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„Solidarność” w Warszawie
30 czerwca br. ulicami Warszawy przeszło ponad 60 tysięcy manifestantów z całej Polski. Była to kontynuacja protestów, które miały miejsce w maju, we wszystkich miastach wojewódzkich Polski.
Protestujący domagali się, między innymi,
podniesienia płacy minimalnej, czasowego
obniżenia akcyzy na paliwo czy też zwiększenia dostępności do pomocy społecznej dla
najuboższych.
Delegację związkowców przyjęli premier
Donald Tusk i minister Michał Boni. Przewodniczący NSZZ „Solidarność”, Piotr Duda, złożył na ręce szefa rządu petycję z postulatami manifestujących. „Premier zaproponował
utworzenie wspólnych zespołów, które zaczną
pracować nad niektórymi z naszych postulatów. To dobry znak. Nasza manifestacja nie
pójdzie na marne” - powiedział po spotkaniu
przewodniczący KK „S”.

Podczas tak ważnego wydarzenia nie mogło
oczywiście zabraknąć przedstawicieli Regionu
Środkowowschodniego. Lubelszczyznę reprezentowało około 1000 związkowców z przewodniczącym, Marianem Królem, na czele.
Manifestanci wyruszyli z Lublina, Puław,
Świdnika, Kraśnika, Zamościa, Tomaszowa
Lub., Biłgoraja i wielu innych miast i miejscowości Lubelszczyzny, by upomnieć się
o swoje podstawowe prawa, jakimi są godne
życie i godna praca. Protestujący spotkali się
z innymi związkowcami na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Tam uczestniczyli w koncercie Pawła Kukiza. Przed wymarszem na ulice
Warszawy głos zabrali działacze związkowi
z Polski i zagranicy. Między innymi przewodniczący KK Piotr Duda podkreślał: „Odegraliśmy
w Polsce i Europie ważną rolę, a dzisiaj znowu musimy upominać się o sprawy społeczne.
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Tu obok jest krzyż, tutaj w 2003 roku Ojciec
Święty mówił do „Solidarności”, że rządzący się zmieniają, a zwykłym ludziom zawsze
trzeba pomagać i muszą to robić związki zawodowe. W ostatnich dniach przeżywaliśmy
rocznice poznańskiego czerwca, rocznice Radomia, Ursusa i Płocka. Władza nie wyciągnęła żadnych wniosków z tamtych wydarzeń.
Wtedy nie chciała rozmawiać z robotnikami
i dzisiaj, mimo, że to inna władza – też nie
chce rozmawiać ze związkami zawodowymi”.
Po części oficjalnej kolumna manifestujących wyruszyła pod Sejm, a następnie pod
Kancelarię Premiera, by osobiście poinformować szefa rządu o niezadowoleniu obywateli.
Po zakończeniu protestu związkowcy udali
się do autokarów, by z nadzieją na lepsze jutro powrócić do swoich domów.
Agnieszka Kosierb
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Manifestacja
w fotoobiektywie
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31. rocznica Lubelskiego Lipca 1980
8 lipca
Uroczystości lipcowe w Świdniku
Od złożenia kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym wybuch strajków na terenie PZL
Świdnik rozpoczęły się obchody 31 rocznicy „Lubelskiego Lipca”. O godzinie 10 oficjalne delegacje
upamiętniły
wydarzenie,
które zapoczątkowało
Polską drogę
do wolności.
Przy akompaniamencie
Helicopters
Brass Orchestra odśpiewano hymn
narodowy.

