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KARTKA Z KALENDARZA
Bitwa pod Racławicami
Jest kilka bitew w dziejach narodu polskiego, które,
z różnych względów, bardziej pozostają nam w pamięci
niż inne.
Do takich właśnie należy z pewnością bitwa pod
Racławicami. Całkiem słusznie nasuwa się skojarzenie
z kosynierami i Kościuszką, była to bowiem jedna z potyczek insurekcji kościuszkowskiej, toczonej przeciwko
Rosji i Prusom. Rozegrała się 4 kwietnia 1794 r.
Wojskami Rzeczypospolitej dowodził Najwyższy
Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej gen. Tadeusz Kościuszko. Wspierali go m.in. gen. Józef Zajączek, gen.
Madaliński i gen. Jan Slaski.
Dzięki zwycięstwu w niewielkiej potyczce z podjazdem
kozackim, Polacy zdobyli informację o planowanej strategii
ataku przez Rosjan. Gen. Denisow podzielił wojska rosyjskie na 2 kolumny, które miały zamknąć Polaków w kleszczach. Drugą kolumną dowodził gen. Tormasow i to głównie jego żołnierze przyjęli na siebie prowadzenie bitwy.
Wojska przeciwników rozlokowały się na przeciwległych wzgórzach w pobliżu Racławic. Próbowali swych
sił z różnym skutkiem. Ostatecznie o wygranej Polaków
przesądził wieczorny atak na artylerię rosyjską 320 kosynierów, wspieranych przez artylerię i piechotę liniową
Rzeczypospolitej.
Gen. Denisow dotarł na miejsce walki dopiero po zapadnięciu zmierzchu i po oddaniu kilku salw armatnich,
wycofał się z pola bitwy.
Zdobyte na wrogu uzbrojenie można było obejrzeć
podczas parady w Krakowie – 8 kwietnia. Tego dnia
nadano stopnie chorążych trzem kosynierom – zdobyw-

com rosyjskich dział: Wojciechowi Bartoszowi, Stanisławowi Świstackiemu i Jędrzejowi Łakomskiemu.
Wygrana bitwa z pewnością przyczyniła się do podniesienia morale powstańców.

Fragment Panoramy Racławickiej

Teren, na którym rozgrywała się bitwa pod Racławicami został uznany w 2004 r., rozporządzeniem prezydenta RP, pomnikiem historii.
Szczególnym upamiętnieniem bitwy jest Panorama
Racławicka. Jest to ogromne malowidło, wystawione we
Wrocławiu, które dzięki specjalnym zabiegom malarskim,
oświetleniu i ukształtowaniu otoczenia daje złudne wrażenie przeniesienia na pole bitwy. Jego pomysłodawcą był
lwowski malarz Jan Styka, który przy współpracy znanego batalisty Wojciecha Kossaka i pomocy innych artystów
w dziewięć miesięcy przygotował to wspaniałe dzieło.
oprac. Renata Lesicka

