Pan zmartwychwstał i jest z nami. Alleluja!
Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.
Życzę, aby Święta Wielkanocne przyniosły Wam radość
oraz wzajemną życzliwość,
by stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które daje odrodzenie,
napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Marian Król
Przewodniczący
Zarządu Regionu Środkowowschodniego
NSZZ „Solidarność”

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
chcemy życzyć wszystkim czytelnikom Biuletynu,
aby ten radosny czas był pełny
wiary, miłości i nadziei.
A Zmartwychwstały Chrystus
niech nam błogosławi każdego dnia.
Alleluja!
Redakcja

Symbole wielkanocne
W kwestiach wiary nie sposób wszystkiego wyrazić za pomocą słów. Dlatego Kościół od początków swego istnienia
chętnie używa materialnych symboli, jako przekaźników niebieskich tajemnic.
Począwszy od Wielkiego Czwartku, poprzez Wielki Piątek, aż
po Wigilię Paschalną, zauważymy znaczące różnice w przebiegu liturgii. Kościół będzie starał się na różne sposoby przybliżyć nam wielkanocne wydarzenie i jego zasadnicze przesłanie.
Będziemy zaproszeni do aktywnego współuczestnictwa w wielu rytuałach i symbolicznych czynnościach. Specyficzną cechą
liturgii jest to, iż odwołuje się ona do prostych, materialnych
znaków i symboli, dzięki którym niewidzialne i trudno wyrażalne tajemnice, mają stać się nam bliższe. Oto podstawowe
symbole, które co roku towarzyszą nam podczas świętowania
Zmartwychwstania Chrystusa:
Ogień
W życiu codziennym pełnił rozmaite funkcje: był źródłem światła,
ogrzewał, towarzyszył śpiewom,
tańcom i zabawom, odstraszał dzikie
zwierzęta. Ponado służy do przyrządzania potraw, oczyszcza i spala to,
co niepotrzebne, nieraz leczy, a nieokiełznany – niszczy i obraca w popiół. Chrześcijaństwo,
początkowo
nieufne
wobec ognia, z czasem
zaczęło przejmować go
jako znak Chrystusa –
Światłości rozpraszającej mrok. Tam gdzie
światło, tam znika
paraliżujący nas lęk.
Blask światła wzbudza
w nas radość, wskazuje
kierunek, sprawia, że
rozpoznajemy właściwą drogę.
W Wielką Sobotę
o zmierzchu rozpalane
jest ognisko, które kapłan poświęca, a zgromadzeni wierni zapalają
od niego przyniesione
świece. Dawniej od tych
płonących świec gospodarze rozpalali pod
kuchnią ,nowy ogień”, a dom i całe
obejście kropili poświęconą wodą.
Paschał
Świeca wielkanocna, symbol
Zmartwychwstania – koniecz-
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nie wykonana z prawdziwego,
pszczelego wosku. Kiedy zapalamy świecę, rodzi się w nas wrażenie, jakby cały trud pszczelej pasieki obracał się w nicość. Świeca
kurczy się, topi się, by użyczyć
swego istnienia wystrzeliwującemu w górę płomieniowi. Płomień
pali i nie pozwala się bezboleśnie
dotknąć. Jednak z drugiej strony emanuje
zeń przyjazne dla nas
ciepło. Jego wyrazistość koncentruje na
sobie naszą uwagę.
Przed nim pierzchają wszelkie ciemności. On sam jeden jest
głównym „bohaterem”
w polu naszego widzenia. W Chrystusie,
„gorejącym ognisku
miłości”, płonie pragnienie, które nie zna
końca. Jest to pragnienie
uszczęśliwienia
człowieka i wydobycia go z mroków grzechu. Kiedy patrzymy
na świecę paschalną,
widzimy symboliczne ucieleśnienie tego
pragnienia. Więcej – Jego Męka,
Śmierć i Zmartwychwstanie stanowią najwyższą formę urzeczywistnienia Jego nieskończonej miłości.
Miłości, która ogrzewa i obejmuje
wszystkich.

Woda
Ten żywioł, w przeciwieństwie
do ognia, wypełnia i kształtuje nasze
ciało. Jest tak ściśle z nami związany, że bez niego umieramy. Człowiek
może obejść się bez wielu rzeczy,
lecz pragnienie napoju jest w nim tak
nieodzowne, iż konstytuuje pewne
fundamentalne „otwarcie”. Kto kiedykolwiek poczuł dłuższą „suchość”
w gardle, ten wie, jaką wartość ma

wówczas odrobina wody. Jakże wydatnie poprawia się nasze samopoczucie, gdy dzięki kąpieli stajemy
się czyści!
Dlatego wiele kultur postrzegało wodę jako symbol szczególnych
energii witalnych. W tradycji judeochrześcijańskiej woda stała się znakiem życia nadprzyrodzonego, przeobrażającego sam duchowy rdzeń
człowieczeństwa. Wodą Ducha jest
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łaska – dar darmo dany przez Chrystusa. Łaska Chrystusa przypomina studnię bez dna. Wszyscy mogą
z niej czerpać. Od momentu chrztu
łaska wkroczyła w nasze życie. Ona
nas formuje, odnawia, krzepi i uzdalnia do wydawania duchowych owoców. Zaspokaja nasze pragnienie.
Bez niej marniejemy.
Chleb
Chleb musimy „współtworzyć”
i poświęcić dla niego sporą część

naszej istoty. Nie spada on z nieba, jak deszcz czy słup ognia. Ile
trudu i znoju trzeba włożyć, aby
skosztować chleba! Istnieje jakiś
tajemniczy związek pomiędzy pracą a chlebem. Przyzwyczailiśmy
się do chleba z mąki, ale przecież
dla wielu ludów chleb to ryż; dla
innych kukurydza, czy trzcina cukrowa. Wszyscy oni muszą długo
nań pracować i czekać, aż ziemia
wyda owoc. Chleb powstaje z połączenia darów ziemi, stworzonych
przez Boga i twórczego wysiłku
człowieka. Chleb nas jednoczy,
bo wszyscy go potrzebujemy. Jezus utożsamia się z chlebem, gdyż
w nim tkwi duża cząstka naszego
człowieczeństwa – tak wiele musimy dać, nieraz wiele wycierpieć,
aby zjeść chleb. Chrystus to Chleb
żywy – daje siebie do spożycia
za darmo. Pragnie tylko, abyśmy
o Niego zabiegali, abyśmy Go sobie cenili.

kokoszę, a kiedy przychodzi
właściwy moment, następuje przedziwna walka. Ukryte
pod skorupą pisklę chce wyjść
z zamknięcia. Życie! Często
wydaje się nam, że to takie
oczywiste. Życie zakłada walkę, przeobrażanie się, zrzucanie starych, krępujących powłok. Żyć to być wolnym.
Ale co jajko ma wspólnego ze
zmartwychwstaniem
Chrystusa?
Tyle, że bez Niego nie wydobylibyśmy się sami z więzów grzechu. Żylibyśmy stłamszeni
w naszych skorupach lęków
i ograniczeń, które czynią nas
nieszczęśliwymi. Chrystus jest
Orłem, który z ziemi podnosi
nas na swych skrzydłach ku
górze – ku pełnemu życiu.
Jedna z legend głosi, że akurat
w tym czasie, gdy Jezusa prowadzono na śmierć, pewien
biedak szedł na targ z koszykiem
pełnym jaj. Postawił go przy drodze, a sam pomógł Zbawicielowi
nieść krzyż. Gdy wrócił, zobaczył,
że wszystkie jajka są czerwone.
Dzisiaj zdobienie jaj nie ma znaczenia magicznego. Nikt już nie
twierdzi, że ich barwienie jest jednym z warunków istnienia świata.
Obecnie jest to po prostu piękna dekoracja świątecznego stołu.
Baranek
Łagodność i niewinność, to
pierwsze słowa jakie cisną nam się
na usta, kiedy myślimy o baranku.

