Chrystus zmartwychwstał. On jest kamieniem węgielnym. Już raz próbowano odrzucić Go i pokonać, ze strażą i opieczętowanym kamieniem
grobowym. Ale kamień ten został odwalony. Chrystus zmartwychwstał.
         św. Jan Paweł II

Z okazji nadchodzących świąt Zmartwychwstania Pańskiego
życzę wszystkim, aby zwycięski Chrystus otworzył nas na przyszłość,
by pomógł wierzyć w zwycięstwo dobra w każdym człowieku.
Niech Zmartwychwstały Pan udziela nam wszelkich łask,
a nade wszystko niech nas obdarzy pokojem,
abyśmy wśród trosk niełatwego dziś życia, zaczerpnęli siłę z wiary,
która rodząc nadzieję, pozwoli pokonać wszelkie trudy.
Marian Król
Przewodniczący
Zarządu Regionu Środkowowschodniego
NSZZ „Solidarność”

Zmartwychwstał Pan, Alleluja!
Życzymy wszystkim czytelnikom Biuletynu,

aby umocnieni łaskami płynącymi od Zmartwychwstałego Chrystusa,
potrafili na nowo rozbudzić w sobie wiarę w siebie i w innych,
nadzieję na odnalezienie sensu życia
oraz z miłością podchodzili do bliźniego
i z ufnością patrzyli w przyszłość.
Radosnych Świąt Wielkanocnych
życzy Redakcja

POLSKIE TRADYCJE I ZWYCZAJE
WIELKANOCNE

Kiedy zmęczeni zimą, z coraz
większym utęsknieniem wyglądamy wiosny, w pierwszą niedzielę po wiosennej pełni księżyca nadchodzi Wielkanoc. Jest to
najstarsze, najważniejsze i najbardziej radosne święto, obchodzone przez wszystkie wyznania
chrześcijańskie. Wielkanoc, zwana też Paschą, ma upamiętniać
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
Czas jej obchodów ustalono
w 325 roku. Najwcześniej przypada 22 marca, najpóźniej 25 kwietnia. Bogate i różnorodne tradycje
tych świąt łączą w sobie elementy religijne z obyczajowością
ludową. I tak na przykład czterdziestodniowy post, a szczególnie obchody Wielkiego Tygodnia,
poprzedzającego Wielkanoc – to
tradycja kościelna, ale już „to-
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pienie Judasza” w Wielką
Środę, „wielkie kołatanie” w Wielki Piątek, czy
też „topienie żuru” i „wieszanie śledzia” w Wielką
Sobotę – to z całą pewnością
obyczaje ludowe, ściśle związane z poszczególnymi regionami
kraju. Poza wymową religijną ma
bowiem Wielkanoc jeszcze drugie zadanie – jest świętem budzącej się do życia przyrody, zapowiedzią wiosny, pracy w polu
i dobrych plonów. Wielkanoc to
także wywodzący się z tradycji
słowiańskiej hołd, składany życiu, witalności i płodności, a jej
symbole kojarzą się z rozpoczynaniem nowego życia.
Niedziela Palmowa
Wielki Tydzień, poprzedzający Wielkanoc,
rozpoczyna Niedziela Palmowa, zwana też Kwietną
lub Wierzbną. Niedziela
Palmowa upamiętniać ma
wjazd Chrystusa do Jerozolimy i zgodnie z tradycją katolicką,
w tym dniu wierni przynoszą do
kościoła palemki – symbol odradzającego się życia, aby przez
ich poświęcenie zapewnić sobie
pomyślność w całym roku. W Polsce Niedziela Palmowa obchodzona jest od czasów średniowiecznych. Wtedy rozpoczynała
tydzień ścisłego postu i umartwiania się na pamiątkę cierpień
Zbawiciela, dziś jest wstępem do
duchowego oczyszczenia, wyciszenia i przygotowania duszy do
święta Zmartwychwstania.
Niedziela Palmowa czczona
była przez wieki „procesją z Jezuskiem Palmowym”, którego figurkę przeprowadzano na osiołku na czele procesji. Z tradycji
ludowych natomiast przejęto
zwyczaj wykonywania barwnych
palm wielkanocnych. Najpiękniej-

