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Pierwszym	 punktem	 obchodów	 było	 złożenie	
kwiatów	 pod	 pomnikiem	 Wdzięczności	 przy	 Dro-
dze	Męczenników	Majdanka	przez	przedstawicieli	
władz	miasta,	parlamentarzystów	i	związkowców.	

Dzień Solidarności i Wolności
31 sierpnia uroczyście świętowano 

„Dzień Solidarności i Wolności”, upamięt-
niający historyczny zryw Polaków do wol-
ności, w sierpniu 1980 roku.

Kolejnym	 etapem	 obchodów	 była	 uroczysta	
msza	święta	w	Archikatedrze	Lubelskiej,	którą	po-
prowadził	bp	Mieczysław	Cisło.	Zebrani	modlili	się	
w	 intencji	 wszystkich	 żyjących	 i	 zmarłych,	 którzy	
działali	 w	 ruchu	 solidarnościowym	 oraz	 na	 rzecz	
wolności	 naszej	Ojczyzny.	W	 trakcie	mszy	 bp	Ci-
sło	przypomniał	historię	Solidarności	 i	 tego,	 jakże	
ważnego	dla	Polaków	dnia,	który	miał	miejsce	31	
sierpnia	1980	roku.	

Przewodniczący	 ZR	 Środkowowschodniego	
NSZZ,	 Marian	 Król	 wraz	 z	 przewodniczącą	 Re-
gionalnej	 Sekcji	 Oświaty	 i	 Wychowania,	 Teresą	
Misiuk,	 ze	 wzruszeniem	 podziękowali	 księdzu	
biskupowi	 Cisło	 za	 okazane	 duchowe	 wsparcie.	

Wdzięczność	swą	wyrazili	wręczając	piękny	bukiet	
kwiatów.	

Zwieńczeniem	uroczystości	było	wspólne	zło-
żenie	 wiązanek	 pod	 pomnikiem	 bł.	 ks.	 Jerzego	
Popiełuszki.	 Przewodniczący	 ZR	 Marian	 Król	
podsumował	 ten	 dzień	 podziękowaniami	 dla	

uczestników	 obchodów,	 jak	 również	 zaznaczył,	
że	społeczeństwo	nadal	musi	być	solidarne	i	mieć	
w	świadomości	ideały	wolności.

Magdalena Różyło
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W	 nietypowy	 sposób	 lubel-
ska	„Solidarność”	uczciła	Dzień	
Solidarności	 i	Wolności.	W	nie-
dzielę,	2	września,	związkowcy	
i	 sympatycy	 „S”	 popłynęli	 By-
strzycą	 w	 stronę	 Zalewu	 Ze-
mborzyckiego.

Piękna	 pogoda,	 wspaniałe	
widoki	i	szumiąca	wokół	woda	–	
czy	jest	lepszy	spo-
sób	 na	 niedzielny	
wypoczynek?	 Dla	
prawie	 stu	 osób,	
które	 zdecydowały	
się	 na	 spływ	 kaja-
kowy,	 okazało	 się,	
że	nie	ma.	Z	same-
go	rana	zebrali	się	
wszyscy	 amatorzy	
wodnych	 przygód.	
Debiutanci	 czuli	
się	 odrobinę	 nie-
pewnie,	ale	 jak	się	

KAJAKIEM 
W LUBLINIE!

okazało	 zabawa	 była	 przednia,	
a	 woda	 wcale	 nie	 taka	 strasz-
na.	Wszyscy	 szczęśliwie	 dotarli	
do	celu,	jakim	był	Ośrodek	„Sło-
neczny	Wrotków”	na	Zalewie	Ze-
mborzyckim.

Jak	wiadomo,	wysiłek	fizyczny	
zaostrza	 apetyt,	 nic	 więc	 dziw-
nego,	 że	 kajakarze	 z	 apetytem	

zabrali	 się	 do	 pałaszowania	
gorących	 kiełbasek	 i	 innych	
przysmaków	z	grilla.	To	był	tak-
że	najlepszy	moment,	żeby	na	
gorąco	podzielić	się	wrażenia-
mi	z	trasy	spływu.	

