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Pracodawca
Przyjazny
Pracownikom
Rusza IV edycja ogólnopolskiej Akcji
Certyfikacyjnej „Pracodawca Przyjazny
Pracownikom”.  Poszukiwane są firmy przestrzegające prawa pracy i realizujące w praktyce idee dialogu społecznego.
Organizatorem konkursu jest NSZZ “Solidarność”. Honorowy patronat nad akcją objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław
Komorowski.
Aplikacje do konkursu będą przyjmowane do 30 czerwca. Zgłoszenia może dokonać zakładowa organizacja NSZZ „Solidarność”.
Swoją kandydaturę, przy poparciu organizacji związkowej, może też
zgłosić zarząd przedsiębiorstwa. Wszystkie kandydatury rozpatrywane będą przez Komisję Certyfikacyjną. W jej skład wejdą przedstawiciele związku, Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP oraz prezydenta
Bronisława Komorowskiego.
Więcej informacji na stronie www.solidarnosc.org.p/lublin

Wybory ławników sądowych na nową kadencję.
Termin zgłaszania kandydatów upływa
30 czerwca 2011 r.
Więcej informacji na stronie:
www.solidarnosc.org.p/lublin

Została uruchomiona nowa strona internetowa Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” pod
starym adresem www.solidarnosc.org.pl/lublin.
Administratorzy strony gorąco apelują o przekazywanie bieżących informacji dotyczących wydarzeń
w Waszych komisjach, oddziałach, zakładach pracy.
Podzielcie się tym, co wam się udało, pokażcie, jak
aktywnie działacie i ile dobrego robicie!!!

• 1 czerwca – być dzieckiem to
niełatwa sprawa... – str. 3.
• Wieści z Zarządu Regionu –
Renata Lesicka – str. 4.
• Wyższa płaca minimalna –
Agnieszka Kosierb – str. 5.
• Stop biedzie – Agnieszka Kosierb – str. 5.

• Uroczyste obchody rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja
– Agnieszka Kosierb – str. 6.
• Odznaczenia państwowe dla
zasłużonych działaczy NSZZ
„Solidarność – Justyna Jędruszczak – str. 7.
• Patriotyzm – tak czy nie? –
str. 8.
• Rząd do prokuratury – str. 8.
• XIX Bieg Solidarności – str. 9.
• Spotkanie
wielkanocne
–
Agnieszka Kosierb – str. 10.
• Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Bolesław Pylak – Czesław Niezgoda – str. 11.
• Zdzisław Stępniewski (1938–
201) – Józef Kaczor – str. 12.

Dziękuję Mamo...
Choć posiwiały ciemne jej sploty,
Chociaż zmarszczkami twarz jej pokryta,
Chociaż wdzięk lekki straciły kroki,
Lecz w oczach tenże uśmiech zakwita,
Ta sama miłość w sercu jej płonie,
Co wiek swój, słabość, zapomnieć każe,
Tylko do dzieci wyciąga dłonie,
I wszystko oddać gotowa w darze.
I choć na nogach ledwo się słania,
Mnie spocząć każe, „... boś ty zmęczona,
Ty tyle dzisiaj miałaś biegania...”
I tuli dziecko swoje w ramionach.

Bruno Schulz

I zawsze czujna, ciągle gotowa
Pomagać dzieciom swym do ostatka,
Miłość swą w czyny zdobi, nie w słowa - To ma jedyna, najdroższa matka!

Małgorzata Kubicka

Co czyni matkę dobrą?
autor nieznany (tłum. Krystyna Knypl)
Co czyni kobietę matką? Jej cierpliwość? Zdolność do współczucia? Do niańczenia dziecka? Gotowania mu obiadów, przyszycia guzika do bluzy?
Czy to wszystko razem?
A może serce, które
Fryderyk Pautsch
niepokoi się, gdy dziecko idąc pierwszy raz do
szkoły, znika na horyzoncie ulicy? Czy raczej
zdolność do zrywania się
o drugiej w nocy, aby położyć rękę na ramieniu
dziecka śpiącego w łóżeczku? Czy też potrzeba biegnięcia, gdziekolwiek by się znajdowała,
na wiadomość o pożarze
w szkole, strzelaninie,
wypadku
samochodowym, po to, aby przytulić
swoje dziecko?
To są życzenia dla
wszystkich mam, które
wyjaśniły swoim dzieciom, skąd się wzięły
i dla tych, które chciały to
zrobić, ale nie potrafiły.
Także dla tych, które
czytały książki tylko dwa
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razy w roku i dla takich, które czytały książki codziennie i po wielokroć, gdy tylko usłyszały „jeszcze raz przeczytaj mi, mamo” i dla tych, które nie
mogły czytać.
Dla tych, które zdesperowane dały klapsa swemu dziecku w sklepie spożywczym,
a potem kupiły lody przed
obiadem. To jest dla
wszystkich matek, które
nauczyły swoje córki wiązać sznurowadła przed
pójściem do szkoły i dla
tych, które wybrały buty
na rzepy.
Także dla tych, które
zagryzały wargi do krwi,
gdy ich czternastoletnia
córka ufarbowała włosy
na zielono.
Jest to dla tych matek, których dziecko zamknęło się w łazience
i nie mogło przestać płakać. Też dla tych, które
przychodziły do pracy ze
śladami dziecięcego jedzenia na ubraniu przeznaczonym wyłącznie do
pracy.
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Także dla tych matek,
które uczyły swoich synów gotować i dla tych,
które pokazywały swoim córkom jak podnosić
się z upadków. Jest to
dla kobiet, które natychmiast odwracały głowę,
gdy tylko jakiś głosik
zawołał w supermarkecie „Mamo!”, nawet gdy
ich własne dziecko było
w domu.
Jest to dla mam, które
kładły pluszowego misia
na poduszce. Jest to także dla tych matek, którym nie udały się dzieci
i nie znajdują słów wyjaśnienia, dlaczego tak się
Henryk Lasko
stało.
Jest to dla mam, które dały dzieciom życie
w nadziei, że będą one miały lepszy los niż ten,