Jajko
Wbrew pozorom nowe życie
nie rodzi się automatycznie, jak
za pstryknięciem palców. Tu również trzeba cierpliwie czekać. Najpierw jajko musi być zniesione,
potem wysiedziane w cieple przez
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Jego czystość i niewinność, składana
w ofierze, miała, według Izraelitów,
przebłagać Boga za grzechy. Baranek nie potrafi się obronić, nie jest
w stanie uciec, a przy tym zachowuje
swoją nieskazitelność. Robią z nim
co chcą, pędzą go, gdzie się im podoba, a on posłuszny w swej „naiwności” idzie, nie wiedząc czasem
dokąd. Baranek bez skazy – Chrystus – przyjął nasze zrzucanie winy
na innych. Ten balast przygniatał
nas niemiłosiernie. A On wziąwszy
go na siebie, milczał. Pozwolił stać
się widowiskiem i dał się rozszarpać
„dzikim zwierzom”. Jednak wbrew
temu, co narzuca się naszym oczom,
nie był on ofiarą losu. Stał się ofiarą
miłości.
Sól
Używanie przypraw do przyrządzania posiłków pokazuje nam, że
cel jedzenia nie tkwi jedynie w napełnianiu żołądka. Spożywanie pokarmów jest osobliwą sztuką, w której również smak odgrywa niebłahą
rolę. Jako istoty cielesno-duchowe
pragniemy kosztować, delektować
się smakiem przeróżnych dań, wychodzić ponad kojące zaspokojenie
głodu. Staje się to możliwe właśnie
dzięki zastosowaniu m. in. soli.
Według starożytnych przekazów
asyryjskich, to bogowie pouczyli
ludzkość o dobroczynnych właściwościach soli. Sól, jako nosicielka
przedziwnej siły witalnej, użyta we
właściwych proporcjach, zachowuje i przedłuża życie, chroni przed
zepsuciem, obdarza potrawy odpowiednim smakiem. Św. Hieronim
nazywa Chrystusa „niebieską solą”,
która swoją ożywczą mocą przenika
niebo i ziemię, i czyni nasze życie
smaczną potrawą.
Dokończenie na str. 4
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Symbole wielkanocne
Dokończenie ze str. 3

Olej
Namaszczenie jest znakiem szczególnego wybrania i podkreślenia
wyjątkowej godności. Zapach nasyconej wonnościami oliwy, w Kościele
określanej zwykle jako krzyżmo, naznacza wierzącego niezatartym piętnem powołania. Duch Zmartwychwstałego tchnie w ochrzczonego pełną
mocy pasję niesienia światu nadziei i bycia świadkiem Bożej obecności
wśród stworzenia. W ten sposób Bóg wyraża zarówno swoje upodobanie
w człowieku, jak i nakłada nań ogromną odpowiedzialność. Odpowiedzialność zakłada czyn. Czyn rodzi się z pasji.
oprac. Agnieszka Kosierb
na podst. Dariusz Piórkowski SJ, www.mateusz.pl
Niedziela
Zmartwychwstania
Pańskiego poprzedzona jest Wielkim Tygodniem. Trzy ostatnie doby
tego tygodnia to Triduum Paschalne,
na które składa się wieczór Wielkiego Czwartku, Wielki Piątek i Wielka
Sobota oraz Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.
W Wielką Sobotę wierni gromadzą się w kościołach wraz z bliskimi
i święcą pokarmy. W koszyczku Wielkanocnym powinny znajdować się:
chleb, jajko, sól, ser, wędlina, chrzan,
ciasta oraz wielkanocny baranek.
Przeżywanie tych świąt jest szczególnym czasem, z perspektywy osób
wierzących. Aby godnie się do nich
przygotować, oprócz domowych porządków, należy również oczyścić sumienie wyznając przed Panem wszelkie popełnione przez nas grzechy.
Gdy udajemy się do konfesjonału,
często towarzyszy nam lęk przed tym,
w jaki sposób powiedzieć o swoich występkach i czy zostaną
one, za pośrednictwem
kapłana, nam odpuszczone.
Nasz lęk jest skutkiem przerwania relacji z Bogiem, która
chcąc nie chcąc, dokonuje się w czasie
popełniania grzechu.
Pomocnym w przezwyciężaniu tego strachu jest posiadanie
stałego spowiednika.
Grzechy trudne do
wyznania, okazują się
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Przedświąteczna spowiedź
Zbliżają się Święta Wielkiej Nocy. Jest to najważniejsze i najstarsze chrześcijańskie święto, upamiętniające Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
wtedy prostsze w przekazie, niż nam
się wydaje.
Ważną czynnością, której należy
dokonać przed spowiedzią, jest rachunek sumienia. Często, niestety,
wiąże się on z „odklepaniem” regułki
z pierwszokomunijnej książeczki. To
wewnętrzne rozliczenie powinno jednak odbywać się zdecydowanie inaczej. Nie możemy bowiem zapomnieć
o skupieniu się w ciszy i rozmowie
z samym sobą, ale nie na chwilę przed
spowiedzią. Chodzi o to, by znaleźć
czas tylko i wyłącznie dla siebie i poświęcić go na przypomnienie sobie
kim jesteśmy, dzięki Komu istniejemy
i jak powinniśmy żyć, nie zapominając przy tym o modlitwie.
W czasie rachunku sumienia należy
pomyśleć o obecności
Boga w naszym życiu. Bóg jest z nami
zawsze i wszędzie,
bez względu na to
czy próbujemy się od
Niego oddalić, czy też
nie.
Powinniśmy
więc zacząć od podziękowania Mu za
wszelkie łaski, którymi nas obdarza
i za Jego miłość.