sze z nich powstają na Kurpiach
i w Małopolsce, gdzie w Lipnicy
Murowanej odbywa się coroczny
konkurs na najdłuższą i najpiękniejszą palmę wielkanocną.
Lany Poniedziałek
Drugiego dnia Świąt Wielkiej
Nocy tradycyjnie świętujemy
„Lany Poniedziałek”. To stara
tradycja, łącząca elementy wiary z motywami ludowymi. W zależności od regionu zwany jest
„śmigusem-dyngusem”,
„polewanym poniedziałkiem” lub
„oblewanym poniedziałkiem”.
Tego dnia oblewano się
wodą i biło palemkami
po nogach, co miało
zapewnić zdrowie
i
symbolizowało
oczyszczenie się z brudu
duchowego na
powitanie Zbawiciela.
Lany
Poniedziałek Wielkanocny dzisiaj obchodzony
jest różnie, w zależności od regionu. Na Mazowszu wierzy się, że
im mocniej panna będzie polana,
tym prędzej dobrego kawalera
znajdzie. W okolicach Cieszyna
smaganie witkami symbolizuje
wycieranie się, suszenie po oblaniu wodą. Na południu Polski
gospodarze w Lany Poniedziałek Wielkanocny obchodzą swoje
gospodarstwa i pola, kropiąc je
wodą święconą, co ma zapewnić
urodzaj i chronić dobytek przed
pożarem i gradobiciem. Wszędzie jednak jest to święto zabawy i radości, budzącego się życia
i nadchodzącej wiosny.
Zwyczaje Wielkanocne
Z Wielkanocą związane są,
przekazywane od wieków, liczne zwyczaje. Wywodzą się one
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głównie z tradycji ludowej i różnią
się w zależności od regionu. Na
południu Małopolski, w okolicach
Limanowej, napotkacie na „dziady śmigustne”, czyli owinięte
w słomę, zamaskowane maszkary, które pojawiają się w nocy
z Niedzieli Wielkanocnej na Poniedziałek i wymuszają datki, lejąc wodą opornych.
Z kolei na Warmii, zawsze
7 kwietnia, pali się kukłę „Judosza”, zaś w Krakowie w Niedzielę
Palmową obwoziło się z kościoła do kościoła figurkę „Jezuska
Palmowego” na osiołku. Na Śląsku istnieje zwyczaj „kawalkady
wielkanocnej”, będącej po prostu
procesją konną.
Tradycje Wielkanocne
Zgodnie z tradycją wielkanocną nasze domy i mieszkania muszą być gruntownie wysprzątane
przed świętami. Jest to symboliczne przygotowanie domu na
przyjęcie
zmartwychwstałego
Jezusa, a jednocześnie jest okazją do zrobienia porządków po
zimie. Pojawiają się dekoracje
z pięknych palemek, a także wielobarwne pisanki. Pochodzący
z Persji zwyczaj zdobienia jaj kurzych, gęsich i kaczych, w Polsce przyjął się już w X wieku, bo
z tego okresu pochodzi najstarsza zachowana pisanka. Kolorowe pisanki tradycyjnie wykonywano techniką roztopionego
wosku. Pokryte różnymi wzorami
jajko wkładano do roztworów różnych ziół i korzeni, aby otrzymać
odpowiedni kolor.
Dziś zdobienie pisanek obejmuje także inne techniki –
od skrobania ostrym nożem wzorów na barwnej powierzchni, przez
wyklejanki z papieru
lub kolorowej włóczki, aż do ręcznie
malowanych, małych arcydzieł sztuki.
Kolorowe pisanki to
nieodłączny element
„święconki”, z którą
w Wielką Sobotę idzie