„Solidarność” pamięta

Powstanie Styczniowe na Lubelszczyźnie (IV)
W powstaniu styczniowym dowódcami niższego
szczebla często byli ludzie mało obeznani z wojennym
rzemiosłem. Między innymi z tego powodu powstańcy,
w bezpośrednim starciu z regularnym carskim wojskiem,
na ogół ponosili porażki. W szeregach powstańców było
oczywiście kilkunastu dowódców, którzy mieli dobre
przygotowanie wojskowe, a przy tym odznaczali się walecznością i pomysłowością na polu walki. Jednak i oni
rzadko odnosili sukcesy - głównie z powodu braku broni,
amunicji, zaopatrzenia, a także w związku z trudnościami
w nawiązaniu łączności pomiędzy różnymi oddziałami.
Częste były też przypadki niesubordynacji: powstańczy
dowódcy na ogół kierowali się własnymi ambicjami, nie
chcieli podporządkować się dowódcom wyższego stopnia. Z powodów ambicjonalnych powstańcy przegrali
kilka ważnych bitew. Była to także przyczyna częstych
zmian dyktatorów powstania. Przypomnijmy kilku znacz-
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niejszych dowódców powstania z terenu Lubelszczyzny.
Marian Langiewicz urodził się w 1827 r. w Krotoszynie (okolice Kalisza), studiował filozofię, filologię i nauki ścisłe. Powołany do pruskiej armii
dosłużył się stopnia porucznika.
W 1860 r. brał udział w wyprawie
Garibaldiego na Sycylię, później był wykładowcą w Polskiej
Szkole Wojskowej w Genui. Po
powrocie do kraju związał się
z ugrupowaniem Białych. Z polecenia Komitetu Centralnego Narodowego organizował
w Niemczech i Belgii zakup broni dla przyszłego powstania. W Górach Świętokrzyskich formował oddziały
powstańcze, które w dniu wybuchu powstania przypuściły trzy udane ataki na siły rosyjskie w Jedlni, Bodzen-
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tynie i Szydłowcu. W Wąchocku ze swojego wojska,
liczącego 1400 ludzi, uformował regularne oddziały
jazdy, piechoty i służb pomocniczych. W lutym pobił
Rosjan w bitwie pod Słupią, zdobywając około 1000 karabinów i kilka dział. W końcu lutego jego zgrupowanie,
liczące ponad 2500 żołnierzy, zostało otoczone pod Małogoszczem przez przeważające liczebnie siły carskie.
Dzięki sprawnemu dowodzeniu jego wojska przerwały
okrążenie, ale straciły 300 żołnierzy i 2 armaty. Po tych
walkach Langiewicz uzyskał awans na stopień generała.
W dniu 11 marca 1863 roku Rząd Narodowy powołał go
na dyktatora powstania, odsuwając od władzy nieudolnego gen. Mierosławskiego. Nominacja ta, dokonana
w niejasnych okolicznościach, wywołała silny sprzeciw
kilku wpływowych dowódców, którzy odmówili współpracy z nowym wodzem naczelnym powstania. Tydzień
później znacznie uszczuplony oddział Langiewicza stoczył krwawe bitwy pod Chrobrzem i Grochowiskami
(okolice Pińczowa), po czym przekroczył granicę z Galicją, aby uzupełnić zapasy broni i amunicji. Tutaj Langiewicz został aresztowany przez neutralne dotychczas
władze austriackie i skazany na dwa lata więzienia. Po
uwolnieniu przebywał na emigracji w Anglii, Szwajcarii
i Turcji. Zmarł w Konstantynopolu w 1887 roku.
Antoni Jeziorański, ps. Antoni Jovanovic, urodził się
w 1827 r. w Warszawie. W okresie Wiosny Ludów walczył
w powstaniu na Węgrzech. Brał
udział w wojnie krymskiej, walcząc u boku Turcji, przeciwko Rosji
w polskim pułku jazdy. Tuż przed
wybuchem powstania styczniowego został mianowany naczelnikiem
wojennym województwa rawskiego. W lasach w okolicach Skierniewic zorganizował oddział powstańczy liczący około 400 ludzi. Na
początku lutego dokonał udanego uderzenia na Rawę Mazowiecką, opanował rosyjskie koszary, zdobył sporo broni,
wziął kilkudziesięciu jeńców. Pod koniec lutego dołączył
do oddziałów Langiewicza. Brał udział w kilku ważnych
bitwach, m.in. pod Pieskową Skałą i pod Skałą (okolice Ojcowa), za co uzyskał awans do stopnia generała. Poróżnił się
z Langiewiczem po objęciu przez niego stanowiska dyktatora i opuścił jego oddział. Od rządu powstańczego uzyskał
mianowanie na naczelnika wojennego województwa lubelskiego. Z oddziałem liczącym ponad 800 ludzi uczestniczył
w kilku potyczkach na terenie południowej Lubelszczyzny.
W początkach maja zwyciężył Rosjan w kilkudniowej,
krwawej bitwie pod Kobylanką (Roztocze, okolice Józefowa). Jego oddział poniósł jednak znaczne straty, prócz tego
kończyła się amunicja. Jeziorański udał się do Galicji, skąd
miało nadejść zaopatrzenie i amunicja. Tam został aresztowany przez Austriaków i uwięziony. Po wyjściu z więzienia
przez kilka lat przebywał na emigracji we Francji, po czym
osiadł we Lwowie. Zmarł w 1882 roku.
Marcin Borelowski, ps. Lelewel (ur. 1829 r.) pochodził
z Krakowskiego. Z zawodu był rzemieślnikiem. Uczestni-
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czył w wydarzeniach Wiosny Ludów
w Krakowskiem. Od 1862 roku związany ze stronnictwem Czerwonych.
Organizował policję narodową, załatwiał zakupy broni dla powstania. Był
jednym z organizatorów patriotycznych manifestacji ludności Warszawy
w okresie poprzedzającym powstanie. W czasie powstania był dowódcą oddziałów partyzanckich i naczelnikiem wojennym województw lubelskiego
i podlaskiego. Wykazał niezwykły talent dowódczy, dosłużył się stopnia pułkownika. W marcu 1863 roku dowodził
w krwawej bitwie pod Krasnobrodem (Roztocze), w kwietniu stoczył bitwę pod Borowymi Młynami (Roztocze). Pod
koniec maja uczestniczył w zwycięskiej bitwie pod Chruśliną (Roztocze). W początkach września odniósł zwycięstwo w słynnej bitwie pod Panasówką (Roztocze). Poległ
kilka dni później w bitwie na Sowiej Górze pod Batorzem
na Roztoczu Zachodnim.
Michał Heydenreich ps. Kruk
(ur. 1831 r.) pochodził z Warszawy,
był synem spolonizowanego Niemca
i Francuzki. Ukończył Akademię Sztabu Generalnego w Sankt Petersburgu,
był oficerem armii carskiej w stopniu
pułkownika. W 1862 r., w Warszawie,
nawiązał kontakt z konspiracyjnym
Komitetem Centralnym Narodowym i wszedł w skład
Wydziału Wojny KCN. Po wybuchu powstania latem
1863 roku został mianowany naczelnikiem wojennym
województw podlaskiego i lubelskiego. Złączył pod swoją komendą kilkanaście mniejszych partii powstańczych,
tworząc oddział liczący ponad 1500 ludzi. Z oddziałem
tym, 24 lipca, stoczył ciężką, przegraną bitwę pod Kaniwolą (okolice Puchaczowa), 4 sierpnia odniósł zwycięstwo w II bitwie pod Chruśliną (okolice Józefowa nad Wisłą), a 8 sierpnia rozbił w bitwie pod Żyrzynem (okolice
Puław) rosyjski konwój poczty pieniężnej, eskortowany
przez 550 żołnierzy i 2 działa. Wziął licznych jeńców, zdobył też kasę zawierającą 200 000 rubli. Było to największe
zwycięstwo oręża polskiego w powstaniu styczniowym.
Rząd Narodowy 22 sierpnia 1863 mianował Heidenreicha
generałem. 24 sierpnia poniósł klęskę w bitwie pod Fajsławicami. Obwiniany (niesłusznie) o brak kompetencji –
zrezygnował z dowodzenia oddziałem i na kilka tygodni
usunął się do Galicji. Tutaj zaczął organizować oddział
powstańczy, który miał wyruszyć z Galicji i poprzez Wołyń przedostać się na teren Lubelszczyzny. Oddział ten na
początku listopada został jednak rozbity i rozproszony pod
Poryckiem (Wołyń). Na Lubelszczyznę dotarł Heydenreich z niewielką tylko grupą ochotników. W ciągu miesiąca
zdołał zebrać kilkuset powstańców, z którymi 25 grudnia
stoczył przegraną bitwę pod Kockiem. Po tej bitwie zrezygnował z dalszej walki i przedostał się do Galicji, skąd
udał się na emigrację do Francji i Anglii. Po kilku latach
osiadł we Lwowie, zmarł 9 kwietnia 1886 r.
Jan Sarzyński
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SEMINARIA PROGRAMOWE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Puławy = aktywność!
Społeczność związkowa powiatu puławskiego
z ogromnym niepokojem i troską obserwuje działania konsolidacyjne Wielkiej Syntezy Chemicznej
i pozycję Zakładów Azotów „Puławy” S.A w tych
działaniach. Na spotkaniu 15 marca br. uczestnicy podkreślali istotną rolę organizacji związkowych
w tym procesie, ze szczególnym uwzględnieniem
wypracowania Gwarancji Pracowniczych.
Mieszkańcy Puław i okolic dyskutowali również
o problemach w puławskim szpitalu i pozycji na-