Uczestnicy	 byli	 zgodni	 co	
do	jednego	–	za	rok	też	chcą	
popłynąć.	Mamy	więc	nadzie-

ję,	 że	spływ	
k a j a k o w y	
na	 zakoń-
czenie	 wa-
kacji	 stanie	
się	 miłą	
t r a d y c j ą	
obchodów	
Święta	 So-
l i d a r no ś c i		
i	Wolności.

Z o r g a -
n i zowan i e	

pierwszego	 spływu	 było	 możliwe	 dzięki	 inicjaty-
wie	Fundacji	Ruchu	Solidarności	Rodzin,	 a	 także	
uprzejmości	 lubelskiego	MOSiR-u	 i	Ośrodka	„Sło-
neczny	Wrotków”

red.
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•	 W	 ramach	 informacji	 z	pracy	Prezydium	ZR	–	
przewodniczący	poinformował	o	decyzjach	do-
tyczących	bieżących	spraw	związkowych.

•	 Omówiono	udział	związkowców	w	manifestacji	
29	 września	 br.	 w	Warszawie.	 Zdecydowano,	
że	wyjazd	na	manifestację	będzie	refundowany	
tylko	dla	członków	związku.	Przygotowania	do	
wyjazdu	koordynuje	ZR.

•	 Przedstawiono	 dalsze	 plany	 dotyczące	 akcji	
„Stop	67”.	Komisja	Krajowa	zaplanowała	emisję	
spotów	reklamowych	w	kinach	i	na	stronach	inter-
netowych.	Natomiast	Region	Środkowowschod-
ni	 kontynuuje	 pikiety	 pod	 biurami	 poselskimi.	
Najbliższa	odbędzie	się	24	września	w	Lublinie.

•	 Przyjęto	 program	 Walnego	 Zebrania	 Delega-
tów,	które	odbędzie	się	26	września	2012	r.

•	 Podjęto	 uchwałę	 o	 rozliczeniu	 XX	 Biegu	 Soli-
darności.

•	 Omówiono	 bieżącą	 sytuację	 w	 zakładach	
pracy.	 Przewodniczący	 Marian	 Król	 przed-

W I E Ś C I   Z   Z R  •  W I E Ś C I  Z  Z R
5 września 2012 r.

stawił	 działania	 związkowców	 z	 Zakładów	
Azotowych	 „Puławy”	 S.A.,	 którzy	 pikietowali		
4	września	w	Krynicy	Zdroju,	w	 trakcie	 trwa-
nia	Forum	Ekonomicznego.	Ponadto	poinfor-
mowano	 o	 sytuacji	 na	 uczelniach	 wyższych		
i	w	oświacie.	

•	 Przypomniano	o	konkursie	na	najaktywniejsze-
go	Społecznego	Inspektora	Pracy.												(A.K.)

Decyzją Komisji Krajowej z dnia 4 
września 2012 r. NSZZ „Solidar-
ność” weźmie udział w ogólnopolskiej 
manifestacji w Warszawie pod hasłem 
„OBUDŹ SIĘ POLSKO”. Protest odbę-
dzie się 29 września bieżącego roku.

W związku z tym Region Środko-
wowschodni NSZZ „Solidarność” or-
ganizuje wyjazd do Warszawy. Zapisy 
przyjmowane są zarówno w siedzibie 
ZR przy ul. Królewskiej 3 w Lublinie, 
jak również w organizacjach zakłado-
wych NSZZ „Solidarność” do dnia 24 
września br. 

Chętni z terenu mogą zapisywać się 
w poszczególnych oddziałach naszego 
Regionu. Szczegółowe informacje do-
stępne są w biurach oddziałowych.

Opłata za przejazd z Lublina do 
Warszawy i z powrotem, dla osób spo-
za związku, wynosi 30 zł. 

Szczegółowe informacje oraz zapisy 
– biuro ZR, ul. Królewska 3 w Lublinie 
lub pod nr tel. 81 532 08 11.