W uroczystości wzięli udział członkowie Prezydium ZR Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” z przewodniczącym Marianem Królem,
uczestnicy tamtych lipcowych wydarzeń, represjonowani w Stanie Wojennym, przedstawiciele
Urzędu Marszałkowskiego, Instytutu
Pamięci Narodowej, posłowie Prawa
i Sprawiedliwości,
Burmistrz
oraz
radni Świdnika, a także
Międzyzakładowa Organizacja NSZZ
„S” przy WSK
PZL Świdnik
S.A.
Mateusz
Lech
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31. rocznica Lubelskiego Lipca 1980
10 lipca
Zaczęło się w Świdniku…
Mieszkańcy Lubelszczyzny uczcili 31. rocznicę strajków w naszym regionie. 10 lipca br.
w Świdniku odbyły się uroczystości rocznicowe
pod honorowym patronatem przewodniczącego „Solidarności” Piotra
Dudy
oraz
prezydenta
RP Bronisława
Komorowskiego.
Obchody
rozpoczęła uroczysta
mszy
św.
w
kościele
NMP
Matki Kościoła.
Dźwięki orkiestry wprowadziły do wnętrza świątyni licznie zgromadzone poczty sztandarowe.
Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił
ks. biskup Ryszard Karpiński, który podkreślał
znaczenie istnienia „Solidarności” w dzisiejszym świecie. Po wspólnej modlitwie nastąpiło
poświecenie
i odsłonięcie
dzwonnicy
pod „Dzwon
Wo l n o ś c i ”.
Uroczystość
uświetnił
swoim występem Jan
Kondrak,
wykonując
pieśń
„Dzwon Wolności”.
Następnie zebrani,
przy dźwiękach orkiestry, przeszli pod pomnik „Świdnickich spacerów”, by tam złożyć kwiaty. Wśród delegacji
pojawili się parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych i związkowych oraz
członkowie organizacji i stowarzyszeń.
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Oficjalną cześć obchodów rozpoczął przewodniczący Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”, Marian Król,
który serdecznie powitał wszystkich uczestni-

ków uroczystości. Wśród zaproszonych gości
pojawił się Henryk Wujec, przedstawiciel prezydenta RP, lubelscy parlamentarzyści i saDokończenie na str. 6
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31. rocznica Lubelskiego Lipca 1980
10 lipca
Dokończenie ze str. 5

morządowcy z prezydentem Lublina, Krzysztofem Żukiem oraz władze związkowe reprezentowane przez zastępcę przewodniczącego
KK, Tadeusza Majchrowicza.

Centralnym punktem obchodów było wręczenie medali i odznaczeń zasłużonym dla
walki o wolność i demokrację. Działacze niepodległościowi odebrali wyróżnienia przyznaMinister Wujec odczytał list prezydenta
RP do uczestników uroczystości, w którym czytamy miedzy innymi: „… za to, że
uczynili Państwo pierwszy krok, za to, że
Lubelski Lipiec przyniósł Polsce po pewnym czasie wolność, której nie dało się
już zatrzymać, że dzisiaj możemy dzień
4 czerwca obchodzić, jako polskie święto
wolności - z serca państwu dziękuję.”
ne przez prezydenta Bronisława Komorowskiego i te, nadane przez NSZZ „Solidarność”.
Uroczystości rocznicowe zakończyły występy artystyczne. Wśród gwiazd wieczoru
pojawiła się Lubelska Federacja Bardów oraz
zespół „Lwowska fala”.
Dodatkowymi atrakcjami, towarzyszącymi obchodom, były wystawy, upamiętniające
wydarzenia sprzed 31 lat. Jeszcze przez kilka
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31. rocznica Lubelskiego Lipca 1980
dni można je oglądać w świdnickiej bibliotece
miejskiej.
Przedstawiciele ZR nie zapomnieli, że strajki lubelskie miały miejsce nie tylko w Świdniku, ale na terenie całego regionu. Symbolicznym gestem pamięci było złożenie wiązanek
kwiatów pod pomnikami, upamiętniającymi
wydarzenia lipcowe na terenie Lublina.
Agnieszka Kosierb

Dzwon Wolności w Świdniku
Dzwon został ufundowany dla kościoła NMP
Matki Kościoła w Świdniku przez związkowców „S”. Pomysł pojawił się w III 1983 – KZ
WSK Świdnik podjęła uchwałę o ufundowaniu
dzwonu upamiętniającego zryw „S” w 1980.
Zamierzano go ofiarować budowanemu od
kilku lat pierwszemu kościołowi w Świdniku.
„S” zaapelowała o zbiórkę pieniędzy, a także
złomu cyny i miedzi. Zebrano 1900 kg surowca, zbiórką kierował Kazimierz Suseł, ówczesny przewodniczący „S” WSK Świdnik.
Dzwon odlano w Ludwisarni Felczyńskich
w Przemyślu, a 29 XI 1985 sprowadzono do
Świdnika. Dzwon Wolności ważył 1,6 tony,
umieszczono na nim wizerunek Matki Boskiej