szego związku wśród pracowników. Zwracali uwagę, jak ważny jest element szybkości przepływu
informacji na linii podstawowa organizacja zakładowa – prezydium regionu.
Zebrani analizowali sposoby wypracowania
metod kształtujących wizerunek związku, nie tylko medialny, tworzony za pośrednictwem środków
masowego przekazu, ale przede wszystkim ten postrzegany po przez pryzmat aktywności działacza
związkowego w zakładzie pracy.
Interesującym punktem spotkania była
debata na temat aktywności, umiejętności
i wspierania akcji związkowych w powiecie.
Zebrani podkreślali konieczność zaangażowania w działania związkowe naszych młodych związkowców. Jak widać, działacze
w Oddziale Puławy, słusznie widzą przyszłość
w młodzieży.
Na zakończenie związkowcy wyrazili zdanie, że
takie seminaria programowe muszą wpisać się na
stałe w kalendarz działalności struktury powiatowej NSZZ „Solidarność”.

Kraśnik chce walczyć z umowami
śmieciowymi!
Spotkanie, które odbyło się 18 marca br., zdominował temat przygotowań do protestu przeciwko szkodliwym działaniom koalicji rządzącej. W tym
kontekście zebrani zwrócili uwagę na zjawisko, które można już nazwać
plagą, czyli nagminne stosowanie umów śmieciowych.
Zebrani działacze podkreślali, że niezbędnym elementem pobudzenia
ludzi do działania jest jasny, konkretny przekaz informacji i zaangażowanie
całej struktury funkcyjnych działaczy związkowych. Wybór, jakiego dokonują związkowcy to świadectwo zaufania, ale także wielki obowiązek, przede
wszystkim w zakresie aktywności w realizacji postanowień w statucie związkowym.  W toku dyskusji zebrani doszli do wniosku, iż koniecznie musimy
w znacznie szerszym zakresie korzystać z uprawnień wynikających z ustawy o związkach zawodowych.
Dyskutowano także o korzyściach wynikających
z powołania w firmie Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy. Przewodniczący z Fabryki Łożysk
Tocznych poinformował zebranych o rozpoczętych
działaniach w zakresie pozyskania inwestora strategicznego dla fabryki, największego pracodawcy
w powiecie.
Spotkanie zakończono apelem o zwiększeniu
aktywności także w przestrzeni elektronicznej. Był
to efekt krótkiej prelekcji dotyczącej nowoczesnych
środków komunikacji.
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Radzyń Podlaski
stawia na dialog
Radzyń Podlaski to kolejne, szóste już
miasto, które wzięło udział w Seminariach
Programowych. Tym razem dyskusja w wypełnionej sali dotyczyła problemów, z jakimi
borykają się członkowie NSZZ „Solidarność’
w oddziale.
Bolączki mieszkańców powiatu radzyńskiego okazują się bardzo podobne, jak te
w Zamościu czy Tomaszowie Lubelskim. Zebrani 19 marca br. zwracali uwagę na sprawy
i problemy, z którymi starają się uporać na co
dzień, lecz niestety często jest to walka z wiatrakami.
Pracownicy mają duże trudności w porozumieniu się z pracodawcami. Nie istnieje
równoprawny dialog z władzami samorządowymi. Lokalną społeczność intryguje sytuacja
w radzyńskim szpitalu. Ten problem był szerzej omawiany bezpośrednio po spotkaniu,
w wąskim gronie przedstawicieli organizacji
związkowych szpitala z członkami prezydium
regionu. Podobnie dyskutowano o problemach
pracowników oświaty i w tym wypadku doszło
do spotkania, na którym zainteresowani rozmawiali o problemach tej branży z przewodniczącą Regionalnej Sekcji Oświaty.
Zebrani, na podstawie materiałów filmowych, omówili działania w Regionie
w minionym roku, jednocześnie przygotowując plany na przyszłość. Podkreślano konieczność prowadzenia akcji związkowych
w mniejszych ośrodkach, takich jak miasta
powiatowe. Jest to dobry sposób na dotarcie
z informacją do przysłowiowego „Kowalskiego”. Ponadto w mamy szansę podnieść rangę organizacji związkowych i działaczy funkcjonujących w hermetycznych środowiskach
mniejszych miejscowości naszego regionu.