który
jest
udziałem
matek. Także dla tych
kobiet, które zostały
matkami w inny sposób
i wychowały dzieci jak
swoje własne.
To jest dla mam,
które wysłały swojego
syna do szkoły z bolącym brzuchem, tylko po
to, aby za godzinę usłyszeć telefon od szkolnej
pielęgniarki, proszącej
o odebranie dziecka.
To jest dla młodych
matek, którym zdawało
się, że ucieka im kariera, i dla matek dojrzałych, dla pracujących
i pozostających w domu,
rodzonych i adopcyjnych, mających pieniądze
i bez pieniędzy. Dla wszystkich matek na całym
świecie...

1 czerwca – być dzieckiem to niełatwa sprawa...
Czego życzyć Dzieciom w Dniu Dziecka:
czarnych kotów na białych przypieckach,
burych kotów –
a może i białych...
byle były
i byle mruczały.
		
		
		
		

Życzę także Wam niskich okien
ze słonecznym, zielonym widokiem
a nad oknem – gałęzi kasztana
żeby kos miał gdzie śpiewać od rana.

Życzę rzeki i piasku przy rzece
na wspaniałe, piaskowe fortece.
I poziomek w leśnych kotlinach
drzew, na które dobrze się wspinać.
		
		
		
		
		
		

Życzę także wam koca, nie-koca,
który sny Wam przynosi po nocach
taki koc spełnia wszystkie życzenia:
to się w okręt, to w wyspę przemienia...
bywa też latającym dywanem
by się znowu stać kocem nad ranem.

I co jeszcze?
Już chyba niewiele:
śmiechu w domu
i lodów w niedzielę
i przyjaciół najlepszych na świecie
i wszystkiego, wszystkiego, co chcecie.
			

Maria Terlikowska
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Pablo Picasso
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Majowe posiedzenie Zarządu Regionu poświęcone było w większości przygotowaniom
do manifestacji, organizowanej w Lublinie 25
maja br.
Podobne
protesty będą się odbywały tego samego dnia
w
wielu
miastach
Polski.
Związkowcy
z Lubelszczyzny chcą
wspólnie z mieszkańcami wyrazić swoje
niezadowolenie z rosnących kosztów utrzymania. Liczba osób deklarujących swój udział
w przemarszu stale rośnie, co świadczy
o dużym poparciu dla
takich form protestu.
Przewodniczący Oddziałów i członkowie ZR
rozpoczęli akcję informacyjną w lokalnych
mediach i na ulicach miast.
Związkowcy zbierają podpisy pod obywatelskim projektem ustawy, mającej zmienić
obowiązujące przepisy dotyczące kształtowania się wysokości płacy minimalnej.
Obecni na posiedzeniu przyjęli do realizacji ostateczną wersję budżetu ZR na 2011 r.,
opracowaną przez Komisję Budżetową.