Ostrobramskiej i 2 napisy: Dzwon Wolności /
Matko / wspomagaj nas / kościół N.M.P. Matki Kościoła / Świdnik / r. p. 1980 oraz Solidarność ludzi pracy Świdnika do życia mnie
powołała / wierność Bogu / umiłowanie Polski
/ wolność i suwerenność Ojczyzny / godność

ludzi pracy / po wsze czasy głosić
będę.
W wyniku negocjacji „S” z władzami kościelnymi poświęcenie
dzwonu wyznaczono ostatecznie na
Święto Zesłania Ducha Świętego.
W III 1986 powołano komitet organizacyjny uroczystości, na przewodniczącego wybrano Andrzeja
Sokołowskiego. W ramach przygotowań wydrukowano i rozesłano
1500 zaproszeń dla ojców chrzestnych dzwonu, którymi zostali działacze „S” - w zamyśle organizatorów ich datki miały pokryć koszt
przedsięwzięcia, szacowanego na 2
ml zł.
Zgodnie z ustaleniami uroczystość poświęcenia dzwonu odbyła
Dokończenie na str. 8
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31. rocznica Lubelskiego Lipca 1980
Dokończenie ze str. 7

się 18 V 1986. Aktu poświęcenia dokonał biskup pomocniczy Ryszard Karpiński. Ks. Mieczysław Brzozowski, rektor WSD w Lublinie
i duszpasterz lubelskiej „S”, odczytał telegram
od Lecha Wałęsy i wygłosił homilię nt. polskiej
tradycji pojmowania wolności, w uroczystości
uczestniczyli też m.in.: Anna Walentynowicz

i Józef Pinior. Wieczorem wyemitowano audycję podziemnego Radia Solidarność.
Z okazji poświęcenia Dzwonu Wolności
wydano dwie serie znaczków poczt podziemnych, zaprojektowanych przez Marię i Zenona Binkiewiczów oraz Zbigniewa Strzałkowskiego.
Ze względu na działania SB i władz komunistycznych organizatorzy zostali zmuszeni do zmian w planach uroczystości. 9 V
1986, z inicjatywy SB, pracownicy Wydziału
ds. Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie rozmawiali z proboszczem parafii ks.
Janem Hryniewiczem; 10 V 1986 podobną
rozmowę przeprowadzili wojewoda lubelski

i dyr. Wydziału ds. Wyznań w Lublinie z biskupem lubelskim Bolesławem Pylakiem.
W wyniku tych rozmów uroczystości przygotowane przez „S” sprowadzono wyłącznie do
wymiaru religijnego, m.in. nie dopuszczono do zabrania głosu przez przedstawiciela
„S”. Doprowadziło to do konfliktu pomiędzy
komitetem organizacyjnym, a proboszczem
parafii. Jednocześnie, z powodu urządzonych
przez MO blokad i wzmożonych kontroli na
drogach (wg danych SB skontrolowano 220
samochodów), wielu działaczy „S” nie dotarło na uroczystości. Uszczupliło to znacznie
oczekiwane wpływy z datków i skomplikowało sytuację, ponieważ w zamyśle działa-

czy „S” część pieniędzy pozostała po pokryciu kosztów dzwonu miała być przeznaczona
na działalność związku. Rozbieżności na tle
finansowym spowodowały, że 1/3 kosztów
dzwonu proboszcz był zmuszony pokryć ze
środków parafii.
Marcin Dąbrowski
www.encyklopedia-solidarnosci.pl

17 lipca
Obchody w Lokomotywowni
17 lipca lubelscy kolejarze zrzeszeni
w NSZZ „Solidarność” uczcili 31 rocznicę wybuchu strajków na kolei.
Uroczystości rozpoczęły się o godz. 9.30
przemarszem orkiestry dętej, licznych pocztów sztandarowych oraz zaproszonych gości z dworca głównego na teren Lokomotywowni. Następnie odprawiona została msza
święta, którą poprowadził Biskup Ryszard
Karpiński.
Po wspólnej modlitwie oficjalne delegacje
złożyły kwiaty i wieńce pod pomnikiem Doli
Kolejarskiej.
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31. rocznica Lubelskiego Lipca 1980
Przypomnijmy, że strajk na kolei był ciosem dla prestiżu władz. Rozpoczęła go 16 lipca Lokomotywownia Pozaklasowa PKP w Lublinie. Strajk
rozszerzył
się następnie na cały
Węzeł PKP
Lublin. Ruch
pociągów
przez Lublin
został
zablokowany,
a
pociągi
pasażerskie
kończyły
kursy kilka
stacji przed
Lublinem,
do którego
dowożono
pasażerów komunikacją zastępczą. Lubelskie
strajki były problemem na tyle krępującym

dla władz PRL, że 17 lipca udając się do Chełma Edward Gierek, I sekretarz KC PZPR, ominął strajkujące miasto.
Mateusz Lech
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Drodzy Czytelnicy Biuletynu Informacyjnego!

