pleśniar, popierając działania MEN, 
powołał się na opinie dyrektorów 
nadsyłane, także w trakcie tego po-
siedzenia, którzy są zadowoleni  
z wprowadzanych zmian. Jako oby-
watel płacący podatki jest natomiast 
zadowolony, że rząd zrezygnował  
z rozdawnictwa uczniom sprzętu 
elektronicznego.

Na koniec głos zabrał nasz kole-
ga przewodniczący, Ryszard Proksa 
i zgodnie z nakazem Pisma „niech 
mowa wasza będzie tak – tak, nie 
– nie”, przedstawił naszą krytycz-

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność”

ną ocenę sytuacji w oświacie, któ-
ra skutkuje obniżaniem jakości  
i pogarszaniem warunków uczenia. 
Potwierdził brak dialogu z partne-
rami społecznymi. Przywołał akcje 
protestacyjne, do których włączają 
się inne środowiska. Apelował o na-
tychmiastowe działania, które zasto-
pują negatywne zmiany w oświacie.

Na tym dyskusję zakończono  
i przystąpiono do głosowania. Gło-
sami posłów PO i PSL, przy wstrzy-
maniu się od głosu posłów SLD i RP, 
Komisja wydała negatywną opinię 
ws. wniosku o votum nieufności dla 
minister edukacji narodowej.

Teresa Misiuk

Przedstawiciele „Solidarności” z  Regionu Środko-
wowschodniego, w poniedziałki pikietowali w Lublinie 
przeciwko zmianom w systemie emerytalnym. Mimo, iż 
prezydent Komorowski wspomnianą ustawę podpisał, 
związkowcy nie zawiesili broni i nadal protestują prze-
ciw wydłużeniu wieku emerytalnego do 67 roku życia.

W związku z obietnicą, akcja protestacyjna została 
rozszerzona  o kilka innych miast Lubelszczyzny, mia-
nowicie Międzyrzec Podlaski, Białą Podlaskę, Chełm  
i Tomaszów Lubelski. W każdym z tych miast znajdują 
się biura poselskie i senatorskie tych, którzy głosowali za 
podniesieniem wieku emerytalnego. 

„To Ci posłowie załatwili Polkom i Polakom pracę aż 
do śmierci. Nam potrzeba rozwiązań systemowych, które 
pozwolą ludziom rozwijać się, zakładać rodziny we wła-

„Solidarność” protestuje w terenie

snej ojczyźnie...” mówił zastępca przewodniczącego Zarzą-
du Regiony Środkowowschodniego „S”, Marek Wątorski. 
Natomiast przewodniczący ZR, Marian Król, przekony-
wał, że „...oczekujemy od tych, którzy rządzą, by stworzyli 
wszystkim obywatelom warunki do godnego życia i godnej 
pracy...” .Mieszkańcy wymienionych miast z zainteresowa-
niem słuchali tych słów i jednocześnie otrzymywali ulotki 
informacyjne oraz Tygodniki Solidarności. 

Manifestacja zakończyła się w Tomaszowie Lubel-
skim, gdzie przewodniczący tomaszowskiej „Solidar-
ności”, Ireneusz Prochowicz, podziękował kolegom 
związkowcom za okazane wsparcie, za jednoczenie sił  
i wyraził swoje zadowolenie, że „są jeszcze ludzie, któ-
rzy mówią 'nie’ tym, co kalają imię polskiego narodu”.

Magdalena Różyło



Str. 10 Biuletyn Informacyjny Nr 10-11 (821-822), 30.05-15.06.2012 

Pomimo	 dość	 rześkiej	 po-
gody,	 sobotnie	 przedpołudnie	
w	 Lublinie	 rozpoczęło	 się	 pod	

ły	 gimnazjalne)	 oraz	 Karolina	
Iwanek	z	SP	3	Lublin	i	Rafał	Kli-
mek	z	SP	Wisznice	(szkoły	pod-

stawowe).
Bieg	VIP-ów	

wygrał	 Piotr	
Kitliński,	 wi-
ceprezes	 Lu-
belskiego	 Sto-
warzyszen ia	
B i e g owe g o ,	
w y p r z e d z a -
jąc	 Sylwe-
stra	 Dudka,	
prezesa	 LKB	
Rudnik	 oraz	
Jerzego	 Wro-
nę,	 prezesa	

ZPD	 Stolmar	
Krężnica	 Jara.		
W	biegach	stu-
denckich	trium-
fowali:	Patrycja	
Maśloch	 (SKB	
Kraśnik,	UMCS	
Lublin)	 i	Seba-
stian	Smoliński	
(Start	 Lublin,	
P o l i t e c h n i -
ka	 Lubelska),		
a	wśród	niepeł-
nosprawnych	
najlepsi	 byli	 Michał	 Bastrzyk	
SOSW	 Lublin	 i	 Anna	 Skorek	
SOSW	Lublin.

XX Międzynarodowy Bieg Solidarności „Lubelski Lipiec 80”  
– 2 czerwca 2012 r.

ZNAMY ZWYCIĘZCÓW!

znakiem	 rywalizacji	 sportowej.	
Ponad	3	tys.	uczestników	wzię-
ło	 udział	 w	 zawodach	 ulicami	
miasta.	 Rywalizowali	 ze	 sobą	
studenci,	 uczniowie	 szkół	 gim-
nazjalnych	 i	 pondagimnazjal-
nych,	 reprezentacje	 podstawó-
wek,	 niepełnosprawni	 i	 VIP-y.	

Do	pokonania	mieli	około	2,5	km		
i	na	tym	dystansie	najlepsi	byli:	
Agata	 Dziura	 z	 SKB	 Kraśnik		
i	Damian	Jastrzębski	z	SKB	Kra-
śnik	 (szkoły	 średnie),	 Agniesz-
ka	 Filipowska	 z	 Gimnazjum		
w	Krynkach	i	Mateusz	Borkowski	
z	Gimnazjum	w	Krynkach	(szko-

Bieg	 Główny	 ze	 Świdnika	
do	 Lublina	 w	 tym	 roku	 rozpo-

czął	 się	 nietypowo.	 Zawodnicy	
przed	startem	przebiegli	prolog,	
z	 płyty	 budowanego	 lotniska.		