Posiedzenie zakończyła informacja dotycząca zbliżającego się XIX Biegu Solidarności „Lubelski Lipiec ‚80”, który odbędzie się
4 czerwca br.
W tym roku bieg
dla młodzieży szkolnej
i studentów został zawieszony, z uwagi na
brak
dofinansowania
przedsięwzięcia ze strony władz wojewódzkich
i miejskich Lubelszczyzny oraz prowadzone
prace remontowe ulic.
Impreza
ciesząca
się tak dużą popularnością,
wymaga
znacznych nakładów
środków pieniężnych
i Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” nie jest
w stanie sam pokryć kosztów całego biegu.
Rozegrany zostanie natomiast Bieg Główny ze Świdnika do Lublina oraz Bieg Krasnali
na bieżni stadionu MKS Start w Lublinie.
Więcej informacji, dotyczących imprezy,
umieszczonych jest na stronie internetowej
www.solidarnosc.org.pl/lublin.
Zapraszamy na start.
Renata Lesicka

Z K O M I S J I KRAJOWEJ

„Solidarność” w Atenach
16 maja w Atenach rozpoczyna się dwunasty kongres Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych.
Delegacji NSZZ „S” będzie przewodził Piotr Duda, szef
Komisji Krajowej i wiceprzewodniczący EKZZ.
Pod hasłem „Więcej sprawiedliwej i równej Europy”
ponad tysiąc delegatów z 83 organizacji związkowych,
z 36 krajów, będzie dyskutowało o sytuacji pracowników ogarniętej kryzysem Europiy. Związkowcy wybiorą
również nowe władze EKZZ.
Obrady kongresu zostały podzielone na sześć paneli, m.in. prawa pracowników a wolny rynek, możliwości złagodzenia skutków kryzysu dla pracowników.
W panelu dotyczącym przyszłości europejskiego rynku pracy weźmie udział przewodniczący NSZZ „Solidarność”.
Str. 4

– To trudny czas dla pracowników. Cięcia budżetowe,
szalejące ceny, brak stabilizacji to skutki kryzysu, które odczuwamy coraz boleśniej. Jednocześnie w Europie
tworzy się nowy ład gospodarczy. Nie możemy pozwolić,
żeby w tym nowym porządku zabrakło głosu pracowników i praw socjalnych, które przez lata sobie wywalczyli
– mówi Piotr Duda przewodniczący NSZZ „S”.
Okazją do wygłoszenia postulatów pracowników będzie polska prezydencja w UE. NSZZ „Solidarność” już
przygotowuje się do ogólnopolskiego protestu, o czym
przewodniczący „S” poinformuje podczas kongresu.
Kongres zakończy się 19 maja. Wcześniej delegaci
przedyskutują oraz przyjmą strategię i plan działania
EKZZ na lata 2011-2014.
SIS 19
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Wyższa płaca
minimalna!
Ruszyła akcja zbierania podpisów pod
obywatelskim
projektem
ustawy,
dotyczącym
wzrostu
płacy
minimalnej.
Celem przygotowanej przez związek ustawy
jest stopniowe podwyższanie minimalnego
wynagrodzenia – do wysokości 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, w tempie zgodnym z tempem wzrostu
gospodarczego. Jak mówi Henryk Nakonieczny, członek prezydium KK, zastępca pełnomocnika Komitetu Obywatelskiego Inicjatywy Ustawodawczej, proponowana ustawa nie
zagraża budżetowi państwa, a nawet sprawi,
że faktyczne wpływy do budżetu będą wyższe. Nie wpłynie również na sytuację na rynku pracy.
Postanowieniem nr 11 z dnia 20 kwietnia
2011 r. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej przyjął zawiadomienie o utworzeniu
Komitetu Obywatelskiego Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Oznacza to, że „Solidarność”
ma 3 miesiące na zebranie 100 000 podpisów pod projektem uchwały. – Mam nadzieję,
że pod tym projektem podpiszą się nie tylko
członkowie związku, ale wszyscy Polacy. Nie
chcemy, żeby w Polsce rosło pokolenie młodych ludzi, którzy pracują za grosze, za które
nie da się wyżyć – podkreślał Piotr Duda.

Każdy, kto chciałby poprzeć projekt ustawy może złożyć swój podpis w Lublinie, na
Placu Łokietka, od poniedziałku do piątku, od
godz. 9:00 do 20:00 oraz w soboty od 9:00
do 14:00, a także na specjalnej stronnie internetowej www.placaminimalna.pl.
oprac. Agnieszka Kosierb
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STOP
BIEDZIE
„Polityka wasza – bieda nasza” – pod takim hasłem Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” organizuje manifestacje. Protesty odbędą się 25 maja
br. we wszystkich miastach wojewódzkich Polski.

