Jest taka Noc, gdy czuwając przy Twoim grobie, najbardziej jesteśmy Kościołem
Jest to noc walki, jaką toczy w nas rozpacz z nadzieją:
Ta walka wciąż się nakłada na wszystkie walki dziejów (…)
Tej Nocy obrzęd ziemi dosięga swego początku.
Tysiąc lat jest jak jedna Noc: Noc czuwania przy Twoim grobie.
									
Karol Wojtyła

Z okazji Świąt Zmartwychwstania pragnę życzyć,
aby udział w tajemnicy zwycięstwa życia nad śmiercią
ożywiał wiarę, dawał nadzieję i umacniał miłość.
Niech czas, w którym przyroda budzi się z zimowego letargu,
będzie także czasem budzenia naszych serc i sumień,
czasem, który pozwoli na nowo odnaleźć sens naszego życia.
Życzę Wam, by te święta były okazją do spotkania z najbliższymi
przy tradycyjnej święconce,
by przyniosły prawdziwą radości i wiarę we własne siły i możliwości.

Marian Król
Przewodniczący
Zarządu Regionu Środkowowschodniego
NSZZ „Solidarność”

Chrystus umarł, zmartwychwstał i żyje!
Niech w tegoroczne Święta Zmartwychwstania Pańskiego
radosne Alleluja wypełnia serce każdego z nas
a zwycięstwo życia nad śmiercią niesie duchowe odrodzenie
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Niech prawda i miłość płynące z Wielkanocnego Poranka
dodają nam mocy i odwagi
do podejmowania z głęboką wiarą naszej codzienności

Radosnego przeżywania Paschy
życzy
redakcja Biuletynu

ZWYCZAJE I TRADYCJE
WIELKANOCNE
Świąteczne porządki
Przed Wielkanocą robimy
wielkie świąteczne porządki nie
tylko po to, by mieszkanie lśniło
czystością. Porządki mają także
symboliczne znaczenie – wymiatamy z mieszkania zimę, a wraz
z nią wszelkie zło i choroby.
Topienie Judasza
Ważnym dniem Wielkiego Tygodnia jest Wielka Środa. Młodzież, zwłaszcza chłopcy, topili
tego dnia Judasza. Ze słomy
i starych ubrań robiono wielką kukłę, którą następnie wleczono na
łańcuchach po całej okolicy. Przy
drodze ustawiali się gapie, którzy
okładali kukłę kijami. Na koniec
wrzucano „zdrajcę” do stawu lub
bagienka. Wymierzanej w ten
sposób sprawiedliwości stawało
się zadość.

Wielkie grzechotanie
Kiedy milkły kościelne dzwony,
rozlegał się dźwięk kołatek. Obyczaj ten był okazją do urządzania
psot. Młodzież biegała po mieście
z grzechotkami, hałasując i strasząc przechodniów. Do dziś zachował się zwyczaj obdarowywania dzieci w Wielkim Tygodniu
grzechotkami.
Pogrzeb żuru
Ostatnie dwa dni postu były
wielkim przygotowaniem do
święta. W te dni robiono „pogrzeb
żuru” – potrawy spożywanej
przez cały post. Kiedy więc zbli-
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żał się czas radości i zabawy, sagany żuru wylewano na ziemię.
Wieszanie śledzia
W
równie
widowiskowy
sposób rozstawano się ze
śledziem – kolejnym symbolem
wielkiego
postu.
Z wielką radością i satysfakcją
„wieszano” go, czyli przybijano rybę
do drzewa. W ten sposób karano
śledzia za to, że przez sześć niedziel „wyganiał” z jadłospisu mięso.
Święconka
Wielka Sobota była dniem radosnego oczekiwania. Koniecznie należało tego dnia poświęcić
koszyczek (wielki kosz) z jedzeniem. Nie mogło w nim zabraknąć baranka (symbolu Chrystusa
Zmartwychwstałego), mięsa i wędlin (na znak, że kończy się post).
Święcono też chrzan – bo „gorycz
męki Pańskiej i śmierci została
zwyciężona przez słodycz zmartwychwstania”, masło – oznakę
dobrobytu – i jajka – symbol narodzenia. Święconkę jadło się
następnego dnia, po rezurekcji.
W Wielką Sobotę święcono też
wodę.
Specjalnie dla dziewcząt
Uwaga dziewczyny – jeżeli
w Wielką Sobotę obmyjecie twarz
w wodzie, w której gotowały się
jajka na święconkę, to znikną piegi i inne mankamenty urody!
Wielka Niedziela – dzień
radości
W Wielką Niedzielę poranny
huk petard i dźwięk dzwonów miał
obudzić śpiących w Tatrach rycerzy, poruszyć zatwardziałe serca
skąpców i złośliwych sąsiadów.
Po rezurekcji zasiadano do świątecznego śniadania. Najpierw
dzielono się jajkiem. Na stole nie
mogło zabraknąć baby wielkanocnej i dziada, czyli mazurka.
Lany poniedziałek
Lany poniedziałek, śmigus-dyngus, święto lejka – to zabawa, którą