W	 tej	 rywa-
lizacji	 bez-
k o n k u r e n -
cyjni	 okazali	
się	 biegacze		
z	Ukrainy,	któ-
rzy	 najszyb-
ciej	 pokonali	
prawie	 czter-
nastoki lome-
trową	 trasę.	
Lilia	Fiskowicz	
okazała	 się	
lepsza	od	Olgi	
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XX Międzynarodowy Bieg Solidarności „Lubelski Lipiec 80”  
– 2 czerwca 2012 r.

Kotowskiej	 i	 Natalii	 Jakimowicz.	 Michaił	 Iveruk	
natomiast	wyprzedził	 na	mecie	 swoich	 rodaków,	
Siergieja	Okseniuka	 i	 Siergieja	 Fiskowicza.	Naj-
lepszy	z	Polaków,	Stanisław	Marzec	z	Agro	Natu-
ry	Nałęczów,	był	piąty.	W	tej	kategorii	wystartowa-
ło	ponad	100	zawodników.

Najbardziej	 pasjonujące	 były	 jednak	 zawody	
na	 płycie	 stadionu,	 gdzie	 rywalizowali	 najmłodsi.	
Krasnale,	skrzaty,	śpiochy	i	bobasy	oraz	niepełno-
sprawne	przedszkolaki	dały	z	siebie	wszystko,	ści-
gając	się	na	dystansie	od	150	do	300	m.	Emocje	
udzielały	 się	 także	 rodzicom	 i	 opiekunom,	 którzy		

z	całych	sił	dopingo-
wali	 swoich	milusiń-
skich.	

Impreza	 upa-
miętniała	 32.	 rocz-
nicę	 Lubelskiego	
Lipca	 80	 oraz	 po-
wstania	 NSZZ	 So-
lidarność.	 Na	 na-
stępną	 zapraszamy	
już	za	rok!

Agnieszka 
Kosierb
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WYNIKI BIEGU
BIEG GŁÓWNY – klasyfikacja generalna kobiet
1. Lilia Fiskowicz 00:44:30 Ludowy Klub Biegacza 

„Rudnik”
2. Olga Kotovska 00:44:44 SK „Kovel” Ukraina
3. Natalija Yakymovycz 00:46:12 SK „Kovel” Ukraina
4. Izabela Trzaskalska 00:46:58 AZS UMCS Lublin
5. Oksana Didan 00:49:54 SK „Kovel” Ukraina
6. Marta Miller 00:59:29 Kul
7. Kornelia Pielak 01:00:20
8. Paulina Gałecka 01:06:20
9. Dorota Giza 01:06:55
10. Sara Kaczmarek 01:12:50
11. Iwona Piotrowicz 01:15:52

BIEG GŁÓWNY – klasyfikacja generalna mężczyzn
1. Mykhajlo Iveruk 00:40:12 SK „Kovel” Ukraina
2. Sergiej Okseniuk 00:40:18 SK „Kovel” Ukraina 
3. Sergiej Fiskowicz 00:41:16 Ludowy Klub Biegacza 

Rudnik
4. Igor Pestriuga 00:43:30 SK „Kovel” Ukraina 
5. Stanisław Marzec 00:44:20 Agro Natura Nałęczów
6. Stanisław Terentowicz 00:48:24 Agro Natura Nałęczów
7. Marek Podlipny 00:48:41 NSZZ „Solidarność”
8. Wiesław Wysiński 00:50:27 ŁKS Orlęta Łuków
9. Paweł Wójcik 00:50:43 Start Lublin
10. Zbigniew Stelmach 00:51:05 Bogdanka

BIEG VIP-ów
1. Piotr Kitliński Wiceprezes Lubelskiego Stowarzysze-

nia Biegowego, 
2. Sylwester Dudek Prezes Lubelskiego Klubu Biegowe-

go Rudnik, pracownik samorządowy
3. Jerzy Wrona Prezes Z.P.D. Stolmar Krężnica Jara 
4. Sylwester Sałęga
5. Roman Tustanowski właściciel firmy Stator, trener L.A.
6. Jolanta Tustanowska właściciel firmy Stator
7. Marcin Nosowski Prokurator Prokuratury Rejonowej
8. Romuald Fekner Zarząd TKKF Lublin
9. Zbigniew Furman TKKF OMEGA Lublin
10. Krzysztof Sochacki
11. Marian Sochacki

BIEG STUDENTÓW – dziewczęta
1. Patrycja Maśloch SKB Kraśnik 
2. Małgorzata Jacniak Wyższa Szkoła Spo-

łeczno-Przyrodnicza Lublin
3. Karolina Korzeniowska KUL
4. Katarzyna Gołąb KUL
5. Elżbieta Dziura Uniwersytet Medyczny 

Lublin
6. Iwona Bajdak AZS Politechnika Lubelska
7. Diana Denek AZS PL
8. Agnieszka Chwała AZS PL
9. Katarzyna Falkowicz PL
10. Agnieszka Szymczyk KUL

BIEG STUDENTÓW – Chłopcy
1. Sebastian Smoliński Politechnika Lubelska
2. Paweł Wysocki UMCS Lublin
3. Paweł Antoń KUL
4. Paweł Raczyński SKB Kraśnik
5. Łukasz Wolski KUL
6. Tomasz Krasowski SKB Kraśnik
7. Szymon Dudek Politechnika Świętokrzyska
8. Piotr Wardach Uniwersytet Medyczny Lublin
9. Michał Kąkol UMCS Lublin
10. Mateusz Grabczuk PL