Lublin i Lubelszczyzna będzie protestować
od godz. 14:00. Wszyscy, którzy uważają, że
w naszym kraju dzieje się źle, mogą poprzeć
protest, biorąc w nim czynny udział.
Spotykamy się 25 maja o godz. 13:00 na
Placu Łokietka, by następnie przejść Krakowskim Przedmieściem pod Urząd Wojewódzki.
Domagamy się od rządu:
• czasowego obniżenia podatku akcyzowego na paliwo,
• skierowania dodatkowych środków na
walkę z bezrobociem,
• podwyższenia wysokości dochodu, upoważniającego do ubiegania się o świadczenia
z pomocy społecznej oraz ich wzrost.
Podczas pikiet pod urzędami wojewódzkimi będą zbierane podpisy pod obywatelskim
projektem ustawy o podniesieniu płacy minimalnej. W specjalnie wyznaczonych miejscach
staną stoliki z parasolami, gdzie będzie można
zapoznać się z założeniami ustawy i poprzeć
projekt „Solidarności”.
Punktem kulminacyjnym akcji protestacyjnej będzie ogólnopolska manifestacja w Warszawie 30 czerwca br.
Jesteś niezadowolony, chcesz zmian – przyjdź
i powiedz to głośno!
Agnieszka Kosierb
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Uroczyste obchody
rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
Msza św. w intencji Ojczyzny, odprawiona
w Archikatedrze Lubelskiej, rozpoczęła święto Konstytucji 3 Maja. Po wspólnej modlitwie mieszkańcy Lublina, z władzami miasta na czele, udali się
w uroczystym
korowodzie na
Plac Litewski.
Tam aktorzy z Teatru
Muzycznego
odczytali preambułę
do
konstytucji.
Odśpiewali także pieśń
„Witaj majowa
Jutrzenko…”,
otwierając
w ten sposób
część oficjalną
obchodów. Po
meldunku dowódcy kompanii honorowej i podniesieniu flagi na
maszt, głos zabrała wojewoda lubelski, Genowefa
Tokarska. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na
fakt, iż tegoroczne święto jest dla nas podwójnie
radosne – następuje po beatyfikacji naszego rodaka, papieża Jana Pawła II. Podkreślała również, jak

Obchody 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3
Maja nie zakończyły się jednak na części oficjalnej.
Władze miasta zaprosiły mieszkańców do udziału
w wielkim festynie, którego główną atrakcją był polonez, odtańczony przez władze miasta i mieszkańców, pod przewodnictwem Zespołu Pieśni i Tańca
im. Wandy Kaniorowej. W programie majówki zna-

lazły się także występy artystyczne lubelskich zespołów oraz wycieczka po XVIII – wiecznym Lublinie.
Świętowanie zakończyło wręczenie medali i odznaczeń. Wśród 200 odznaczonych osób znalazło
się wielu działaczy „Solidarności”.
Agnieszka Kosierb

ważne jest radosne świętowanie tego dnia, który był
bardzo ważnym dla historii Polski – dawał nadzieję
Polakom na poprawę sytuacji w kraju.
Składanie kwiatów pod pomnikiem Konstytucji 3
Maja poprzedził apel pamięci i salwa honorowa.
Najmłodsi z zainteresowaniem oglądali defiladę wojska i służb mundurowych, która zakończyła
część oficjalną uroczystości.

Str. 6
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Odznaczenia państwowe dla zasłużonych
działaczy NSZZ „Solidarność”
W dniu 3 maja 2011 r., w 220. rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja, podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Zamościu, doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Henryk Wujec wręczył zasłużonym działaczom opozycji demokratycznej wysokie odznaczenia państwowe.
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego odznaczeni zostali za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych
w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej
z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej.

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
otrzymało dwóch związkowców, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – jede-

nastu. Złotym Krzyżem Zasługi odznaczono dziesięciu działaczy i po jednej osobie
Srebrnym Krzyżem Zasługi i Brązowym
Krzyżem Zasługi.
Po uroczystej sesji na Rynku Wielkim
odbyła się manifestacja patriotyczna z ceremoniałem wojskowym. Liczne delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów przy
tablicy upamiętniającej pobyt w Zamościu
Marszałka Józefa Piłsudskiego.
W imieniu Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „S” kwiaty składali: Marian Król (przewodniczący ZR), Marek Walewander (przewodniczący ZO w Zamościu)
i Andrzej Magdziak (zastępca przewodniczącego ZO w Zamościu)
Uroczystości zakończyła msza św. w Zamojskiej Katedrze.
Justyna Jędruszczak

