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Dzień kariery
W ramach trwającego w całej Polsce Tygodnia Kariery pod
hasłem „Praca: zawód czy kompetencje” Miejski Urząd Pracy
w Lublinie zorganizował „Dzień Kariery”.
18 października w Zespole
Szkół im. Jana Pawła II w Lublinie
wszyscy myślący o swojej przyszłości zawodowej mogli zapoznać
się z ofertą edukacyjno-zawodową
naszego regionu. Wśród wystawców pojawiły się uczelnie
wyższe: WSPA,
KUL, Politechnika Lubelska,
Uniwersytet
P r z y r o d n i c z y,
a także licea,
szkoły zawodowe (ZSChiPS)
oraz m.in. Niepubliczne Me-

dyczne Studium Zawodowe Techniki Dentystycznej, Centrum Nauki
i Biznesu „Żak” czy choćby Wojsko
Polskie. Oprócz licznie przybyłej
młodzieży lubelskich szkół, poja-

wiło się wiele osób poszukujących
zatrudnienia i chcących zapoznać
się z ofertami rynku pracy.
Wystawcy wskazywali odwiedzającym kierunki rozwoju osobistego, a także perspektywy zawodowe
po ukończeniu danego profilu szkoły
bądź kierunku studiów. Nie zawiedli
się także poszukujący praktyk i staży zawodowych w krajach Europy.
Ponadto porad i niezbędnych wiadomości udzielali przedstawiciele
Miejskiego Urzędu Pracy, zachęcający również do skorzystania z ich
pomocy w poszukiwaniu ofert pracy,
szkoleń i praktyk.
Zainteresowani, oprócz uzyskania niezbędnych informacji, otrzymywali również materiały w postaci
ulotek, gadżetów. Ponadto istniała
możliwość, by osobiście przekonać
się o jakości wyrobów szkół gastronomicznych oraz poddać się zabiegom kosmetycznym bądź profesjonalnemu masażowi.
Magdalena Różyło

„Płoną świeczki”
Dzień jesienny tak cicho
Jak liść zżółkły opada;
Złoto ma z października
Smutek ma z listopada.
I w ten smutek złotawy,
I w ten płomyk zamglony
Przybrały się Zaduszki
Jak w przejrzyste welony.
Płoną świeczek szeregi,
Płoną świeczek tysiące,
Powiewają płomyki
Zamyślone i drżące.
Więc płomykiem jak dłonią,
Dłonią ciepłą i jasną,
Pozdrawiamy tych wszystkich,
Których życie już zgasło.

Hanna Łochocka

Listopadowe refleksje
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„Dzień zaduszny”

Takie ciche, ciche święto,
Rozjarzone świeczkami,
Dzień, w którym serce pozdrawia,
Pamięta
Tych, co rozstali się z nami.
Święto rozsnute mgliście
Nad jesiennym, zadumanym światem,
Gdy żywi zmarłym dobrą myśl wyślą,
Zmiotą z grobu zeschłe liście,
Położą kwiatek.
Hanna Łochocka
Str. 2
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11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
Jesienią 1918 r. dobiegała końca I wojna światowa, która przyniosła klęskę wszystkim trzem zaborcom. Rosja pogrążyła się w zamęcie rewolucji
i wojnie domowej, wielonarodowa monarchia austro-węgierska rozpadała się i chyliła ku upadkowi,
a Niemcy uginały się pod naporem wojsk Ententy.
Dla Polaków była to niepowtarzalna szansa, aby
odzyskać utraconą niepodległość. Widząc klęskę zaborców, Polacy zaczęli przejmować władzę
wojskową i cywilną, tworząc przyszłe państwo.
W dniu 28 października 1918 roku w Krakowie powstała Polska Komisja Likwidacyjna, która zaczęła
przejmować władzę z rąk Austriaków na terenie Galicji i Śląska Cieszyńskiego. Przypieczętowaniem
jej dzieła było rozbrojenie załogi austriackiej przez
członków konspiracyjnej Polskiej Organizacji Wojskowej oraz legionistów i młodzież.