 XXV Walne Zebranie 
Delegatów Regionu 
Środkowowschodniego
NSZZ „Solidarność”
– 26 września 2012 r.

w Świdniku
Bezpośrednio przed obradami zostanie 

odprawiona msza św. o godz. 8:00
w kościele pw. Chrystusa Odkupiciela 

w Świdniku, ul. Kosynierów 6.
Obrady rozpoczną się o godz. 10:00 
w ośrodku „Lachówka” w Świdniku, 

ul. Budowlana 1 (dawna stołówka WSK).
Więcej informacji na stronie:
www.solidarnosc.org.pl/lublin
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Do Lublina wojna dotarła już 2 
września 1939 r. Tego dnia rankiem 
niemieckie samoloty zbombardowa-
ły Lubelską Wytwórnię Samolotów 
Plage-Laśkiewicza, szkołę przy uli-
cy Długiej oraz lotnisko sportowe  
w Świdniku. W wyniku nalotów zgi-
nęło lub zostało rannych przeszło 
200 osób. Kolejny, większy atak 
Luftwaffe, miał miejsce 9 września  
o godzinie 9:30. Niemieckie bomby 
zniszczyły lub uszkodziły 
wiele budynków w centrum 
miasta, m.in. Ratusz, hotel 
„Victoria”, kino „Stylowe”, 
gmach poczty, pałac Radzi-
wiłłów, pałac Potockich, 
koszary wojskowe. Zginęło 
ponad 100 żołnierzy i ponad 
40 osób cywilnych, wśród 
nich poeta Józef Czecho-
wicz.

12 września Niemcy 
wkroczyli na teren Lu-
belszczyzny, a 13 września dokonali 
jednego z najpoważniejszych bom-
bardowań Lublina. Odnotowano 
wówczas znaczne straty w ludziach, 
ucierpiały również zabudowania  
w okolicy dworca kolejowego oraz 
w rejonie ulic: Narutowicza, Orlej, 
Okopowej i Kruczej. 

Rankiem, 14 września, stacjo-
nujące w Lublinie wojsko i poli-
cja, na rozkaz Wodza Naczelnego, 
opuściły miasto i udały się na front  
w rejon Tomaszowa Lubelskiego. 
Dla obrony Lublina komendant woj-
skowy miasta utworzył trzy batalio-
ny, złożone z około 2000 ochotników 
i żołnierzy z rozbitych jednostek WP. 
Dowódcą obrony Lublina został płk 
Piotr Bartak, a jego zastępcą – rtm 
Stanisław Lis-Błoński. Prowadzili 
oni rekrutację ochotników, kiero-
wali budową schronów przeciwlot-
niczych i kopaniem rowów prze-
ciwczołgowych oraz organizowali 
ochronę mienia mieszkańców przed 
rabunkiem.  Linię obrony miasta wy-
tyczono wzdłuż szosy kraśnickiej od 
Konopnicy do rogatki warszawskiej. 
Główną siłę obronną stanowiły dwa 

bataliony wojska dowodzone przez 
mjr Juliusza Dudzińskiego i mjr Sta-
nisława Horwatta.

16 września zbliżające się od za-
chodu wojska niemieckie podeszły 
pod Konopnicę. Oddział rozpoznaw-
czy z Lublina, pod dowództwem mjr 
Dudzińskiego, zmusił Niemców do 
odwrotu, biorąc kilkunastu jeńców. 
17 września pod Lublin podeszły 
kolejne oddziały niemieckie od stro-

ny Kraśnika. Wobec silnego oporu 
polskiej obrony Niemcy rozpoczęli 
ostrzał artyleryjski i naloty lotnicze 
na miasto. Ucierpiało wówczas wie-
le domów na Starym Mieście, po-
ważnie została uszkodzona Katedra. 
Równocześnie Niemcy nasilili ataki 
od zachodnich i południowych gra-
nic miasta. Do największych starć 
doszło w okolicach koszar, Bobo-
lanum (obecnie Szpital Wojskowy), 
budynków KUL i wsi Rury (obecnie 
LSM). W trakcie tych walk zginęło 
wielu dowódców, m.in. mjr Dudziń-
ski i mjr Horwatt. Ze względu na 
ogromną przewagę wroga, wieczo-
rem – 17 września – obrońcy Lubli-
na przerwali walkę, a oddziały woj-
skowe opuściły miasto. Rankiem na-
stępnego dnia Niemcy wkroczyli do 
Lublina. 