się do kościoła, to dekoracja wielkanocnego stołu i symbol rodzącego się życia. W tradycji ludowej
kolorowe pisanki, w zależności
od regionu, wykonuje się odmienną techniką. Kraszanki gotuje się
w wodzie z dodatkiem kory dębu
(czarne), łupin cebuli (brązowe),
kwiatów malwy (fioletowe), soku
z buraków (różowe) lub listków barwinka (zielone).
Nalepianki – to owinięte
sitowiem lub słomą jajka, pisanki - wykonuje
się wspomnianą techniką wosku. Kolorowe pisanki przynosi
się w święta
sąsiadom,
nimi można
się
wykupić od
lania wodą
w Wielki Poniedziałek, w niektórych regionach urządza się wojny
na kraszanki.
Tradycyjnie w okresie świąt
pojawia się Zając Wielkanocny z koszyczkiem – sympatyczny, świecki symbol Wielkanocy
i przynosi grzecznym dzieciom
drobne prezenty.
Kolorowe Wróżby
Wielkanocne
Święta Wielkiej Nocy przypadają na okres równonocy wiosennej i według wierzeń ludowych
mają magiczną noc. Najliczniejsze wróżby związane są z niezwykłą mocą wody. Kropienie
domowników i dobytku wodą
święconą chroniło od nieszczęść
i zapewniało zdrowie. Kąpiel
w rzece lub jeziorze w Wielki Czwartek zapewniała
urodę i gładką cerę. Istniały też wróżby wielkanocne związane
z
oczyszczającą
mocą ognia i poświęconych
witek
wierzbowych.
Ilość
przypalonych bochnów chleba
w święconce, liczona
w kościele, wróżyła skwar-
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ne lub chłodne lato. Istnieją także rozmaite wróżby wielkanocne związane z witalną siłą jajka,
głównie miłosne. Parzysta ilość
jaj na stole wielkanocnym oznaczała rychłe zamążpójście, a podarunek od ukochanego, uczyniony z pisanki, wróżył udany
związek. Panny stawiały sobie
wróżby wielkanocne, ustawiając
na stole dwa jajka i wprawiając je w ruch obrotowy palcami. Jeśli
zbliżyły się do siebie
– wróżyły szczęśliwą
miłość.
Świece
Wielkanocne
Świece wielkanocne mają długą i bogatą tradycję. Od wieków
używane były w liturgii
Wielkiego Tygodnia. Nazywane
także „paschalikami”, są zapalane przez wiernych w kościołach
w Wielką Sobotę i przenoszone
jako symbol nieśmiertelności i życia wiecznego do domów.
Ś w i e c e
wielkanocne
mają jeszcze
inne zadania.
Stanowią element dekoracji
świątecznie
zastawionego
stołu, symbolizują zespolenie się rodziny, radość ze
zmartwychwstania. Wiele
parafii sprzedaje specjalnie
oznaczone świece wielkanocne.
Pieniądze zebrane w ten sposób przekazywane są co roku
na potrzeby biednych i chorych.
Jeśli więc zapalimy takie świece
wielkanocne podczas uroczystego śniadania w Niedzielę Wielkanocną, zjednoczymy się myślami
z wszystkimi, którzy ten dzień
świętują i podzielimy się z nimi
dobrymi życzeniami.
oprac. Agnieszka Kosierb
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Władza lekceważy młodych!
Delegacje młodych z organizacji działających na Lubelszczyźnie wraz ze związkowcami
z NSZZ „Solidarność” odwiedzili 9 marca br. biura poselskie Platformy Obywatelskiej. Mimo,
że posłowie otrzymali pisemną informację o wizycie, zastaliśmy tylko jedną z posłanek.
Przedstawiciele pikietujących złożyli petycję, w której padły
pytania o przyszłość
m ł o d y c h P o l a k ó w.
Czytamy w niej, że
bierność władzy powoduje, iż coraz więcej naszych rodaków
w poszukiwaniu szansy lepszego życia zmuszona jest do wyjazdu za granicę i pracy poniżej
swoich kwalifikacji. Pomimo posiadania dobrego
wykształcenia, niezbędnych umiejętności oraz
chęci do pracy na rzecz dobra naszego kraju,
nie ma tu dla nich miejsca. Zmiany,
o które apelowano, powinny dotyczyć w szczególności:
• podwyższenia kwoty wolnej od
podatku,
• wsparcia dla polskich przedsiębiorców i zmniejszenia ulg dla
obcego kapitału,
• likwidacji nepotyzmu i kolesiostwa w sferze publicznej,
• zmniejszenia bezrobocia,
• zwiększenia stabilności zatrudnienia,
• lepszego wsparcia dla młodych
ludzi chcących posiadać własne mieszkanie.
Ponadto zebrani pod biurami PO
zapowiedzieli, że będą co tydzień
pytać posłów, co zrobili i co robią, by
zmieniać Polskę na lepsze.
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Przedstawiciele młodzieżowych organizacji zdecydowali także, że wyruszą ze specjalnymi skrzynkami na pytania do swoich
kolegów i koleżanek na lubelskich uczelniach. Każdy
będzie mógł zapisać swoje
pytania do posłów i wrzucić
je do skrzynki bądź przyjść
w kolejny poniedziałek i osobiście zapytać posła o swoją
przyszłość.
Akcja zyskała pozytywny
odbiór wśród mieszkańców
naszego miasta. Przechodnie
chętnie sięgali po rozdawane
ulotki, zatrzymywali się i słuchali odczytywanych postulatów oraz wyrażali poparcie dla
pikietujących.
Wizyty w biurach PO-PSL
potrwają do końca kwietnia.
Agnieszka Kosierb
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Państwo prorodzinne w praktyce…
Polski rząd często powtarza, że prowadzi w naszym kraju politykę prorodzinną. Donald Tusk w swoim drugim expose zapowiadał wręcz ,,rewolucję na rzecz dzietności”. Według definicji
państwo prorodzinne uznaje rodzinę za najważniejszą komórkę
w społeczeństwie i dla rozwoju stwarza jej odpowiednie warunki
ekonomiczne: oferuje ulgi podatkowe, dodatki płacowe, zasiłki,
preferencyjne kredyty, bezpłatną opiekę zdrowotną, urlopy macierzyńskie i wychowawcze, itp. W ten program wpisuje się polityka pronatalistyczna, która polega na tworzeniu przez państwo
różnorodnych zachęt moralnych i materialnych do zwiększenia
liczby dzieci w rodzinie.
W ostatnim czasie do naszej
Redakcji dotarł list od pewniej
nauczycielki matematyki z Lublina, która od 2002 do 2014 r.
pracowała w szkołach wyłącznie na umowę o zastępstwo.
W momencie, kiedy zaszła w ciąże, dyrekcja szkoły nie zgodziła
się na przedłużenie umowy do
czasu porodu. Kobieta została
bez pracy i możliwości świadczeń. Wszystko to odbyło się
zgodnie z prawem. Odnosząc się
do przytoczonej wyżej definicji,
nasuwa się pytanie: czy Polska
jest państwem prorodzinnym?
,,Pracowałam bez dnia zwolnienia. Bez żadnych oszustw. Aż
do 9 czerwca, kiedy udałam się na
zwolnienie lekarskie. Zwolnienie na
ciążę. Ktoś powie, że to nie choroba. Zgodzę się. Tyle tylko, że moja
ciąża była siódmą z kolei. I dodam,
że byłam wówczas matką jednego
syna. Pozostałe dzieci umierały zanim się urodziły. Zatem chyba można to zwolnienie na ciążę – która
nie jest chorobą – usprawiedliwić.
(…) Moja umowa kończyła się 31
sierpnia 2014 r. Odrobinę wcześniej zostałam poinformowana, że
owa umowa nie zostanie przedłużona do dnia porodu. Dlaczego?
Umowy na zastępstwo nie są przedłużane. Koniec kropka. (…) Pierwszego września czekało na mnie
świadectwo pracy. Byłam wówczas
w dziewiętnastym tygodniu siódmej
ciąży. Robiłam wszystko, by jej nie
utracić”.
Kobieta w zaistniałej sytuacji
próbowała szukać pomocy w in-

stytucjach odpowiadających za
przestrzeganie praw pracowników. Państwowa Inspekcja Pracy
w Lublinie stwierdziła naruszenie
– dyrekcja szkoły nie powinna zatrudniać nauczyciela na umowę
o zastępstwo, ponieważ jest to niezgodne z Kartą Nauczyciela. Jednak pracodawca nie zmienił swojego zdania. Sprawa trafiła do Sądu
Pracy. Niestety, w jego opinii umo-