1 listopada 1918 r. we Lwowie wybuchły walki polskiej ludności z Ukraińcami, którzy proklamowali powstanie Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej.
W nocy z 6 na 7 listopada powstał w Lublinie Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, pod
kierownictwem Ignacego Daszyńskiego, w którego skład weszli przedstawiciele PPS, PPSD
i PSL „Wyzwolenie”. Równocześnie
podległe rządowi oddziały przystąpiły do rozbrajania wojsk okupacyjnych
na Lubelszczyźnie i Kielecczyźnie.
W tym właśnie czasie powrócił do kraju
Józef Piłsudski, więziony od lipca 1917
roku przez Niemców. Jego przybycie wywołało entuzjazm wśród ludności stolicy
i masowe rozbrajanie okupantów na terenie całej Kongresówki.
11 listopada Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu Naczelne Dowództwo nad formującym się Wojskiem
Polskim, a trzy dni później przekazała
mu całą władzę cywilną. Dzień wcześniej
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podporządkował mu się również
Tymczasowy Rząd Ludowy
Republiki Polskiej
w Lublinie. Józef
Piłsudski powołał
nowy
centralny
rząd, który w dniu
21 listopada wydał
manifest zapowiadający
reformę
rolną i nacjonalizację niektórych gałęzi przemysłu, uzależniając
jednak ich przeprowadzenie od postanowień przyszłego Sejmu Ustawodawczego. Jednocześnie,
Józef Piłsudski wprowadził bardzo korzystne dla
robotników warunki pracy i zapowiedział wybory
parlamentarne, a 22 listopada ogłosił się Naczelnikiem Państwa i razem z premierem podpisał dekret o tymczasowych władzach Republiki Polskiej.
O utrwalenie i utrzymanie dopiero co odzyskanej
niepodległości przyszło narodowi polskiemu toczyć
krwawe boje. Już 27 grudnia 1918 r. wybuchło powstanie wielkopolskie, które przywróciło Wielkopolskę do macierzy. W Galicji Wschodniej trwały zacięte walki z Ukraińcami, a na wschodnich kresach
Polski oddziały samoobrony walczyły z bolszewikami. Ponadto trzeba było trzech powstań śląskich,
by część Górnego Śląska znalazła się w granicach
Polski.
Przypieczętowaniem dzieła odrodzenia Rzeczypospolitej była Bitwa Warszawska, w której Polacy obronili odzyskaną niepodległość.
Dzień 11 listopada, w którym Józef Piłsudski przejął władzę, dla uczczenia powstania suwerennego
ośrodka władzy odrodzonej Polski, został w 1937
roku oficjalnie ogłoszony świętem narodowym. Jednak dzień ten był już od 1919 roku obchodzony jako
Święto Niepodległości. Od tego
czasu jest jednym z najważniejszych świąt obchodzonych przez
Polaków w kraju i zagranicą.
Po II wojnie światowej władze Polski Ludowej usunęły
Święto Niepodległości z kalendarza, ale nie z serc Polaków.
Środowiska niepodległościowe
nadal obchodziły kolejne rocznice 11 listopada 1918 roku.
Dopiero w 1989 roku Sejm IX
Kadencji przywrócił narodowi to
święto.
oprac. Agnieszka Kosierb
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„Solidarność” pamięta

Ksiądz Jerzy Popiełuszko
Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września
1947 roku w miejscowości Okopy koło Suchowoli
na Białostocczyźnie, w rolniczej rodzinie Marianny
i Władysława Popiełuszków. Państwo Popiełuszko
byli bardzo religijni: oprócz zwykłych modlitw codziennie odprawiali godzinki i odmawiali różaniec,
uczestniczyli w niedzielnych mszach św. Swoim
dzieciom wszczepili szacunek dla ciężkiej pracy,
obowiązkowość, prawdomówność, wierność Bogu
i ojczyźnie. Młody Jerzy bardzo głęboko przeżył
swoją pierwszą komunię świętą i sakrament bierzmowania.
Od dzieciństwa
starał się jak najpełniej ukształtować swoją formację chrześcijańską.
Był
ministrantem
przy kościele parafialnym w Suchowoli. Uczestniczył
we mszach św. nie
tylko w niedziele
i święta, ale także
w dni powszednie.
Pogłębiał
swoją
duchowość przez
czytanie
Pisma
świętego, książek religijnych, studiowanie życiorysów świętych i błogosławionych. Jego postawa była
często przedmiotem drwin i szykan ze strony kolegów, nauczycieli i wychowawców. Jerzy cierpliwie
i z godnością znosił doznawane przykrości.
W okresie maturalnym postanowił zostać księdzem. Po roku studiów w warszawskim Seminarium
Duchownym został przymusowo wcielony do wojska, do jednostki specjalnej dla
kleryków w Bartoszycach, której
głównym zadaniem było łamanie charakterów przyszłych księży, z myślą o porzuceniu przez
nich obranej drogi życiowej
lub o pozyskaniu części z nich
jako przyszłych tajnych współpracowników
komunistycznej
władzy. Jerzy Popiełuszko nie
dał się złamać. Domagał się poszanowania godności żołnierzy,
prawa do uczestniczenia żołnierzy w niedzielnej mszy św.,
żądał poszanowania ich przekonań religijnych i moralnych.