Gdy dokonamy wnikliwej analizy własnych grzechów, możemy
przystąpić do Sakramentu Pokuty
i Pojednania, który jest wyznaniem
prawdy i przypomnieniem, że jesteśmy grzesznikami. Nasze serce
stanie się gotowe do pozbycia się
ciężaru grzechów i przyjęcia pokuty,
a co za tym idzie, do pojednania się
z Bogiem poprzez Komunię Świętą.
Św. Paweł powiedział: „Gdzie
wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska, aby jak grzech
zaznaczył swoje królowanie śmiercią, tak łaska przejawiła swe królowanie przez sprawiedliwość wiodącą do
życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego.” Rz5, 20b-21
Należy pamiętać o sakramencie
spowiedzi zarówno w okresie świątecznym, jak i na codzień, bo inaczej
nie umożliwimy Chrystusowi przyjścia do naszego serca.
Trwając w grzechu, paradoksalnie coraz głębiej się w nim zatapiamy. Czasem dzieje się to do tego
stopnia, że dostrzeżenie ich staje się
niesamowicie trudne, co prowadzi
do pychy.
Natomiast żal w sercu, wyznanie
prawdy, pokora i zadośćuczynienie,
pozwalają na pozostanie w bliskiej
relacji z Bogiem i zwiększają szanse
człowieka w walce z pokusą.
Magdalena Różyło
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Turniej Piłki Halowej

Mamy nowego mistrza!
Zawodnicy z 9 drużyn zmierzyli się w sobotę, 10 marca, w kolejnym już Turnieju
Piłki Halowej o Puchar Przewodniczącego NSZZ „Solidarność”.
Po emocjonującej walce zwycięzcami okazali się
piłkarze reprezentujący WSK PZL Świdnik, którzy
w finale pokonali związkowców z lubelskiego MPK
3:0. Trzecie miejsce w turnieju zajęli ubiegłoroczni mistrzowie, zawodnicy z PGE Dystrybucja z Lublina, pokonując reprezentację Zarządu Regionu
Środkowowschodniego. Rywalizacja w tym meczu
była niezwykle wyrównana, a o zwycięstwie zadacydowały rzuty karne.

Zawodnicy walczyli się ze sobą w meczach grupowych, które wyłoniły uczestników ścisłego finału. Rozegrane zostały także mecze o 5 i 7 miejsce.
Nie brakowało emocji i poświęcenia w grze. Każdy
chciał pokazać się z jak najlepszej strony, niestety
pierwsze miejsce jest tylko jedno. Ale drużyny, które
w tym roku zajęły dalsze miejsca już zapowiadają
rewanż w kolejnym turnieju.
Na zakończenie wszystkie zespoly otrzymały
pamiątkowe dyplomy, a najlepsi odebrali puchary
z rąk wiceprzewodniczącego, Marka Wątorskiego.
Poniżej prezentujemy pełne wyniki turnieju:
1. WSK PZL Świdnik S.A.
2. MPK Lublin

3. PGE Dystrybucja S.A. Lublin
4. ZR Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”
5. FŁT Kraśnik
6. Tsubaki Hoover Polska Kraśnik
7. PKP Cargo Lublin
8. KWK „Bogdanka” Łęczna
9. „Metalowcy” Kraśnik
Agnieszka Kosierb

Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej
Okręgowy Inspektor Pracy w Lublinie zaprasza do udziału w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Celem konkursu jest promowanie pracodawców, tworzących bezpieczne i ergonomiczne miejsca pracy.
Laureaci konkursu mogą poszczycić się statuetką MECUM TUTISSIMUS IBIS, a także
przepustką do elitarnego grona najlepszych polskich przedsiębiorstw.
Zgłoszenia do konkursu można kierować na adres: OIP w Lublinie, Al. Piłsudskiego 13 do
30 lipca 2012 r.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.pip.gov.pl
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„Solidarność” pamięta

Kwiecień – miesiącem pamięci
o zbrodni katyńskiej
Po zdradzieckiej napaści na Polskę – w okresie od 17 września do
końca października 1939 roku, ZSRR
zagarnął około połowy terytorium
Polski z 15 mln ludności. Podczas
bezpośrednich działań wojennych
Armia Czerwona straciła około 1,5
tys. żołnierzy, a 2,5 tys. zostało
rannych. Straty Wojska Polskiego to: 3 tys. zabitych i około 10
tys. rannych. W ciągu następnych kilku tygodni w sowieckiej niewoli straciło
życie kolejne 10 tys.
polskich jeńców – na
skutek odniesionych
ran, z wycieńczenia,
przeważnie jednak
byli po prostu mordowani pod byle pretekstem.
Do
sowieckiej
niewoli
dostało
się około 250 tys.
polskich
żołnierzy
i podoficerów, 18 tys.
oficerów i ponad 30 generałów.
W październiku 1939 roku nadzór nad nimi przejęło NKWD,
które dokonało selekcji jeńców – ze względu na posiadane
stopnie wojskowe, zawód, pochodzenie narodowe i społeczne.
Z końcem października 1939
roku ponad 40 tys. polskich żołnierzy i podoficerów, pochodzących
z ziem zaanektowanych przez ZSRR,
rozpuszczono do domów. Około 40
tys. jeńców z terenów Polski zachodniej przekazano władzom III Rzeszy.
W zamian za to NKWD przejęło od
Niemców około 15 tys. polskich,
jeńców pochodzących z terenów zajętych przez ZSRR. Blisko 25 tys.
polskich jeńców NKWD skierowało do pracy przy budowie dróg. 100
tys. polskich żołnierzy i podoficerów przeznaczono do niewolniczej
pracy i osadzono w łagrach. Ponieważ większość polskich oficerów
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i generałów odmówiła jakiejkolwiek
„współpracy” z NKWD, potraktowano ich jak przestępców politycznych: część osadzono w więzieniach,
większość jednak „internowano”,
tzn. skierowano do przejściowych
łagrów – m.in. w Kozielsku koło
Kaługi, w Ostaszkowie koło
Tweru, w Starobielsku koło
Charkowa – gdzie mieli
oczekiwać na dalsze decyzje
sowieckich władz.
Z początkiem lutego 1940
roku, na dawnych
polskich kresach
wschodnich, rozpoczęły się masowe aresztowania
obywateli polskiego
pochodzenia,
których na mocy
sowieckich przepisów prawnych zaliczono do „wrogów ZSRR”.
W pierwszej kolejności
aresztowano ziemian, osadników wojskowych, rodziny
przetrzymywanych w niewoli oficerów, rezerwistów,
kombatantów,
funkcjonariuszy policji, więziennictwa
i pożarnictwa, pracowników administracji państwowej, leśników, kolejarzy, pocztowców, nauczycieli i księży. Aresztowano całe rodziny, a ich
mienie konfiskowano. Wszystkich
zatrzymanych zsyłano na daleką północ, na Syberię lub do Kazachstanu
– z przeznaczeniem do katorżniczej
pracy fizycznej. Mężczyzn z reguły
oddzielano od reszty rodziny. Ocenia się, że w wyniku tych deportacji,
w głąb ZSRR, wywieziono od 550
tys. do 1,5 mln Polaków. W stosunku
do kilkunastu tysięcy aresztowanych
– policjantów, pograniczników, pracowników służby więziennej, kombatantów wojennych – zastosowano
te same sowieckie przepisy prawne,
jak wobec jeńców wojennych: osa-