wszyscy doskonale znamy. Oblewać można było wszystkich i wszędzie. Zmoczone tego dnia panny
miały większe szanse na zamążpójście. A jeśli któraś się obraziła
– to nieprędko znalazła męża. Wykupić się można było od oblewania
pisanką – stąd każda panna starała
się, by jej kraszanka była najpiękniejsza. Chłopak, wręczając tego
dnia pannie pisankę, dawał jej do
zrozumienia, że mu się podoba.
Szukanie zajączka
Wyrazem wielkanocnej radości
rodziny może być po zakończeniu
śniadania, wspólna zabawa –
zwana szukaniem zajączka, czyli
małej niespodzianki dla każdego.
Wielkanocne jajo
Jajo – króluje na wielkanocnym stole, jest symbolem życia
i odrodzenia. Tradycja pisanek
i dzielenia się święconym jajkiem
sięga daleko w przeszłość. Już
starożytni Persowie wiosną darowali swoim bliskim czerwono
barwione jaja. Zwyczaj ten przyjęli od nich Grecy i Rzymianie.
Rumuńskie przysłowie ludowe
mówi: „Jeśli my, chrześcijanie
zaprzestaniemy barwienia jaj na
czerwono, wówczas nastąpi koniec świata”. Czerwone pisanki
mają ponoć moc magiczną i odpędzają złe uroki, są symbolem
serca i miłości. Jajko jest formą
najbardziej doskonałą. Zawiera
wszystkie konieczne dla odżywienia organizmu składniki: białko, tłuszcz, sole mineralne i witaminy. Ma około 100 kalorii.
oprac. Agnieszka Kosierb
na podst. www.asksa.republika.pl
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JAK ZROBIĆ WIELKANOCNE PISANKI ?
Pięknie zdobione jaja – będące symbolem odradzającego się życia – od wieków zdobią polskie stoły podczas
świąt wielkanocnych. Nie powinno ich zabraknąć w koszyku ze święconką. Wprawdzie przez lata sposoby barwienia
i dekorowania jaj zmieniały się, ale tradycja pozostała.

zdejmowano zewnętrzną warstwę i wydobywano miękki rdzeń
rośliny nazywany duszą. Ową
duszą oklejano jajka używając
do tego specjalnego kleju domo-

Tak jest najprościej!
Najszybszą metodą barwienia
jajek jest zanurzanie ich w gorącej wodzie, w której rozpuszczony został barwnik. Intensywność
koloru zależy od tego, ile czasu
jajo jest zanurzone w kąpieli oraz
od koloru skorupki. Tą metodą
można również barwić tylko fragmenty skorupki, kładąc jajo w naczyniu wypełnionym taką ilością
rozpuszczonego barwnika, by
skorupka była w nim zanurzona
tylko do pewnego poziomu. Warto też pamiętać, że kolor możemy utrwalić, zanurzając jajka
w occie lub spryskując pisanki lakierem do włosów.
Barwniki z natury
Piękne kolory skorupek można uzyskać, stosując naturalne
barwniki roślinne. Świeżo wyciśnięty, lekko zakwaszony sok
z buraka barwi pisankę na różne odcienie różu i czerwieni, sok
z jagód – na fioletowo, wywar z suchych łusek cebuli – na wszystkie
odcienie cieplej żółci aż do rudawego brązu, zaś woda, w której
gotował się szczypiorek lub świeża zielona trawa – na zielono.
Woskowanie
Jeśli na czystą skorupkę naniesiemy wzór z roztopionego

wej roboty. Aby jajko było bardziej
kolorowe dekorowano je dodatkowo wełnianymi nitkami.
Malowanie lakierem do paznokci
W sklepach można kupić lakier do paznokci we wszystkich
niemal kolorach tęczy. Mając
do wyboru taką paletę barw,
nawet małe dziecko będzie mogło bez problemu namalować
na pisance żółtego kurczaczka, błękitne niebo czy zieloną
trawkę. Lakier należy nanosić
na skorupkę cienkim pędzelkiem, dołączonym do buteleczki
z lakierem. Uwaga: małe dzieci
nie lubią długo czekać na efekt
swojej pracy. Ucieszą się, jeśli
będą mogły użyć lakieru szybko
schnącego.
oprac. Agnieszka Kosierb
na podst. www.asksa.republika.pl

wosku, a następnie zanurzymy jajo w roztworze barwnika, to zabarwią się tylko odsłonięte
fragmenty
skorupki.
Części ukryte pod woskiem nie zmienią koloru. Po wyjęciu jajka
z kąpieli wystarczy zetrzeć wosk miękką ściereczką.
Koronkowe wzory
Zabarwione na intensywny kolor skorupki można
ozdobić misternymi wzorkami.
Metoda jest prosta: wystarczy szpilką lub ostro zakończonym nożem „wydrapać”
dowolne motywy. Uzyskany w ten sposób wzór jest
tak subtelny, że przypomina
delikatną koronkę. To metoda
dla wytrwałych.
Pisanki – oklejanki
Tę współczesną metodę zdobienia pisanek polecamy zwłaszcza dzieciom. Mogą one wyciąć
fantazyjne elementy z barwnego papieru, cienkiego materiału
o ciekawym wzorze lub kolorowej
samoprzylepnej folii, a potem nakleić je na skorupkę tak, jak podpowiada im wyobraźnia.
Z kolei na Kurpiach w Puszczy
Białej jajka ozdabiano sitowiem
i kolorową włóczką. Z sitowia
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Palma