Str. 4

W wojsku ujawnił
się niezwykły hart
ducha Jerzego:
mimo
prześladowań ze strony
dowódców
nie
załamał się, nie
pozwolił
sobie
odebrać medalika, nie zaprzestał
codziennej modlitwy, nie zmienił
przekonań.  
Po przyjęciu
święceń kapłańskich (maj 1972)
przez parę lat
posługiwał jako
wikariusz w kilku
warszawskich parafiach, pracował w duszpasterstwie akademickim przy kościele św. Anny w Warszawie, był duszpasterzem środowisk medycznych
archidiecezji warszawskiej. W maju 1980 r. został
rezydentem przy parafii św. Stanisława Kostki
w Warszawie na Żoliborzu. Oprócz posługi kapłańskiej ks. Jerzy włączył się w pracę kilku grup parafialnych, niosących pomoc ludziom ubogim, rodzinom wielodzietnym, rodzinom osób więzionych
i internowanych. Gromadził dla nich żywność,
odzież i leki. Uczestniczył w procesach osób aresztowanych podczas stanu wojennego.
Przełomem w życiu ks. Jerzego stało się wydarzenie pozornie przypadkowe: na prośbę ks. kard.
Stefana Wyszyńskiego odprawił w zastępstwie za
chorego kolegę mszę św. dla strajkującej załogi Huty “Warszawa”. Od tego momentu ks. Jerzy
związał się na stałe ze światem pracy.
Znakomicie się sprawdził jako duszpasterz robotników. Od lutego 1982r.
w każdą ostatnią niedzielę miesiąca
odprawiał msze święte za Ojczyznę.
W swoich kazaniach, głoszonych językiem prostym i zwięzłym, a jednocześnie
niezwykle celnym, mówił o godności człowieka, o świętości życia, o potrzebie wiary, o prawdzie, wolności i sprawiedliwości
społecznej, o miłości ojczyzny. Ujawnił
się szczególny charyzmat ks. Jerzego,
który o tych trudnych sprawach potrafił
mówić w sposób prosty i jasny, a jednocześnie porywający. Jego przemyślenia
trafiały wprost do serc i umysłów słu-
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chaczy, na jego kazania ściągały tłumy wiernych.
W ciągu kilku miesięcy kazania ks. Jerzego stały
się sławne nie tylko w stolicy, ale w całym kraju.
Ks. Popiełuszko zaczął być zapraszany do różnych miejscowości na terenie całego kraju.     
Władzom komunistycznym nie podobała się
działalność ks. Jerzego, a zwłaszcza uznanie
i szacunek, jakim zaczął się cieszyć wśród wiernych
w całej Polsce. Groźbami starano się odwieść go
od sprawowania mszy św. za ojczyznę. Wywierano
presję na przełożonych ks. Jerzego, żeby zabronili
mu głosić kazania “godzące w interesy PRL”. Był
stale śledzony, nękany pogróżkami, w trakcie licznych podróży po kraju często zatrzymywała go milicja. Dwukrotnie włamano się do jego mieszkania,
niszczono jego samochód. We wrześniu 1983r.
wszczęto przeciwko niemu śledztwo w sprawie
nielegalnego posiadania broni i materiałów wybuchowych, które uprzednio podrzucono do jego
mieszkania. W tej sprawie był potem kilkanaście
razy przesłuchiwany, groziło mu 10 lat więzienia,
od czego został jednak zwolniony na mocy amnestii z 1984 roku. Oszczerczą kampanię przeciwko
ks. Jerzemu prowadził zwłaszcza osławiony Jerzy
Urban, ówczesny rzecznik prasowy rządu.
13 października 1984 r. próbowano dokonać
zamachu na życie ks. Jerzego w pobliżu Ostródy,
podczas jego powrotu z Gdańska do Warszawy. Tydzień później, 19 października, w drodze powrotnej
z Bydgoszczy, około godz. 22.00, został uprowadzony przez trzech funkcjonariuszy SB w okolicach
miejscowości Przysiek koło Torunia. Oprawcy brutalnie go pobili, następnie przywiązali mu do nóg
ciężki kamień i wrzucili do Zalewu Zegrzyńskiego.
Ciało ks. Jerzego odnaleziono dopiero po dwóch
tygodniach, 30 października. Pochowany został