Lubartów – my też chcemy
zamanifestować!

Wizerunek związku, jego skuteczność oraz potrzeba
odnoszenia sukcesów – te tematy zdominowały dyskusję,
którą toczyli związkowcy 20 marca br. w Lubartowie.
Ale rozmawiano także o naszej ponad 30-letniej tradycji, o godności związkowca, o jego postawie w sytuacji wymaganej aktywności w dbaniu o zbiorowe i indywidualne
interesy pracownicze.
Zebrani dyskutowali o potrzebie zwiększenia aktywności politycznej. Bez tej aktywności nie będziemy w stanie
dokonywać zmian w prawie, gdyż nie będzie nas w parlamencie. A nie mając tam swojej reprezentacji, nie mamy,
jak się okazuje, głosu w demokratycznym państwie. Ta
aktywność powinna się uwidocznić przy wyborach różnej
rangi i różnego szczebla.
Podkreślano jednak i to, że jasna deklaracja współpracy z partnerem politycznym musi być poprzedzona
uzgodnieniami gwarantującymi np. zmianę ustawy o wieku emerytalnym. Czy to jest możliwe? Na to pytanie nie
znaleziono odpowiedzi.
Związkowcy podejmowali również tematy dotyczące codziennych problemów życiowych, wśród których powracały
kwestie umów śmieciowych, rynku pracy w powiecie, dialogu
z pracodawcami. Okazuje się, że istnieje poważny problem,
jakim jest zwalnianie działaczy związkowych z art.52, tylko
po to, aby zniechęcić do przynależności związkowej.
Pojawiły się postulaty, by wreszcie podjąć takie działania,
aby podobne sytuacje nie miały w Polsce miejsca. Proces sądowy w tym wypadku nie jest najlepszym rozwiązaniem.
Takie postawy pracodawców powinny być ścigane przez
prokuraturę. Brak skutecznej reakcji od wielu lat powoduje, że Polacy nie organizują się w związki zawodowe
tak licznie, obawiając się o swoje miejsca pracy.
Brak sankcji prawnych wobec pracodawców,
utrudniających powstanie związku zawodowego,
brak wsparcia przez państwo obywateli polskich, korzystających z konstytucyjnego prawa do zrzeszania
w związkach zawodowych powoduje, że w tej dziedzinie, jak i w wielu innych, jesteśmy w ogonie Europy. Pytanie jak długo…..    
Marek Wątorski
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Manifestacja antyrządowa w Lublinie

Nie dajmy się orżnąć!
Związkowcy i mieszkańcy województwa lubelskiego 26 marca br. w centrum Lublina manifestowali swoje
niezadowolenie z działań obecnego rządu. Około 2 tys.
osób przeszło sprzed siedziby „Solidarności”: na Plac
Litewski, skandując hasła: „Bóg, honor, polskie sprawy, bez Platformy radę damy”, „Dość wyzysku polskich
obywateli”, „Nie dajmy się orżnąć”.
Pikieta została zorganizowana dla poparcia strajku
generalnego na Śląsku. Jednak, jak podkreślał przewodniczący lubelskiej „Solidarności”, Marian Król, postulaty
są wspólne dla całego kraju. Manifestujący domagali się,
by rząd wycofał się ze zmian w Kodeksie Pracy, a także
rzeczywistość, w której głodne dzieci rządzący wyślą na
szczaw? A może faktycznie będziemy ten szczaw zbierać już niedługo, bo nie starczy nam na chleb – mówił
przewodniczący. Podkreślał jednak, że związkowcy nie
poddadzą się i nie ustaną w swoich działaniach, dopóki
nie zmieni się sytuacja Polaków, z których ponad 3 mln
musi szukać pracy za granicą, a bezrobocie w Polsce sięga już 15 %.

ograniczył stosowanie umów śmieciowych i wprowadził
w życie projekt ustawy o płacy minimalnej, przygotowany przez NSZZ „Solidarność”. Zwracali także uwagę na
problemy oświaty, w tym przerzucanie obowiązku finasowania szkół na samorządy.
W ramach protestu związkowcy wypuścili w powietrze „Parszywą Dwunastkę”, czyli premiera Tuska wraz
z jego ministrami. Prezentacji
kolejnych
postaci na Placu Litewskim
towarzyszyły
okrzyki i gwizdy zebranych.
W
swoim
wystąpieniu
przewodniczący Marian Król
zadał zebranym
dramatyczne
pytanie – czy
rozpoczynając
na Lubelszczyźnie walkę z komunizmem walczyliśmy o taką
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W manifestacji, zorganizowanej przez lubelską „Solidarność” wzięli udział także przedstawiciele OPZZ
i Forum Związków Zawodowych oraz innych organizacji społecznych.
Agnieszka Kosierb

