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Fundacja
„Ruch Solidarności Rodzin”
posiada status
Organizacji Pożytku Publicznego,
potwierdzony przez Sąd Rejonowy
w Lublinie, nr KRS: 0000088689.
Głównym przesłaniem Fundacji jest poprawa warunków życia oraz
stwarzanie możliwości rozwoju polskim rodzinom. Funkcjonujemy
również w sferze kulturalno-historycznej i edukacyjnej, co pozwala  
na propagowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży.
Wszystkie działania Fundacji na rzecz osób potrzebujących mają ścisły związek z ideą podstawowej międzyludzkiej solidarności.
Podaruj nam

podatku dochodowego lub dowolną kwotę pieniędzy na konto:

Bank PEKAO SA III O/Lublin
88 1240 2382 1111 0000 3895 8209
Fundacja „Ruchu Solidarności Rodzin”
20-109 Lublin, ul. Królewska 3
tel. 81/53-208-11 wew. 31 lub 26
www.fundacjaruchusolidarnoscirodzin.pl
fundacja.lublin@solidarnosc.org.pl
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Konfederacja warszawska
Pod nazwą „Konfederacja warszawska” kryje się
uchwała podjęta podczas sejmu konwokacyjnego w Warszawie, w styczniu 1573 r. Znana jest głównie jako dokument zapewniający swobodę wyznania. Zawierała ona
gwarancję pokoju między wszystkimi różniącymi się
w wierze oraz opiekę państwa na równi z katolikami.
Nad tekstem uchwały pracowali członkowie specjalnie
powołanej do tego komisji, a wśród nich m.in. Hieronim
Ossoliński, kasztelan sandomierski; Jan Kostka, kasztelan
gdański oraz Stanisław Karnkowski, biskup kujawski.
Tolerancja religijna w Polsce miała swoje korzenie
już w XIV w. W 1341 r. król Kazimierz Wielki zagwarantował wyznawcom prawosławia poszanowanie ich obrządków i zwyczajów. Dzięki kolejnym takim edyktom
Polska stała się pierwszym wielowyznaniowym państwem w Europie. Tolerancją religijną cieszyli się m.in.
prawosławni, Ormianie, Żydzi, Tatarzy oraz Karaimi.
Król Zygmunt Stary, jako pierwszy, uznał luteranizm
w Prusach za oficjalną religię.
Po ustanowieniu konfederacji warszawskiej, w przysiędze jaką składał król, pojawiły się słowa: „Przysięgam, że będę bronił i przestrzegał pokoju wśród dysydentów i w żadnym wypadku nie dopuszczę, by z powodu religii ktokolwiek był uciskany zarówno przez urzędników
państwowych, jak i przez nas”.
W Polsce znajdowali schronienie wyznawcy różnych religii, niejednokrotnie uciekający przed wyrokami trybunałów

Świdnickie

inkwizycji. Ich działalność na terenie naszego kraju znacznie
przyczyniła się do rozwoju kultury w epoce Odrodzenia.
Oprócz pokoju religijnego uchwała zawierała zapisy,
które miały się przyczynić do uporządkowania sytuacji
politycznej w Polsce w okresie bezkrólewia. Utrzymanie

Akt konfederacji warszawskiej

jedności wszystkich części młodej Rzeczpospolitej ważne było zwłaszcza w obliczu wyboru nowego króla. Jak
twierdzą historycy, deklaracja pokoju religijnego „..pokój
pospolity między rozerwaniem i różnemi ludźmi w wierze
i nabożeństwie” była jednym ze sposobów utrzymania
bezpieczeństwa i porządku w kraju w czasie elekcji.
W 2003 tekst konfederacji warszawskiej został wpisany na listę UNESCO Pamięć Świata.
oprac. Renata Lesicka