3 listopada 1984 roku na placu przy kościele św.
Stanisława Kostki w Warszawie. W jego pogrzebie
wzięło udział kilkaset tysięcy wiernych z całej Polski. Mszę św. pogrzebową koncelebrowało 6 biskupów i ponad tysiąc kapłanów.
Od momentu pogrzebu rozwija się spontaniczny,
bardzo żywy kult ks. Jerzego. W ciągu minionych
niemal 30 lat miejsce pochówku ks. Jerzego nawiedziło ponad 18 mln osób z całego świata, wśród
nich papież Jan Paweł II i ks. kard. Józef Ratzinger,
obecny papież Benedykt XVI. Odnotowywane są
liczne łaski, których doznają wierni odwiedzający
grób Męczennika.
Proces beatyfikacyjny ks. Jerzego rozpoczął się
w 1997 r.; 6 czerwca 2010 roku ks. Jerzy Popiełuszko został wyniesiony do grona błogosławionych
kościoła rzymskokatolickiego. Uroczystą liturgię celebrowało wówczas ponad 100 biskupów i ponad
1500 kapłanów z Polski i z całego świata. W uroczystości uczestniczyła m.in. matka ks. Jerzego, jego
rodzeństwo, rodzina oraz ponad 150 tysięcy wiernych, w tym kilkadziesiąt tysięcy członków NSZZ
„Solidarność” i kilkaset sztandarów związkowych.
Postać ks. Jerzego Popiełuszki cieszy się ogromnym szacunkiem wśród członków NSZZ „Solidarność”. Postawa ks. Jerzego miała duży wpływ na
oblicze Związku w okresie „pierwszej Solidarności”,
pomagała naszemu narodowi przetrwać koszmar
stanu wojennego, pomaga i dzisiaj w tych nieciekawych czasach upadku autorytetów i powszechnego relatywizmu moralnego. Ufamy, że już niedługo Stolica Apostolska ogłosi ks. Jerzego świętym,
a także patronem „Solidarności”. Wierzymy, że
bł. ks. Jerzy będzie nadal z wysokości skutecznie
wspomagał nasz Związek, nasz naród i Ojczyznę.
Jan Sarzyński

Rocznica śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszko
Uroczysta msza św., koncelebrowana przez pięciu kapłanów,
odprawiona została, jak co roku,
w kościele oo. Jezuitów w Lublinie. Tradycyjnie, 19 października
wieczorem, zebrali się związkowcy z „Solidarności”, samorządowcy, politycy i mieszkańcy Lublina,
by za wstawiennictwem bł. ks.
Jerzego modlić się w intencji Ojczyzny.
Słowa homilii przypomniały
heroizm życia patrona „Solidarności”, a jednocześnie były przypomnieniem, jak wielu w historii
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było i jest ludzi gotowych na poświęcenie dla idei.
Po wspólnej modlitwie zebrani
złożyli kwiaty pod pomnikiem ks.
Popiełuszki i odmówili różaniec,
pod przewodnictwem kapelana lubelskiej „Solidarności”, ks. Zbigniewa Kuzi.
Uroczystości rocznicowe odbyły
się także tradycyjnie na warszawskim Żoliborzu oraz w różnych
miejscowościach naszego regionu,
między innymi w Świdniku czy Biłgoraju.
Agnieszka Kosierb

Str. 5

Pracownicy DPS-ów znów na ulicach!
Starostwa w Krasnymstawie i Świdniku odwiedzili, 24 października, pracownicy Domów Pomocy
Społecznej. Kontynuują, w ten sposób, czynną akcję protestacyjną, którą „Solidarność” DPS-ów
rozpoczęła na początku października pikietą w Lublinie.
Związkowcy
przynieśli
starostom
petycje,
w których domagali się m.in. 500 zł podwyżki wynagrodzenia zasadniczego, przywrócenia dodatku za pracę w niedziele i święta oraz dodatku preferencyjnego za pracę w warunkach szczególnych.
– Liczymy na wsparcie wszystkich osób z uwagi na to, że
w pewnym momencie każdy może potrzebować wsparcia pracowników DPS-ów – mówiła w imieniu uczestników pikiety Jolanta Kwiatek, współorganizatorka akcji.