I BIEG – chłopcy szkoły ponadgim-
nazjalne
1. Damian Jastrzębski SKB Kraśnik
2. Adam Świrgoń MKS Start Lublin
3. Kamil Kępka V LO Lublin
4. Marek Kwiecień ZSZ Nr 3 Staracho-

wice
5. Łukasz Ligaj XXIII LO Lublin
6. Dawid Kwiatkowski AZS UMCS Lu-

blin
7. Andrzej Celejewski ZSZ Nr 1 Dęblin
8. Piotr Kozak Państwowe Szkoły Bu-

downictwa i Geodezji Lublin
9. Wojciech Grenda III LO Lublin
10. Paweł Sałęga XIV LO Lublin
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II BIEG – dziewczęta szkoły ponadgimnazjalne
1. Agata Dziura Szkolny Klub Biegowy Kraśnik
2. Agata Biała SKB Kraśnik
3. Adriana Wierzchowiak SKB Kraśnik
4. Edyta Skroś Państwowe Szkoły Budownictwa i Geo-

dezji Lublin
5. Alicja Filipek IX LO Lublin
6. Diana Stępniewska ZSZ nr 1 Starachowice
7. Natalia Osipiuk LO 

Wisznice
8. Izabela Bordzoł III 

LO Lublin
9. Julia Jamroz XXIII 

LO Lublin
10. Dorota Nowak XIV 

LO Lublin

III BIEG – chłopcy 
gimnazjum
1.  Mateusz Borkowski 

Gimnazjum Krynki
2.  Marcin Jacniak 

Szkolny Klub Bie-
gowy Kraśnik

3.  Grzegorz Klocek G. 
„Biskupiak” Lublin

4.  Damian Borowik 
G. 10 Lublin

5.  Michał Kuśmirski G. „Biskupiak” Lublin
6.  Adam Wownysz G. 10 Lublin
7.  Mateusz Piotrowski SKB Kraśnik
8.  Artur Markiewicz SKB Kraśnik
9.  Michał Obel G. 10 Lublin
10. Jakub Bańka G. 1 Lublin

V BIEG – chłopcy szkoły podstawowe
1. Rafał Klimek Szkoła Podstawowa Wisznice
2. Radosław Jurek SP 24 Lublin
3. Damian Berezecki SP 24 Lublin
4. Kamil Stępniewski SP Rudnik
5. Oskar Gołębiowski SP 29 Lublin
6. Piotr Stankiewicz SP 3 Lublin
7. Michał Tustanowski SP 50 Lublin
8. Mateusz Rut SP 10 Lublin
9. Mikołaj Poleszczuk SP 6 Lublin
10. Kamil Sikora SP 44 Lublin

VI BIEG – dziewczęta szkoły podstawowe
1. Karolina Iwanek Szkoła Podstawowa 3 Lublin
2. Weronika Kuncewicz SP 21 Lublin
3. Ada Romanek SP 43 Lublin
4. Milena Sobczuk SP 3 Lublin
5. Maria Bujak SP 28 Lublin
6. Gabriela Zarajczyk SP 39 Lublin
7. Kasandra Parczewska SP 24 Lublin
8. Eliza Kasperska SP 43 Lublin
9. Weronika Dziaduch SP 44 Lublin
10. Wiktoria Marek SP 6 Lublin

IV BIEG – dziewczęta gimnazjum
1. Agnieszka Filipowska Gimnazjum  Krynki
2. Natalia Korszeń G. Wisznice
3. Julia Pleskaczyńska G. „Biskupiak” Lublin
4. Majka Dyoniziak G. Krynki
5. Monika Filipowska G. Krynki
6. Karolina Zygo G. 11 Lublin
7. Joanna Świdzińska G. Wisznice 
8. Małgorzata Gomoła G. 10 Lublin
9. Patrycja Korybska G. Wisznice
10. Wiktoria Ciesielczuk G. 3 Hrubieszów
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KRASNAL – rocznik 2005
1. Aleksander Filanowski Przedszkole 13 Lublin
2. Rafał Zastawny Szkoła Muzyczna im. K. Lipińskiego 

Lublin
3. Milena Żukiewicz Szkoła Podstawowa 7 Lublin
4. Maksym Poźniak P. 47 Lublin
5. Patrycja Ciećko P. 33 Lublin
6. Klaudia Kozak SP 45 Lublin
7. Anna Paluch SP 51 Lublin
8. Maria Bujek SP 23 Lublin
9. Ignacy Klimek SP 27 Lublin
10. Zofia Pietrzak SP 39 Lublin

SKRZAT – rocznik 2006
1. Marcelina Szczęśniak Przedszkole 

33 Lublin
2. Maciej Marek SP 7 Lublin 
3. Adam Zgierski P. 31 Lublin
4. Mateusz Portka P. 13 Lublin
5. Julia Petkowicz P. 59 Lublin
6. Daria Ciseł P. 46 Lublin
7. Mateusz Kozieł SP 24 Lublin
8. Łukasz Dmitruk P. 34 Lublin
9. Marcel Sobótka SP 24 Lublin
10. Maksymilian Okoń 

BOBAS – rocznik 2008  
i młodsi
1. Maja Czajkowska
2. Dawid Gołoś Przedszkole 

34 Lublin
3. Julia Rachubik P. 34 Lublin
4. Igor Wróbel P. 34 Lublin
5. Nina Sadło P. 79 Lublin
6. Antonina Kleszcz P. 56 Lublin
7. Mateusz Okoń Lublin
8. Wojciech Oleszczuk P. im. Kubusia Puchatka Kra-

snystaw
9. Aleksandra Tkaczyk 
10. Maciej Malinowski P. im. św. Józefa Lublin

ŚPIOCH – rocznik 2007
1. Przemysław Pietroń Przedszkole 13 Lublin
2. Eliza Łakomy P. 79 Lublin
3. Wiktor Masternak P. 13 Puławy
4. Małgorzata Matyjaszek P. 2 Lublin
5. Dominika Dylon P. 5 Lublin
6. Oliwia Wawszczyk 
7. Maciej Walkiewicz Szkoła Podstawowa 7 Lublin
8. Michał Marek SP 7 Lublin
9. Filip Świątek P. 69 Lublin
10. Aleksandra Paluch P. 63 Lublin
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SPONSORZY BIEGU
• Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
• MPK Lublin
• Lotto
• Pszczółka – fabryka cukierków
• Herbapol esencja natury
• Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PEKAO 

S.A.
• Uzdrowisko Nałęczów
• Bre Bank SA
• LC EkoKLINKIER
• MKS Start LUBLIN

• Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
Sp. z o.o.