W wyniku bombardowań i walk 
obronnych we wrześniu 1939 r. Lu-
blin poniósł znaczne straty: śmierć 
poniosło ponad 600 osób, zniszczeniu 
uległo prawie 300 budynków, 6500 
osób pozostało bez dachu nad gło-
wą. Wśród obiektów zniszczonych 
lub uszkodzonych znalazły się m.in. 

Ratusz, Katedra, Brama Krakowska, 
budynek Muzeum Lubelskiego, zabu-
dowania KUL, Hotel „Victoria” i inne. 

Ofiary kampanii wrześniowej 
1939 w Lublinie chowano początko-
wo na skwerze przy Al. Kraśnickiej 
(róg ul. Zana), skąd po roku zosta-
ły przeniesione na cmentarz przy  
ul. Lipowej. W 1987 roku w miejscu 
dawnego pochówku żołnierzy Wrze-
śnia wzniesiono pomnik „Obrońcom 

Lublina”. Na pięciu mo-
siężnych tablicach wypisa-
no nazwiska 600 obrońców, 
które dzisiaj są niestety 
prawie zupełnie zapomnia-
ne. Przypomnijmy przynaj-
mniej niektóre z nich.

Gen. Mieczysław Smo-
rawiński, dowódca Okręgu 
Korpusu II Lublin, zginął 
w 1940 r. w Katyniu. Gen 
Tadeusz Piskor, organizator 
obrony Lublina, dowód-

ca armii Lublin i Kraków, zmarł na 
obczyźnie w 1951 r.. Płk Piotr Bar-
tak, organizator i dowódca obrony 
Lublina, zginął 20 września 1939 
w Siedliszczu pod Cycowem. Rtm 
Stanisław Lis – Błoński, organizator 
obrony Lublina, kontynuował wal-
kę po poddaniu się miasta, zmarł z 
ran odniesionych podczas potyczki  
1 października 1939 r. pod Janowem 
Lubelskim. Mjr Stanisław Horwatt;  
dowódca jednego z batalionów obro-
ny Lublina, walczył na skrzyżowaniu 
Al.Kraśnickiej z ul.Nałęczowską,  
w wyniku odniesionych ran zmarł  
17 września 1939 r. w szpitalu po-
lowym Bobolanum. Mjr Juliusz Du-
dziński, dowódca batalionu obrony 
Lublina, zginął 17 września pod-
czas inspekcji oddziałów obrony na 
przedpolach miasta. Por. Jan Igla-
towski, dowódca kompanii sztur-
mowej harcerzy, zginął 17 września  
w okolicach dzisiejszego Domu Kul-
tury LSM. 

Walczyli i ginęli, abyśmy my mo-
gli żyć w wolnej Polsce. Cześć ich 
pamięci!

Jan Sarzyński

„Solidarność” pamięta

Wrzesień 1939 w Lublinie

www.zamek-lublin.pl
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Przegląd	 uroczyście	 otworzył	
Prezydent	Miasta	Lublin,	Krzysz-
tof	 Żuk.	 Następnie	 lubelski	 trę-
bacz,	 Onufry	 Koszarny	 odegrał	
„Rotę”	 i	 hejnał	 naszego	 miasta.
Wszyscy	 uczestnicy	 przeglądu	
prezentowali	 swoje	 umiejętności	
z	balkonu	Trybunału	Miejskiego.

Jako	pierwsza	 zagrała	Orkie-
stra	Dęta	Straży	Pożarnej	w	Lu-
bartowie,	 pod	 batutą	 Andrzeja	
Zaręby.	 Przez	 kilka	 godzin	 Ry-
nek	 Starego	 Miasta	 rozbrzmie-
wał	dźwiękami	średniowiecznych	

XIX Ogólnopolski Przegląd Hejnałów Miejskich
15 sierpnia 2012 br. odbył się XIX Ogólnopolski Przegląd Hej-

nałów Miejskich w Lublinie. Wzięli w nim udział trębacze z kilku-
dziesięciu miast Polski. 

hejnałów.	 Całą	 prezentację	 po-
prowadził	Marcin	Superczyński.	