W Krasnymstawie do pikietujących wyszli urzędnicy starostwa. – Umówiliśmy się na następne spotkanie
w celu prowadzenia rozmów – mówi Piotr Najda, Przewodniczący Sekcji Międzyregionalnej Pracowników
DPS NSZZ „S”.
W Świdniku związkowcy spotkali się z samym starostą. – Apelujemy o wsparcie i o przeanalizowanie
naszej sytuacji – mówiła do niego Jolanta Kwiatek.
– Przychodzimy dzisiaj delegacją, z pokojową pikietą.
Mamy nadzieję, że nasze postulaty zostaną wysłuchane
i nie będziemy musieli przychodzić tutaj większą grupą.
– Na pewno wnikliwie zapoznam się z państwa postulatami, choć niektóre są mi już znane – odpowiedział Mirosław Król, Starosta Powiatu Świdnickiego. – Zarząd

MŁODZI

powiatu będzie teraz analizował sytuację w DPS-ach,
w tym sytuację płacową. Chcemy państwa zaprosić na
te rozmowy.
Protestujący mają nadzieję, że ich akcja przyniesie
skutek, a rozmowy ze starostwami zakończa się podwyżkami płac. W chwili obecnej przeciętna pensja pracownika Domu Pomocy Społecznej wynosi ok. 1100-1400 zł
netto, łącznie z dodatkiem za pracę w nocy oraz niedziele
i święta.
Agnieszka Kosierb

ZWIĄZKOWCY!

Zwracamy się do przewodniczących organizacji związkowych o przesłanie danych związkowców
z Waszych organizacji, w wieku do 35 lat.
Region dostrzega problemy ludzi młodych związane z brakiem stabilizacji zatrudnienia, stosowaniem
przez pracodawców niekorzystnych umów oraz brakiem znajomości przez pracowników przepisów prawa pracy.
W związku z tym ZR chce zaprosić imiennie młodych związkowców na cykl szkoleń, które umożliwią
zdobycie niezbędnej wiedzy oraz dodatkowo stworzą możliwość do integracji tej grupy związkowców.
O terminach spotkań z młodymi pracownikami ZR poinformuje również przewodniczących organizacji
związkowych, z prośbą o zmobilizowanie związkowców do uczestnictwa w szkoleniach.

Str. 6

Biuletyn Informacyjny Nr 17 (828), 31.10.2012

Porozumienie w „Żaglu”
Zakończył się protest pracowników „Żagla”. Niestety, nie udało się powstrzymać zwolnień, ale związkowcy wynegocjowali odprawy dla pracowników.
– Najdłużej pracujący w firmie otrzymają odszkodowanie
w wysokości dziewięciu średnich
wynagrodzeń. Podstawą do naliczenia dodatkowego odszkodowania będzie średnie wynagrodzenie
w Żaglu, tak, aby wszyscy, niezależnie od poziomu dotychczasowych
wynagrodzeń, mieli porównywalne
wsparcie finansowe na okres poszukiwania pracy – czytamy w komunikacie prasowym. Ponadto pracodawca zgodził się na umorzenie
pożyczek z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych do wysokości 65 proc. kwoty pożyczki.
Pracownicy „Żagla” protestowali w ostatnim czasie przeciwko
zwolnieniom grupowym, po zmianie właściciela firmy na Sandander

Consumer Finanse. Głównym organizatorem akcji protestacyjnej byli
związkowcy z „Solidarności” i dzięki wsparciu pozostałych pracowników udało się uzyskać porozumienie
z nowym pracodawcą.
– Jedną z wynegocjowanych
inicjatyw jest idea utrzymania Call
Center jako podmiotu niezależnego
od Żagiel S.A., którego kadra będzie, w co najmniej 50 proc., złożona z pracowników Żagiel S.A.
objętych programem zwolnień grupowych – wskazywali związkowcy.
W Lublinie powstanie też oddział Santander Consumer Bank.
Będzie się on mieścił w budynku przy ul. Zana w Lublinie. Prace mają w nim dostać, w pierwszej kolejności, zwolnieni z Żagla.