• OMEGA Dzieciom
• FS Holding
• Lublin Airport
• Kuratorium Oświaty w Lublinie
• PKO Bank Polski
• Tygodnik Solidarność
• Lublin Miasto Inspiracji
• PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna 

SA Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków
• Urząd Miasta Lublin
• Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa 

S K O K 
CHMIELEWSKIEGO
• PZU Życie SA
• PGE Obrót SA
• Karpacka Spółka Gazownictwa
• SKOK Świdnik
• Przedsiębiorstwo Komunalne PEGIMEK Sp.  

z o.o.
• PEC Świdnik
• Pracodawcy Ziemi 

Lubelskiej
• Lubelski Rynek Hur-

towy S.A. ELIZÓWKA
• LOZLA – Lubelski 
Okręgowy Związek Lek-

kiej Atletyki
• Miasto Świdnik
• Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
• Starostwo Powiatowe w Lublinie
• Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunko-

wego i Transportu Sanitarnego
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To już po raz dwudziesty mieszkańcy Lublina i Lu-
belszczyzny stanęli na stracie tradycyjnego Biegu So-
lidarności. O samej imprezie co roku sporo się mówi, 
pokazuje biegaczy na starcie, na mecie…Ale czy ktoś  
z was zastanawiał się, jak wyglądają przygotowania tak 
dużej imprezy? Myślę, że taki okrągły jubileusz to świet-
na okazja, żeby zajrzeć do takiej „biegowej kuchni”.

Równolegle pra-
cują ci, którzy mają 
zadbać o bezpieczeń-
stwo na trasie – kon-
takt z policją, strażą 
miejską, pogotowiem. 
Jeszcze inne osoby 
przygotowują zestawy 
nagród, tak by każdy 
miło zapamiętał start 
w Biegu Solidarności. 
I wreszcie nadchodzi 
ten dzień. 

W dniu zawodów działają biura w kilku miejscach. 
Te znajdujące się w siedzibie ZR oraz w Świdniku mają 
za zadanie przyjmować zgłoszenia od biegaczy, którzy 
zdecydowali się na udział w imprezie w ostatniej chwili 
oraz wydawać koszulki, numery startowe oraz karty zgło-
szeniowe tym, którzy zapisali się wcześniej telefonicznie 
bądź za pośrednictwem e-maila. Bezpośrednio na stadionie 
MKS Start działają również dwa biura. Pierwsze, na pły-
cie stadionu, prowadzi zapisy najmłodszych zawodników 
do Biegu Krasnali. Osoby siedzące pod namiotami dbają, 
aby dla żadnego z przedszkolaków nie zabrakło pamiąt-
kowej, kolorowej koszulki z nadrukowanym krasnalem. 

Jubileuszowy 
Bieg Solidarności 

od kuchni

Przygotowania do imprezy to wytężony czas pracy, 
zaczynający się wiele, wiele miesięcy wcześniej. Ale 
najbardziej gorące są ostatnie tygodnie. Trzeba zaplano-
wać całą imprezę, przygotować działalność biura biegu, 
zakupić nagrody, zapewnić bezpieczeństwo. Niby zwy-
kłe rzeczy, ale wymagające zaangażowania wielu osób.

Zaczyna się od opracowania regulaminu imprezy  
i rozpowszechnienia informacji o kolejnej edycji biegu. 
Równocześnie trwają odwiedziny u potencjalnych spon-
sorów, bo bez zebrania funduszy impreza nie doszłaby 
do skutku. Potem przygotowanie numerów startowych, 
deklaracji, dyplomów i oczywiście koszulek dla zawod-
ników. To prawdziwa taśma produkcyjna. Dla każdej ka-
tegorii wiekowej biegu młodzieżowego trzeba przygoto-
wać po dwie karty zgłoszeniowe – kolorową i białą, do 
biegu głównego numery startowe. Koszulki, które wró-
ciły z nadruku – dla 6 tys. uczestników – trzeba złożyć 
i zapakować oddzielnie. Jak słyszymy potem od opieku-
nów, młodzi ludzie ćwiczą w tych koszulkach przez cały 
rok na lekcjach w-f. 

Ostatnie biuro znajduje się na trybunach stadionu. To tam 
sędziowie przynoszą karty młodych zawodników, którzy 
dobiegli do mety oraz spisane na karcie czasy, jakie osią-
gnęli biegnący ze Świdnika. Najlepsi w poszczególnych 
kategoriach ogłaszani są od razu po wstępnej weryfikacji. 
I wydawać by się mogło, że wraz z ostatnimi rozdanymi 
nagrodami praca przy biegu się kończy. Nic z tego. Trzeba 
jeszcze wpisać kilka tysięcy nazwisk do komputera – każ-
dy przecież chce wiedzieć, jaki czas osiągnął, na którym 
miejscu przybiegł i czy w tym roku biegł szybciej niż  
w poprzednim. Jeszcze trochę statystyki – która szkoła 
wystawiła najliczniejszą reprezentację, ile osób się do bie-
gu zgłosiło, a i ile faktycznie pobiegło itd. Podsumowania, 
relacje, rozliczenia…

Ale zawsze najważniejsze są uśmiechy na twarzach 
zawodników i podziękowania, że po raz kolejny mogli 
się z nami spotkać i spędzić trochę czasu na sportowej 
rywalizacji.

Renata Lesicka, Agnieszka Kosierb
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Daria Pocheć: W jaki sposób zro-
dziła się idea organizacji Mitingu?