Na prośbę zainteresowanego przytaczamy treść pisma, skierowanego do wojewody
lubelskiego, Genowefy Tokarskiej. Sprawa dotyczy przyznanego odznaczenia.
Pragnę poinformować Panią Wojewodę, że odmawiam przyjęcia odznaczenia państwowego
nadanego mi przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego.
W mojej ocenie Prezydent Bronisław Komorowski nie zachowuje się jak prezydent wszystkich Polaków, reprezentuje bowiem te siły w naszym państwie, które dla swoich celów i politycznych gier obniżają jakość dyskursu i życia publicznego, co prowadzi nieuchronnie do podziału Polaków na lepszych i gorszych,
a także naruszenia autorytetu państwa i jego instytucji.
Dziękuję wnioskodawcom mojego odznaczenia, jednak liczy się także osoba, która je przyznaje. Parafrazując znaną wypowiedź znanego polityka pragnę powiedzieć, że jaki prezydent,
takie odznaczenie i dlatego nie chcę go przyjąć. „A mury rosną” jak w piosence Jacka Kaczmarskiego.
dr Janusz Mazurek
nauczyciel akademicki
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Patriotyzm – tak czy
nie?
Przy okazji obchodów Święta 3 Maja pojawiło się
w wypowiedziach wielokrotnie słowo patriotyzm. Zaciekawiło mnie, jak rozumiemy dziś znaczenie słowa patriotyzm. Co w dzisiejszych czasach znaczy być
patriotą? Gdyby ktoś zadał nam pytanie – czy jesteś
patriotą? to zapewne odpowiedzielibyśmy – tak. Ale
co to znaczy? Pierwsza myśl, jaka się kojarzy z patriotyzmem to służba Ojczyźnie. W czasach prowadzonych
wojen, powstań czy ciemiężenia przez wroga sprawa
była oczywista. Patriotą był ktoś, kto bronił kraju
i rodaków przed zniewoleniem i utratą tożsamości.
Dziś, gdy nie musimy bronić kraju przed zbrojną napaścią, jak przejawia się nasze dbanie o dobro Polski?
Dziś być patriotą to znaczy być odpowiedzialnym pracownikiem w miejscu pracy, uczniem w szkole, urzędnikiem
w instytucjach i parlamentarzystą w sejmie, czy senacie.
To uczciwość w wykonywaniu naszych obowiązków i przestrzeganie prawa, troska o dobre wychowanie młodego
pokolenia.

Okiem
związkowca
Patriota dba również o środowisko naturalne, zarówno to
szeroko pojmowane, jak i to z najbliższego otoczenia.
Patriotyzm to szacunek do narodowych tradycji, obyczajów i języka, a także pamięć o narodowych świętach
i ludziach, dzięki którym nie musimy dziś narażać naszego życia w walce o wolność kraju. To także postawa, jaką
przyjmujemy w trakcie grania hymnu państwowego i wywieszanie flagi przy okazji ważnych uroczystości.
Czasem wydaje nam się, że patriotyzm jest dla ludzi
zajmujących wyższą pozycję w społeczeństwie, ale to nieprawda. Patriotyzmu nie może zawłaszczać dla siebie żadna grupa społeczna, czy partia polityczna. Patriotą może
być, co więcej powinien być, każdy. I od nas zależy czy
nauczymy nasze dzieci, najlepiej poprzez dawanie przykładu, co znaczy być patriotą w czasie pokoju.
~posłaniec

Z K O M I S J I KRAJOWEJ

Rząd do prokuratury
– Rząd utrudnia działalność związkom zawodowym – alarmuje NSZZ „Solidarność” i zawiadamia Prokuraturę Generalną o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w ustawie
o związkach zawodowych.
W wysłanym do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta zawiadomieniu władze związku podają przykłady ostatnich, sprzecznych
z obowiązującymi przepisami, praktyk rządu. To
przede wszystkim nieprzedstawienie partnerom
społecznym wstępnych prognoz makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania budżetu, a także zakończenie w Komisji
Trójstronnej prac nad budżetem na rok 2012
do 27 kwietnia. Również do 27 kwietnia rząd
zamknął negocjacje nad przyszłoroczną wysokością minimalnego wynagrodzenia, wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń na rok przyszły oraz
wskaźnikiem waloryzacji emerytur i rent w 2012
roku. Takie stanowisko Rządu RP uniemożliwiło
wypracowanie konsensusu w zakresie tych zagadnień przez partnerów społecznych na forum
KT ds. Społeczno-Gospodarczych. Wykluczyło
to jakąkolwiek możliwość wypracowania i ujęcia
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propozycji strony reprezentującej pracowników
do założeń projektu budżetu państwa – napisali
związkowcy w zawiadomieniu wysłanym do prokuratury. Podkreślili również, że w związku z tym
rządowa propozycja wcześniejszego zakończenia prac nad budżetem „była bezprzedmiotowa”.
Zgodnie z ustawą o Trójstronnej Komisji konsultacje założeń budżetu państwa przebiegają
etapowo. I tak np. konsultacje wstępnych prognoz makroekonomicznych powinny się odbywać od 10 do 30 maja. W tym czasie partnerzy społeczni powinni wypracować propozycje
dotyczące wynagrodzeń w państwowej sferze
budżetowej, minimalnego wynagrodzenia oraz
wzrostu emerytur i rent. Wypracowane propozycje są przedstawiane rządowi i dopiero wtedy
strona rządowa przedstawia założenia budżetu
państwa na następny rok. Strony pracowników
i pracodawców zajmują do 20 lipca wspólne stanowisko w sprawie założeń projektu budżetu.
Jeżeli nie dojdą do porozumienia, do 31 lipca poszczególne organizacje mogą przedstawić swoje
stanowiska.
SIS 19
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XIX Bieg Solidarności
„Lubelski Lipiec ‘80”
4 czerwca 2011 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w XIX Biegu Solidarności „Lubelski Lipiec ‘80”.
Bieg organizowany jest co roku dla uczczenia protestów pracowniczych z lipca 1980 r. i powstania „Solidarności”. To wydarzenie sportowe służy również
popularyzacji biegów masowych, jako ogólnodostępnej, rodzinnej formy rekreacji oraz promocji naszego
miasta i regionu.
Tradycyjnie w pierwszą sobotę czerwca na starcie
stają wszyscy chętni, od przedszkolaka do dziadka.