wa została rozwiązana zgodnie
z prawem, ponieważ polski Kodeks
Pracy nie przewiduje przedłużania
umowy na zastępstwo do czasu
porodu. Kobieta jest bezsilna.
,,Dlaczego PIP mówi, że powinnam mieć przedłużoną umowę, a Sąd Pracy mówi co innego?
Dla mnie, zwykłego Kowalskiego,
to nielogiczne. Dlaczego umowa
na zastępstwo jest traktowana
inaczej niż umowa terminowa?
Jedno magiczne słowo – zastępstwo – spowodowało, że w dniu
narodzin mojej córki zostałam
bez żadnych świadczeń. Mimo,
że przepracowałam tam prawie
dwa lata nie należy mi się urlop
macierzyński, żaden zasiłek. Nic!
W państwie prorodzinnym! Czy
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jeśli pracuje się w jednym miejscu
przez prawie dwa lata, to można
to traktować tak samo jak pracę
na trzy miesiące lub trzy tygodnie? Czy ktoś, kto kształtuje prawo w naszym państwie tego nie
przewidział? Najwidoczniej.
W szkolnictwie młodzi ludzie
są bez szans na umowę na stałe. Umowy na zastępstwo to powszechny zwyczaj stosowany
przez dyrektorów. Kiedy kobiety
nauczycielki mają rodzić? Nie
pamiętam innej umowy niż na zastępstwo. Zróbcie coś. Uczyńcie
przepisy jasnymi, bez wyzysku, by
inne matki-nauczycielki mogły się
cieszyć w pełni macierzyństwem,
na w pełni zasłużonym urlopie
macierzyńskim. (…) W telewizji słyszę tylko jedno: mieszkam
w państwie prorodzinnym. Otóż ja
piszę Wam, że to nieprawda”.
Niestety, historia tej kobiety
nie jest odosobnionym przypadkiem. Polacy nie
raz mogli się już
przekonać, że polityka prorodzinna
w naszym kraju
źle
funkcjonuje.
Wystarczy przypomnieć ostatnie zlekceważenie głosu rodziców, przeciwstawiających
się obowiązkowemu posyłaniu
6-latków do szkół. Według danych
CEBOS ponad połowa Polaków
(51%) jest niezadowolona z polityki
państwa wobec rodziny. Odmienne zdanie ma tylko 9% badanych,
natomiast 33% wystawia państwu
ocenę dostateczną. Obecna polityka prorodzinna państwa jest oceniana najgorzej od 1996 roku.
Mamy nadzieję, że apele młodych ludzi, chcących żyć, pracować i zakładać rodziny w Polsce,
w końcu zostaną zauważone
i potraktowane poważnie przez
osoby rządzące naszym krajem
i stanowiące w nim prawo.
Monika Smolak
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Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność”

Jakie perspektywy dla szkół zawodowych?
O perspektywach dla szkół zawodowych w Polsce dyskutowali uczestnicy konferencji zorganizowanej przez Regionalną Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowowschodniego. Wśród prelegentów pojawili się wiceminister edukacji Tadeusz Sławecki, poseł
Lech Sprawka i wicemarszałek województwa lubelskiego Krzysztof Grabczuk.
Wiceminister przedstawił efekty zmian wprowadzanych w kształceniu zawodowym od 1 września
2012 r. Omówił także priorytety związane z ogłoszeniem roku szkolnego 2014/2015 – Rokiem Szkoły
Zawodowców m.in. dopasowanie kształcenia za-

W odpowiedzi na wystąpienie przedstawiciela
rządu głos zabrał poseł Sprawka, który pytał: co dalej? W tym krótkim pytaniu pojawiły się wątpliwości
dotyczące między innymi finansowania szkół, rekrutacji, praktyk czy poradnictwa zawodowego. Poseł podkreślał, że wiele z działań, podjętych przez
ministerstwo czy tych zaplanowanych, jest bardzo
dobrych. Ale nie brakuje także przestrzeni budzących wiele wątpliwości i wymagających dopracowania. Zwracał uwagę, że w Polsce jakiś czas temu
zdyskredytowano szkolnictwo zawodowe, a dziś
potrzeba włożyć wiele wysiłku, by przywrócić mu
odpowiedni status i przekonać uczniów i rodziców
do wybierania właśnie szkół kształcących w zawodzie.

wodowego do potrzeb rynku pracy, uelastycznienie
ścieżki zdobywania kwalifikacji, pomoc uczniom
i rodzicom w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej.
Podczas spotkania rozmawiano o rozwoju
kształcenia zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, zwłaszcza w zakresie współpracy szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym
– pracodawcami i szkołami wyższymi oraz doradztwie edukacyjno-zawodowym.
Z kolei wicemarszałek Grabczuk omówił perspektywy dla lubelskiego szkolnictwa zawodowego pod względem finansowania ze środków unijnych. Jak wynika z wypowiedzi wicemarszałka,
nasze województwo dysponuje sporą pulą funduszy, jednak nie pokryją one pełnego zapotrzebowania.
Na zakończenie zebrani wzięli udział w dyskusji
nad szkolnictwem zawodowym w Polsce. Głos zabierali między innymi przedstawiciele samorządów,
dyrektorzy szkół i nauczyciele.
Agnieszka Kosierb
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Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność”