Biuletyn Informacyjny Nr 6 (838), 15.04.2013

Kolej * Kolej * Kolej * Kolej

W jedności siła!
Związkowcy-emeryci z PKP ruszają z akcją pozyskiwania członków do swojej organizacji. Widzą
realną potrzebą organizowania się i jednoczenia
w konkretnej strukturze, bo okazuje się, że odejście na emeryturę wcale nie gwarantuje spokoju.
Poza tym zdają sobie sprawę, że wiele mogą zaoferować byłym pracownikom polskich kolei. Dlatego też starają się dotrzeć do wszystkich, którzy
nie są już czynnymi pracownikami, ale mają jeszcze
czas i chęci do działania. Stąd też apel do wszystkich emerytów i rencistów, by przyłączali się do
związkowców z Komisji Emerytów i Rencistów PKP
NSZZ „Solidarność”.
A kwestii wymagających
interwencji
wcale
nie
jest
tak mało.
Najważniejszym
obecnie
problemem
jest sprawa ulg na
przejaz-

dy koleją. Emeryci mogą stracić swoje przywileje,
a nawet w Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nie
są stroną z możliwością głosu. Trwają jednak pra-

ce, by to zmienić i by emeryci także mieli prawo
wypowiadania się w kwestiach bezpośrednio ich
dotyczących.
Comiesięczne spotkanie emerytowanych pracowników PKP połączone było z wielkanocnym
świętowaniem oraz jubileuszem 30-lecia kapłaństwa kapelana kolejarz, ks. Eugeniusza Zarębińskiego. Nie zabrakło więc wzajemnych życzeń
i dzielenia się życzliwością.
Agnieszka Kosierb

Kolej musi wrócić do struktur sprzed 1999 r.

Stan PKP w Polsce
Przedsiębiorstwo PKP było tworzone w latach
1926-1928. Pracownicy zatrudnieni w jego jednostkach mieli bezpłatne przejazdy. Późniejsi emeryci
i renciści także.
Od rozpoczętej w 1999 roku restrukturyzacji PKP
mieliśmy w różnych okresach przejazdy darmowe
lub ze zniżką 99% . Od stycznia 2013 roku emeryci
dostaną 80% zniżki, którą należy dodatkowo wykupić
u przewoźników. Co dała sanacja (II Rzeczpospolita), utrzymały: okupacja i komuna – zabierają nasi?!
Centrala PKP S.A. w Warszawie podległa ministrowi transportu Sławomirowi Nowakowi oraz
Związek Pracodawców Kolejowych (ZPK) zabierają
pracownikom i emerytom kolejowym, od 1 stycznia
2013 r., dotychczasowe uprawnienia do ulg przejazdowych.
W Polsce kolej istnieje od 14 czerwca 1845 roku.
Nawet zaborcy udzielali ulg przejazdowych polskim
kolejarzom.
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My, zatrudniani na PKP, byliśmy wynagradzani:
I 50% stanowiła pensja
II 50% świadczenia:
• bezpłatna opieka lekarska, lekarstwa, leczenie w szpitalach i sanatoriach,
• umundurowanie,
• mieszkania służbowe, funkcyjne za niewielką odpłatnością
• deputat opałowy, drewno i węgiel w naturze
• darmowe przejazdy pociągami
• o 5 lat wcześniej przechodziliśmy na emeryturę: kobiety – 55 lat, mężczyźni – 60 lat.
Co nam pozostało? Ekwiwalent za węgiel
(w ZUS-ie) i zniżki przejazdowe po wykupieniu
uprawnień!
Ponadto usługi PKP dla podróżnych są ograniczane. Zamyka się mniejsze stacje PKP, kasy biletowe, poczekalnie, a nawet toalety! Potrzeby fiDokończenie na str. 8
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Dokończenie ze str. 7

zjologiczne podróżni załatwiają pod ścianą dworca
kolejowego. Pozostaje wstyd, którego nie mają rządzący koleją i Polską (dworce są zanieczyszczone).
Jest mniej połączeń między dużymi miastami.
Decydenci! To jest XXI wiek. My, emeryci i renciści,
którzy odbudowywali kolej po II wojnie światowej,
jesteśmy traktowani po macoszemu. W niektórych
państwach europejskich przedsiębiorstwa, spółki są
zarządzane przez ludzi uczciwych, sprawiedliwych,
dbających o pracowników i tam nie istnieją związki zawodowe, bo są niepotrzebne. Rządy też dbają
o kolej, bo ona jest drugą armią. A nasi rządzący
o tym zapominają?! Czy aby na pewno? Myślę, że
jest to celowe działanie. Najpierw zdziesiątkowano
armię – obecnie zmieści się na jednym boisku piłkarskim, a teraz niszczy się kolej.
Nie dba się o bezpieczeństwo podróżnych.
Przypomnę wypadki z pociągami pasażerskimi:
Szczekociny, Baby i wiele innych. A miało być tanio, szybko i bezpiecznie. Ostatnie wydarzenia na
Kolejach Śląskich to potwierdzają. Są łączone przejazdy z autobusami (podróżni muszą się przesiadać

z pociągu do autobusu i ponownie do pociągu). Marszałek województwa o tym wie. Wie także, że prezesi tej spółki
byli karani sądownie za różne przestępstwa, a jednak ich zatrudnił. Paranoja?! Nie – jest to celowe
działanie – niszczenie kolei i kraju, bo PKP to przewoźnik nr 1? Zwolniono ponad 1800 pracowników.
Nowi nie posiadają kwalifikacji. Polacy już to wiedzą
(I i II Marsz Solidarności i Niepodległości w Warszawie), a minister Sławomir Nowak, 19 grudnia 2012
r., będąc w Jarosławiu, powiedział: „kolejarze mają
rozdęte ulgi” – ignorant, jak i rządzący Grupą PKP.
Ministra Sławomira Nowaka – politologa – mianował Donald Tusk. Następnie prezesa Centrali
PKP S.A. Jakuba Karnowskiego – ekonomistę –
mianował Sławomir Nowak. Gdyby rządzącym Polską zależało na rozwoju kolei to ww. funkcje obsadziliby fachowcami, bo ja, jeżeli chcę naprawić swój
samochód to zlecam tę czynność mechanikowi od
motoryzacji, a nie na przykład fotografowi.
Mieczysław Waręcki
Przewodniczący Komisji Koordynacyjnej Emerytów
i Rencistów PKP NSZZ „Solidarność”