UWAGA! W tym roku bieg dla młodzieży
szkolnej i studentów został zawieszony.

Bieg główny Świdnik-Lublin
Start – godz. 11:30, plac Konstytucji 3 Maja w Świdniku
Meta – stadion MKS Start Lublin, al. Piłsudskiego 22
Dystans 12,5 km
Zapisy przyjmowane są w formie pisemnej lub telefonicznej w biurze zawodów od 25 maja
2011 r. lub w dniu zawodów na miejscu startu w godz. 10:00-10:30.
Przewidziane są nagrody finansowe za zajęcie miejsc 1-3 w kategorii głównej mężczyzn
i kobiet oraz za zajęcie miejsc I-III w poszczególnych kategoriach – nagrody rzeczowe.

Bieg Krasnali

Start – godz. 11:00
Miejsce – bieżnia MKS Start Lublin, al. Piłsudskiego 22
Dystans – 150-300 m
Zapisy przyjmowane będą wyłącznie w dniu zawodów na płycie stadionu od godz. 10.00.
Nagrody rzeczowe będą przyznawane za zajęcie miejsc 1-10 w poszczególnych kategoriach.
Wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowy dyplom.
Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji
w interpretacji zapisów regulaminowych
Wyniki zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej
oraz na łamach Kuriera Lubelskiego

BIURO ZAWODÓW:
Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”
ul. Królewska 3, niski parter
tel. 81/ 532-08-11 wewn. 41, fax 81/ 532-08-11 wewn. 42,
e-mail:bieg.lublin@solidarnosc.org.pl
czynne od 25 maja 2011 r.
Więcej informacji w Regulaminie biegu, umieszczonym na stronie
www.solidarnosc.org.pl
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Spotkanie wielkanocne
Zgodnie z coroczną tradycją członkowie
Zarządu
Regionu,
związkowcy oraz zaproszeni goście spotkali się, by uczcić
zbliżające się Święta
Wielkanocne.
Zebranych powitał
przewodniczący
ZR,
Marian Król, składając
jednocześnie
życzenia wszelkiego dobra
i pomyślności od Zmartwychwstałego. Wśród
przybyłych pojawili się
przedstawiciele
parlamentu, władz miejskich i samorządowych oraz duszpasterze.
Zabierając głos, parlamentarzyści i samorządowcy, życzyli zebranym przede wszyst-

Czy wiecie, że ...
Zwykłą kartkę papieru A4 można zgiąć zaledwie 7 razy. Jej grubość po złożeniu przekracza 1 cm.
W teorii kartka złożona 15 razy miałaby już
grubość ponad 2 metrów. Wszystko jest przyczyną ciągu geometrycznego. Każde złożenie
kartki to kolejna potęga liczby. Zgadnijcie, ile
razy należałoby złożyć kartkę, by jej grubość
była równa z odległością Ziemi od Księżyca?
ciekawostki.eu
***
Zaledwie 3 surowe kurze jajka są w stanie
utrzymać ciężar dorosłego człowieka.
Ze względu na swój kształt i przeznaczenie, czyli ochronę zarodka, jajko to niezwykle

kim spokojnych świąt w gronie rodziny i nadziei na lepsze jutro.
Spotkanie
odbyło się w atmosferze
ogólnej
życzliwości
i radości. Jak podkreślał ks. Kuzia, jesteśmy u progu ważnych
wydarzeń – Świąt
Zmartwychwstania
i beatyfikacji Jana
Pawła II, które są powodem do świętowania.
Po części oficjalnej
uczestnicy posilili się
przygotowanym poczęstunkiem. Był to także czas na bardziej
prywatne rozmowy i dyskusje.
Agnieszka Kosierb
wytrzymała konstrukcja – przypominają fizycy z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
O wytrzymałości jajka świadczy prosty
eksperyment, przygotowany przez dr Anetę
Szczygielską z Wydziału Matematyki, Fizyki
i Chemii Uniwersytetu Śląskiego. Do plastikowego blatu przyklejono podstawki, wypełnione pianką do uszczelnień. Szczygielska
ustawiła w nich na sztorc 3 surowe jajka,
przykryła je identycznym blatem od góry
i weszła na całą konstrukcję. Jajka pozostały
całe, choć nacisk na każde z nich wyniósł ok.
20 kg.
Jak ujawniła Szczygielska, największy ciężar, jaki wytrzymały w tym eksperymencie
jajka, to 156 kg – tyle ważył kolega-naukowiec z uniwersytetu w Madrycie.
wiadomosci.ekologia.pl