KOMUNIKAT
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z obrad
Prezydium Rady KSOiW w dniach 11-12 marca 2015 r. w Warszawie
Prezydium Rady KSOiW
NSZZ
„Solidarność”
zwołuje nadzwyczajne posiedzenie
Rady Sekcji Krajowej na 18 marca br. w Warszawie. Rada KSOiW podejmie decyzje o dalszych
formach protestu przeciwko
m.in. zamrożeniu płac w oświacie. Prezydium KSOiW zabrało
głos w sprawie kreowania w mediach fałszywego wizerunku polskich nauczycieli i pracowników
oświaty.
Przypominamy, że NSZZ
„Solidarność” domaga się 9
proc. podwyżki wynagrodzeń
nauczycieli. Podczas spotkania
z MEN przedstawiciele Prezydium KSOiW po raz kolejny zgłosili ten postulat ministrowi edukacji argumentując, iż realne płace
w oświacie zmalały i są obecnie
na poziomie roku 2007. W przypadku braku realizacji tego postulatu nastąpi nasilenie akcji
protestacyjnej – zapowiedzieli
członkowie Prezydium KSOiW
na spotkaniu w MEN. NSZZ „Solidarność” domaga się także lepszych warunków pracy, zaprzestania likwidacji szkół i przekazywania ich podmiotom prywatnym.
Minister
Joanna
KluzikRostkowska stwierdziła, że w budżecie państwa na 2015 r. nie ma
środków na podwyżki dla nauczycieli i resort edukacji może poruszać się tylko w ramach ustalonej
na rok 2015 subwencji oświatowej
w kwocie ok. 40 mld. zł. Wszelkie
ruchy płacowe są możliwe tylko
w ramach tej kwoty.
Odpowiedź MEN powoduje,
że konieczne staje się „wyjście
na ulicę” lub wejście w spory zbiorowe z pracodawcami,

tym bardziej, że w MEN głośno
mówi się o zmianach w Karcie
Nauczyciela po wyborach parlamentarnych. O zaostrzeniu form
protestu zadecyduje zwołana
na 18 marca br. nadzwyczajna
Rada Krajowej Sekcji Oświaty
i Wychowania NSZZ „Solidarność”.
Do Sekcji Krajowej wpłynął
projekt rozporządzenia MEN
w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli, które ma obowiązywać od
1 września br. Stawki zasadnicze
nauczycieli na wszystkich stopniach awansu nie ulegają zmianie. Prezydium KSOiW oczekuje
na opinie struktur związkowych
w tej sprawie.
Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” w oświadczeniu wniosło stanowczy protest wobec
kreowania w środkach masowego przekazu fałszywego obrazu
polskich nauczycieli poprzez pokazywanie tylko patologicznych
zachowań pojedynczych nauczycieli.
„Takie postawy mają charakter incydentalny. Powinny podlegać kontroli i ocenie właściwych
organów, z uwzględnieniem pogłębionej analizy przyczyn, które
prowadzą do takich sytuacji. Nie
powinny jednak być wykorzystywane do podważania autorytetu
nauczycieli i wychowawców, którzy w ogromnej większości swoje
zadania wykonują odpowiedzialnie i z dużym poświęceniem.

Niestety o takich postawach
nauczycieli i wychowawców media nie informują. Podobnie jak
o rzeczywistym czasie pracy,
wynagrodzeniach i znaczącym
wzroście obowiązków. Takie
działania odbieramy jako tworzenie wrogiej atmosfery wobec
ewentualnej akcji protestacyjnej
naszego środowiska.” – czytamy w oświadczeniu Prezydium
KSOiW.
Prezydium KSOiW omówiło
przebieg konferencji na temat
perspektyw szkolnictwa zawodowego, która odbyła się 9
marca w Lublinie. Konferencja
cieszyła się dużym zainteresowaniem szkół zawodowych i organów prowadzących. Wnioski
z konferencji zostaną wykorzystane przez naszego przedstawiciela w pracach zespołu roboczego w MEN.
W najbliższym czasie odbędą
się także inne konferencje organizowane przez NSZZ „Solidarność”: 27 marca br. w Pile pt.
„Czas i warunki pracy nauczyciela” oraz 9 kwietnia br. w Gdyni pt.
„Dobra jakość edukacji zawodowej drogą do sukcesu”.
Prezydium KSOiW przypomina strukturom związkowym
o przysyłaniu do biura KSOiW
adresów e-mail do mediów lokalnych istniejących na terenie ich
działania.
Wojciech Jaranowski
Rzecznik prasowy SKOiW
NSZZ „S”

Przepraszamy Panią Zenobię Kitównę, że w opublikowanym przemówieniu
pogrzebowym poświęconym śp. Alinie Sobczakowej dokonaliśmy zmian bez
konsultacji z autorką.
Redakcja
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zdj. Agnieszka Kosierb

8 marca 2015 – KRAŚNIK
kościół pw. św. Józefa

Peregrynacja relikwi bł. ks. Jerzego Popiełuszki

15 marca 2015 – KRAŚNIK
kościół pw. Wniebowzięcia NMP

22 marca 2015 – LUBLIN
kościół Pobrygidkowski
pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej
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Peregrynacja relikwi bł. ks. Jerzego Popiełuszki
Program peregrynacji
w Regionie Środkowowschodnim NSZZ „Solidarność”
w kwietniu i maju 2015 r., w Lublinie
•

9-12 kwietnia – kościół rektoralny św. Judy Tadeusza w Lublinie, ul. Abramowicka 2