Zwieńczeniem	 tegorocznego	
Przeglądu	 Hejnałów	 było	 ode-
granie	przez	uczestników	hejnału	
„Ogólnopolskiego	 Stowarzysze-
nia	Hejnałów	Miejskich”	i	hejnału	
Lublina.	

Kilka	 dni	 później,	w	Ratuszu,	
odbyło	 się	 spotkanie	 Władysła-
wa	 Stefana	 Grzyba,	 kanclerza	
Stowarzyszenia,	 z	 darczyńcami	
wspierającymi	od	lat	to	wydarze-
nie.	Było	 to	 swego	 rodzaju	pod-
sumowanie	 całej	 imprezy	 oraz	
okazja	do	złożenia	podziękowań	
za	pomoc	w	jego	tworzeniu.	

Magdalena Różyło
Lubelski hejnalista

–	 Ustawa wydłużająca wiek 
emerytalny do 67 lat była przyj-
mowana jak dekret o stanie wo-
jennym. Wszystko w trybie nad-
zwyczajnym i wbrew opinii 85 
proc. polskiego społeczeństwa, 
na którą tak lubią powoływać się 
politycy ale tylko wtedy, kiedy jest 
to dla nich wygodne. Myślę, że 
Trybunał Konstytucyjny szybko 
się zajmie naszą skargą –	powie-
dział	Piotr	Duda,	przewodniczący	
Komisji	Krajowej	NSZZ	„Solidar-
ność”	podczas	konferencji	praso-
wej	w	 trakcie	 trwającej	w	Gdań-
sku	Komisji	Krajowej.	

Uchwałę	 w	 sprawie	 skiero-
wania	 skargi	 do	Trybunału	Kon-
stytucyjnego	 przyjęli	 wczoraj	
członkowie	 Komisji	 Krajowej	
NSZZ	 „Solidarność”.	 Dokument	
zawiera	 trzy	 zarzuty	 do	 ustawy		

o	emeryturach	i	rentach	z	fundu-
szu	 ubezpieczeń	 społecznych.	
Zdaniem	 autorów	 skargi	 nie-
zgodne	z	Konstytucją	 jest	 zrów-
nanie	wieku	emerytalnego	kobiet	
i	mężczyzn	oraz	 	 zróżnicowanie	
warunków	nabycia	prawa	do	tzw.	
emerytur	 częściowych	 w	 zależ-
ności	od	płci.	Związek	skarży	się	
również	 na	 nieprzestrzeganie	
przyjętej	w	Polsce	konwencji	Mię-
dzynarodowej	Organizacji	 Pracy	
w	sprawie	minimalnych	norm	za-
bezpieczenia	społecznego.	

Przyjęta	 przez	 Polskę		
w	 2003	 r.	 Konwencja	 MOP	 nr	
102	zaleca,	aby	wiek	uprawnia-
jący	 do	 emerytury	 nie	 przekra-
czał	 65	 lat.	 Konwencja	 wpraw-
dzie	 dopuszcza	 ustalenie	 wyż-
szego	 wieku,	 ale	 uzależnia	 to	
od	 zdolności	 do	 pracy	 osób	

starszych	w	 danym	 kraju.	 Zda-
niem	 ekspertów	 „Solidarności”	
ten	warunek	w	Polsce	nie	został	
spełniony.	 Świadczą	 o	 tym	 na	
przykład	 sprzeczne	 informacje	
zawarte	w	rządowych	opracowa-
niach.	Rząd	w	 oficjalnych	 doku-
mentach	 uzasadniając	 potrzebę	
podwyższenia	 wieku	 emerytal-
nego	 powołuje	 się	 na	 statystyki	
wskazujące	 na	 wydłużające	 się	
życie	 Polaków.	 Z	 drugiej	 strony		
w	rządowym	„Programie	na	rzecz	
Aktywności	 Społecznej	 Osób	
Starszych	 na	 lata	 2012-2013”,	
znajdujemy	 analizy,	 z	 których	
wynika	 że	 wraz	 z	 wydłużaniem	
się	 trwania	 życia	 spada	 liczba	
lat	życia	w	zdrowiu	zarówno	dla	
całej	 populacji,	 jak	 i	 dla	 osób		
w	wieku	65+.	