Lublin z rodziną – bądź bezpieczny na drodze
Związek zawodowy NSZZ „Solidarność” wyszedł z inicjatywą zorganizowania, wspólnie
z Zarządem Miasta Lublina i innymi instytucjami, cyklicznej imprezy sportowej.
Rajd rowerowy pod hasłem „Lublin z rodziną – bądź bezpieczny na drodze” będzie się odbywał co roku, w ostatnią niedzielę maja.
Pomysł ten spotkał się z dużym zainteresowaniem pasjonatów jazdy na rowerze.
Trwają przygotowania organizacyjne. O programie imprezy poinformujemy niezwłocznie
po ustaleniu ostatecznego kształtu przedsięwzięcia.
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Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup
Bolesław Pylak
Bliżej poznaliśmy się wówczas, kiedy po zakończeniu strajku kolejarzy lubelskich w lipcu 1980 r.
przyjechałem do ks. bp Bolesława Pylaka, aby porozmawiać i omówić przebieg i zakończenie strajku.
Wówczas byłem bardzo wzruszony, kiedy podczas długiej i serdecznej rozmowy ks. bp wykazywał dużo troski i szacunku wobec nas, strajkujących
kolejarzy i robotników walczących o godne życie i
wolną Ojczyznę. A na zakończenie naszej rozmowy,
Ekscelencja wziął mnie za ramię, tak bowiem czyni
dobry i kochający Ojciec, i przedstawiając mnie w
Kurii Biskupiej oświadczył, żebym był traktowany
jak duchowny – zawsze z prawem wstępu. Natomiast do mnie powiedział, że o każdej porze dnia i
nocy czeka na nas, a w razie potrzeby, zawsze jest
gotów ją spełnić w miarę swoich możliwości.
Będąc przewodniczącym MKZ-u Regionu Środkowo-Wschodniego w Lublinie, a następnie Przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” węzła PKP w Lublinie, często bywałem u ks.
bpa Bolesława. Również często ks. bp uczestniczył
w naszych uroczystościach rocznicowych i spotkaniach duszpasterskich kolejarzy. Kilka razy przybył
do nas internowanych w obozie we Włodawie i za
każdym razem odprawiał Mszę Świętą w intencji
Ojczyzny, internowanych i naszych Rodzin, głosząc
wspaniałe nauki. Za każdym razem dostarczał nam
paczki żywnościowe, które przygotowywały siostry
zakonne. Pamiętam, jak pewnego razu, przekazał
nam ks. bp Bolesław na każdą celę Pismo Święte
Nowego Testamentu, z prośbą o jego czytanie i pogłębianie wiary.

Również często w stanie wojennym spotykaliśmy się w Kurii lubelskiej i Wyższym Seminarium
Duchownym z ks. bp Bolesławem Pylakiem, ks.
bp Zygmuntem Kamińskim, ks. prof. Mieczysławem Brzozowskim i ks. dr Mieczysławem Bochyńskim.
Oświadczam, że bardzo dużo dobrego otrzymałem od ks. dr Mieczysława Bochyńskiego, wspaniałego i oddanego Kapłana.
My, represjonowani i nasze rodziny, zawsze
otrzymywaliśmy pomoc duchową i materialną od
Kościoła. Bardzo jesteśmy wdzięczni Panu Bogu
i duchowieństwu za dużo dobra, wszelką pomoc
i opiekę. Dlatego, my robotnicy, nie możemy pozwalać na bezpodstawne oczernianie i odzieranie dobrego imienia naszych wspaniałych księży
biskupom, kapłanom i duchownym, jak to czynią
niektórzy.
Pragnę dodać, że w tych tragicznych i niebezpiecznych dniach stanu wojennego oraz reżimu
komunistycznego, tylko dzięki opiece Pana Boga
i odważnej, patriotycznej postawie duchownych
i świeckich katolików, mogliśmy przetrwać te koszmarne chwile.
Dodam, że wielu tych, którzy dzisiaj oczerniają duchownych i kościół katolicki w Polsce, często
tam otrzymywali pomoc i schronienie.
Zbawiciel nasz Jezus Chrystus nauczał „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” oraz „Takim
sądem, jakim sądzicie i was osądzą i taką miarą,
jaką wy mierzycie, wam odmierzą” (Mt 7.1-2).
Czesław Niezgoda