spacery

to charakterystyczna dla Lubelszczyzny forma oporu społecznego
w okresie stanu wojennego. Zainicjowana została przez działaczy podziemnej „Solidarności” w Świdniku (pomysł przypisywany Janowi Kaźmierczakowi), jako wyraz protestu przeciwko propagandzie, nierzetelności mediów. Pierwszy spacer odbył się 5 II 1982 w Świdniku. Między godz. 19 a 19.30 mieszkańcy – nawet całe rodziny
– wychodzili na główną ulicę miasta. W oknach na parapetach pojawiały się wyłączone odbiorniki telewizyjne.
Po kilku dniach akcja rozwinęła się, gromadząc parotysięczne tłumy. Władze miasta, aby zmusić lokalną społeczność do oglądania Dziennika Telewizyjnego, ustanowiły godzinę milicyjną o godz. 19.00. Mieszkańcy Świdnika chcąc dalej prezentować swoje niezadowolenie z kłamliwych informacji nadawanych w Dzienniku urządzali
masowe spacery o godzinie 17:00.
Świdnicki pomysł spacerów zastosowany został również w Lublinie, potem w Puławach, a następnie w wielu
innych miastach. Za tę postawę społeczność miasta otrzymała w 1982 roku jedną z prestiżowych symbolicznych
nagród nielegalnej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
Wojewódzkie władze PZPR oceniły, że ten pokojowy protest to „najbardziej niepokojące zjawisko” na Lubelszczyźnie w tym okresie. Na jego uczestników spadły represje. W porze spaceru wyłączano uliczne światła,
w domach prąd i wodę. Ponownie wyłączono połączenia telefoniczne i teleksowe na terenie miasta i łączność
międzymiastową, wprowadzono zakaz poruszania się pojazdów prywatnych i ograniczono liczbę przepustek
uprawniających do przekroczenia granicy województwa. Internowani zostali działacze świdnickiej „Solidarności”: Ryszard Krzyżanek, Bronisław Sołek, Leszek Świderski, Stanisław Wocior i Tadeusz Zima. W tej sytuacji
14 II władze podziemnej „Solidarności” w Świdniku, za pośrednictwem miejscowego proboszcza, zaapelowały
o przerwanie akcji. Z tych samych przyczyn spacery zawieszone zostały również w Lublinie i Puławach.
oprac. Agnieszka Kosierb
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Wilczy bilet i prywatyzacja!
Mijają właśnie dwa miesiące od wyrzucenia Leszka Rudzińskiego z pracy. Depcząc polskie prawo,
wręcza się człowiekowi „wilczy bilet”. W momencie,
kiedy państwowa instytucja wyraźnie mówi, że dopuszczono się przestępstwa, władza milczy, chowa
głowę w piasek.

A jeszcze tak niedawno, każdy z radnych sejmiku obiecywał być „wiernym Konstytucji i prawu
Rzeczypospolitej Polskiej.” Ślubował uroczyście
„obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie
i uczciwie, mając na względzie dobro województwa
i jego mieszkańców”. Ale okazuje się, że dla większość radnych naszego województwa prawa przestrzega wtedy, kiedy im najwygodniej.
Od samego początku „Solidarność” stara się
wspierać Leszka Rudzińskiego i jego kolegów i koleżanki, którzy nadal pracują w LLA.
– Dziś staje się jasnym, dlaczego wyrzucono
przewodniczącego NSZZ „Solidarność” z pracy.
– mówił podczas konferencji prasowej, zorganizowanej 3 lutego br., przewodniczący lubelskiej „Solidarności, Marian Król – Zablokowano w ten sposób trwający w firmie spór zbiorowy i jednocześnie
pozbyto się niewygodnego człowieka, zadającego
za dużo pytań i dociekającego prawdy. Jest to tym
bardziej prawdopodobne, że słyszymy dziś o ogło-
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szeniu przetargu na sprzedaż LLA. A jeszcze niespełna miesiąc temu, na nadzwyczajnym sejmiku
województwa, dywagowano o rozwoju tej spółki.
Już wtedy władze naszego województwa okłamywały nas świadomie i z premedytacją!
Zarząd Województwa, z marszałkiem Hetmanem
na czele, stanowi Walne Zgromadzenie dla spółki
Lubelskie Dworce, która z kolei jest 100-procentowym właścicielem LLA. Mechanizm oddziaływania
jest więc jasny. Prezes spółki jest także powoływany przez władze marszałkowskie, a nie wyłaniany
w konkursie.