•

12-19 kwietnia – kościół akademicki KUL w Lublinie
12.04 – Msza św. godz. 12.30 – bp. prof. dr hab.
Kazimierz Ryczan. Poświęcenie sztandaru OZ NSZZ „Solidarność” KUL
13.04 – Msza św. godz. 19.00 – ks. Zbigniew
Kuzia (Świat pracy i jego problemy)
godz. 18.15 – Różaniec
14.04 – Msza św. godz. 12.30 – ks. prof. dr
hab. Andrzej Maryniarczyk SDB (Stanąć
na straży prawego sumienia)
godz. 14.00 – konferencja: Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko – obrońca
prawdy o człowieku, której towarzyszy
wystawa prac dzieci i młodzieży oraz wystawa książek o bł. ks. Jerzym Popiełuszce; C-1031
15.04 – Msza św. godz. 19.00 – ks. dr hab. Marcin Tkaczyk, prof. KUL (Piękno jest w nas
i jest do odkrycia, co zrobić, aby zachwycało i pociągało?)
godz. 18.15 – Różaniec
godz. 20.00 - wybrane kazania bł. ks. Jerzego Popiełuszki – czytają Aktorzy Teatru Osterwy
16.04 – Msza św. godz. 12.30 – o. Piotr Twardecki (Wyzwania, z jakimi dziś mierzy się
świat akademicki)
17.04 – Msza św. godz. 19.00 – ks. dr Mariusz
Sztaba (Potencjał rodziny, w nawiązaniu
do zwyczajności domu, w którym wzrastał bł. ks. Jerzy Popiełuszko)
godz. 18.15 – Różaniec
godz. 16.00 – film „Popiełuszko. Wolność
jest w nas” – spotkanie z reżyserem Rafałem Wieczyńskim, Aula kard. Stefana
Wyszyńskiego KUL
17/18. 04 – całonocne czuwanie piątek/sobota
– 21.00-6.30
18.04 – Msza św. godz. 12.30 – ks. dr hab.
Andrzej Pietrzak (Solidarni w globalnym
świecie)

19.04 – Msza św. godz. 12.30 – ks. prałat dr
Tadeusz Pajurek, Pożegnanie relikwii bł.
ks. Jerzego Popiełuszki
•

19-26 kwietnia – parafia bł. biskupa Gorala
w Lublinie, ul. ks. J. Popiełuszki 28b

•

26 kwietnia-3 maja – parafia. Św. Michała Archanioła w Lublinie, ul. Fabryczna 19

•

3-10 maja – parafia św. Stanisława Biskupa
i Męczennika w Lublinie, ul. Zbożowa 75

•

10-17 maja – parafia pw. Miłosierdzia Bożego
w Lublinie, Nałkowskich 80b

•

17-24 maja – parafia Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka (Bracia Mniejsi Kapucyni)
w Lublinie, al. Kraśnicka 76

•

24-31 maja – parafia św. Maksymiliana Kolbe
w Lublinie, ul. Droga Męczenników Majdanka
27

Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko
– obrońca prawdy o człowieku
Konferencja na KUL
14 kwietnia 2015, godz. 14.00-17.30
Organizatorzy konferencji: NSZZ „Solidarność”
KUL przy współudziale Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL
Otwarcie konferencji: dr Tomasz Ożóg. Prowadzący: dr hab. Tomasz Panfil
Wystąpienia: ks. dr hab. Tadeusz Guz, prof. KUL,
redaktor Piotr Litka, prof. dr hab. Zyta Grabowska,
dr Jan Szrzedziński, dr hab. Alina Rynio, prof. KUL
Wręczenie nagród laureatom konkursu literacko-plastycznego: Bł. ks. Jerzy Popiełuszko Patronem „Solidarności”.
Dyskusja panelowa – bł. ks. Jerzy Popiełuszko –
Świadek i Patron „Solidarności”. Prowadzący: dr Andrzej Juros
Głos w panelu: ks. Zbigniew Kuzia, kapelan „Solidarności”, ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL, dr hab.
Witold Matwiejczyk, prof. KUL; mgr Helena Miturska
Czas otwartego mikrofonu, prof. dr hab. Adam Biela
Więcej informacji na stronie: www.solidarnosc.org.
pl/lublin
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NIEZŁOMNI DO KOŃCA – LUBLIN O NICH PAMIĘTA!
Oficjalne uroczystości na cmentarzu przy ul. Unickiej, namiot wyklętych na Placu Litewskim, wieczorny marsz pamięci w hołdzie niezłomnym – to tylko
niektóre propozycje uczczenia pamięci żołnierzy wyklętych w Lublinie. „Żołnierzami Wyklętymi” zwykło

się nazywać żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, którzy pięć lat okupacji niemieckiej
zmuszeni byli zamienić na idący ze wschodu, niczym
burza, stalinowski reżim. W odróżnieniu od tej części
społeczeństwa, która uznała władzę ludową, narzuconą odgórnie na polecenie Stalina, Oni – wyklęci
przez komunistyczny system, nie złożyli broni.
1 marca po raz
piąty obchodzono
Narodowy
Dzień
Żołnierzy
Wyklętych. Z tej okazji na
lubelskim cmentarzu przy ul. Unickiej
odprawiono mszę
św. w intencji po-

i oczywiście kombatanci oraz ich rodziny wzięli
udział w uroczystym odsłonięciu pomnika poświęconego zamordowanym na Zamku Lubelskim. Podczas okupacji hitlerowskiej i po jej zakończeniu więzionych tam było ponad 32 tys. osób.
Wieczorem ulicami Lublina przeszedł Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tysiące młodych ludzi przemaszerowało z Palcu
Litewskiego pod
Lubelski Zamek,
oddając w ten sposób hołd niezłomnym. W marszu
wzięli udział także
przedstawiciele
lubelskiej „Solidarności”.
Przez cały marzec będą trwały w Lublinie wydarzenia towarzyszące obchodom Dnia Żołnierzy Wyklętych
– między innymi konkursy dla młodzieży, festiwal filmów dokumentalnych czy konferencje naukowe.
Agnieszka Kosierb