- symbol zmartwychwstania
i nieśmiertelności duszy
Tradycje związane ze Świętami Wielkanocnymi
są głęboko zakorzenione w naszej kulturze. Nie
wyobrażamy sobie przeżywania tych wyjątkowych
dni bez konkretnych symboli. Należą do nich nie
tylko pisanki czy baranki, ale również palmy wielkanocne.
Obchody Wielkanocy rozpoczynają się już
w Niedzielę Palmową, a symbolem tego dnia jest
palma wielkanocna lub gałązka wierzby. W Polsce
zwyczaj święcenia palm pojawił się w średniowieczu. Od tego czasu palma wielkanocna stała się
nieodłącznym elementem chociażby świątecznej
dekoracji domu.
Tradycyjne palmy wielkanocne przygotowuje
się z gałązek wierzby, która symbolizuje odrodzenie i nieśmiertelność duszy. Dawniej ścinano je
już w środę popielcową i wstawiano do pojemnika
z wodą. Wszystko po to, by do Niedzieli Palmowej
zdążyły się zazielenić. Zwyczaj cięcia wiosną zieleniejących gałązek wziął się z wiary, że drzewo
może udzielać człowiekowi siły witalnej. Niektórzy
dekorowali je później wstążkami z bibuły, kolorowymi kwiatami, papierem, a nawet płótnem czy wełną.
Inni dokładali zielone gałązki bukszpanu, borówkę,
cis, wrzos czy widłak. Wykorzystywano również gałązki malin oraz porzeczek. Dołączano do nich także barwione na różne kolory kłosy zbóż i traw.

W Polsce do tej
pory istnieje tradycja własnoręcznego
wykonywania palmy wielkanocnej. Słyną z tego
szczególnie Kurpie i Podhale. W miejscowości Lipnica Murowana odbywają się konkursy na najpiękniejsza i najdłuższą palmę. Rekordzistki liczą nawet
kilka metrów wysokości!
Obecnie palmy są traktowane jako wielkanocne
ozdoby, jednak dawniej przypisywano im prawie magiczne właściwości. Palma wielkanocna miała chronić przed pożarem, klęskami żywiołowymi i zapewnić urodzaj gospodarstwom. Poświęconymi w kościele palmami kropiono domostwa, obejścia i bydło
w oborze. Zawieszona pod strzechą miała chronić
od złego, czarów, nieszczęścia i choroby, a przede
wszystkim – od ognia. Poświęcone palmy przechowywano z szacunkiem do następnej Wielkanocy.
Połknięcie poświęconej bazi pomagało uniknąć
bólu gardła, a suszone rośliny z palmy wielkanocnej
dodawano do leczniczych naparów.
Od wieków palmy spalało się w Wielką Sobotę,
a popiół przechowywało do kolejnego Popielca. Tegoroczna palma w przyszłym roku posłuży do posypywania głów wiernych popiołem.
oprac. Agnieszka Kosierb

„Zmartwychwstał już Chrystus,
Pan mój i nadzieja”
Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy,
Pracownicy Oświaty
Zbliża się czas Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
które pozwalają nam znowu doświadczyć prawdy o mocy Bożej Miłości
i zwycięstwie życia nad śmiercią.
Z tej okazji życzę Państwu,
aby ta świadomość była źródłem radosnego przeżywania Świąt Wielkiej Nocy
w gronie rodziny i przyjaciół.
Niech napełni nasze serca wiarą, pokojem i nadzieją,
abyśmy zyskali nowe siły do pokonywania codziennych trudności
i z ufnością patrzyli w przyszłość.
Z serdecznymi pozdrowieniami
w imieniu własnym oraz RSOiW NSZZ „Solidarność”
Teresa Misiuk
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Z K O M I S J I KRAJOWEJ
Zwalniają matki
wracające po urlopach
macierzyńskich
W 2013 r., w okresie do pół roku od powrotu
z urlopu macierzyńskiego, zwolniono ponad 4 proc.
kobiet – wynika z informacji podanych przez Iwonę
Hickiewicz, główną inspektor pracy.
Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła kontrolę w 581 firmach. Odsetek zwalnianych z pracy
w ciągu pół roku od powrotu z urlopu rodzicielskiego
(macierzyńskiego lub ojcowskiego) w 2012 r. wśród
kobiet wyniósł 5,7 proc., a dla mężczyzn 12,6 proc.
W 2013 r. był on niższy i wyniósł 4,3 proc. dla kobiet
i 10,2 proc. dla mężczyzn – podała Hickiewicz.
Wysoki odsetek mężczyzn wynika z ich małej
liczebnie grupy w skontrolowanych przez PIP firmach. W 2012 r. było to 39 mężczyzn wracających
po urlopie ojcowskim, z czego zwolniono czterech,
a w 2013 r. 87 ojców, z których zwolniono 11. Spośród 875 kobiet w 2012 r. w kontrolowanych firmach
zwolniono 50. W 2013 r. z 785 matek zwolniono 34
kobiety.
Jak wynika z kontroli PIP, w tych przypadkach
najczęściej rozwiązywano umowy na mocy porozumienia stron, nie przedłużano umów zawartych na
czas określony albo rozwiązywano je za wypowiedzeniem ze strony pracodawcy z zachowaniem okresu wypowiedzenia. W 8 proc. skontrolowanych firm
stwierdzono nieudzielanie pracownikom dodatkowego urlopu na dziecko do 14. roku życia.
www.solidarnosc.org