W związku z tym kierujemy do wybranych przez
nas radnych pytania (zamieszczone na stronie 4),
dotyczące sytuacji publicznego przewoźnika i przyszłości naszego Kolegi. Oczekujemy, że na najbliższym sejmiku otrzymamy odpowiedzi na nasze
wątpliwości. Chcemy przypomnieć, że to dzięki
nam, wyborcom, radni pełnią tę zaszczytną funkcję.
Ale jednocześnie są naszym głosem w zarządzaniu województwem! Liczymy, że przypomną sobie
swoją powinność, przypieczętowaną ślubowaniem,
w przeciwnym wypadku przypomnimy ich postawę
wyborcom podczas zbilżających się wyborów samorządowych.
Agnieszka Kosierb
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PYTANIA
do Radnych Sejmiku Województwa Lubelskiego
Mając na uwadze dobro publiczne, a takim właśnie są Lubelskie Linie Autobusowe sp. z o.o., której właścicielem jest spółka Lubelskie Dworce S.A.,
nadzorowana przez Samorząd Województwa Lubelskiego, zwracamy się z następującymi pytaniami:
1. Jakie działania podjęto w ostatnich miesiącach, aby poprawić jakość zarządzania spółką Lubelskie Dworce S.A. i Lubelskie Linie
Autobusowe?
2. Dlaczego spółka Lubelskie Linie Autobusowe odnotowała w ubiegłym roku straty finansowe, generując w ten sposób zadłużenie?
3. Dlaczego spółka Lubelskie Linie Autobusowe
kontynuuje niekorzystną dla niej, i budzącą
wiele zastrzeżeń, współpracę z prywatnymi
podmiotami, działającymi na rynku transportowym województwa lubelskiego?
4. Dlaczego władze województwa lubelskiego
promują transport prywatny, działając w ten
sposób na szkodę zarządzanego przez siebie transportu publicznego?
5. Czy systematyczne obniżanie wartości spółek z grupy Lubelskie Dworce jest realizacją
założonego planu, którego finałem będzie
ich sprzedaż?
6. Dlaczego uruchomiony proces sprzedaży spółki Lubelskie Linie Autobusowe (oficjalne zaproszenie do rokowań potencjalnych inwestorów)
nie jest transparentny, a dostęp do dokumentów w tej sprawie jest utrudniony (nie mają dostępu do niego nawet przedstawiciele działających w spółce związków zawodowych)?
7. Dlaczego spółka Lubelskie Dworce S.A.
bezpodstawnie wykazuje rzekomo osiągnięty zysk ze swojej bieżącej działalności (jego
wysokość jest prawie taka sama jak kwota
uzyskana ze sprzedaży Miastu Lublin Dworca Południowego PKS w Lublinie)?
8. Dlaczego w spółce Lubelskie Linie Autobusowe toleruje się rażące przypadki łamania prawa pracy i naruszania, gwarantowanej przez
Konstytucję RP, swobody działalności związkowej (m.in. stwierdzone, w wyniku kontroli
PIP, zwolnienie z pracy z naruszeniem prawa
Pana Leszka Rudzińskiego, zablokowanie
przez władze spółki trwającego w niej sporu
zbiorowego, utrudnienie działalności Komisji
Zakładowej NSZZ „Solidarność”)? Dlaczego
władze województwa lubelskiego nie zareagowały na tę sytuację?
9. Czy nadal będzie kontynuowana realizacja
błędnej strategii wobec przejętych przez Wo-
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jewództwo Lubelskie przedsiębiorstw komunikacji samochodowej? Takie działania, jak
tworzenie kolejnych podmiotów zamiast ich
integracji; systematyczne obniżanie rynkowej
wartości przejętych przedsiębiorstw i generowanie długów, nie jest poparte ani interesem
regionu, ani rachunkiem ekonomicznym.
Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na potrzebę
radykalnej zmiany dotychczasowej polityki Samorządu Województwa wobec przejętych przedsiębiorstw komunikacji samochodowej. Polityka ta jest
głęboko patologiczna i niesie za sobą nieobliczalne,
negatywne skutki gospodarcze i społeczne dla regionu lubelskiego i jego mieszkańców!
Komunikacja w regionie to coś, co winno służyć
nam wszystkim!