mordowanych, której
przewodniczył
ks. abp Stanisław
Budzik. Następnie
parlamentarzyści,
władze samorządowe, przedstawiciele
NSZZ „Solidarność”
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Wielkanoc
na świecie
We Włoszech i Hiszpanii urządzane są procesje zwane Passos. Ubrani na czarno wierni
maszerują od kościoła do kościoła. Droga Passos udekorowana jest czerwonymi kobiercami
ozdobionymi liśćmi palmy i kompozycjami kwiatowymi. Uczestnicy procesji zakładają na głowę kaptury,
a kobiety czarne chusty lub kapelusze z woalkami.
Zarówno we Włoszech, jak i w Hiszpanii istnieje
zwyczaj głębokiego przeżywania śmierci Chrystusa, dlatego też nie składa się tam życzeń świątecznych.
Święta u naszych zachodnich sąsiadów
rozpoczynają się w Wielki Piątek i kończą w
poniedziałek, bez polewania się wodą. W tradycji niemieckiej popularne jest obdarowywanie małymi
podarunkami umieszczonymi w tekturowych jajach, przynoszonymi w prezencie przez zajączka. Zajączek ukrywa
również czekoladowe jajka w mieszkaniu, szukanie tych
łakoci to najmilsze wspomnienie niemieckich maluchów.
W Wielki Piątek, po nabożeństwie, wierni zostają wraz
z księdzem na symbolicznym posiłku, zwanym agape, na
wzór pierwszych chrześcijańskich świątecznych, wspólnych posiłków. Niemcy szczególnie obchodzą Wielką Sobotę – przed kościołami rozpalane są ogniska, następnie
ogień zostaje poświęcony i uroczyście zaniesiony do kościoła, by rozpalił świecę paschalną. Od świecy paschalnej każdy zapala małą świeczkę zanosząc ogień do domu.
W Niemczech nie święci się pokarmów wielkanocnych.
Wielkanocne zwyczaje w Anglii miały swój początek
długo przed nastaniem chrześcijaństwa. Nawet nazwa
świąt obchodzonych w anglosaskiej tradycji zawdzięcza
swoją nazwę bogini wiosny Eostre. W wielkanocnej tradycji jaja to symbol wiosny i nowego życia. Dawniej dekorowano je farbami, obecnie zostają wyparte przez czekoladowe jajka. Na północy kraju, w Preston, obowiązuje zwyczaj turlania ugotowanych na twardo jaj. To, które znajdzie
się najdalej – wygrywa. W innych regionach ludzie bawią
się trzymając jajko w dłoni i uderzając w jajko przeciwnika.
Przegrywa ten, którego jajo pierwsze zostanie uszkodzone. Symbolem świat na wyspach jest zając. To pozostałość po tradycji polowania na zające, którą rozpoczynano
właśnie w czasie wielkiej nocy.
Święta w USA ograniczają się do jednego dnia. W niedzielę wielkanocną organizowane są konkursy na najciekawszy Easter Bonnet. Kapelusz, bo tak nazywa się takie
wielkanocne nakrycie głowy, zapoczątkowały kobiety, ale coraz częściej można spotkać w ich również małych chłopców.
Na świątecznym stole oprócz jajek, pieczonej szynki
w słodkim sosie i ciast nie ma specjalnych potraw. Dzieci zbierają jajka schowane przez Easter Bunny, a później
muszą je zjeść. W stanach z okazji świąt zajączek przynosi dzieciom prezenty. W koszyczku znajdą się najczęściej
słodycze, owoce oraz drobne upominki.
Wielkanoc w Rosji nazywana jest Paschą. Zgodnie
z przyjętym w Cerkwi kalendarzem juliańskim, święto to

obchodzi się nieco później niż u katolików. Przed świętami, w okresie Wielkiego Postu, przez 40 dni prawosławni nie powinni spożywać mięsa, ryb, nabiału i białego pieczywa. Większość rosyjskich restauracji w tym
okresie oferuje specjalne postne menu. Jada się np.
grzyby, kapustę i inne warzywa, a także
wiele gatunków ciemnego chleba. Ścisły post
obowiązuje w Wielki Piątek i Wielką Sobotę.
W Wielki Piątek w cerkwiach czytane są fragmenty Pisma Świętego przedstawiające Mękę Pańską.
W sobotę, podobnie jak w Kościele katolickim, następuje poświęcenie pokarmów. Rosjanie święcą
jajka – symbol życia, a także wielkanocne baby
i paschę, czyli potrawę z białego sera, utartego
z masłem, żółtkami i bakaliami. W nocy z Wielkiej Soboty na Niedzielę Wielkanocną odbywają
się nabożeństwa połączone z uroczystą procesją wokół świątyni.
W Skandynawii panuje zwyczaj przebierania się za Påskkäringar czyli „wielkanocne
wiedźmy”. Zazwyczaj są nimi dziewczynki w wieku 5–11
lat. W Wielką Sobotę spacerują po domach i w zamian za
ofiarowanie świątecznych kartek, laurek i życzeń żądają,
aby wrzucić im do koszyka jakieś łakocie lub symboliczny
datek. Tradycja ta jest pozostałością po wierzeniach w organizowane na wyspie Blåkulla zloty czarownic.
W Szwecji obowiązuje również zwyczaj przyozdabiania brzozowych gałązek różnokolorowym pierzem. Można
zakupić je gotowe w kwiaciarniach i na targowiskach lub
udekorować samemu. Påskkris, czyli gałązki brzozy mają
związek z wiarą w ludzką moc przyspieszania nadejścia
wiosny. Påsk lördag, czyli Wielka Sobota jest najważniejszym dniem w trakcie trwania świątecznego czasu. W godzinach popołudniowych spożywa się wykwintny obiad złożony przede wszystkim z jajek i ryb. Dzieci natomiast mają
okazję do radości, ponieważ w ten właśnie dzień zajączek
wielkanocny (påskhare) przynosi im wielkie wielkanocne
jajko, w którym znajduje się ogromna ilość cukierków.
oprac. Agnieszka Kosierb