XIV Ogólnopolska Pielgrzymka
NSZZ „Solidarność” do Lichenia

PROGRAM
20 kwietnia 2013 r. (sobota)
19:00 – droga krzyżowa
21 kwietnia 2013 r. (niedziela)
10:00 – rejestracja pocztów sztandarowych
11:00 – wprowadzenie pocztów sztandarowych
do bazyliki
11:50 – powitanie pielgrzymów
12:00 – msza św.
13:45 – złożenie kwiatów pod pomnikami: Jana
Pawła II, ks. Jerzego Popiełuszki, Powstania NSZZ
„Solidarność”
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Komisja Krajowa przyjęła kalendarz wyborczy
oraz powołała komisję wyborczą na nową kadencję 2014-2018,
na posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Dialogu
Społecznego wybrano przedstawicieli do prac
w grupie roboczej do spraw przygotowania
programu operacyjnego dla Polski Wschodniej
– Marzena Strok-Sadło, Barbara Bogdańska –
zastępca,
wstępnie opracowano zasady wyróżniania
szczególnie aktywnych organizacji związkowych - pierwsza edycja konkursu będzie trwała
od lipca do grudnia br.,
przyjęto stanowisko ws. trudnej sytuacji w SP
ZOZ w Tomaszowie Lubelskim,
Społeczny Komitet Obchodów Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej przygotował program uroczystości, który został w pełni zaakceptowany

Czy wiecie, że ...
Jeśli komuś wydaje się, iż w Dolinie Królów odkryto już wszystko, a prace wykopaliskowe na tych
terenach nie mają sensu jest, jak najbardziej w błędzie. Archeolodzy z Uniwersytetu Bazylejskiego
w Szwajcarii prowadzili ostatnio prace wykopaliskowe w tej słynnej Dolinie.
Nieopodal budynku, w którym dawno temu zamieszkiwali pracownicy egipscy odnalezion0 artefakt należący prawdopodobnie właśnie do nich. Pod
niewielką warstwą ziemi znajdował się wapienny
dysk, który okazał się starożytnym zegarem. Wiek
zegara oszacowano na 3,3 tysiące lat, co czyni go
jednym z najstarszych zegarów świata.
Zegar ten to płaski dysk, na którym okrąg podzielono na dwie części, a następnie na 12, 15-stop-
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•

przez
władze,
odbędzie
się
kolejne
spotkanie
szkoleniowointegracyjne młodych
związkowców
w dniach 1213 kwietnia.

Po
posiedzeniu Zarządu
Regionu związkowcy oraz zaproszeni goście
uczestniczyli
w
uroczystym
spotkaniu wielkanocnym. Rozpoczęło się ono
niecodziennie, od wręczenia zasłużonym Krzyża
Honorowego Osób Internowanych i Więźniów Politycznych. Odznaczenia wręczała wojewoda lubelski Jolanta Szołno-Koguc oraz przewodniczący ZR
Marian Król, a w imieniu odznaczonych podziękowania złożył Bronisław Wardawy.
Życzenia zebranym składali przedstawiciele
władz samorządowych, parlamentarzystów oraz
różnych środowisk. Następnie, po modlitwie
poprowadzonej przez kapelana „Solidarności”,
ks. Zbigniewa Kuzię, zaproszono gości na poczęstunek, pobłogosławiony przez ks. Tadeusza
Pajurka.
Renata Lesicka
niowych segmentów. Pośrodku okręgu wbity był
drewniany pal, który dzięki promieniom słonecznym
wskazywał aktualną godzinę – najprawdopodobniej
odliczał czas wykonywanej pracy.
ciekawostki24.pl
***
Dzięki przeprowadzonym testom amerykański
profesor psychologii, a także trener i pasjonat zwierząt, Stanley Coren, utworzył listę 133 ras psów,
ułożoną według ich wrodzonej inteligencji. Testom
zostały poddane reakcje psów na różne bodźce,
a także wzięte pod uwagę zostały opinie sędziów
oraz innych trenerów, obecnych podczas eksperymentu. Dzięki uzyskanym wynikom wyróżniono pięć
najinteligentniejszych ras psów – są to: owczarek
border collie, owczarek niemiecki, pudel, doberman
i golden retriever.
naukowefakty.pl
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Lublin pamięta…
– 3. rocznica katastrofy w Smoleńsku
Władze miasta, politycy, związkowcy, członkowie ruchów i stowarzyszeń oraz mieszkańcy Lublina
uczcili 3. rocznicę katastrofy prezydenckiego samolotu w Smoleńsku.
W podniosłej atmosferze, z zadumą
i refleksją, odczytano nazwiska 96
ofiar. Jednocześnie harcerze zapalili
znicze pod banerem z nazwiskami
pasażerów tragicznego lotu. Żołnierze oddali salwę honorową…