„Pracodawca Przyjazny
Pracownikom”
Wyłoniono laureatów tegorocznej edycji konkursu „Pracodawca
Przyjazny Pracownikom”, który od 2007 roku organizowany jest przez
NSZZ „Solidarność”.
Wśród 22 pracodawców wyróżnionych certyfikatem znalazło się
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Lublinie, które jako jedyny lubelski zakład pracy, zostało docenione.
Warunkiem znalezienia się w tym zaszczytnym gronie, było
m.in. przestrzeganie przez pracodawcę prawa pracy, prawa pracowników (w tym
zakładających
związki zawodowe), stwarzanie możliwości
stałego zatrudnienia, motywacyjny system
wynagrodzeń.
MPK Lublin
zostało
wyróżnione przez
Komisję Certyfikacyjną dzięki zgłoszeniu Komisji Zakładowej NSZZ „S”, która
chciała w ten sposób uhonorować pozytywną współpracę Zarządu
z pracownikami tej spółki.
Wyróżnionym serdecznie gratulujemy.
(MR)
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Niestety, pracę w lubelskim Żaglu,
do końca marca, straci około 350
osób.
Agnieszka Kosierb

Jest nowa
komisja!
W ostatnich dniach w Zarządzie
Regionu została zarejestrowana nowa
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ
„Solidarność”. Swoją działalnością
obejmuje kilka lubartowskich zakładów
pracy, między innymi Bibliotekę Miejską, a mieści się przy Urzędzie Miasta
w Lubartowie.
Wszystkim członkom nowej organizacji życzymy wielu sukcesów w pracy
zawodowej i skuteczności w działalności związkowej.
Chętnych, którzy chcieliby przyłączyć się do „Solidarności” w Lubartowie
zapraszamy do kontaktu z biurem oddziału Lubartów, ul. Legionów 63, tel.
81 855 28 80 lub 509 685 516, e-mail:
lubartów.lublin@solidarnosc.org.pl.             
red.
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Wyrazy żalu i współczucia
RODZINIE
śp.

ANDRZEJA BUCZKA
składa
Organizacja Międzyzakładowa Pracowników
Telekomunikacji Polskiej NSZZ „Solidarność”
Wyrazy głębokiego współczucia
RODZINIE
śp.

ANDRZEJA BUCZKA
składa
Zarząd Regionu Środkowowschodniego
NSZZ „Solidarność”

Serdeczne wyrazy współczucia
RODZINIE
śp.

JANA WINIARSKIEGO
składa
Zarząd Regionu Środkowowschodniego
NSZZ „Solidarność”
Wyrazy głębokiego współczucia
RODZINIE
śp.

MIROSŁAWA MARSZALCA
składa
Zarząd Regionu Środkowowschodniego
NSZZ „Solidarność”
Wyrazy żalu i współczucia
RODZINIE
śp.

MIROSŁAWA MARSZALCA
składają
Koleżanki i Koledzy z Oddziału Zamość
NSZZ „Solidarność”

dr Zdzisław Kowalski

po długich i ciężkich cierpieniach
odszedł do Pana
22 września 2012 roku
Urodził się 9 listopada
1942 roku w Witowie.
W okresie swojej aktywności zawodowej był
niezwykle cenionym pracownikiem Międzywydziałowego Instytutu Filozofii
i Socjologii UMCS, a później Zakładu Logiki i Metodologii Nauk   Instytutu
Filozofii UMCS. W 1980
roku aktywnie uczestniczył
w pracach Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” UMCS, a od maja 1981 roku był członkiem
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UMCS.
Był przewodniczącym Akademickiego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” w listopadzie
1981 roku.
Jego cenne uwagi wzbogacały teksty publikowane w biuletynie informacyjnym „Solidarność Uniwersytecka”.
Po zdelegalizowaniu „Solidarności” z niezwykłym
zaangażowaniem i odwagą wykonywał zadania powierzane Mu przez Podziemną Komisję Zakładową
NSZZ „Solidarność” UMCS. Był autorem wielu pisanych pod pseudonimami tekstów do Informatora
Zarządu Regionu.
W 1989 roku z wielką energią włączył się w relegalizację NSZZ „Solidarność” UMCS.
Odszedł od nas człowiek niezwykłej skromności,
do końca wierny ideałom NSZZ „Solidarność”.

Serdeczene wyrazy współczucia
RODZINIE
śp.

ZDZISŁAWA KOWALSKIEGO
składa
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” UMCS

Biuletyn Informacyjny Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”.

Wydaje: Biuro Informacyjno-Prasowe Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” 20-109 Lublin, ul. Królewska 3, tel. 53-208-11 w. 22, 34; fax 53-233-01;
e-mail: biuletyn.lublin@solidarnosc.org.pl; www.solidarnosc.org.pl/lublin.
Druk: Drukarnia SAMPOL, Lublin, ul. Piekarska 8, tel. 444-12-28, fax 444-12-29. Nakład – 2000 egz.
Redakcja: Agnieszka Kosierb (redaktor), Renata Lesicka (łamanie), Magdalena Różyło (współpraca).
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