PYTANIA
do Marszałka Województwa
Lubelskiego
1. Kiedy w jednostkach podległych władzom
Województwa Lubelskiego będzie przestrzegane prawo?
2. Kiedy bezprawnie zwolniony przez władze
spółki Lubelskie Dworce Autobusowe Pan
Leszek Rudziński – przewodniczący Komisji
Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” PKS
„Wschód” S.A. w Lublinie, zostanie przywrócony do pracy?
Obiecywał Pan, że podejmie działanie w momencie, kiedy dostępna będzie ocena prawna zaistniałej sytuacji. Otrzymał Pan opinię Państwowej
Inspekcji Pracy z dnia 7 stycznia 2014 r., w której
jednoznacznie stwierdzono rażące naruszenie prawa. W związku z tym oczekujemy działań i dotrzymania obietnic.
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Brońmy Lasów Państwowych!
W Ministerstwie Środowiska odbyły się rozmowy dotyczące
kontrowersyjnej nowelizacji ustawy o lasach, która zakłada przekazanie 1,6 mld zł ze środków Lasów Państwowych na remonty
dróg. W spotkaniu brali udział przedstawiciele Krajowej Sekcji
Leśnictwa NSZZ „Solidarność”.
Niestety, mimo, że minister
środowiska tym razem brał udział
w rozmowach, strony nie osiągnęły
kompromisu. – Pan minister nie odnosił się w ogóle do naszych merytorycznych argumentów – zaznacza
Grażyna Zagrobelna, wiceprzewodnicząca Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” – Nie zrobiły na nim wrażenia
ani opinia prawna, która wskazuje
na łamanie Konstytucji RP przy tworzeniu nowelizacji, ani dokumenty,
z których wynika, że Lasy państwowe
nie są w stanie udźwignąć takiego
obciążenia finansowego.
Zdaniem związkowców ta opłata
to po prostu haracz, który ma załatać dziurę budżetową. – Wszyscy rozumiemy, że trzeba wesprzeć budżet
państwa, ale na tyle, ile możemy,
w granicach zdrowego rozsądku.

Jednak kwoty narzucone przez rząd,
bez wcześniejszych konsultacji, zachwieją całą gospodarką leśną – komentuje Zbigniew Kuszlewicz, przewodniczący sekretariatu. – To niczym
nieuzasadniona grabież, zważając na
możliwości Lasów Państwowych. My
po prostu nie jesteśmy w stanie przekazać tak dużej daniny bez szkody dla
lasów. W tej sytuacji trudno o akceptację proponowanych założeń.
W związku z tym 16 stycznia br.
Rada Sekretariatu ZNOŚiL podjęła
decyzję o powołaniu Sztabu Protestacyjnego. Wszyscy, którym leży
na sercu dobro Lasów Państwowych
przypinają do ubrania zielone wstążeczki. Wszystkie jednostki LP zostaną oflagowane i oplakatowane. W
najbliższym czasie zostanie zwołane
Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa. – Zebranie odbędzie

się tego dnia, kiedy w Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska odbywać
się będzie pierwsze czytanie ustawy
– mówi Kuszlewicz – Prawdopodobnie delegaci przeniosą się pod
Sejm, aby tam wyrazić swój sprzeciw wobec tej haniebnej ustawy.
Liczymy, że dołączy do nas Związek
Leśników Polskich w RP – dodaje
przewodniczący sekretariatu.
Szczegółowe informacje: www.
solidarnosc.org.pl/szn
źródło: www.solidarnosc.org.pl

Z K O M I S J I KRAJOWEJ
NSZZ „Solidarność” skierował
do Komisji Europejskiej skargę na
wprowadzoną niedawno nowelizację Kodeksu pracy. Dotyczy ona
m.in. łamania dyrektywy o czasie
pracy.
Eksperci NSZZ „Solidarność”
zwracają uwagę na niezgodność
zmian w Kodeksie z postanowieniami
dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotyczącej niektórych
aspektów organizacji czasu pracy.
– Podstawowy zarzut dotyczy
nadmiernego otwarcia możliwości
wydłużenia okresu rozliczeniowego
czasu pracy w polskim Kodeksie pracy – tłumaczy prof. Marcin Zieleniecki z Biura Eksperckiego KK. – Unijna
dyrektywa dopuszcza to w odniesieniu
do niektórych kategorii pracowników
oraz w wyjątkowych wypadkach. Na-