Oskładkować umowy
śmieciowe
Wszystkie typy umów powinny dawać identyczną ochronę socjalną i być identycznie obciążone składkami – stwierdził Angel Gurria, sekretarz generalny OECD w podsumowaniu Przeglądu Gospodarczego Polski. Organizacja zarekomendowała ograniczanie czasu obowiązywania umów
na czas określony tak, by w Polsce funkcjonowało więcej
umów bezterminowych.
OECD wskazuje również na wysokie bezrobocie, istniejące podziały na polskim rynku pracy i funkcjonowanie na
nim wielu typów umów dotyczących świadczenia pracy, np.
cywilno-prawnych.
Raport, jako mocno niewykorzystane zasoby na rynku pracy, wskazuje na kobiety i osoby starsze, wśród których odsetki
pracujących są stosunkowo niskie. W przypadku osób starszych zdaniem Angela Guarria jedną z przyczyn jest np. zakaz
zwalniania pracowników na 5 lat przed emeryturą, co skutkuje
niechęcią pracodawców do zatrudniania takich osób.
Celem OECD jest wspieranie państw członkowskich
w osiągnięciu jak najwyższego poziomu wzrostu gospodarczego i stopy życiowej obywateli. Do dorobku prawnego
OECD należą umowy i kodeksy postępowania np. Liberalizacji Przepływów Kapitałowych i Bieżących Operacji Niewidocznych oraz zalecenia, rezolucje i deklaracje
– instrumenty nieformalnego nacisku. Oprócz tego OECD
wypracowuje „reguły gry” w międzynarodowych stosunkach gospodarczych, tzn. opracowuje i wprowadza w życie
wspólne zasady (wytyczne) i normy działania (standardy)
w poszczególnych dziedzinach gospodarki. OECD zajmuje
się też pomocą dla najbiedniejszych państw.
www.solidarnosc.org.pl

„Srebro” dla przewodniczącej oświatowej „Solidarności”
W sobotę, 8 marca, poznaliśmy wyniki plebiscytu na Lubliniankę
Roku 2013. Z dumą usłyszeliśmy, że zaszczytne, drugie miejsce,
przypadło w udziale Teresie Misiuk, przewodniczącej Regionalnej
Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” oraz wiceprzewodniczącej Sekcji Krajowej Oświaty.
Lublinianka Roku wybierana jest wspólnie z Czytelnikami Kuriera
Lubelskiego – z przerwami – od 42 lat. To już 25. edycja plebiscytu.
Jak co roku głosujący nie mieli prostego zadania – dziesiątka kandydatek to wybitne postacie, kobiety aktywne, mądre i twórcze.
– Nasz plebiscyt to tylko pretekst do pokazania, że w naszym
mieście jest wiele wspaniałych pań, które odnoszą sukcesy – mówił
podczas sobotniej uroczystości Dariusz Kotlarz, redaktor naczelny
Kuriera Lubelskiego.
Laureatkom gratulujemy, a naszej Pani Przewodniczącej życzymy jeszcze wielu sukcesów!
Red.
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Dział Rozwoju w akcji!
W ostatnim czasie Dział Rozwoju Związku aktywnie uczestniczył w wyborach organizacji związkowych na kadencję 2014-2018. Przy tej okazji, na
spotkaniach sprawozdawczo-wyborczych organizatorzy propagowali idee rozwoju związku. Mówili
o potrzebie budowania silnych struktur związkowych, rozwijaniu istniejących organizacji oraz pozyskiwaniu nowych członków podczas bezpośrednich
kontaktów ze współpracownikami.
Z naszego doświadczenia wynika, że najważniejsza jest rozmowa, wysłuchanie drugiej osoby
i konkretna pomoc, bo właśnie takie postępowanie
może zaprocentować pozyskaniem nowego związkowca.

Przewodniczący
lubelskiego PKS-u
wrócił do pracy!
Leszek Rudziński, przewodniczący „Solidarności” z lubelskiego PKS-u 24 marca br. wrócił do pracy. Na mocy porozumienia podpisanego 21 marca
br., zwolniony dyscyplinarnie związkowiec, został
przywrócony na zajmowane uprzednio stanowisko
pracy. Ponadto otrzyma odszkodowanie za miesiące, kiedy pozostawał bez pracy.
W obronie pana
Leszka od grudnia ubiegłego roku
protestowała lubelska „Solidarność”,
gdyż jego zwolnienie było niezgodne
z prawem, co potwierdziła Państwowa Inspekcja Pracy. Potrzeba było
czterech miesięcy,
by władze spółki
Lubelskie Linie Autobusowe przyznały się do błędu i przywróciły pana Leszka do pracy.
Podpisane porozumienie jest ugodą pozasądową,
miedzy związkowcem a firmą. Przez cały czas trwania negocjacji z LLA Leszka Rudzińskiego reprezentował prawnik z Działu Prawnego Zarządu Regionu,
mec. Grzegorz Trejgel.
Na prośbę pana Leszka Rudzińskiego serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspierali go
w ciągu tych trudnych czterech miesięcy.
Agnieszka Kosierb
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Rozwój

Związku

W ramach prowadzonych akcji i spotkań zainspirowanych przez niektóre organizacje, Dział Rozwoju Związku pozyskał nowych członków w takich firmach jak: Karpacka Spółka Gazownictwa, Wofam,
Firma Cukiernicza „Solidarność” oraz w oświacie
i bankowości. Udało nam się również odbudować
organizacje, które straciłyby uprawnienia negocjacyjne.
Rozpoczęliśmy także planowanie nowych projektów w oddziale tomaszowskim i biłgorajskim we
współpracy z tamtejszymi działaczami związkowymi oraz przedstawicielem Komisji Krajowej Ireneuszem Pszczołą.
Edyta Bąk, organizator związkowy

Zbliża się WZDR
sprawozdawczo-wyborcze
Trwają wybory na nową kadencję. Przypominamy, że:
• W terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2014 r.
odbywają się wybory władz regionów i delegatów
na Krajowy Zjazd Delegatów.
• W terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2014r.
odbywają się wybory władz regionalnych sekcji
branżowych i problemowych; władz regionalnych sekretariatów branżowych; delegatów do
kongresu regionalnego sekretariatu branżowego oraz delegatów na walne zebranie delegatów krajowej sekcji branżowej.
• W terminie od 1 kwietnia do 31 maja 2014 r.
odbywają się wybory władz krajowych sekcji
branżowych i problemowych i delegatów do
kongresu krajowego sekretariatu branżowego.
• W terminie od 1 maja do 30 czerwca 2014 r.
odbywają się wybory władz krajowych sekretariatów branżowych i władz Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.
Prosimy o jak najszybsze dostarczenie dokumentów z wyborów podstawowych organizacji
związkowych, których termin upłynął 31 marca, gdyż w terminie do 28 kwietnia należy przeprowadzić wybory delegatów na WZD Regionu
w okręgach łączonych i zarejestrować wybranych
delegatów w Regionalnej Komisji Wyborczej.
Jednocześnie informujemy, że:

Walne Zebranie Delegatów Regionu
Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”
odbędzie się w dniach 25-26 czerwca 2014 r.
w Świdniku, w „Lachówce”.