Milion polskich serc zamarło na
wieść o tragedii, która nie miała prawa
się wydarzyć – czytała Teresa Misiuk
w odezwie Społecznego Komitetu
Obchodów 3. Rocznicy Katastrofy
Smoleńskiej. Przedstawiciele różnych
ugrupowań i środowisk złożyli kwiaty
pod pamiątkową tablicą, umieszczoną
przy klasztorze oo. Kapucynów.
Z Placu Litewskiego zebrani udali
się do kościoła Matki Bożej Królowej
Polski na Tatarach, by tam uczestniczyć w uroczystej eucharystii w intencji ofiar. Modlitwie przewodniczył
ks. bp Ryszard Karpiński. Homilię
wygłosił ks. Mirosław Matuszny.
Zwracał uwagę na potrzebę prawdy,
ale jednocześnie podkreślał, że każdy
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z nas, bez względu na poglądy, jest
dzieckiem tego samego Boga.
Na zakończenie obchodów złożono kwiaty pod tablicą przy parafii
MB Królowej Polski, a trębacz odegrał melodię „Śpij kolego…”
Samolot rządowy 10 kwietnia 2010 roku leciał na obchody
dnia pamięci o zbrodni katyńskiej.
W 1940 r., w lesie katyńskim, NKWD
zamordowało co najmniej 21 768
obywateli Polski, w tym
ponad 10 tys. oficerów
wojska i policji. Egzekucji ofiar, uznanych
za „wrogów władzy sowieckiej” i zabijanych
strzałami w tył głowy
z broni krótkiej, dokonano na mocy decyzji najwyższych władz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, zawartej w tajnej uchwale Biura Politycznego KC
WKP. Ofiary tej zbrodni pogrzebano w masowych grobach w Katyniu
pod Smoleńskiem, Miednoje koło
Tweru, Piatichatkach na przedmieściu Charkowa, Bykowni koło Kijowa i w przypadku ok. 6–7 tys. ofiar
w innych, nieznanych miejscach.
Rozstrzeliwań dokonywano w ścisłej tajemnicy, ale już w 1943 roku
ujawniono zbiorowe groby w Katyniu koło Smoleńska. Ówczesne
władze radzieckie odpowiedzialnością za Katyń obarczali hitlerowskie
Niemcy. Związek Radziecki przyznał się oficjalnie do popełnienia
zbrodni dopiero po pięćdziesięciu
latach od dokonania
mordu tj. 13 kwietnia
1990 roku.
W listopadzie 2007
roku, poprzez aklamację, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 13 kwietnia Dniem Pamięci
Ofiar Zbrodni Katyńskiej.
Agnieszka Kosierb
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Służba Zdrowia
– tylko dla wybranych!

Okiem
związkowca
Wiem, że temat opieki zdrowotnej w naszym kraju, to niekończąca się opowieść, ale… No
właśnie, moje ostatnie doświadczenia nie pozwalają mi milczeć!
Moje dziecko ma ostatnio ciągle problem z katarem.
Było leczone laryngologicznie,
ale lekarz doszedł do wniosku,
że przyczyna może mieć podłoże
alergiczne. Dostaliśmy odpowiednie skierowanie…no i się zaczęło! Pomijam fakt, że bezpłatna
wizyta u takiego specjalisty jest
w zasadzie niemożliwa… no może
za jakiś rok… I po co z mężem
płacimy te składki to nie wiem…,
ale że dobro dziecka najważniejsze, więc postanowiliśmy udać
się na wizytę prywatnie, za ba-

gatela 100 zł. Umówiliśmy termin w jednej z lubelskich placówek na konkretną godzinę,
załatwiliśmy wolne w pracy, bo
oczywiście terminy w ciągu dnia
i przybyliśmy…
Oto jaka czekała nas niespodzianka – przed gabinetem kolejka ok. 20 osób… Okazuje się,
ze pacjenci czekają już ponad
godz. i nie wiadomo, kiedy uda
się wejść. Perspektywa przed
nami – co najmniej 2-3 godz.
oczekiwania… mimo, że wizyta
ustalona na konkretną godzinę.
Podobno byli to pacjenci przeniesieni z dnia poprzedniego
i „wstawieni” pomiędzy wizyty pacjentów z bieżącego dnia.
Wizyta wypadała średnio co 5
min., ale z oczywistych względów trwała dłużej.

Po krótkiej konsultacji z mężem doszliśmy do jednego wniosku – nie będziemy korzystać
z usług tej firmy. W końcu, jeśli już musimy płacić, to chcemy
żeby szanowano nas i nasz czas…
A wniosek? Cóż, okazuje się,
że w naszym kraju pacjent jest,
brzydko mówiąc, olewany. I nie
ma znaczenia czy korzysta z usług
na tzw. „fundusz”, czy też musi
płacić ciężkie pieniądze za wizytę.
Jak widać nasza „służba zdrowia” ze służbą już dawno przestała mieć cokolwiek wspólnego,
a pacjent, czyli klient, nie jest panem, o nie… I w tym wypadku nie
możemy winić systemu, wszak to
usługa prywatna miała być. Cóż,
kiedy zabrakło odrobiny szacunku
dla drugiego człowieka…
~ ika

Z K O M I S J I KRAJOWEJ

Bezpieczne i ekologiczne paliwo
„Gaz łupkowy jest wielką nadzieją na tanie, bezpieczne i ekologiczne paliwo gwarantujące w okresie
przejściowym energię po rozsądnych cenach” – czytamy w stanowisku podjętym przez Sekcję Krajową
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa NSZZ „Solidarność”.
Komisja Europejska podjęła
konsultacje społeczne w sprawie
wydobycia gazu ziemnego ze skał
łupkowych. Gaz ziemny jest najczystszym ekologicznie źródłem
energii spośród wszystkich paliw
kopalnych. Cechuje go niska emisja gazów cieplarnianych, a także
brak niebezpiecznych odpadów.
W opinii naukowców z Instytutu
Kościuszki, stoimy przed ogromną szansą na całkowite przemodelowanie krajowego rynku energetycznego. Dzięki pozyskiwaniu
gazu z łupków Polska może stać
się pionierem rozwoju sektora
gazu łupkowego w Europie, zysku-