dzono w specjalnych łagrach, m.in.
w Ostaszkowie koło Tweru.
Na początku marca 1940 roku
Biuro Polityczne Komunistycznej
Partii ZSRR, w składzie: Stalin, Beria, Woroszyłow, Mołotow, Mikojan,
Kalinin i Kaganowicz, przyjęło postanowienie o konieczności fizycznej likwidacji najbardziej „niebezpiecznych dla ZSRR” polskich jeńców wojennych, nierokujących nadziei na zmianę wrogiego stosunku
do ZSRR. Ustalono, że wytypowani
przez NKWD polscy jeńcy zostaną
rozstrzelani bez procesu sądowego.
Eksterminację polskich jeńców
rozpoczęto od Kozielska: poczynając od 5 kwietnia 1940 roku, co parę
dni, kilkuset z nich przewożono ciężarówkami do lasku w miejscowości
Katyń pod Smoleńskiem. Tam byli
mordowani strzałem w tył głowy
i grzebani w zbiorowych mogiłach.
Ocenia się, że w Katyniu spoczywa
około 4400 polskich żołnierzy.
W następnych miesiącach 1940
roku NKWD prowadziło dalszą
masową zagładę Polaków. Jeńców
z obozu w Ostaszkowie, w liczbie
około 6400, przewożono do Tweru,
gdzie ich rozstrzeliwano, a grzebano
w pobliskim Miednoje. Jeńców dowożonych z obozów przejściowych
z terenu Białorusi rozstrzeliwano
w Mińsku, a grzebano w Kuropatach, na przedmieściu Mińska.
Około 3800 jeńców z obozu w Starobielsku przewieziono do Charkowa, gdzie byli rozstrzelani, po czym
pochowani w Piatichatkach. Około
3400 jeńców z obozów przejściowych z terenu Ukrainy przewożono
do Kijowa, skąd po zamordowaniu
byli transportowani do Bykowni
i tam grzebani.
Związek Radziecki starannie
ukrywał fakt eksterminacji polskich
jeńców wojennych. Kiedy zbrodnia katyńska została, w 1943 roku,
przypadkowo odkryta – ZSRR winą
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za tę zbrodnię obarczył hitlerowskie
Niemcy. Po usilnych zabiegach dyplomatycznych uzyskał akceptację
światowej opinii publicznej dla takiego stanowiska. Jednak kilkuletnie starania Polonii amerykańskiej
spowodowały, że rządy państw zachodnich zaczęły się domagać ujawnienia prawdy o Katyniu. Nacisk
na ZSRR wzmógł się zwłaszcza na
początku lat 80-tych, gdy w Polsce
powstała „Solidarność” i o zbrodni
katyńskiej zaczęto u nas mówić pełnym głosem. Po rozpadzie Związku
Radzieckiego kolejne rządy Rosji
przyznawały wprawdzie, że to władze ZSRR dokonały likwidacji polskich jeńców wojennych, do dziś
jednak Federacja Rosyjska nie chce
uznać tego faktu za zbrodnię ludobójstwa. Tak więc kłamstwo katyńskie trwa nadal, chociaż w nieco
złagodzonej formie.

Dziwnym zrządzeniem losu do
zbrodni katyńskiej z 1940 roku
został dopisany kolejny tragiczny
rozdział. Jak pamiętamy – w kwietniu 2010 roku w uroczystościach
rocznicowych, na polskim cmentarzu wojennym w Katyniu, uczestniczyła najpierw delegacja rządowa
RP, a w dwa dni później udawał się
tam prezydent RP Lech Kaczyński
wraz z małżonką. Towarzyszyło im
94 wybitnych działaczy państwowych i społecznych, przedstawicieli wojska, policji, kombatantów,
pracowników nauki i kultury, duchowieństwa. Samolot TU 154 M,
którym lecieli, rozbił się na lotnisku
w Smoleńsku, w odległości kilkunastu kilometrów od Katynia. Do
tragedii katyńskiej sprzed 70 lat
została dopisana kolejna trauma,
która do dzisiaj stanowi, dla większości polskiego społeczeństwa,

przedmiot bólu i upokorzenia.
Do katastrofy smoleńskiej doszło
w wyniku szeregu zaniedbań ze strony różnych służb specjalnych polskich i rosyjskich. Od smoleńskiej
tragedii mija już dwa lata, mimo to
nadal nie są znane jej przyczyny.
Mnożą się pytania i niejasności.
Tragedia katyńska długo czekała
na swoje wyjaśnienie. Na jej fałszowaniu zależało zarówno władzom
Związku Sowieckiego, jak też Wielkiej Brytanii i USA. A katastrofa smoleńska? Jak się wyraził pewien polski
polityk z PO – katastrofa smoleńska
była na rękę Warszawie, Berlinowi,
Moskwie i Brukseli. Zatem na rozwikłanie tajemnic, narosłych wokół
tragedii smoleńskiej, zapewne trzeba
będzie czekać równie długo, jak na
wyjawienie prawdy o zbrodni katyńskiej: być może następne 70 lat ...
Jan Sarzyński

Znów zapłacą pacjent i emeryt
– Problemów w służbie zdrowia jest dużo. Tak rozpoczęła swoją wypowiedź Mariola Ochman, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”, która 14 marca
br. gościła w Regionie Środkowowschodnim.
Podczas konferencji prasowej
poinformowała nie tylko o niezadowoleniu z przyjętego w ostatnim
roku pakietu ustaw zdrowotnych,
ale również o sprawach ważnych dla
wszystkich branż.
Nowe przepisy w służbie zdrowia
wymagają wielu poprawek. – Obowiązek dodatkowego ubezpieczenia
oznacza dla szpitali zwiększenie
kosztów i tak już sporo zadłużonych
placówek. W ostatecznym rachunku
może to doprowadzić do przerzucenia części kosztów na pacjenta
– stwierdziła Ochman. Zdaniem
przewodniczącej wprowadzona lista leków refundowanych „bije po
kieszeni” najbiedniejszych. Zamiast
kilku złotych za niezbędny lek muszą obecnie zapłacić kilkadziesiąt.
Z powodu wzrostu bezrobocia
zmniejsza się wysokość odprowadzanej składki zdrowotnej, a liczba
korzystających ze świadczeń wręcz

się zwiększa. Są to konsekwencje
zaniechań ostatnich lat.
W naszym regionie sprawa jest
dodatkowo bardziej skomplikowa-

na, ze względu na działania zmierzające do restrukturyzacji szpitali.
Jako sprawę priorytetową dla
wszystkich, Mariola Ochman wskazała konieczność domagania się
ogłoszenia referendum w sprawie
podwyższenia wieku emerytalnego.
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– 1,5 miliona złożonych podpisów
nie może pójść w próżnię – podkreślała przewodnicząca. – Proponowane 67 lat na etacie jest zbyt długim
okresem pracy, zwłaszcza dla kobiet.
Nie wyobrażam sobie, jako matka,
wykluczenia mnie z życia rodziny
i pomocy córce w wychowywaniu
dzieci. Dodała również, że nie ma
warunków
zdrowotnych
do
tak długiej
pracy Polaków.
22 marca kobiety
ze związków
zawodowych
spotykają
się z premierem w Warszawie, aby wyrazić
swoją opinię na temat proponowanych zmian w ustawie emerytalnej.
Dalsze działania NSZZ „Solidarność” w tej kwestii będą zależały od
decyzji rządu.
Renata Lesicka
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Wybierając zawód, wybierasz przyszłość!

Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu
Spożywczego
Kontynuując spacer po lubelskich
szkołach wybrałam się na Al. Racławickie. Ma tam swoją siedzibę Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego. Wydawałoby się,

że nazwa szkoły jasno i precyzyjnie
mówi, czego można się tam nauczyć
i w zasadzie nie ma już o czym pisać.
Otóż nic bardziej mylnego!
Każdy, kto zechce bliżej zapoznać się z ofertą zespołu, przekona
się, jak szerokie możliwości stają
przed uczniami tej szkoły. Zacznijmy od technikum chemicznego.
Wszystkim chętnym proponuje ono
kształcenie w czterech profilach:
biologiczno-chemicznym z ratownictwem medycznym, geograficznochemicznym z ratownictwem medycznym, technologii środków far-
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maceutycznych i analizy medycznej.
Z kolej technikum i szkoła zawodowa o szeroko pojętym profilu
spożywczym proponuje kształcenie
w zawodzie piekarza i cukiernika.
Cały zespół dysponuje doskonałą
bazą dydaktyczną,
ze świetnie wyposażonymi pracowniami i laboratoriami.
Co roku uczniowie,
z sukcesami, startują w konkursach
i olimpiadach na
poziomie zarówno
województwa, jak
i ogólnokrajowym.
Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły jest konkurs
piekarsko-cukierniczy, na
poziomie wojewódzkim. Wyłaniani w nim
laureaci mają
szansę na zmagania w edycji
ogólnopolskiej.
Po części teoretycznej, zawodnicy stają
do
rywalizacji praktycznej, tworząc prawdziwe
dzieła sztuki.
Szkoła
zapewnia
praktyczną
naukę
zawodu, współpracując z lubelskimi przedsiębiorcami.
Można więc doskonalić swoje
umiejętności nie
tylko na terenie szkoły, ale
także poza nią.
W samym ze-

spole zaś każdy uczeń znajdzie dla
siebie także ciekawy sposób na rozwijanie swoich zainteresowań. Sale
komputerowe, siłownia, strzelnica,
Orlik, sala taneczno-aerobikowa, to
tylko niektóre propozycje na wolne
popołudnie. Jest też kółko filmowe,
teatralne czy origami.

Propozycja Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego
daje możliwość kształcenia w przyjemnej atmosferze, z możliwościami
wszechstronnego rozwoju. Najlepszym sposobem na przekonanie się
o prawdziwości moich słów jest osobiste ich sprawdzenie. Można to zrobić, wybierając się na dni otwarte,
na które szkoła zaprasza 22 maja br.
oraz odwiedzając stronę internetową
www.kleeberg.lublin.pl. Myślę, że
każdy, kto poważnie myśli o wyborze zawodu, powinien się z tą ofertą
zapoznać. Żeby mieć wybór!
Agnieszka Kosierb
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Wybierając zawód, wybierasz przyszłość!

Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej
Każdy, komu marzy się kształcenie techniczne, z bardzo konkretną specjalizacja, powinien zainteresować się
szkołą przy ul. Magnoliowej w Lublinie. Czy słyszeliście
kiedykolwiek o lidze sumo robotów? Albo wiecie czym
zajmuje się mechatronik? Jak wygląda praca nowoczesnego mechanika? W jaki sposób komputer steruje pracą
maszyn? Ja przyznam się, że nie wiedziałam… Ale teraz
już wiem.

Ponadto szkoła prowadzi szeroką działalność, wspierającą uczniów na rynku pracy. Współpracują z lubelskimi przedsiębiorstwami, między innymi z SIPMĄ,
WSK Świdnik, KWK Bogdanka, Karpacką Spółką Gazownictwa i wieloma innymi. Realizują projekty unijne,
między innymi „Moja firma – będę przedsiębiorcą” czy
„Comenius”. Szkoła dba także o konkurencyjność swoich absolwentów na rynkach międzynarodowych, biorąc udział w wymianach uczniowskich, między innymi
z Hiszpanią, Włochami, Niemcami, Finlandią czy Danią,
umożliwiając im bezpłatne zdobycie dodatkowych kwalifikacji uznawanych za granicą np. ECDL, uprawnienia
spawacza.
Ale to nie wszystko. Każdy, kto zechce kształcić się
w LCEZ, ma szansę rozwijać swoje zainteresowania
sportowe. Szkoła prowadzi Uczniowski Klub Sportowy
i organizuje corocznie Memoriał Sławomira Ziemińskiego w tenisie stołowym. Na stałe do kalendarza imprez
w centrum wpisały się również konkurs piosenki romantycznej, zawody sumo robotów, spływy kajakowe czy
konferencja GeoGebry.
LCEZ prowadzi również kształcenie indywidualne przez Internet oraz korzysta z platformy e-learning.

Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej miałam
okazję odwiedzić już po raz kolejny. Utwierdziłam się
w przekonaniu, że jest to szkoła, która ma ogromny potencjał i jeszcze większe możliwości. Świetnie wyposażone pracownie, ciekawa oferta edukacyjna, czy możliwość rozwijania zainteresowań w szkole, to tylko niektóre propozycje centrum. Jest to szkoła dla wszystkich,
którzy chcą uczyć się w zawodzie technik mechanik,
technik mechatronik, technik cyfrowych rpocesów graficznych, technik informatyk, mechanik-monter maszyn
i urządzeń czy blacharz samochodowy.

Uczniowie szkoły, w trakcie trwania nauki, wykonują
prace zlecone, wspierając w ten sposób centrum.
Wizyta w LCEZ to zawsze przyjemność. Jak zapewnia dyrektor szkoły, Jacek Misiuk, każdy, kto chce zobaczyć z bliska, jak funkcjonuje szkoła, w każdej chwili
może odwiedzić centrum. Można też zajrzeć na stronę
internetową www.lcez.lublin.pl, by przekonać się, co
oferuje placówka przy ul. Magnoliowej. Ja osobiście jestem pod ogromnym wrażeniem i bardzo żałuję, że już
wybrałam sobie zawód. Ale młodzi gimnazjaliści jeszcze
mają szansę…
Agnieszka Kosierb
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Bóg jest Miłością
i przez miłość na Krzyżu, wszystko pociąga ku sobie…
				
/Stefan Kardynał Wyszyński/

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
proszę o przyjęcie serdecznych życzeń.
Niech radość Zmartwychwstania Pańskiego
towarzyszy Państwu w chwilach zwątpienia, lęku i niepewności.
Niech niesie nadzieję, że nasze zmagania z przeciwnościami życia
zostaną uświęcone miłością Tego, który wziął na siebie krzyż,
aby go nieść aż na szczyt Golgoty.
Życzę radosnego, wiosennego nastroju,
smacznego święconego i wesołego dyngusa.
W imieniu własnym
oraz Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność”
Teresa Misiuk
Lublin, Wielkanoc 2012 roku