tomiast nasz ustawodawca daje możliwość zastosowania takiego rozwiązania wobec każdego pracownika, jeżeli
przemawiają za tym „obiektywne powody” – a zatem w każdym przypadku
– wyjaśnia Zieleniecki.
Wśród zarzutów znalazły się również kwestie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, które nie zostały
uwzględnione w nowych przepisach.
– Ustawa umożliwiająca wydłużenie do 12 miesięcy okresu rozliczeniowego czasu pracy dopuszcza
stosowanie tego niekorzystnego
rozwiązania w odniesieniu do osób,
które wymagają ochrony, np. kobiet
w ciąży, pracowników opiekujących
się dziećmi do lat 4 czy pracowników zatrudnionych w warunkach
szczególnie uciążliwych i szczególnie szkodliwych dla zdrowia – mówi
Marcin Zieleniecki.
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Szczególne kontrowersje „S”
budzi też wprowadzenie możliwości stosowania 12-miesięcznego
okresu rozliczeniowego do pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób oraz
pracowników zakładowych straży
pożarnych i zakładowych służb ratowniczych w systemie równoważnego czasu pracy, w którym dopuszczalne jest przedłużenie dobowego
wymiaru czasu pracy do 24 godzin
na dobę.
„Solidarność” ma też zastrzeżenia do trybu, w jakim pracodawca
może wprowadzić w przedsiębiorstwie wydłużony okres rozliczeniowy. (...)
To już kolejna skarga wnoszona
przez NSZZ „Solidarność” do Komisji Europejskiej.
źródło: www.solidarnosc.org.pl
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Okiem
związkowca
Uczestnicząc w ogólnopolskim spotkaniu opłatkowym
kolejarzy, które odbyło się 12
stycznia br. w parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w
Lublinie, u księdza Eugeniusza,
odniosłem wrażenie, że żyjemy
w dwóch światach. Jeden, to ten
ze spotkania opłatkowego, gdzie
wszyscy jak jeden mąż wyrażali się ciepło o kolei, jej misji służenia polskiemu społeczeństwu,
jakże ważnej roli zapewniającej
bezpieczeństwo
transportowe
naszego kraju, a także o polskich
kolejarzach, którzy w dalszym
ciągu idą na służbę, a nie do pracy, którzy są zawsze dyspozycyjni, zawsze gotowi usunąć każdą
awarię, każdą przeszkodę, aby
zapewnić prawidłowe funkcjonowanie PKP. Niestety, jest też i ten
drugi świat – zimny, nieludzki, odhumanizowany, sprowadzony do
tabel, które mają przesłonić brak
kompetencji decydentów, niezrozumienie istoty funkcjonowania
i roli jaką mają pełnić polskie
koleje w rozwoju cywilizacyjnym Polski na miarę XXI wieku.
Wbrew temu, co dzieje się w normalnym świecie, gdzie stawia się
na rozwój transportu szynowego,
gdzie zapewnia się zrównoważony rozwój transportu, polscy
doktrynerzy podejmują odwrotne decyzje – zamiast rozwijać
zwijają, zamiast budować burzą,
zamiast służyć społeczeństwu,
niszczą jego najbardziej wartościową tkankę – potencjał ludzki.
Kolejarze pytają jak to się dzieje,
że mimo tych „światłych” decyzji,
mamy jedno z największych rozwarstwień społecznych w Europie?  Czyżby głównym celem rządzących była oligarchizacja życia
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Gdzie jesteśmy, do czego
zmierzamy?
społecznego i gospodarczego na
wzór chociażby Rosji i Ukrainy?
Kolejarze nie pozwolą, aby wąska grupa doktrynerów żerowała
na ciężkiej służbie pracowników
przywłaszczając sobie efekty ich
wysiłku! Nie damy zepchnąć się
na margines życia publicznego,
bytując w biedzie i upodleniu, kiedy wy pławicie się w luksusach,
pysznicie się swoją pozycją i szydzicie z tych, którzy ciężko pracują na wasze wielocyfrowe konta
bankowe.
Członkowie naszego związku
pytają – co to za kraj, w którym ci,  
jeszcze niedawno chcący zniszczyć polski węgiel i polskich górników, twierdząc, że to przeżytek
gospodarczy, dziś chcą przeprosić się z kopalniami i górnikami
w obliczu sytuacji energetycznej,
w jakiej znalazł się cały świat.
„Solidarność” nie wyraża
zgody na podobne traktowanie
polskich kolei, na kolejne eksperymenty gospodarcze godzące
w PKP i ich załogę. Nie pozwolimy na prowadzenie gospodarczej wojny ze społeczeństwem
w imię chorych ideologii i nieudacznych doktryn. Jeżeli chcecie, decydenci, bawić się w eksperymenty, to róbcie to na własny
koszt a nie pogrążajcie polskich
kolei. Członkowie związku pytają,
czy wzorcem dla waszych działań były Niemcy hitlerowskie, które prowadziły wojnę za pieniądze
podbitych krajów, nie licząc się
ze strasznymi skutkami dla ich
ludności.
Ludzie „Solidarności” hołdują
zasadzie, że najważniejszy jest
człowiek, który musi być podmiotem, a nie przedmiotem, wszelkich działań. Kto tego nie rozumie