jąc dodatkowe wpływy do budżetu,
nowe miejsca pracy oraz napędzające gospodarkę niższe ceny surowca.
„Solidarność” traktuje tę formę
pozyskiwania gazu jako szansę dla
kraju i pracowników, a także jako
czynnik zmniejszający bezrobocie
i uniezależnienie się od gazu z Rosji.
Zaniepokojeni związkowcy uważają jednak, że ankieta przygotowana przez KE jest tendencyjna, więc
tym bardziej należy zabrać głos
w tej sprawie. Zarzutów ekologów,
że wydobywanie gazu łupkowego
zanieczyszcza wody podziemne, powietrze i jest szkodliwe dla ludzi nie
potwierdzają badanie wykonywane przez różne instytuty naukowe,
z Inspekcją Ochrony Środowiska na
czele.
„Sekcja Krajowa NSZZ „Solidarność” Górnictwa Naftowego
i Gazownictwa zdecydowanie popiera prowadzenie na terenie Polski
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prac poszukiwawczych za gazem
ziemnym i ropą naftową uwięzioną w strukturach skał łupkowych”
– czytamy w stanowisku podjętym
przez SKGNiG – „Uważamy, że
pewna granica niezależności poszczególnych państw w tej sprawie nie powinna być przekraczana,
więc z zaniepokojeniem odebraliśmy stronnicze konsultacje Komisji Europejskiej oraz stanowisko EKZZ podjęte bez konsultacji
z
pozostałymi
organizacjami
związkowym”.
Obradująca na początku tygodnia Komisja Krajowa zaapelowała
do Komisji Europejskiej o niebranie
pod uwagę wyników konsultacji,
ponieważ ankieta jest zdecydowanie
nieobiektywna. Autorzy stanowiska
podkreślają, że „Solidarność” zawsze opowiadała się za dialogiem,
który wyklucza narzucanie swoich
racji, zwłaszcza z pozycji siły.
SIS 13
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NA 21 EDYCJĘ – 21 KILOMETRÓW!

PÓŁMARATON
SOLIDARNOŚCI
W LUBLINIE!
Wystartowały przygotowania do XXI Biegu Solidarności Lubelski Lipiec 1980, który w tym roku
odbędzie się 1 czerwca.
Organizatorzy starają się, by co roku czymś zaskoczyć uczestników zawodów. Nie inaczej będzie i tym
razem. Dla wszystkich fanów biegów długodystansowych mamy fantastyczną niespodziankę: Bieg Główny – Półmaraton Solidarności, który wystartuje
z lotniska w Świdniku, a zakończy się w Lublinie.
Uczestnictwo w Półmaratronie jest bezpłatne –
nie ma opłaty startowej!
Każdy uczestnik otrzyma:
• pamiątkową koszulkę,
• dyplom
• wodę mineralną
• baton
• zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe
i rzeczowe.
Bieg „Lubelski Lipiec 1980” ulicami miasta
Najmłodsi zawodnicy ze szkół podstawowych
będą mieli okazję rywalizować na płycie stadionu
MKS „Start” w nowych kategoriach wiekowych – od
I do III klasy. Pozostali uczniowie „podstawówek”,
czyli klasy IV-VI, zmierzą się w biegu ulicami Lublina, podobnie jak gimnazjaliści, uczniowie szkół
ponadpodstawowych, studenci i VIP-y.
Oczywiście tradycyjnie w rywalizacji wezmą
udział także niepełnosprawni dorośli i dzieci. Jak
zwykle ogromne emocje gwarantują wyścigi „Krasnali” na stadionie MKS „Start”, czyli zawody przedszkolaków. Zaangażowanie i walka w tej grupie są
zawsze ogromne!
Na zwycięzców wszystkich kategorii czekają
cenne nagrody. Każdy zaś, kto dobiegnie na metę
otrzyma pamiątkowy dyplom i słodki upominek oraz
koszulkę z logo naszego biegu.
Impreza, od lat organizowana przez lubelską
„Solidarność”, to doskonały sposób na aktywny wypoczynek. Przyciąga całe rodziny, zaangażowane
zarówno w rywalizację, jak i doping dla zawodników, zapewniając wspaniałą zabawę.
Agnieszka Kosierb

WSPOMNIENIE
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że
w dniu 04 kwietnia 2013 r. zmarła nasza droga koleżanka, długoletnia działaczka NSZZ ,,Solidarność”
Polfa Lublin S.A., śp. MARIA MATYSIAK.
Za swą działalność, z inicjatywy Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”,
otrzymała Odznaczenie Państwowe Za Obalenie
Komunizmu.
Była jedną z osób organizujących powstanie
Związku na terenie zakładu pracy, potem pełniła
funkcję przewodniczącej.  
Zawsze oddana najwyższym celom, odważnie
i konsekwentnie broniła praw pracowniczych. Była
niezwykle czynną działaczką związkową, zasłużoną dla regionu i zakładu pracy.
Ostatnio, choć korzystała z zasłużonej emerytury, jednak wciąż żywo była zainteresowana losami
firmy.
Jolanta Mazurek

Z żalem pożegnaliśmy
naszą Drogą Koleżankę
MARIĘ MATYSIAK
Serdeczne wyrazy współczucia
Rodzinie zmarłej
składa
Komisja Międzyzakładowa
NSZZ „Solidarność” Polfa Lublin S.A.

Wyrazy żalu i współczucia
Rodzinie zmarłej
ALEKSANDRY DOLECKIEJ,
przewodniczącej Krajowej Sekcji Kobiet,
składają
Koleżanki z Sekcji Kobiet
Regionu Środkowowschodniego
NSZZ „Solidarność”
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