Zdaniem	 ekspertów	 „Solidar-
ności”	 niezgodne	 z	 Konstytucją	
jest	również	zrównanie	wydłuże-
nie	 wieku	 emerytalnego	 kobiet		
i	mężczyzn.	 –	W 2010 r. Trybu-
nał Konstytucyjny stwierdził, że 
odmienne warunki nabywania 

Z  KOMISJI   KRAJOWEJ

Emerytury do Trybunału Konstytucyjnego!
Podwyższenie wieku emerytalnego do 67 roku życia jest nie-

zgodne z obowiązującą Konstytucją oraz przyjętymi w Polsce 
standardami Międzynarodowej Organizacji Pracy. Skargę do 
Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie przygotowała Komisja 
Krajowa NSZZ „Solidarność”
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praw emerytalnych kobiet i mężczyzn są zgodne  
z ustawą zasadniczą. Zdaniem Trybunału niższy  
w porównaniu z mężczyznami wiek emerytalny ko-
biet znajdował uzasadnienie w odmiennej sytuacji 
społecznej kobiet oraz w obiektywnych różnicach 
natury biologicznej –	 mówi	 dr	 hab.	 Marcin	 Ziele-
niecki	z	Zespołu	Prawnego	Komisji	Krajowej	NSZZ	
„Solidarność”.	„W	ostatnich	dwóch	latach	nie	zaszły	
w	 Polsce	 zmiany,	 które	 spowodowałyby	 zatarcie	
różnic	społecznych	pomiędzy	kobietami	 i	mężczy-
znami	i	uzasadniałyby	ujednolicenie	wieku	emery-
talnego	kobiet	i	mężczyzn”	–	czytamy	we	wniosku	
skierowanym	do	Trybunału	Konstytucyjnego.	

NSZZ	 „Solidarność”	wykazuje	 również	brak	 kon-
sekwencji	ustawodawcy	i	niezgodność	z	Konstytucją	
zróżnicowania	dla	kobiet	i	mężczyzn	warunków	naby-
cia	prawa	do	emerytur	częściowych.	–	Wprowadzając 
równy wiek emerytalny kobiet i mężczyzn ustawodaw-
ca uznał, że powody, które uzasadniały różnicowanie 
wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn przestały być 
aktualne, a tym samym, że sytuacja pracownicza 
kobiet i mężczyzn jest taka sama. W tej sytuacji nie 
ma logicznego uzasadnienia wprowadzenie różnych 
warunków nabycia prawa do emerytur częściowych  
w zależności od płci	–	tłumaczy	Zieleniecki.	

W	 maju	 2012	 Sejm	 przyjął	 ustawę	 o	 zmianie	
ustawy	o	emeryturach	i	rentach	z	Funduszu	Ubez-
pieczeń	Społecznych.	Zakłada	ona	stopniowe	pod-
wyższanie	wieku	uprawniającego	do	emerytury	dla	
kolejnych	 grup	 ubezpieczonych	 i	 jego	 zrównanie	
dla	 kobiet	 urodzonych	 po	 dniu	 30	września	 1973	
r.	oraz	mężczyzn	urodzonych	po	dniu	30	września	
1953	r.	na	poziomie	67	lat.	

Dział Informacji KK 

Okiem 
związkowca

Posłowie 
Ruchu Pali-
kota ukry-
wają swoją 
przynależ-
ność do tej 
partii!

Od jakiegoś czasu uczestniczę w akcji pro-
testacyjnej przed biurami posłów koalicji 
rządzącej, głosującymi za zmianami w sys-
temie emerytalnym. Podczas tych wizyt za-
uważyłem, że posłowie z Ruchu Palikota, na 
tabliczkach przy swoich biurach poselskich, 
nie umieszczają informacji, do jakiej partii 
przynależą.

Czyżby wstydzili się przynależności do tego 
ugrupowania? 

Proszę stosowane władze administracyj-
ne, aby tablice tych biur poselskich zawierały 
pełną informację o ich przynależności.

Józef Kaczor

 Czy wiecie, że ...