Leszek Dunecki: Na fali tamtych 
czasów, wspólnie z panem Waldema-
rem Sobieszczukiem, zainicjowaliśmy 
to wydarzenie. Większość organiza-
cyjnych rzeczy załatwiał pan Sobiesz-
czuk, z kolei ja kontaktowałem się  
z kolegami i koleżankami ze świata 
sportu. Klub sportowy „Start” z lekki-
mi oporami,ale się zgodził. Nie było 
to łatwe przedsięwzięcie. Idea była 
słuszna, przynajmniej dla nas. Nie 
wszystkim to pasowało, ale skrzyknę-
liśmy sporo osób, które również chcia-
ły w tym uczestniczyć i zrodziły się  
z tego całkiem niezłe zawody.

D.P. Jakie były ich główne zało-
żenia?

L.D. Przede wszystkim chodziło 
nam o to, żeby pokazać Solidarność, 
że sportowcy też do niej należą.

D.P. A co ze stroną techniczną  
I Mitingu Lekkoatletycznego?

L.D. Wyglądał dość dziwnie, bo 
organizowaliśmy go na totalny ży-
wioł, mnóstwo ludzi przyjechało  
z całej Polski. Zawody odbywały się 
w wielu konkurencjach, potrzeba było 
sporo osób, wielu też chciało zobaczyć 
Miting. Postanowiliśmy między sobą 
ufundować książeczkę mieszkaniową 
dla dziecka z sierocińca przy ulicy Sie-
rocej, co zrobiliśmy z wielką oprawą.

D.P. Jak wyglądały nagrody?
L.D. Ludzie nie przyjeżdżali tutaj 

po nagrody, o pieniądzach nie mówmy, 
jeśli już, to z tego co pamiętam dyplo-
my i puchary – kryształy wtedy były  
w modzie ;) Nawet sędziowie sędzio-
wali za darmo, takie były czasy.

D.P. Obowiązywał jednorodny 
strój?

L.D. Nie mieliśmy na to środków, 
przede wszystkim było to bardzo 
spontaniczne działanie, każdy przyjeż-
dżał w swoich koszulkach sportowych  
z własnymi numerami startowymi.

D.P. Zapisów jako takich wcze-
śniej nie było?

L.D. Nie, ludzie zapisywali się  
w zasadzie na miejscu, startowało 
wówczas więcej profesjonalistów niż 
amatorów.

D.P.  Ile trwało przygotowanie  
I mitingu?

L.D. Tydzień – zgoda i kontakty, 
telefony do ludzi – słuchajcie jest, 
przyjeżdżajcie! Jeden przyjechał – 
startował, drugi przyjechał - nie star-
tował, ale zainteresowanie było duże – 
w zawodach brało udział ok. 150 osób. 
Ludzie byli chętni i zupełnie inaczej 
do tego podchodzili.

D.P. Ile km liczyła trasa, gdzie się 
zaczynała?

L.D. Wszystko odbywało się na sta-
dionie „Startu”, to był  miting lekkoatle-
tyczny na stadionie zamkniętym.

D.P. Kiedy wobec tego przerodził 
się on w bieg?

L.D. I Miting Lekkoatletyczny 
odbył się w 1981 roku, później były 
czasy stanu wojennego, więc było 
9 lat przerwy, a w 1990 roku zaczął 
się już bieg, który wyglądał tak jak 
odbywa się on obecnie. Tu już były 
podziały:  na bieg główny, bieg dla 
dzieci i inne.

D.P. Media wówczas były obec-
ne? Relacjonowały wydarzenie czy 
trzymały się na uboczu?

L.D. Były, ale raczej po cichu, nie 
rzucały się w oczy, jednak jeśli dobrze 
pamiętam to nawet telewizja lubelska 
pokazywała jakieś migawki.

D.P. W jaki sposób był reklamo-
wany I miting?

L.D. Informacje rozchodziły się na 
zasadzie poczty pantoflowej.

D.P. A jak na przestrzeni lat ten 
bieg ewoluował?

L.D. Miał wzloty i upadki – jak to 
w sporcie – raz jest się na górze, raz 
na dole. Myślę, że idea jest na dziś 
taka jak być powinna. Być może, po-
wiedzmy za 5 lat, czyli na 25- lecie 
dobrze byłoby zorganizować miting  
z prawdziwego zdarzenia, taki ogól-
nopolski czy ogólnoeuropejski  
i wówczas można byłoby zaprosić 
naszych najlepszych sportowców,   
z Europy czy ze świata i zrobić tu na 
miejscu zawody, bo mamy piękny 
stadion, tylko niedoinwestowany.

D.P. Czy według Pana przygo-
towanie biegaczy było wówczas na 
wyższym poziomie?

L.D. My-
ślę, że tak. 
Być może 
dlatego,  że 
dawniej by-
liśmy bar-
dziej skon-
centrowani 
na sporcie, 
dziś ludzie 
mają dostęp 
do większej 
ilości rozry-
wek, których w tamtych czasach nie 
mieliśmy, mimo to obserwuję coraz 
większe zainteresowanie sportem.

D.P. Jako olimpijczyk ma Pan 
porównanie tego typu zawodów 
czy z tej perspektywy nasuwają się 
Panu jakieś wskazówki, które moż-
na byłoby wykorzystać przy organi-
zacji przyszłych biegów?

L.D. Zobaczymy, jak będzie trasa 
wyglądała już po wszelkich remon-
tach, na pewno bym jej nie negował, 
ale w perspektywie uważam, że po-
winniśmy ewoluować do Maratonu 
Solidarności, bądź Maratonu Lu-
belskiego, Wówczas można byłoby 
zorganizować naprawdę dużą impre-
zę startując ze Świdnika, a kończąc  
w Lublinie.

D.P. A jeżeli chodzi o zaplecze 
techniczne - widzi Pan  na tym po-
ziomie jakieś zmiany na lepsze?

L.D. Do samego biegania nie trze-
ba dużej techniki i zaplecza, wystarczy 
trochę wizji organizacyjnej, zapewnie-
nie zabezpieczonej trasy i tak napraw-
dę więcej nie trzeba.

D.P. Wiadomo, że przy organi-
zowaniu imprez na taką skalę, nie 
wszystko wychodzi zgodnie z pla-
nem. Przypomina Pan sobie jakieś 
zabawne sytuacje związane z I Mi-
tingiem?