Okiem
związkowca
Ostatnimi czasy coraz szerzej dyskutuje się na temat
tego, jakie wykształcenie powinien posiadać młody człowiek, starający się o pracę
w naszym kraju.
Kilka lat temu panowało powszechne przekonanie,
że ukończone studia wyższe,
otwierają wszelkie możliwości na polskim rynku pracy.
To przekonanie zostało jednak zweryfikowane przez sytuację ekonomiczną w Polsce.
Okazuje się, że w przeciągu kilku lat liczba osób z tytułem magistra zwiększyła
się do tego stopnia, że jest
ona niewspółmierna do ilości
wolnych miejsc pracy. Natomiast liczba osób studiujących
wzrosła 5-krotnie, co zaskutkowało nastąpieniem regresu
w poziomie kształcenia.
Zauważamy
nowopowstające
przedsiębiorstwa,
jednak nie widzimy spadku
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Wykształcenie zawodowe
czy wyższe?
bezrobocia wśród młodych,
wykształconych osób (w naszym regionie wynosi ono ok.
50 %).
W związku z zaistniałą
sytuacją, na usta ciśnie się
pytanie: po co komu studia?
Istnieje zapotrzebowanie na
pracowników
fizycznych:
magazynierów, budowlańców, dekarzy, hydraulików
itp., posiadających wykształcenie kierunkowe w danym
fachu. Kancelarie prawnicze,
stanowiska
dziennikarskie,
nauczyciele itd. są środowiskami zamkniętymi, więc
osoby kończące takie kierunki, nie mają do nich większego dostępu.
Być może warto byłoby
zastanowić się, czy nie lepiej
kłaść nacisk na szkoły zawodowe, kształcące w konkretnej dziedzinie i dające tym
samym pewne zatrudnienie. Należy zaprzestać trak-

towania osób kończących
technika lub szkoły zawodowe, jako nieuków, którzy
trafili do nich z czystego lenistwa. Zdobycie zawodu np.
dekarza, na chwilę obecną,
jest bardziej perspektywiczne, niż ukończenie studiów
prawniczych,
ekonomicznych etc.
Szkoły zawodowe nie zamykają możliwości kontynuacji nauki na studiach. Zdecydowanie się na ich podjęcie
jest kwestią indywidualną,
zależną od potrzeb samorealizacji. Podnoszenie kwalifikacji
zależy tylko od nas samych.
Od 1 września 2012 roku
zostaną wprowadzone przez
oświatę, kwalifikacyjne kursy zawodowe, prowadzone
przez technika oraz zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły dla osób dorosłych, centra kształcenia zawodowego
i ustawicznego.
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Kursy zawodowe będą
realizowane, jeśli pojawi się
takie zapotrzebowanie pracodawców. Mało tego, jeżeli
ten kurs będzie „zamówiony” przez danego pracodawcę, zostanie on również
opłacony z jego kieszeni.
Ukończenie kursu z oceną
pozytywną da możliwość
zdania egzaminu zewnętrznego, którzy będzie wyra-

zem umiejętności zdobytych
podczas szkolenia.
Reasumując, trzeba podkreślić, że wykształcenie jest
ważną kwestią w życiu każdego człowieka i wszyscy powinni dbać o to, by było ono
jak najlepsze. Jednakże inteligencji, zdolności, talentu
nie musimy zamykać tylko
i wyłącznie w kręgu studiów
wyższych. Tym bardziej, jeśli

Wolność słowa – czy na
pewno?

Odbyłam niedawno bardzo ciekawą rozmowę,
która dała mi do myślenia.
Przyszedł do mnie człowiek potrzebujący pomocy. Pokrótce: jego firma przekształciła się ze
spółki należącej do miasta, w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Były dyrektor stał się
obecnym prezesem. Od tego czasu zwalnia starych pracowników, poprzez likwidację stanowiska pracy. Na to
miejsce tworzy
inne
stanowisko pracy, tzn.
inaczej nazwane
i zatrudnia na nie
swoją rodzinę.
Wszystko jest
zgodne z prawem, zwolnieni ludzie nie mają po
co iść do sądu. Związkowcy odbijają się od ścian,
próbując coś z tym zrobić. Ale nie mają żadnych
narzędzi, nic, co działałoby na ich korzyść. Moja
jedyna propozycja rozwiązania tego problemu pójść do prasy. Odpowiedź rozmówcy - był już
u swojego znajomego dziennikarza. I co usłyszał?
Że opisanie tej sytuacji byłoby działaniem przeciwko prezydentowi miasta, ponieważ pan prezes to jego serdeczny przyjaciel.
Moje pytanie jest takie - gdzie ta nasza wywalczona wolność słowa? Dlaczego media nie piszą
o tym, co naprawdę ważne, o rzeczywistych problemach zwykłych ludzi. Dlaczego największą sensację wzbudza „Pani Ministra Mucha”, a nie wymuszanie na ludziach podpisywania klauzul typu „z
przyczyn osobistych nie wyrażam zgody na podpisanie umowy o pracę, wybieram umowę zlecenie”?
Dlaczego żaden z tych, pożal się Boże, dziennikarzy
nie chce wysłuchać ludzi i im pomóc? Co taki Prezydent zrobi niepokornemu dziennikarzowi? Każe
go zwolnić? To może od razu ogłośmy PRL bis.
~♣♦♥♠

Okiem
związkowca

nie dotyczą one naszych zainteresowań.
Zdobycie
wykształcenia
zawodowego
(kwalifikacji
zawodowych), na dobrym
poziomie, również daje możliwość zatrudnienia, rozwoju i zdobycia doświadczenia,
a jednocześnie nie przeszkadza w poszukiwaniu nowych
umiejętności i zainteresowań.
Magda

Jan Paweł II
(1920-2005)
Miłość mi wszystko wyjaśniła,
miłość wszystko rozwiązała dlatego uwielbiam tę Miłość,
gdziekolwiek by przebywała.
A, że się stałem równiną
dla cichego otwartą przepływu,
w którym nie ma nic z fali huczącej,
nie opartej o tęczowe pnie,
ale wiele jest z fali kojącej,
która światło w głębinach odkrywa
i tą światłością po liściach nie osrebrzonych tchnie.
Więc w takiej ciszy ukryty ja - ja liść,
oswobodzony od wiatru,
już się nie troskam
o żaden z upadających dni,
gdy wiem, że wszystkie upadną.
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Jan Paweł II
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Pikieta w Warszawie

Kobiety przeciw reformie
emerytalnej
Premier Donald Tusk spotkał się 22 marca z Komisją Trójstronną, by omówić projekt reformy emerytalnej.
Przed Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”

w Warszawie czekało na szefa rządu około tysiąca kobiet
z całej Polski, reprezentujących przeróżne zawody:

stolicy, by głośno wypowiedzieć swoje zdanie w kwestii
planowanych
zmian emerytalnych.
Protestujące
panie
krzyczały
miedzy
innymi:
„Negocjacje
to
pozory, Tusk
chce zostać
dyktatorem”,
„Donald, baranie,
ko-