Stanowisko Regionalnej Sekcji Nauki
Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”
z dnia 14 kwietnia 2011 r.
w sprawie dalszych działań KSN związanych z sytuacją
w środowisku akademickim
Rada Regionalnej Sekcji Nauki Regionu
Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”
wyraża głębokie przekonanie, że najbliższe
tygodnie i miesiące mogą zwiększyć determinację społeczną wyrażenia sprzeciwu wobec aktualnych kierunków zmian sytuacji
polityczno-gospodarczej kraju. NSZZ „Solidarność” nie może przeoczyć momentu krytycznego, w którym winien być wyrazicielem
oczekiwań naszego środowiska.
Obok działań Krajowej Sekcji Nauki
NSZZ „Solidarność”, zmierzających do po-
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prawy kwestii płacowych na uczelniach,
postulujemy podjecie działań przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”, w ramach
Komisji Trójstronnej, dotyczących poprawy
stanu finansowania nauki. Finansowanie to
w budżecie państwa ulega stałemu pogorszeniu.
Józef Kaczor
przewodniczący
Regionalnej Sekcji Nauki
Regionu Środkowowschodniego
NSZZ „Solidarność”
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Zdzisław Stępniewski (1938-2011)
Niewiele jest takich osób, zdarzeń i chwil,
które zapadają w pamięć, których nie sposób
zapomnieć.
Taką osobą był Zdzisław Stępniewski, widziany przeze mnie po
raz pierwszy tylko przez
chwilę, w dniu 16 grudnia 1980 roku, pewnie
gdzieś około północy,
na historycznym, pierwszym, zakładowym zebraniu wyborczym NSZZ
„Solidarność” UMCS. Był,
podobnie jak ja, jednym
z 241 delegatów zgromadzonych w Chatce
Żaka, wybranym do 25-osobowej Komisji Zakładowej a potem do prezydium.
Zdzisław Stępniewski – mechanik maszyn
poligraficznych – Zakład Poligrafii, tak zapisane zostało w „Solidarności UMCS”
z dn. 22.XII.1980. Potem kilkanaście miesięcy radości legalnej,
otwartej. Gdzieś się spotykaliśmy
na zebraniach, spotkaniach, manifestacjach. Potem stan wojenny, aresztowania, internowania.
Pojawiła się zła wieść: SB żądało
zwolnień ludzi z Zakładu Poligrafii
UMCS. Władzom UMCS udało się
jakoś, zamiast zwolnienia z pracy,
przenieść pracowników do innych
jednostek UMCS. Zdzisław „wylądował” w zakładzie mechanicznym
Instytutu Fizyki. Fachowiec, mechanik szybko się tam zaaklimatyzował.
Spotykałem Go na trasach rowerowych Rajdu Szlakiem I Brygady Legionów Piłsudskiego, organizowanego przez
Koło Pracowników Nauki O/Akademicki
PTTK (KPN O/A PTTK), przychodził na słynne „wieczory klubowe” do sali kolumnowej
Instytutu Matematyki. Wspólnie wyjechaliśmy (1987) na rodzinno–KPNowski obóz
do Małego Cichego k/Zakopanego. Tam w
latach stanu wojennego i później pojawiali
się różni turyści. A to dzieci internowanych

z „Wakacji z Bogiem”, a to ci co wyszli z aresztów i internowań, opozycjoniści i my z KPN
O/A PTTK. Później redaktor Jan Pleszczyński
nazwał nas „Turystami z konspiry”. Zdzisław
jednak, chyba nad wędrówki piesze przedkładał rower i nie opuszczał żadnego rajdu KPN.
Jeździł też z Welocypedem, a także samotnie
albo z Jankiem Cytawą po całej Europie. Ciągle coś zmieniał w swoim bicyklu: a to tarcze,
a to przekładnie, a to wieloryby.
W latach 1995-2002 wrócił do Komisji Zakładowej NSZZ „S” UMCS i pracował w zespole
socjalnym. Ale rower był Jego pasją, do czasu,
gdy zaczęły wysiadać mu płuca. Wtedy osiadł
na wsi koło Głuska, na skraju lasu i przyjmował, z żoną Bożenką, rowerzystów – niezapomniane rajdy noworoczne z pierogami.
Choroba jednak i stamtąd go przepędziła do Lublina. Zagłębił się w internet i poczytywał sobie za zaszczyt dostać maila od

dawnych kolegów z „Solidarności” z różnych
miejsc Polski, Europy, Świata. W ten sposób
wędrował do końca swoich dni. Aż w piękny,
słoneczny dzień 21 marca 2011 roku odprowadziliśmy Go na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarz przy ul. Lipowej w Lublinie.
Pozostanie na zawsze w mojej, naszej pamięci…
Józef Kaczor
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