Pielęgniarką roku
nasza Koleżanka!
Z radością informujemy, że Pielęgniarką Roku
2014 w naszym województwie została Pani Danuta Talowska, która pracuje w Klinice Anestezjologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie i jest oddaną działaczką
NSZZ „Solidarność”.
Konkurs „Pielęgniarka Roku” jest organizowany od 10-ciu lat przez Polskie Towarzystwo
Pielęgniarskie. Jury docenia dobre przygotowanie zawodowe, aktywność, ale także etykę. 22
kwietnia br. Pani Danusia będzie reprezentowała
województwo lubelskie na szczeblu krajowym
w Warszawie. Oczywiście trzymamy za nią kciuki i życzymy sukcesu, a jednocześnie serdecznie
gratulujemy już zdobytego wyróżnienia.
Red.
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POŻEGNALIŚMY ZDZISŁAWA KUDYKA
– CZŁOWIEKA LEGENDĘ
Pan Zdzisław był tym, który uczestniczył w tworzeniu
wolnych związków zawodowych NSZZ „Solidarność”, ale
też w tworzeniu historii naszego kraju. Skromny człowiek
o stalowych nerwach i wielkiej wyobraźni, która pozwalała
mu przewidywać skutki podejmowanych działań, choć zdarzało się, że wykonywał brawurowe ruchy, których nie powstydziłby się nawet agent Jej Królewskiej Mości. Do takich
z pewnością należało „porwanie” pociągu z węglem, dzięki
czemu udało się uratować ciągłość produkcji na Zakładach
Azotowych.
Podejmował najcięższe wyzwania, przed którymi inni
uciekali. Nie tylko nie bał się trudnych decyzji, ale miał odwagę ich bronić i ponosić konsekwencje – często niesprawiedliwe. Zawsze miał swoje zdanie o tym, jak powinna
wyglądać otaczająca nas rzeczywistość.
Zdzisław Kudyk wytrwale szedł swoją drogą. Nie zawiodła go ona do bogactwa w sensie materialnym, ale
z całą pewnością bogactwa ludzkiego szacunku mu nie
brakowało. Ludzie wygłaszali o nim bardzo skrajne sądy,

Serdeczne wyrazy współczucia
Rodzinie
śp. ZDZISŁAWA KUDYKA
składa
Przewodniczący oraz Zarząd Regionu
Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”
Z żalem pożegnaliśmy

ale nikt nigdy nie powiedział, że komukolwiek się zaprzedał lub sprzeniewierzył ideały, jakim służył.
Nasze ostatnie spotkania były inne od pozostałych.
Nie kłóciliśmy się tak jak zwykle. Pan Zdzisław powiedział: słuchaj, jestem po chemii, ale nie wybieram się na
tamten świat. Chciał mi przekazać jak najwięcej. Przyniósł swoje wspomnienia i zobowiązał mnie, żebym je
w stosownym czasie opublikował. Opowiadał o swoim
życiu, o swojej działalności, ale też – a nawet głównie –
o swojej rodzinie: kochanej małżonce i dzieciach. Wspominał, że jedyne, czego żałuje to, że cała jego działalność odbywała się ich kosztem. Ale był dumny z tego,
kim dziś są.
Troszczył się o Zakłady Azotowe, o Puławy i związek
zawodowy. Mnie podarował książkę Tischnera i powiedział, żebym zapamiętał, co mówi, bo nawet, jeśli dziś się
z tym nie zgadzam, to za jakiś czas zrozumiem, że to on
ma rację. Pamiętał, że pomimo tego, iż spieraliśmy się
o wiele spraw, to ja wystąpiłem o Krzyż Zasługi dla niego.
Powiedział, że najważniejsza jest rodzina, wierność zasadom oraz posiadanie pasji. Jego pasją były narty. Opowiadał, jak uciekał przed światem właśnie na narty. Podczas ostatniej rozmowy telefonicznej powiedział: napiszę
do ciebie długi list. Niestety, już nie napisze. Jego śmierć
była największą stratą dla rodziny, ale równie dużą dla
nas wszystkich, bo coraz mniej na świecie ludzi, którzy
swoim życiem dowiedli, że można pozostać wolnym,
uczciwym człowiekiem przez całą swoją ziemską drogę.
Sławomir Kamiński
„Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka”.
		
Księga Mądrości

ŚP. ZDZISŁAWA KUDYKA
Rodzinie zmarłego
składamy
wyrazy żalu i współczucia
Związkowcy z Oddziału Puławy
NSZZ „Solidarność”
Regionu Środkowowschodniego

Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność”
Regionu Środkowowschodniego
z głębokim smutkiem żegna

Drogiemu Koledze
Markowi Krukowskiemu
Dyrektorowi Gimnazjum nr 18 w Lublinie
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
MAMY
składają Koleżanki i Koledzy
z Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność”

Ś.P. ALINĘ ZIAREK,
emerytowaną nauczycielkę
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego
w Lublinie, założycielkę Związku w tej szkole.
W naszej pamięci pozostajesz jako człowiek wielkiego serca, głębokiej wiary i przywiązania do ideałów
„Solidarności”.
Niech Miłosierny Bóg przyjmie Cię do grona zbawionych. Spoczywaj w pokoju!
Teresa Misiuk
Przewodnicząca RSOiW NSZZ „Solidarność”

Biuletyn Informacyjny Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”.
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