i nie jest w stanie zaakceptować
takiej filozofii postrzegania istoty
ludzkiej, nie powinien zarządzać
potężną firmą o wspaniałej tradycji z okresu II Rzeczpospolitej
i pięknej misji do wypełnienia wobec polskiego społeczeństwa.
Nasz związek bardzo mocno
akcentuje potrzebę solidarnego i sprawiedliwego ponoszenia
ciężarów. Nie może być zgody
na to, ażeby bogacze wychodzili z kryzysu z jeszcze większymi
fortunami, a na drugim biegunie
biedni ludzie popadali w coraz
większe ubóstwo prowadzące do
wykluczenia społecznego.
Nauczanie naszego Wielkiego
Rodaka Jana Pawła II stawiało
w   centrum wydarzeń człowieka,
a nie mamonę, sytuowało pracę
przed kapitałem i koncentrowało
istotę człowieczeństwa na być,
a nie mieć. Tylko takie podejście
zapewnia ład społeczny, pozwala
na cywilizowany rozwój ludzkości, jednocześnie zabezpieczając
człowieka przed moralną degeneracją prowadzącą do dominacji,
wykluczenia i wzajemnej nienawiści, czego namacalny dowód stanowią wydarzenia na kijowskim
Majdanie Niepodległości.
Będąc spadkobiercami społecznej nauki kościoła w wydaniu
błogosławionego, a już wkrótce
świętego, Jana Pawła II, ludzie
„Solidarności” winni aktywnie
włączyć się w urządzanie naszego wspólnego domu, któremu na
imię POLSKA, i PKP, i cała społeczność kolejarska w Rzeczpospolitej XXI wieku.
Adam Szczerbatko,
przewodniczący zakładowej
organizacji NSZZ „S”
PKP Energetyka SA
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„Solidarność” pamięta