Egipcjanie nie wymyślili sportu, ale niewątpliwie 
dokonali w jego historii prawdziwej rewolucji. To nad 
Nilem pojawiły się pierwsze gry zespołowe, tam żył 
pierwszy wymieniony z imienia sportowiec i tam wpro-
wadzono w życie zasady fair play.

Egipski sport wiązał się w nierozerwalny sposób  
z religią, ale też z demonstracją siły. Zdecydowanie naj-
popularniejszą rozrywką fizyczną były zapasy, uprawia-
ne zarówno przez młodzież jak i dorosłych. Starożytne 
płaskorzeźby – podstawowe źródło do dziejów egipskie-
go sportu – ukazują zapaśników, rozentuzjazmowane tłu-
my (ludzi z rozdziawionymi ustami), a nawet sędziów.

ciekawostkihistoryczne.pl

***
Inskrypcje na brązowych naczyniach, wydobytych 

z grobowców królewskich w prowincji Shanxi, świad-
czą o panowaniu nieznanej dotąd historykom dyna-
stii chińskiej w okresie między 1100 p.n.e. a 420 n.e.  
Sensacyjne odkrycie burzy dotychczasową chronologię 
zamierzchłej historii Chin i wpisuje nowo odkrytą dy-
nastię królewską „Ba” w okres uważany do tej pory za 
dominację dynastii Zhou (1046 p.n.e. - 256 p.n.e.) i Jin 
(265 - 420 n.e.).

Nową teorię naukowcy przedstawili na specjalnej 
wystawie w Taiyuan z okazji 60-lecia powstania Insty-
tutu Archeologii prowincji Shanxi, podała agencja China 
Foto Press. 

Misternie zdobione naczynia brązowe wydobyto  
w 2007 r. z grobowców „Dahekou”. Zbadany obszar 
cmentarza zajmuje powierzchnię 45 tys. m kw. i znajdu-
je się na nim 1000 grobów. W trakcie badań otworzono 
600 grobów, z których wydobyto wiele przedmiotów. 
Największą wartość historyczną mają naczynia brązo-
we, które sygnowane są znakiem „Ba”. Na tej podstawie 
historycy ustalili, że była to dynastia królewska, która 
rządziła lokalnym państwem równolegle do innych dy-
nastii, znanych z historii jako Zhou i Jin. 

W 2010 na terenie całych Chin odkryto 10 wiel-
kich cmentarzy typu „Dahekou”, które archeolodzy 
przypisują dynastii Ba. Większość z nich pochodzi 
z okresu panowania zachodniej dynastii Zhou (1100 
p.n.e. - 771 p.n.e.), co rzuca nowe światło na badania 
historyczne tego okresu. W literaturze historycznej, 
dotyczącej tego okresu, nie ma dowodów na panowa-
nie dynastii Ba, stąd tak długi okres badań i pięciolet-
nie opóźnienie w ogłoszeniu ich wyników, powiedział 
na konferencji, odpowiedzialny za badania, prof. Ma 
Huang. Stwierdził on, że dynastia Ba panowała rów-
nolegle z Zhou i kilkakrotnie upadała, pod naciskiem 
silnych hegemonów, po czym ponownie przejmowała 
panowanie nad częścią kraju.

wiadomosci.wp.pl
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Wyrazy	żalu	i	współczucia	

ŻONIE	I	RODZINIE	
śp.		

WIKTORA  ADAMCZYKA 
składa	

Zarząd	Regionu	Środkowowschodniego	
NSZZ	„Solidarność”	w	Lublinie

Serdeczne	wyrazy	współczucia	

ŻONIE	I	RODZINIE
śp.	

WIKTORA  ADAMCZYKA 
składa	

Regionalna	Sekcja	Oświaty	i	Wychowania	
NSZZ	„Solidarność”	

Regionu	Środkowowschodniego

Pracownicy	Domów	Pomocy	Społecznej	nasze-
go	 regionu	 planują	 protest	 w	 sprawie	 podwyżek	
płac.