L.D. Zabawnych sytuacji mieli-
śmy sporo, bo nasze władze Lublina 
były totalnie zaskoczone inicjatywą 
i nie wiedziały, jak się zachować, 
Przez może tydzień czekaliśmy na 
decyzję, ważne, że w końcu władze 
się przekonały i wyraziły zgodę. Po-
jawiły się później na trybunach, bo 
też chciały zobaczyć zawody. W tle 
była polityka, ale idea była sporto-
wa. Kto chciał, odbierał to politycz-
nie, ale my patrzyliśmy na to głów-
nie przez pryzmat sportu. Szyld nie 
wszystkim pasował, ale większość 
była zadowolona. 

D.P. W imieniu czytelników dzię-
kuję za przybliżenie historii Biegu. 

Daria Pocheć

Wywiad z Leszkiem Duneckim
2 czerwca 2012 roku odbył się jubileuszowy XX Bieg Solidarności. 

Chcąc przybliżyć naszym czytelnikom ideę zawodów zwróciliśmy się do 
osoby, od której wszystko się zaczęło.

Pan Leszek Dunecki – lekkoatleta, sprinter, medalista olimpijski, to 
jeden z twórców pomysłu I Mitingu Lekkoatletycznego, który na prze-
strzeni lat przeobraził się w Bieg Solidarności.
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Trzema	 zwycięstwami	 zakończyli	 siatkarze	 tur-
niej	 Ligi	 Światowej,	 który	 rozegrano	w	 dniach	 1-3	
czerwca	 w	 Katowickim	 Spodku.	 Polscy	 siatkarze		
w	 pierwszym	meczu	 pokonali	 Kanadę	 3:0	 i	 takim	
samym	wynikiem	w	sobotę	odnieśli	zwycięstwo	nad	
Finlandią.	W	ostatnim	dniu	turnieju	zwyciężyli	Bra-
zylię	3:2.	

Na	 tej	 siatkarskiej	 uczcie	 nie	mogło	 zabraknąć	
miłośników	 siatkówki	 ze	 Świdnika.	 Kilka	 zorga-

nizowanych	 grup	 pokonało	 wiele	 kilometrów,	 by	
móc	oglądać	najlepszych	siatkarzy	naszego	globu.	
Czy	wśród	nich	byli	medaliści	najbliższej	olimpiady		
w	 Londynie,	 przekonamy	 się	 już	 za	 kilka	 tygodni.	
Najliczniejszą	 grupę	 stanowili	 związkowcy	 z	 Soli-
darności	 WSK	 „PZL-Świdnik”,	 z	 charakterystycz-
nym	banerem.	

Ostatnim	 akcentem	 siatkarskiego	 weekendu		
w	Katowicach	było	oficjalne	zakończenie	reprezen-
tacyjnej	kariery	przez	Sebastiana	Świderskiego.	Kil-
ka	kopniaków	na	szczęście	od	kolegów	z	drużyny	
narodowej	 i	gromkie	sto	lat	od	kibiców	zakończyło	
ten	pełen	wrażeń	i	emocji	wieczór.

Andrzej Krupa

Weekend z Ligą Światową w Katowicach

11 czerwca br., w Lubelskim Centrum Edukacji Za-
wodowej w Lublinie, odbyła się konferencja pt.: „Me-
chatronika i robotyka dla gimnazjalistów”.

Celem spotkania było zainteresowanie młodych 
uczniów nowoczesną technologią informacyjną w me-
chatronice. 

W trakcie konferencji, Artur Grochowski, prezes firmy 
„Mechatronik”, przedstawił podstawowe informacje doty-
czące mechatroniki oraz automatyki. Zaprezentowane zosta-
ły również roboty dydaktyczne. Kulminacyjnym punktem 
programu były finałowe rozgrywki Turnieju Ligi SumiBOT.

„Mechatronika i robotyka dla 
gimnazjalistów”

Uczniowie szkół gimna-
zjalnych zdobywają w ten 
sposób wiedzę dotyczącą 
praktycznego wykorzy-
stania informatyki. Dzięki 
temu mogą również rozwi-
jać swoje pasje i zaintereso-
wania, które w przyszłości 
mogą stać się ich zawodem. 

Gimnazjalna Liga Su-
miBOT skupia uczestników głównie z gimnazjów lu-
belskich, ale także spoza powiatu lubelskiego. Zajęcia 
odbywają się pod opieką nauczycieli, a efekty ich współ-
pracy z uczniami są widoczne na stronach internetowych 
oraz podczas udziału w zawodach mini robotów. 

Magdalena Różyło



Str. 19 Biuletyn Informacyjny Nr 10-11 (821-822), 30.05-15.06.2012 

Polska	narusza	prawo	do	straj-
ku	 –	 uważa	 NSZZ	 „Solidarność”	
i	 składa	 skargę	 do	 Międzynaro-
dowej	Organizacji	 Pracy.	 Bezpo-
średnią	przyczyną	skargi	jest	wy-
dane	przez	sąd	cywilny	postano-
wienie	zakazujące	organizowania	
oraz	prowadzenia	 strajku	w	LOT	
Aircraft	Maintenance	Services.

Na	 skutek	 decyzji	 sądu,	 wy-
danej	jedynie	na	podstawie	opinii	
pracodawcy,	z	pracy	zwolnionych	
zostało	 10	 działaczy	 związko-
wych.	 Pracę	 stracili	 związkowcy	
z	 zakładowej	 organizacji	 NSZZ	
„Solidarność”	 i	 Związku	 Zawo-
dowego	 Naziemnego	 Personelu	
Lotniczego.	 Zdaniem	 ekspertów	
NSZZ	 „Solidarność”	 sąd	 cywilny	
wydając	postanowienie	zakazują-
ce	organizowania	oraz	prowadze-
nia	 strajku	 naruszył	 ratyfikowaną	
przez	Polskę	konwencję	MOP	nr	
87	 dotyczącą	 wolności	 związko-
wej	i	prawa	do	organizowania	się.	
Za	 niezgodne	 z	 międzynarodo-
wymi	standardami	pracy	eksperci	
uznali	również,	wydanie	przez	sąd	
postanowienia	 na	 posiedzeniu	
niejawnym	 bez	 poinformowania		
o	tym	strony	związkowej.