Zydorek, kobiety chcą, podobnie jak cały związek, rzetelnej debaty i prawa wyboru. Nie będzie jednak zgody
na narzucone nam odgórnie
zasady.
Gdy pod budynkiem pojawił się premier Donald Tusk,
przedstawicielki protestują-

biety
sprawią ci lanie”
czy „Donald
Tusk,
gdzie

Kto wierzy w Donka bzdury
nie dotrwa do emerytury !
pielęgniarki, górniczki, chemiczki, przedstawicielki marynarki i inne. Przyjechały do

twój mózg”.
W trakcie pikiety powstawały coraz to
nowe hasła,
w zależności
od sytuacji.
Jak podkreślała sekretarz KK NSZZ
„Solidarność”,
Ewa

cych kobiet przekazały szefowi rządu bukiet sztucznych
tulipanów i garnek z jajami.
Prosiły też premiera, by „nie
robił sobie z nas jaj”.
W
manifestacji
wzięły
udział przedstawicielki trzech
największych central związkowych w Polsce – NSZZ

Cudów nie ma
ta reforma to jest ściema !
Str. 12
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„Solidarność”, OPZZ i Forum Związków Zawodowych.
Region
Środkowowschodni
NSZZ „Solidarność” reprezentowała grupa ponad 50 pań.
Jak zapowiadają związkowcy,
to dopiero początek akcji pro-

testacyjnych. Kolejna manifestacja zaplanowana została
na 30 marca br. Wtedy sejm
będzie głosował wniosek „Solidarności” w sprawie referendum dotyczącego wieku emerytalnego Polaków.
Pod
gmachem,
na ulicy Wiejskiej
mają
pojawić
się
z w i ą z ko w c y
z całego kraju, by pokazać posłom,
ze
Polacy
oczekują rzetelnej debaty

i prawa głosu w tak ważnej
sprawie, jaką są nasze emerytury.
Agnieszka Kosierb
fot. Magdalena Różyło
Agnieszka Kosierb

Regionalna Sekcja Kobiet Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” podjęła 12 marca br. stanowisko w sprawie wydłużania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.
Czytamy w nim, że nie może być zgody na obecne propozycje rządu.
Rada Sekcji podkreśla, że porównywanie sytuacji naszego kraju z innymi państwami Europy Zachodniej nie ma żadnego uzasadnienia. Istnieje bowiem kolosalna różnica pomiędzy warunkami pracy, opieki
zdrowotnej czy płacy w Polsce i poza jej granicami.
Kolejnym argumentem jest sytuacja kobiet w naszym kraju. Na ich barkach spoczywa opieka nad osobami starszymi, niedołężnymi czy małymi dziećmi. Polskie rodziny korzystają z instytucji babci, gdyż
państwo nie zapewnia młodym rodzicom odpowiedniej opieki przedszkolnej, a przeciętnego Kowalskiego
nie stać na wynajęcie opiekunki do dziecka.
Mając na uwadze powyższe argumenty, kobiety z Regionu Środkowowschodniego mówią stanowcze
NIE dla reformy emerytalnej.
red.
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WIEŚCI
7 marca
•

•
•

•
•
•

•

•
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Komisje
Zakładowe
w PKP Cargo podpisały porozumienie, które
zakłada wspólne reprezentowanie interesów
pracowniczych w kontaktach z pracodawcą.
PKS Wschód wszedł
w spór zbiorowy z pracodawcą.
Na ostatnim posiedzeniu WKDS powołano
Zespoły Robocze, mające na celu usprawnienie pracy Komisji.
Istnieje
możliwość
działania w powołanych
zespołach dla chętnych
związkowców.
ZR przyjął uchwałą
wykonanie budżetu za
2011 r.
Powołano Komitet XX
Biegu Solidarności.
W zakładzie pracy Tsubaki Hoover Polska
związki podpisały porozumienie o podwyżkach dla pracowników
w wysokości 200 zł na
osobę.
Związki
zawodowe
w KWK „Bogdanka”
weszły w spór zbiorowy
z pracodawcą, trwają
negocjacje z udziałem
mediatora.
Region
Środkowowschodni poprze wszelkie działania Komisji
Krajowej w sprawie
reformy emerytalnej,
łącznie
z
udziałem
w akcjach protestacyjnych.
ZR apeluje do związkowców
o
wzięcie
udziału
w
Marszu
w obronie wolności mediów w Polsce.
a.k.
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ZR • WIEŚCI Z ZR
SzP Krzysztof Hetman
Marszałek Województwa Lubelskiego

Szanowny Panie Marszałku
Związki Zawodowe działające w przedsiębiorstwach PKS
Tomaszów Lubelski i PKS Zamość, na posiedzeniu w Lublinie
w dniu 28 lutego 2012 roku, podjęły stanowisko ws. wspólnego utworzenia przedsiębiorstwa pod nazwą PKS Roztocze.
W uzasadnieniu stanowiska Związki Zawodowe brały pod
uwagę wszystkie aspekty, które przemawiają za utworzeniem tego przedsiębiorstwa.
Naszym zdaniem, nowo utworzone przedsiębiorstwo, będzie w pełni zabezpieczać komunikację oraz dotychczas wykonywane zadania na terenie dwóch powiatów (zamojskiego
i tomaszowskiego). Jednocześnie zostanie dokonana restrukturyzacja, która będzie konieczna w dalszej perspektywie
funkcjonowania przedsiębiorstwa. Będzie w pełni realizowana
ustawa, nakładająca na samorządy zabezpieczenia komunikacji, pod kątem społecznym i pozwoli na utrzymanie łączności gmina – powiat, powiat – gmina.
Zwracamy się do Pana Marszałka o niezwłoczne zorganizowanie spotkania z udziałem zainteresowanych stron, tj. PKS
Tomaszów Lubelski i PKS Zamość w celu powołania osoby
(pełnomocnika) do przeprowadzenia konsolidacji tych przedsiębiorstw, jeszcze przed okresem wakacyjnym. Nie przyjmujemy do wiadomości faktu, że dwa przedsiębiorstwa są
w stanie zapaści finansowej i nie da się stworzyć firmy, która
będzie dobrze funkcjonować na rynku.
Pan, Panie Marszałku, jako organ właścicielski jest zobowiązany do ratowania tych przedsiębiorstw i udzielenia wsparcia tym załogom, które niejednokrotnie schodząc ze swojego
uposażenia, ratują firmy przed upadłością, chcąc jednocześnie udowodnić, ze te firmy mogą dobrze funkcjonować.
Świadomi zagrożeń, jakie nas czekają, podejmujemy się
takiego wyzwania i prosimy, aby Pan, Panie Marszałku, bardzo poważnie potraktował załogi i zechciał pochylić się nad
tym, co można jeszcze uratować, przede wszystkim miejsca
pracy, o które tak trudno w naszym, słabo rozwiniętym, województwie lubelskim.
My, jako przedstawiciele załogi, dostrzegamy Pana zaangażowanie na rzecz poprawy i rozwoju województwa lubelskiego. Stwórzmy razem coś, co przyniesie korzyść nie tylko
pracownikom, ale także naszej małej ojczyźnie, jaką jest województwo lubelskie.
Z poważaniem
			
			
			
			

Zarząd Oddziału Tomaszów Lubelski
Zarząd Oddziału Zamość
PKS Tomaszów Lubelski
PKS Zamość
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W obronie demokracji
Lublin, Kraśnik, Chełm, Świdnik, Ostrów Lubelski czy Biłgoraj
– to tylko niektóre miejscowości, których przedstawiciele protestowali 18 marca w obronie TV Trwam.
W godzinach południowym, wspólną mszą
św., rozpoczął się marsz w obronie mediów
demokratycznych.