Dwa	miesiące	temu	Wojewoda	Lubelski,	Jolan-
ta	Szołno-Koguc,	wystąpiła	z	zapytaniem	do	staro-
stów	naszego	województwa	o	planowane	podwyżki	
dla	pracowników	DPS-ów.	Niestety,	związkowcy,	na	
których	prośbę	interweniowała	pani	wojewoda,	na-
dal	czekają	na	odpowiedź.

W	 związku	 z	 tym	 Sekcja	 Regionalna	 DPS-ów	
wystąpiła	z	zapytaniem,	jakie	jest	stanowisko	staro-
stów	w	kwestii	przeznaczenia	środków	finansowych	
na	płace	pracowników	DPS-ów.

W	 piśmie	 tym	 czytamy	 także:	 „Sytuacja	 pra-
cowników	w	naszej	branży	w	chwili	obecnej	 jest	
wręcz	tragiczna.	Pensje	w	Domach	Pomocy	Spo-
łecznej	nie	zmieniły	się	od	kilku	lat,	a	biorąc	pod	
uwagę	inflację	i	stale	rosnące	koszty	utrzymania,	
nasze	 wynagrodzenie	 relatywnie	 maleje	 z	 każ-
dym	rokiem.”

Jak	 podkreślają	 związkowcy	 z	 „Solidarności”	
w	DPS-ach,	 ich	determinacja	 jest	coraz	większa.	
Od	lat	próbują	negocjować	zarówno	z	dyrektorami	
swoich	placówek,	 jak	 również	starostami,	 którym	
podlegają.	 Jednak	 ciągle	 bezskutecznie	 –	 jedni		
i	drudzy	zasłaniają	się	brakiem	funduszy.	Tymcza-
sem	personel	Domów	Pomocy	Społecznej	pracuje	
za	coraz	mniejsze	pieniądze,	a	 jednocześnie	za-
kres	obowiązków	się	nie	zmniejsza.

Związkowcy	 liczą	na	zrozumienie	 i	 rozwiązanie	
problemu	na	drodze	dialogu,	jednak	podkreślają,	że	
jeśli	 ich	postulaty	nie	zostaną	spełnione,	wyjdą	na	
ulice.

Agnieszka Kosierb

Będzie protest 
w DPS-ach?

Wiktor Adamczyk urodził się 3 stycznia 1936 roku, 
w Lublinie. Ofiarnie służył polskiej szkole – dzieciom, 
młodzieży i nauczycielom. Uczył matematyki, przez 
wiele lat pracował jako dyrektor Szkoły Podstawowej nr 
21.

Współtworzył struktury oświatowej „Solidarności”. 
W latach osiemdziesiątych oddał swój zapał i czas obro-
nie wartości narodowych i religijnych. Szczególną ak-
tywnością wykazał się w zdecydowanej walce z patolo-
gią ustrojową w pracach komisji interwencyjnej Solidar-
ności Nauczycielskiej. Reprezentował Sekcję Oświaty 
na Śląsku, w czasie strajku nauczycieli, pozyskując po-
parcie górników dla spraw oświaty. W dniach stanu wo-
jennego służył radą i spokojnym analizowaniem sytuacji, 
ułatwiając podejmowanie trafnych decyzji.

Organizował życie patriotyczne i religijne młodzie-
ży. Zaangażował się w ramach Polskiej Organizacji 
Harcerskiej w tworzenie bazy obozowej, nie szczędząc 
własnych sił i czasu. Spieszył z pomocą koleżeńską po-
trzebującym i pozbawionym pracy. 

Zebrał ponad 10 tys. podpisów pod wnioskiem  
o przemianowanie jednej z lubelskich ulic, noszącej na-
zwę Buczka na Prymasa Stefana Wyszyńskiego (rada 
miasta przyjęła stosowną uchwałę na ostatniej sesji przed 
wprowadzeniem stanu wojennego). 

W ramach represji za działalność opozycyjną został 
usunięty z etatu nauczyciela i zatrudniony w charakterze 
pracownika świetlicy.

W styczniu 2009 roku odznaczony Złotą Odznaką 
Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidar-
ność”, do końca pozostał wierny ideałom „Solidarności”.

Zmarł 4 września 2012 r., pozostawiając pustkę nie 
do wypełnienia.

Wspomnienie…