Roman Dmowski (1864 – 1939)
Roman Dmowski urodził się w 1864 roku w Kamionku pod Warszawą, w zubożałej rodzinie szlacheckiej. Po
ukończeniu gimnazjum podjął studia na wydziale fizyczno-matematycznym Uniwersytetu Warszawskiego, zakończone w 1891 roku doktoratem z dziedziny zoologii.
Przez kilka następnych lat kontynuował studia przyrodnicze w Paryżu, by ostatecznie poświęcić się całkowicie
działalności politycznej.
Już podczas nauki w gimnazjum należał do tajnych
organizacji patriotycznych: „Strażnica” i „ZET”. W 1889
roku wstąpił do Ligi Polskiej - organizacji niepodległościowej założonej przez weteranów Powstania Styczniowego.
Do głównych zadań Ligi należała działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości w granicach sprzed
rozbiorów. W 1893 roku grupa kilku młodych działaczy
Ligi, zniechęcona nieudolnością jej dotychczasowych
przywódców, dokonała przewrotu, zmieniając statut, założenia programowe i formy działalności organizacji. Liga
Polska została przemianowana na Ligę Narodową, a na jej
czele stanął Roman Dmowski. Celem jego życia stało się
odtąd odzyskania przez Polskę niepodległości na gruncie
idei narodowej. Dążył do tego przez publikację książek
i artykułów prasowych, a także poprzez liczne odczyty
i wystąpienia w kraju i za granicą.
Od lutego 1895 r. kierował redakcją lwowskiego
dwutygodnika Przegląd Wszechpolski. W roku 1903 wydał we Florencji książkę „Myśli nowoczesnego Polaka”,
w której przedstawił społeczne i polityczne założenia
ruchu narodowego. Książka odniosła duży sukces, a jej
pierwsze wydanie zostało szybko wyczerpane, w związku z czym była później kilkakrotnie wznawiana.
W 1904 roku, po wybuchu wojny rosyjsko-japońskiej, odbył podróż do Japonii dla zorientowania się
w możliwościach poparcia przez Japonię sprawy odzyskania przez Polskę niepodległości. W grudniu 1906 r.
objął redakcję Gazety Polskiej. W latach 1907-1909 był
posłem do rosyjskiej Dumy Państwowej. W tym okresie wydał książkę „Niemcy, Rosja i kwestia polska”,
w której przedstawił położenie polityczne Polski i jej zaborców.
Po wybuchu I wojny światowej rozwinął szeroką
działalność polityczną w kraju i za granicą. Od listopada
1915 r. przebywał w Anglii i Francji jako prezes Komitetu Narodowego Polskiego, uznawanego przez rządy
zachodniej Europy za reprezentację narodu polskiego.
W lutym 1918 roku, wraz z grupą polskich działaczy
emigracyjnych, brał udział w utworzeniu 100-tysięcznej
Armii Polskiej we Francji, dowodzonej przez gen. Hallera. W tym samym roku odbył podróż do USA, gdzie
popularyzował dążenia Polaków do odzyskania niepodległości. 28 czerwca 1919 r., w imieniu Polski, podpisał
Traktat Wersalski, uznający prawo Polaków do niepodległego państwa.
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Za swoją działalność publicystyczną został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu
w Cambridge i Uniwersytetu Poznańskiego.
W 1923 roku przez kilka tygodni pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych w rządzie Witosa. W 1925 wydał książkę „Polityka polska i odbudowanie państwa”, w
której opisał swoją walkę o odrodzenie państwa polskiego. 4 grudnia 1926 r. powołał w Poznaniu Obóz Wielkiej Polski – organizację endecką, która w szczytowym
okresie liczyła około 250 tys. członków. Organizacja ta
została rozwiązania przez władze sanacyjne w 1933 r.
W 1927 napisał broszurę „Kościół, naród i państwo”.
W 1928 roku powołał do życia Stronnictwo Narodowe.
W 1931 opublikował książkę „Świat powojenny i Polska”, a w 1933 roku „Przewrót”.
Roman Dmowski zmarł 2 stycznia 1939 r. w Drozdowie pod Łomżą. Został pochowany w Warszawie
w rodzinnym grobie na cmentarzu w Bródnie.
Zostawił po sobie dużej wagi dorobek pisarski. Myśl
polityczną Dmowskiego można streścić następująco.
Najwyższym dobrem Polski jest naród. Podstawową komórką narodu jest pełna, moralnie zdrowa rodzina, kultywująca polski język, rodzimą historię i kulturę.
Każdy Polak powinien być w pełni świadomy przynależności do swego narodu, a jego podstawowym obowiązkiem jest stałe doskonalenie się duchowe i fizyczne,
prowadzące do możliwie najpełniejszego uczestnictwa
w pracy dla przyszłych pokoleń. Polaka powinna cechować pracowitość i uczciwość w relacjach rodzinnych
i społecznych. Młodzi Polacy mają mieć zapewnioną
możliwość zdobycia wykształcenia odpowiadającego ich
zdolnościom i aspiracjom. Za realizację celów polskiego narodu odpowiada niepodległe i w pełni suwerenne
państwo, którego zadaniem jest zapewnienie narodowi
bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego poprzez
stanowienie sprawiedliwych praw, wspieranie rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego narodu
i wszystkich warstw i grup społecznych. Ostatecznym
celem działalności państwa jest budowa Polski dumnej,
silnej, dostatniej i bezpiecznej. W dziele realizacji celów
narodowych ogromną rolę przypisywał Dmowski rodzinie, szkole i kościołowi katolickiemu.
Idee sformułowane przed laty przez Dmowskiego
stanowiły ważne źródło inspiracji dla wielu polskich
ruchów społecznych i partii politycznych. Jego przemyślenia odżywają zwłaszcza obecnie, kiedy nasila się lekceważenie polskiej historii i kultury, kwitnie korupcja,
niegospodarność i kłamstwo na wszystkich szczeblach
władzy, upada polska gospodarka i kultura. Zjawiska te
są skutkiem ograniczonej suwerenności państwa polskiego, z czym nadzwyczaj łatwo godziły się zarówno władze komunistyczne, jak i aktualnie rządzący liberałowie.
Jan Sarzyński
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Teodor Basak
(13.04.1933 – 16.01.2014 r.)
Żegnamy kolegę Teodora Basaka, jednego z weteranów
„Solidarności”, której ideałom był wierny do końca życia.
Urodził się w 1933 r. w Hucie Dzierążyńskiej. Ukończył
Zasadniczą Szkołę Zawodową. Całe swoje życie zawodowe
związał z Fabryką Samochodów Ciężarowych w Lublinie,
gdzie pracował w latach 1955-1991. Wrażliwy na ludzką
krzywdę i niesprawiedliwość, stanął w pierwszym szeregu
robotników buntujących się przeciwko totalitarnemu reżimowi PZPR, w czasie pamiętnego lipca 1980 r.
W czasie organizowania się „Solidarności” załoga FSC
wybrała go na przewodniczącego Tymczasowej Komisji Zakładowej. W czerwcu 1981 r., na Walnym Zebraniu
w Świdniku, został członkiem Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”, a także, jako delegat, wziął
udział w I Krajowym Zjeździe „Solidarności” w Gdańsku.
13 grudnia 1981 r. aresztowany i internowany we Włodawie, został przeniesiony do Warszawy, a później do Białołęki, gdzie zaczęły się postępujące problemy zdrowotne,
które spowodowały późniejsze długotrwałe leczenie i pogarszający się stale stan zdrowia. Mimo to, ciągle aktywny
społecznie, w 1898 r. zorganizował i pokierował Komitetem Obywatelskim „S” na osiedlu „Przyjaźni”.
W latach 1990-94 pełnił funkcję radnego Rady Miasta
Lublin, a od 1999 r. włączył się aktywnie w działalność
Stowarzyszenia Osób Represjonowanych, pełniąc rożne
funkcje w zarządzie. Ostatnio, od 5 stycznia, był członkiem
Komisji Rewizyjnej.
Tracimy w Teodorze wiernego przyjaciela, gotowego
zawsze do pomocy bliźnim, skromnego i szlachetnego człowieka. Cześć Jego Pamięci!
Członkowie Stowarzyszenia Represjonowanych
w Stanie Wojennym w Lublinie