Red.
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XXII Międzynarodowy Bieg Solidarności
„Lubelski Lipiec 1980”
7 czerwca 2014 r.

2 PÓŁMARATON
SOLIDARNOŚCI
Start – Świdnik, Port Lotniczy
Lublin, godz. 12:00; meta – stadion
MKS Start Lublin
Zgłoszenia już trwają! Zapisy za
pośrednictwem formularza na stronie www.polmaratonsolidarnosci.pl
oraz na portalu www.datasport.pl
Zgłoszenie do 30 kwietnia br.
– opłata 30 zł, zgłoszenie do 31
maja br. – opłata 50 zł, zgłoszenie
6 i 7 czerwca (w biurze zawodów)
– 70 zł.
Oprócz klasyfikacji generalnej
i wiekowej, zostaną wyłonieni zwycięzcy w kategoriach: Mistrzostwa
Województwa Lubelskiego, Mistrzostwa NSZZ „Solidarność”, Mistrzostwa Drużynowe Szkół Wyższych oraz Mistrzostwa Drużynowe
Służb Mundurowych.
W klasyfikacji generalnej nagrody pieniężne za zajęcie miejsc I-V.
W pozostałych kategoriach nagrody
rzeczowe.
Startować w biegu mogą osoby
pełnoletnie, cieszące się dobrym
zdrowiem.
Więcej informacji na stronie
www.polmaratonsolidarnosci.pl

BIEGI ULICAMI LUBLINA
W Lublinie chętni będą mieli do
pokonania dystans 2,5 km. Na start
zapraszamy VIP-ów, studentów wyższych uczelni oraz uczniów szkół
ponadgimnazjalnych,
gimnazjów
i szkół podstawowych z klas 4-6.
Wszyscy zawodnicy startują
z pl. Łokietka, sprzed siedziby Zarządu Regionu Środkowowschodniego
NSZZ „Solidarność”. Meta zlokalizowana jest na stadionie MKS Start,
przy al. Zygmuntowskich.
Pierwszy z biegów rusza o godz.
9:30, ostatni o 10:55.
Zgłoszenia będą przyjmowane
w biurze zawodów od 5 do 31 maja
2014 r.
Dla studentów i młodzieży przewidziane są nagrody rzeczowe.
Najmłodsi będą mogli spróbować
swoich sił w biegach na bieżni Stadionu MKS Start w Biegu Krasnali,
Biegu Młodzików i Biegu Niepełnosprawnych Przedszkolaków.

Do Biegu Krasnali zapraszamy
dzieci z roczników 2007-2010, start
od godz. 11:15, zapisy na płycie stadionu od godz. 10:00.
W Biegu Młodzików wystartują uczniowie szkół podstawowych
z klas 1-3, start od godz. 11:45, zapisy
grupowe w biurze zawodów od 5 do
31 maja br. a zapisy indywidualne
na płycie stadionu od godz. 10:00.
Biegi na płycie stadionu zakończy Bieg Niepełnosprawnych Przedszkolaków. Zapisy bezpośrednio
na płycie stadionu od godz. 10:00.
W biegach przewidziane są nagrody rzeczowe.
Więcej informacji na stronie
www.solidarnosc.org.pl/lublin w zakładce Bieg Solidarności

Biuro zawodów czynne od 5 do 31 maja 2014 r.
Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”
Lublin, ul. Królewska 3, II piętro, pok. 21
tel. 81/5320811 wew. 41, fax. 81/5323301
e-mail: bieg.lublin@solidarnosc.org.pl

IV Rodzinny Rajd Rowerowy

Lublin z Rodziną – Rowerem bezpiecznie do celu

18 maja 2014 r.

Po raz czwarty zapraszamy amatorów jednośladów do udziału
w rajdzie rowerowym „Lublin z Rodziną”.
Kolumna rowerzystów wyruszy o godz. 12 z placu Litewskiego,
by po wspólnej przejażdżce wymienić się wrażeniami na mecie
w Ośrodku „Słoneczny Wrotków” nad Zalewem Zemborzyckim.
Gwarantujemy, że każdy znajdzie coś dla siebie. W zależności
od wyboru trasy na rowerzystów będą czekały odcinki dla bardziej
doświadczonych zawodników, wymagające umiejętności poruszanie
się w terenie i orientacji co do zmiennego ukształtowania podłoża
oraz takie, którymi przejażdżka będzie prawdziwym relaksem.
A po pełnej wrażeń rowerowej wyprawie, od godziny 14.00, w cieniu szumiących drzew, odpoczniemy na festynie rodzinnym w Ośrodku „Słoneczny Wrotków” nad Zalewem Zemborzyckim.
Red.
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Z K O M I S J I KRAJOWEJ
Apel Waldemara Bartosza przewodniczącego ZR Świętokrzyskiego w sprawie
zwolnionego przewodniczącego KZ NSZZ Solidarność w Prema SA
Uprzejmie proszę o przesyłanie protestów na
ręce Prezesa Zarządu CPP „PREMA” SA w Kielcach – Grzegorza Wysockiego, który w dniu 17
marca br. wręczył wypowiedzenie umowy o pracę
z przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” – kolegą Robertem Kułagą. Działanie to
ma charakter szykan i ma miejsce w czasie negocjacji zakładowego układu zbiorowego pracy.
Adresy odbiorców:
• CPP „PREMA” SA – fax 41 361-95-24, mail:
sekretariat@prema.pl