W	myśl	konwencji	nr	87	władza	
publiczna,	 a	 sąd	 do	 niej	 należy,	
nie	może	ograniczać	działalności	
związkowej,	jeżeli	jest	ona	prowa-
dzona	zgodnie	z	obowiązującymi	
w	 tym	 zakresie	 przepisami.	 Za	
niezgodne	 z	 międzynarodowy-
mi	standardami	pracy	 „S”	uznaje	
również	 fakt,	 że	sąd	cywilny	bez	
przeprowadzenia	 rozprawy	 i	 po-
stępowania	 dowodowego	 uznał	
przedstawione	 przez	 pracodaw-
cę	argumenty	za	pewne.	 „Wyda-
nie	przez	sąd	cywilny	orzeczenia		
o	zabezpieczeniu	roszczenia	pra-
codawcy	w	ten	sposób,	że	zaka-
zuje	się	uczestniczącym	w	sporze	
zbiorowym	 związkom	 zawodo-
wym	 organizowania	 oraz	 prowa-
dzenia	 strajku,	 oznacza	 koniecz-
ność	przerwania	prowadzonej	ak-
cji	protestacyjnej	bez	badania	 jej	
legalności”	–	czytamy	w	skardze,	
która	w	najbliższych	dniach	zosta-
nie	przesłana	do	MOP.

Eksperci	 „Solidarności”	 są	
zdania,	 że	 Polska	 powinna	 za-
dbać	o	właściwe	stosowanie	kon-
wencji	MOP	w	praktyce	sądowej.	
Zakaz	 strajku,	 o	 którym	 orzeka	
sąd	cywilny	na	posiedzeniu	nie-

jawnym	bez	 udziału	 stron	 sporu	
zbiorowego,	 narusza	 zagwaran-
towaną	w	 przepisach	MOP	wol-
ność	 związkową.	 –	W celu pra-
widłowej realizacji ratyfikowanej 
konwencji nr 87 MOP, niezbędne 
jest jasne określenie, że sąd cy-
wilny nie może na posiedzeniu 
niejawnym udzielić pracodawcy 
zabezpieczenia w postaci wpro-
wadzenia zakazu organizowania 
oraz prowadzenia strajku –	 tłu-
maczy	Ewa	Podgórska-Rakiel.

Rozpatrywanie	 skargi	 przez	
MOP	 może	 potrwać	 nawet	 kil-
ka	 miesięcy.	 Jeśli	 MOP	 uzna	
ją	 za	 zasadną	wezwie	 rząd	 do	
zapewnienia	 właściwej	 realiza-
cji	konwencji	w	praktyce.	Ostat-
nia	 skarga	 „S”	 do	 MOP	 doty-
czyła	 prawa	 do	 zrzeszania	 się		
w	 związki	 zawodowe	 osób	 za-
trudnionych	 na	 umowach	 cy-
wilno-prawnych.	 MOP	 uznał	
argumentację	 Związku	 i	 we-
zwał	rząd	do	zmiany	przepisów,	
aby	 umożliwić	 wszystkim,	 bez	
względu	na	formę	zatrudnienia,	
możliwość	 organizowania	 się		
w	związkach	zawodowych.

SIS 22

Z  KOMISJI   KRAJOWEJ

Polska narusza prawo do strajku 

STRAJK w Steinpol

Przez Gate Tower, jeden z 16 biurowców w Fuku-
shima-ku w Osace w Japonii, przebiega autostrada! 
Droga przechodzi między 5 a 7 piętrem tego budynku.  
Autostrada jest częścią Kobe Expressway, sieci (239.3 
km) dróg ekspresowych wokół Osaki, Kobe i Kyoto.  
 Budynek pochodzi z 1983r. Wtedy przebudowywa-
no tą część miasta. Ponieważ autostrada była już za-
planowana władze odrzuciły wszystkie projekty bu-
dowlane inwestora. Ale ten się nie poddawał i wy-
myślił, że przecież droga może przecinać budynek. 
W ten sposób powstało to cudo. Ale nie jest to jedyny 
budynek na świecie z autostradą w środku. Blisko nas 
też się znajduje taki budynek. Autostrada w budynku 
ma 6 pasów i 600 metrów długości. A budynek jest w ... 

Berlinie. Tym razem droga przebiega po najniższej kon-
dygnacji. 

ciekawostki.eu
Ludzie na pewnym etapie swojego rozwoju doszli do 

momentu, gdy nie wystarczały im do liczenia ręce i zaczę-
li pomagać sobie przyrządami. Pierwszym takim przyrzą-
dem był stosowany przez Greków abacus (abak). Nazwa 
pochodzi od greckiego abax, co oznacza płytę, prawdopo-
dobnie dlatego, że niegdyś kamyki umieszczano w wyry-
tych żłobkach płytki albo w ziemi. Poszczególne kolumny 
oznaczały jedności, dziesiątki, setki itd. Przy pomocy aba-
kusa potrafiono dodawać, odejmować i mnożyć. 

Abacus miał wiele zróżnicowanych form. Najczę-
ściej były to prostokątne deski z wyżłobionymi rowkami,  
w których ułożone kamyki oznaczają poszczególne po-
zycje przedstawianej cyfry. Dodając i odejmując kamie-
nie w rzędach wykonywało się operacje arytmetyczne. 

www.math.edu.pl

 Czy wiecie, że ...
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31 maja zmarł prof. 
Łukasz Czuma, emeryto-
wany profesor KUL; Kie-
rownik Sekcji Ekonomii 
(1994-97); Kierownik 
Katedry Teorii Ekonomii 
(1984-2007); po reakty-
wacji Sekcji Ekonomii 
KUL autor programu 
studiów ekonomicznych; 
działacz opozycyjny. 