Wyrazy żalu i współczucia
Rodzinie zmarłego
TEODORA BASAKA
składają
Członkowie Stowarzyszenia Represjonowanych
w Stanie Wojennym w Lublinie

Zenon Lewandowski (1939-2013)
Urodził się 15 listopada 1939 r. we wsi Kolonia Szczuczki koło Poniatowej. Pochodził z rodziny o AK-owskich tradycjach.
Z wykształcenia był technikiem elektrykiem po Technikum Budowlanym. Pracę zawodową rozpoczął w 1957 r.
w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie. W latach
60-tych pracował w „Edzie” w Poniatowej, potem w Zakładach Azotowych „Puławy”. Swego czasu rozpoczął nawet
studia w WSI w Lublinie, ale przerwał je na trzecim roku.
3 maja 1967 r. trafił do Rejonu Energetycznego w Puławach. Zaczynał jako kierownik Posterunku Energetycznego. Potem był mistrzem wykonawstwa, następnie – dyżurnym rozdzielni, a od 1980 r. – dyspozytorem w Rejonowej
Dyspozycji Ruchu. W 2005 r. przeszedł na emeryturę.
Do tworzącego się NSZZ „Solidarność” wstąpił 6 września 1980 r.
W 1989 r. Zenon Lewandowski, jako pierwszy, reaktywował „Solidarność” w Rejonie Puławy. Z wyjątkiem dwóch
ostatnich kadencji, przez cały czas był przewodniczącym
Komisji Wydziałowej. Od 1989 r. był delegatem na zakładowe zebrania „Solidarności”. Przez kilka kadencji w Prezydium Komisji Zakładowej i Międzyzakładowej. Od 1991 r.
był delegatem na Walne Zebranie Delegatów Regionu Środkowowschodniego. Przez trzy kadencje wchodził w skład
Regionalnej Komisji Rewizyjnej (przez jedną kadencję był
jej przewodniczącym). Kilkakrotnie był delegatem na WZD
Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ „Solidarność”.
Brał udział w tworzeniu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Był przewodniczącym zespołu socjalnego
przy Komisji Międzyzakładowej. W 1998 r. uczestniczył
w pracach Komisji Pojednawczej, zajmującej się kwestiami
związanymi z restrukturyzacją spółki.
Przez wielu lat aktywnie działał w duszpasterstwie
pracowniczym. Organizował pielgrzymki na Jasną Górę.
W 1992 r. wchodził w skład pocztu sztandarowego, w czasie poświęcenia na Jasnej Górze sztandaru „Solidarności”
Zakładu Energetycznego Lublin.
źródło: M. Dąbrowski, „NSZZ „Solidarność” Zakładu
Energetyczego w Lublinie/Lubelskich Zakładów Energetycznych „Lubzel” S.A. 1980-2005”

Wyrazy współczucia Drogiej Koleżance
Serdeczne wyrazy współczucia
Rodzinie zmarłego

Elżbiecie Typiak
z powodu śmierci

TEODORA BASAKA
składa
Zarząd Regionu Środkowowschodniego
NSZZ „Solidarność”

TATY
składają Koleżanki i Koledzy
z Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność”
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