Okiem
związkowca
Od pewnego czasu w opinii
publicznej wiele słyszy się na temat gender, czyli lewicowej ideologii promującej, pod pozorem
równości płci, różnego rodzaju
dewiacje seksualne, odrzucające tradycyjne wartości i role społeczne oraz wynikający z nich
model rodziny. Na szczęście
powstało konkretne narzędzie
do walki z tą szkodliwą ideologią
w szkołach. Jest nim ogólnopolski program ,,Szkoła Przyjazna
Rodzinie’’.
Jego celem jest wprowadzenie do jak największej ilości placówek oświatowych prorodzinnych programów edukacyjnych,
promujących małżeństwo jako
związek kobiety i mężczyzny
oraz wychowanie do miłości,
wierności,
odpowiedzialności
i w szacunku do życia. Projekt
zawiera również wytyczne do
prowadzenia profilaktyki uzależnień i walki z patologiami życia
społecznego.
Szkoła biorąca udział w programie będzie otrzymywać fachową pomoc specjalistów oraz
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•

Ministerstwo Skarbu Państwa – mail: minister@
msp.gov.pl
• Region Świętokrzyski NSZZ „Solidarność” –
mail: solidarnosc@home.pl
Prezes spółki rozwiązał umowę o pracę z przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w firmie. Zrobił to w czasie toczących się
między zarządem spółki a związkami zawodowymi
negocjacji nad Zakładowym Układem Zbiorowym
Pracy.
www.solidarnosc.org.pl

Stop dla gender –
certyfikat ,,Szkoła
Przyjazna Rodzinie’’
gotowe programy edukacyjne
do wykorzystana przez nauczycieli i wychowawców w trakcje
pracy z uczniami. Placówkom,
które będą realizowały ten program zostanie nadany certyfikat
„Szkoła Przyjazna Rodzinie”.
Decyzję o jego przyznaniu podejmuje Centrum Wspierania
Inicjatyw dla Życia i Rodziny,
którego prezesem jest Jacek
Sapa, natomiast patronat nad tą
inicjatywą objął ks. abp Henryk
Hoser, ordynariusz warszawskopraski.
Posiadanie przez szkołę takiego certyfikatu będzie ważną
informacją dla rodziców o tym,
że jest to placówka, w której
dzieci i młodzież wychowywane są w oparciu o tradycyjne
wartości. Ma to również budzić
zaufanie rodziców do szkoły,
w czasach gdy różnorakie organizacje próbują przemycić na jej
teren szkodliwe treści np. pod
pozorem promocji tolerancji czy
zdrowia, zachęcają do wczesnej
inicjacji seksualnej lub kwestionują znaczenie tradycyjnej ro-

dziny. Rodzice, dzięki certyfikatowi, mają być pewni, że ich
dziecko spędzając większość
swojego czasu w szkole, będzie
dobrze uczone i wychowywane
do podjęcia odpowiedzialności
za swoją rodzinę i Ojczyznę,
a nie deprawowane przez szkodliwe ideologie.
Pierwsze certyfikaty zostały
już nadane. W Dzień Świętości
Życia, obchodzony 25 marca,
otrzymało je 20 szkół z powiatu
wołomińskiego w województwie
mazowieckim.
Organizatorzy
podkreślają, że program cieszy
się sporym zainteresowaniem
szkół z całego kraju, dlatego
trwają już pracę nad ustaleniem
zasad jego wdrażania w placówkach oświatowych z innych powiatów. Z niecierpliwością czekamy, aż program dotrze na Lubelszczyznę.
oprac. Monika Smolak
Źródło informacji: S. Jagodziński, Szkoły wolne od gender, w:
,,Nasz Dziennik’’, 26.03.2014,
wyd. elektroniczne.
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III Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych

Polska przede wszystkim
Już po raz trzeci Lublin gościł laureatów Ogólnopolskiego
Konkursu Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych. 31 marca br., w Trybunale Koronnym, nagrody i wyróżnienia odebrali ci, których
prace jury oceniło jako najlepsze.
Konkurs skierowany był do
uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w III kategoriach –
pracy literackiej, pracy plastycznej
i prezentacji multimedialnej.

placówek edukacyjnych w całej
Polsce i w tej chwili do konkursu
stają setki uczniów. Warto podkreślić, że wśród laureatów byli
przedstawiciele ze Szczecina,
Malborka, Warszawy, Radomia,
Rzeszowa, Środy Śląskiej i wielu innych miast
na terenie całego
kraju. Nie zabrakło
oczywiście
uczniów z Lublina i Lubelszczyzny,
którzy
stanowili liczne
grono nagrodzonych i wyróżnionych we wszystkich kategoriach.
Jak co roku,
na uroczystym

Inicjatywa, by w formie
współzawodnictwa upamiętnić bohaterów, pojawiła się w jednej z lubelskich
szkół. Bardzo szybko zyskała
zainteresowanie