Uczestnicy gromadzili się na chodniku
przy ratuszu i wzdłuż ul. Królewskiej. Liczba protestujących przekroczyła 5 tys. Wiele
osób trzymało flagi narodowe, transparenty
z logiem Solidarności i z napisami: „O! Luba
Polsko miła, ojczyzno, gdzież twoi obrońcy?”,
„Kradną wolność! Widzisz to?”.
Manifestacja przeszła deptakiem na Plac
Litewski, gdzie głos zabrali przedstawiciele
parlamentarzystów z PIS-u i zaproszeni goście. Lublin jest pierwszym miastem Polsce,
którego rada miasta uchwaliła stanowisko
w obronie Telewizji Trwam.
Marsz zorganizowany został jako głos sprzeciwu wobec decyzji KRRiT, która nie przyznała
Fundacji Lux Veritatis koncesji na nadawanie programu na multipleksie cyfrowym. Jak

podkreślali
obecni podczas marszu,
jest to objaw
dyskryminacji i zamach
na wolność
słowa w Polsce.
Podobne
manifestacje
odbyły
się
także w innych miastach Polski, między innymi w Gdańsku czy Białymstoku.
Agnieszka Kosierb

Wyjazd do Włoch
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lublinie
i Stowarzyszenie „Wspólnota Grabowska” organizują
w dniach 30 czerwca – 8 lipca 2012 r. wyjazd do
Włoch. W programie wycieczki zwiedzanie między
innymi Wenecji, San Marino, Monte Casino, Rzymu
z nawiedzeniem grobu bł. Jana Pawła II w bazylice
św. Piotra.
Koszt wyjazdu wynosi ok. 1700 zł i obejmuje:
autokar, noclegi, 2 posiłki dziennie, opiekę pilota
i przewodników, ubezpieczenie KL i NW. Opłata nie
zawiera biletów wstępu i lokalnej komunikacji, których koszt przewiduje się na ok. 40 euro.
Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2012r.
u pana Zdzisława Niedbały (tel. 603 867 457) oraz
w Biurze Podróży „Avitur” (tel. 81 534 60 10).
Szczegółowe informacje – www.wspolnota.dzs.pl
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Pierwszy dzień wiosny
Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny przypada 21 marca.
W związku z tym, dzieci z lubelskich przedszkoli spotkały się z Prezydentem Miasta, Krzysztofem Żukiem, by wspólnie pożegnać zimę.
Maluchy przyniosły ze sobą kolorowe papierowe kwiaty, latawce
i wiatraki, ale przede wszystkim własnoręcznie zrobione Marzanny.
Na przywołanie Wiosny, dzieciaki wykrzykiwały ochoczo hasła:
„Chcemy Wiosnę!”, „Wzywamy Wiosnę. Przyjdź Wiosno!”. Chwilę
później, przed Ratuszem pojawiła się radosna Pani Wiosna, ubrana
w długą zieloną suknię,
przyozdobioną kwiatami.
Pr e z y dent Żuk,
wraz ze zgromadzonymi dziećmi, powitał Panią Wiosnę
gromkimi brawami, po czym zaprosił pociechy do Ratusza, by pozostawiły tam zrobione przez siebie Marzanny.
W tym czasie Pani Wiosna wręczała maluchom cukierki
i tulipany.
Na zakończenie każda z grup przedszkolnych zrobiła
sobie zdjęcie z Prezydentem Miasta i Panią Wiosną, po czym dzieci udały się w kierunku swoich przedszkoli.
Magdalena Różyło

Czy wiecie, że ...
W Wielką Sobotę w Koprzywnicy koło Sandomierza,
po wieczornej mszy, z kościoła w rynku wychodzi procesja
z Najświętszym Sakramentem, a na jej czele kroczą tzw.
„bziuki”- zwykle 4 dorosłych mężczyzn w żaroodpornych
uniformach i kaskach. Ich rola polega na „bziukaniu”, czyli
robieniu wysokich płomieni z zapalanej w powietrzu nafty.
*
W okolicach Bochni i Wieliczki, w Poniedziałek
Wielkanocny chodzi „siuda baba”. Przebrana postać
zaczepia przechodniów, polewa ich wodą, czerni sadzą
twarze i ubrania, a przy tym domaga się datków.
*
Co roku w świąteczny poniedziałek na Zwierzyńcu
w Krakowie odbywa się Emaus, barwny i gwarny kiermasz wielkanocny, na którym można nabyć wyjątkowe
zabawki i krakowskie figurki.

*
Najkrótszą pieśnią wielkanocną jest „alleluja”. Słowo
to przetłumaczone z hebrajskiego znaczy „chwalcie Boga”.
Rozbrzmiewa ono podczas liturgii kościelnej przez cały
rok. Milknie podczas dni Wielkiego Postu, dopiero w czasie wigilii paschalnej zostaje uroczyście zaintonowane.
Z lat 1360-70 pochodzi świadectwo istnienia pieśni
rezurekcyjnej „Wstał z martwych Król nasz, syn Boży”.
Stara jest też inna pieśń wielkanocna „Krystus z martwych wstał je” zapisana przez Świętosława z Wilkowa
w 1365 roku. Popularna i nadal często śpiewana „ Wesoły nam dzień nastał” pochodzi z XV wieku.
Pośród pieśni maryjnych szczególnie cenne jest wielkanocne „Regina coeli”. O tej antyfonie wspomina się
po raz pierwszy w Rzymie około roku 1200. Recytuje
się ją lub śpiewa na stojąco. Tłumaczenie wraz z piękną
melodią stało się jedną z najbardziej popularnych pieśni
wielkanocnych: „Wesel się królowo...”
www.w-spodnicy.pl

Biuletyn Informacyjny Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”.

Wydaje: Biuro Informacyjno-Prasowe Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” 20-109 Lublin, ul. Królewska 3, tel. 53-208-11, 53-208-15; fax 53-233-01;
e-mail: biuletyn.lublin@solidarnosc.org.pl; www.solidarnosc.org.pl/lublin.
Druk: Drukarnia SAMPOL, Lublin, ul. Piekarska 8, tel. 444-12-28, fax 444-12-29. Nakład – 2500 egz. Okładka – kompozycja własna, fot. Magdalena Różyło.
Redakcja: Agnieszka Kosierb (redaktor), Renata Lesicka (łamanie), Mateusz Lech (redaktor).
Władysław Stefan Grzyb – społeczny kolporter. Redakcja zastrzega sobie prawo opracowywania wszystkich tekstów (adiustacja, skróty, zmiana tytułów itp.).

Str. 16

Biuletyn Informacyjny Nr 6-7 (817-818), Wielkanoc 2012