Urodził się w 1935r. 
w Zakopanem. W 1958r. 
uzyskał magisterium  
z filozofii na KUL,  
w 1962 r. obronił dokto-

rat, rozprawę habilitacyjną z filozofii społecznej i gospo-
darczej przedstawił w 1972 r., jednak została ona zatwier-
dzona przez władze PRL dopiero w 1981 r.

Pracę na KUL rozpoczął w 1961 r., najpierw jako asy-
stent, później adiunkt (1964), następnie docent (1985)  
i profesor (1992). W latach 80. i 90. wykładał również  
w Instytucie Wyższej Kultury Religijnej.

Jego zainteresowania naukowe obejmowały teorię 
ekonomii, doktryny ekonomiczne i polityczne, katolicką 
naukę społeczną, historię gospodarczą Polski i świata.

W latach 1970-71 był więziony pod zarzutem przynależ-
ności do nielegalnej, niepodległościowej organizacji „Ruch”. 
W latach 1980-81 przewodniczył uczelnianej komisji NSZZ 
„Solidarność”. W 1984 r. oskarżany przez prokuraturę lubel-
ska o „zohydzanie socjalizmu”, w 1985 o przynależność do 
nielegalnych struktur „Solidarności”.

W 2007 r. odznaczony Krzyżem Komandorskim Or-
deru Odrodzenia Polski za wybitne zasługi na rzecz prze-
mian demokratycznych w Polsce.

Jest autorem licznych prac z zakresu ekonomii i historii, 
m.in.: Francois Perroux teoria wzrostu zharmonizowanego 
a wzrost gospodarczy południowych Włoch (1973), Nie-
marksistowska teoria ekonomii (1989), Zmiany gospodar-
cze w Polsce XX wieku (1990), Wprowadzenie do ekonomii 
(1992), Katolicka nauka społeczna (1993), Doktryny ekono-
miczne (1997 wraz z A. Jaroszem); w 1996 r. ukazały się 
jego, napisane wspólnie z braćmi ks. H. Czumą, A. Czumą, 
B. Czumą, Wspomnienia z PRL-u.

źródło: www.kul.pl

Prof. Łukasz Czuma nie żyje
Świadczenia	 rodzinne	w	Polsce	należą	do	naj-

niższych	w	Europie.
31	 maja	 Trójstronna	 Komisja	 ds.	 Społeczno-

Gospodarczych	 rozpoczęła	 negocjacje	 rządo-
wych	propozycji	waloryzacji	progów	dochodowych	
uprawniających	do	świadczeń	rodzinnych	i	pomocy	
społecznej	oraz	samych	wysokości	świadczeń.	

–	 Zamrożenie	 przez	 ostatnie	 osiem	 lat	 progów	
dochodowych	spowodowało,	że	zasiłków	rodzinnych	
zostało	pozbawionych	aż	2,8	mln	dzieci.	Niestety,	za-
proponowana	przez	rząd	waloryzacja	jest	tak	niewiel-
ka,	że	dostęp	do	nich	zyska	dużo	mniej	dzieci	niż	go	
straciło	–	mówi	Zbigniew	Kruszyński	z	Biura	Polityki	
Społecznej	Komisji	Krajowej	NSZZ	„S”.	Zgodnie	z	rzą-
dową	propozycją	kryterium	dochodowe	uprawniające	
do	zasiłku	rodzinnego	wzrośnie	od	listopada	tego	roku	
do	539	zł	(obecnie	504	zł)	i	623	zł	(583	zł)	w	przypad-
ku	rodzin	wychowujących	dziecko	niepełnosprawne.	
Drugi	 etap	 podwyżki	 nastąpiłby	w	 2014	 r.	 Podwyż-
szone	mają	być	 również	 same	zasiłki.	Świadczenie	
na	dziecko	do	5	roku	życia	z	68	do	77	zł;	na	dziecko	
powyżej	 5	 roku	 życia	 do	 ukończenia	 18	 roku	 życia		
z	91	do	106	zł;	na	dziecko	powyżej	18	roku	życia	do	
ukończenia	24	roku	życia	z	98	do	115	zł.	

Analiza	Ministerstwa	Pracy	i	Polityki	Społecznej		
wskazuje,	że	około	40	proc.	dzieci	wychowuje	się		
w	rodzinach,	które	nie	osiągają	dochodów	pozwala-
jących	na	zaspokojenie	potrzeb	na	poziomie	koszy-
ka	dóbr	i	usług	konsumpcyjnych.	

W	najtrudniejszej	sytuacji	są	rodziny,	w	których	
na	utrzymaniu	jest	czworo	lub	więcej	dzieci.	We-
dług	 badań	MIPS	 prawie	 75	 proc.	 takich	 rodzin	
nie	 jest	 w	 stanie	 zaspokoić	 wszystkich	 swoich	
potrzeb.	Natomiast	24	proc.	żyje	na	granicy	mini-
mum	egzystencji,	tzn.	że	jest	w	stanie	zaspokoić	
tylko	 te	 potrzeby,	 które	 nie	mogą	 być	 odłożone		
w	czasie,	a	ich	niezaspokojenie	prowadzi	do	bio-
logicznego	wyniszczenia	i	zagrożenia	życia.	

–	Zgadzamy	się	z	opinią,	że	proponowana	walo-
ryzacja	jest	niewystarczająca	w	stosunku	do	rosną-
cych	 kosztów	 funkcjonowania	 rodziny.	W	obecnej	
formie	świadczenia	rodzinne	nie	stanowią	znaczą-
cego	elementu	 polityki	 rodzinnej	 państwa	–	mówi	
Kruszyński.

Według	danych	Eurostat-u	Polska	zajmuje	ostatnie	
miejsce	wśród	państw	EU	pod	względem	wydatków	na	
politykę	rodzinną	w	stosunku	do	Produktu	Krajowego	
Brutto.
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(Nie)rodzinne świadczenia

Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie
z powodu śmierci

PROF. ŁUKASZA CZUMY
składa

Zarząd Regionu Środkowowschodniego 
NSZZ „Solidarność” w Lublinie