Tradycyjnie
już konkurs honorowym patronatem
objęła
Sekcja Krajowa
Oświaty
i Wychowania
NSZZ „Solidarność”, którą na
uroczystości
reprezentowała
wiceprzewodnicząca, Teresa
Misiuk.
Nie zabrakło także okolicznościowych
wystąpień, miedzy innymi wiceministra edukacji, Tadeusza Sławeckiego, który podkreślał, jak
ważne jest zaangażowanie w nauczanie historii.
Krótką część artystyczną,
oddającą hołd żołnierzom wyklętym, przygotowała młodzież
z IV Liceum Ogólnokształcącego
w Lublinie.
Agnieszka Kosierb

podsumowaniu
konkursu pojawili
się także sami bohaterowie – kombatanci, którzy ze
wzruszeniem dziękowali młodzieży
za wkład w odkłamywanie historii,
a na zakończenie
odśpiewali „Hymn
Zaporczyków”.
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Święty papież
Polak
Mija właśnie 9 lat od śmierci bł. Jana Pawła II. Już za kilka dni będziemy przeżywać wyniesienie do grona świętych
naszego Rodaka. Przypominamy więc kilka faktów z życia
wielkiego Polaka:
• Pontyfikat Jana Pawła II trwał 26 lat, 5 miesięcy i 17 dni.
To stawia go na trzecim miejscu wśród papieży o najdłuższym okresie sprawowania władzy w kościele. Na pierwszym miejscu znalazł się Piotr Apostoł (uznany przez Kościół Katolicki za pierwszego papieża), którego pontyfikat
trwał około 37 lat (od ok. 30 r. – do 67 r.). Natomiast na
drugim miejscu znalazł się Pius IX, którego pontyfikat wynosi 31 lat, 7 miesięcy i 21 dni (od 16 czerwca 1846 r. – do
7 lutego 1878 r.).
• Biegle władał 7 językami. Były to: włoski, hiszpański, angielski, łacina, francuski, niemiecki i rosyjski.
• Dzienny przegląd wiadomości z całego świata przygotowywał dla Ojca Świętego zespół księży pracujących
w watykańskim Sekretariacie Stanu. Każdego ranka
czytali oni około 30 dzienników z Włoch i innych krajów,
wybierali artykuły i pisali z nich krótkie streszczenia. Tak
przygotowany raport liczył około 20 stron i składany był papieżowi każdego ranka o godzinie dziesiątej.
• Są dwa źródła, które podają informacje o ostatnich słowach Jana Pawła II. Jedno twierdzi, że było
to „Amen” – tuż przed śmiercią, drugie natomiast mówi, że papież około godziny 15:30 wypowiedział
słowa „Pozwólcie mi iść do domu Ojca”, po czym zapadł w śpiączkę.
• Był pierwszym papieżem, który przekroczył próg synagogi w 1986 r.
• Miał zwyczaj całowania ziemi kraju, do którego przybywał z pielgrzymką.
• W każdą podróż zagraniczną zabierał z sobą pojemniki ze swoją własną krwią. Działo się tak, ponieważ miał bardzo rzadką grupę krwi, a w sytuacji krytycznej urzędnicy Watykanu nie chcieli polegać na
zagranicznych bankach krwi.
• Napisał 4 książki: „Przekroczyć próg nadziei”, „Dar i tajemnica”, „Jan Paweł II – Autobiografia”, „Tryptyk
rzymski”.
• Uprawiał – jako pierwszy papież w historii – alpinizm, narciarstwo, kajakarstwo i pływanie.
• Zmarł 2 kwietnia 2005 roku, o godzinie 21:17.
oprac. red.

Czy wiecie, że ...
W Niedzielę Palmową, zwaną w Bułgarii Cwetnicą,
imieniny obchodzą wszyscy, którzy noszą imiona kwiatów. W języku bułgarskim takich imion jest sporo – Kalina, Zdrawko, Margarita, Iglika, Iwa, Cwetan. Tego dnia
domy są otwarte, a goście przynoszą wiosenne kwiaty.
***
Niemcy kochają pisanki. Pewne małżeństwo z Kalkheim w Hesji ustawiło na swej posesji 1111 pisanek
i 55 zajączków wielkanocnych. Natomiast kierownictwo
największego domu handlowego przy Placu Poczdamskim w Berlinie ustawiło na parterze kilkanaście gigantycznych pisanek malowanych przez niemieckich i zagranicznych artystów. Jest wśród nich pisanka z polskim
napisem „Wielkanoc”.

Str. 10

W Bułgarii, w dniu św. Łazara, który wypada w sobotę poprzedzającą Niedzielę Palmową, dziewczyny ubrane
w nowe stroje, z charakterystycznymi ozdobami na głowie, wrzucają do rzeki wianuszki z gałązek wierzbowych.
Ta dziewczyna, której wianuszek płynie najszybciej, jest
obwołana „kumą” i zaprasza swe koleżanki do domu na
wielkanocną ucztę. Dawniej wierzono, że „kuma” ma największe szanse na zamążpójście w najbliższym roku, teraz
- że po prostu będzie się jej dobrze powodzić.
***
„Glad Pask!”, czyli „Wesołej Wielkanocy!” mówią
małe „czarownice”, które podczas świąt składają domowe wizyty Szwedom. Czarownice mają od 5 do 11 lat,
noszą chustki na głowach, długie suknie, a na buziach
mają wymalowane piegi. Za życzenia dostają słodycze
lub drobne pieniądze.
grajamo5.pl.tl
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Czy wiecie, że ...
Takich Grobów Pańskich, jak u nas, nie ma nigdzie
w Europie.
Tradycja budowania wystawnych grobów przywędrowała do Polski w XVI wieku, ale dopiero w czasach
kontrreformacji i baroku rozwinęła się na dobre. Odtąd
chodziło przede wszystkim o to by grób był zjawiskowy,
by rzucił gawiedź na kolana i zmusił do ważnych przemyśleń. Aby osiągnąć ten efekt, chwytano się różnych
sposobów. XVII-wieczny podróżnik opisuje grób w warszawskim kościele Jezuitów, składający się z „pałaszów
i innej broni prawdziwej”. Z kolei w pismach Jędrzeja
Kitowicza można przeczytać opis grobu, na którym „lwy
błyskały oczami szklannymi (…) wachlowały jęzorami
z paszczęk wywieszonymi”. Bardzo popularnymi elementami wystroju były ruchome figury, klatki ze śpiewającymi ptaszkami, a nawet... pozytywki.
Zgodnie z polską tradycją każdego grobu powinna
pilnować straż. I to nie byle jaka! Paradne mundury,
orientalne stylizacje, fantazyjne czapki, a nawet sztuczne
brody - lista rekwizytów jest długa i zmienia się w zależności od regionu. Za panowania dynastii Saskiej stołecznych grobów pilnowała gwardia honorowa królowej
do spółki z oddziałami artylerii konnej. W XIX wieku
na wsiach i w miasteczkach do paradnych mundurów zaczęto dodawać elementy fantazyjne.
www.werandacountry.pl
Wyrazy współczucia i żalu
Marianowi Królowi
Przewodniczącemu
Zarządu Regionu Środkowowschodniego
NSZZ „Solidarność”
z powodu śmierci

Panu Marianowi Królowi
Przewodniczącemu
Zarządu Regionu Środkowowschodniego
NSZZ „Solidarność” w Lublinie
wyrazy głębokiego współczucia i żalu
wraz ze słowami wsparcia w trudnych chwilach
po stracie
ŻONY
składa
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”
Pracowników Poradni i Placówek Oświatowych
w Lublinie

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia
Marianowi Królowi
Przewodniczącemu
Regionu Środkowowschodniego
NSZZ „Solidarność”
z powodu śmierci
ŻONY
składają związkowcy
z Zakładu Gazowniczego w Lublinie

Najszczersze wyrazy współczucia
Marianowi Królowi
Przewodniczącemu Zarządu Regionu
Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”
z powodu śmierci
ŻONY
składa
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”
Pracowników Poczty w Zamościu

ŻONY
składa
NSZZ „Solidarność” Oddziału Lubartów

Serdeczne wyrazy współczucia
Marianowi Królowi
Przewodniczącemu
Zarządu Regionu Środkowowschodniego
NSZZ „Solidarność”
z powodu śmierci

Marianowi Królowi
Przewodniczącemu Zarządu Regionu
Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”
składamy wyrazy najgłębszego współczucia
oraz łączymy się w bólu
z powodu śmierci

ŻONY
składa
NSZZ „Solidarność” Oddziału Zamość
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ŻONY
Koleżanki i Koledzy
z Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia
NSZZ „Solidarność”

Str. 11

Marianowi Królowi,
Przewodniczącemu Zarządu Regionu
Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”,
wyrazy żalu i współczucia
z powodu śmierci
ŻONY
składa
Zarząd Regionu Środkowowschodniego
NSZZ „Solidarność”

Wyrazy głębokiego współczucia i solidarności
w trudnych chwilach po śmierci
ŻONY
Marianowi Królowi,
Przewodniczącemu Zarządu Regionu
Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”,
składają Koleżanki i Koledzy
z Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność”

Łącząc się w żałobie i smutku
po śmierci
ŻONY
chcielibyśmy złożyć kondolencje
i wyrazy współczucia
Marianowi Królowi
Przewodniczącemu Zarządu Regionu
Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”
– Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”
przy WSK PZL Świdnik Agusta Westland

Wyrazy głębokiego współczucia
Marii Nizioł
z powodu śmierci

Serdeczne wyrazy żalu i współczucia
Marianowi Królowi,
Przewodniczącemu Zarządu Regionu
Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”,
z powodu śmierci
ŻONY
składają pracownicy
Zarządu Regionu Środkowowschodniego
NSZZ „Solidarność”
Wyrazy żalu i współczucia
Marianowi Królowi
Przewodniczącemu Zarządu Regionu
Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”,
z powodu śmierci
ŻONY
składa
Międzyzakładowa Komisja Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” przy Zarządzie Regionu
Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
ŻONY
Panu Marianowi Królowi
składa
Międzyzakładowa Komisja NSZZ „Solidarność”
przy Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim
Serdeczne wyrazy żalu
Stanisławowi Koperowi
z powodu śmierci
MAMY
składa
Zarząd Regionu Środkowowschodniego
NSZZ „Solidarność”
Serdeczne wyrazy żalu i współczucia
Stanisławowi Koperowi
z powodu śmierci

TATY
składają Koleżanki i Koledzy
z NSZZ „Solidarność” Oddziału Tomaszów Lubelski

MAMY
składają Koleżanki i Koledzy
z NSZZ „Solidarność” Oddziału Tomaszów Lubelski
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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. Okładka – kompozycja własna redakcji.
Druk: Drukarnia SAMPOL, Lublin, ul. Piekarska 8, tel. 444-12-28, fax 444-12-29. Nakład – 2000 egz.
Redakcja: Agnieszka Kosierb (redaktor), Renata Lesicka (łamanie).
Władysław Stefan Grzyb – społeczny kolporter. Redakcja zastrzega sobie prawo opracowywania wszystkich tekstów (adiustacja, skróty, zmiana tytułów itp.).
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