W związku z okresem urlopowym rozjeżdżamy się w różne miejsca w kraju i na świecie. Zwracamy się do Was z gorącą prośbą – podzielcie się swoimi wrażeniami
z wakacyjnych podróży. Przysyłajcie teksty i zdjęcia prezentujące ciekawe, Waszym zdaniem, krajobrazy, ludzi i wydarzenia, których byliście świadkami. Może inni skorzystają
i znajdą, dzięki Wam, swoje ulubione miejsce wypoczynku?
Czekamy na Wasze relacje pod adresem biuletyn.lublin@solidarnosc.org.pl lub
w biurze redakcji na ul. Królewskiej 3 w Lublinie.
Redakcja
Jako pierwsze prezentujemy na łamach Biuletynu ZR nasze lubelskie Roztocze.

Moje miejsce na ziemi - Roztocze
Wakacje w pełni, sezon urlopowy trwa.
Pewnie większość z nas zastanawia się, gdzie
najlepiej spędzić choć te kilka wolnych od
pracy dni.

Każdy z nas ma swoje preferencje. Ja osobiście najbardziej kocham góry. Ale niestety,
nie zawsze mam możliwość odpoczywać, patrząc na Tatry czy Bieszczady. Dlatego, jeśli
mam ochotę na aktywny wypoczynek niedaleko domu, wybieram nasze kochane Roztocze.
Roztoczańskie tereny podbiły moje serce
jeszcze
w
czasach,
kiedy chodziłam do szkoły
i jeździłam na
obozy harcerskie. Ale ta
miłość przetrwała
lata
i do dziś uwielbiam
odpoczynek pośród
pól i lasów.
Za co kocham Roztocze? Chyba za
wszystko… Za
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ludzi,
którzy
mają uśmiech
i dobre serce,
za ciszę i spokój, za szemrzące
potoki
i kaskady na
Tanwi, a przede
wszystkim za
lasy – piękne,
dostojne, cudnie pachnące…
To
miejsce,
gdzie nie można się nudzić.
Każdy znajdzie
tu coś dla siebie. Można zaszyć się w leśnej
głuszy, z wędką lub książka w reku, z daleka od
telefonów, komputerów i całego zgiełku świata.
Ale można również pozwiedzać, poznać zakątki
małych miasteczek, a nawet pojeździć konno.
Chyba każdy
znajdzie
tu
coś dla siebie…
I jeszcze
jedna, bardzo
ważna
zaleta
roztoczańskich
wędrówek –
są na wyciągnięcie ręki,
bardzo
blisko. Można
tu przyjechać
dosłownie
na dwa, trzy
dni i wrócić
z nową energią i zapasem sił do dalszej pracy.
Ach…nie ma to jak urlop…
Agnieszka Kosierb
fot. Renata Lesicka
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Z K O M I S J I KRAJOWEJ

Europejskie przymierze na rzecz niedzieli
Przedstawiciele 65 organizacji z całej Europy
podpisali w Brukseli deklarację założycielską Europejskiego Przymierza na rzecz Niedzieli. Jednym
z sygnatariuszy dokumentu był Alfred Bujara, przewodniczący Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”.
– Nasz Sekretariat od wielu lat podejmuje działania na rzecz niedziel wolnych od pracy. Zarówno w Polsce, jak i w Europie został zatracony sens
niedzieli, nie tylko w aspekcie religijnym, ale także
jako prawo każdego człowieka do odpoczynku z rodziną. Od dawna marzyłem, żeby przenieść nasze
działania w tej materii na szczebel europejski, teraz
się to udało – mówi Bujara.
W spotkaniu w Brukseli, które odbyło się 20
czerwca, wzięli udział przedstawiciele organizacji
społeczeństwa obywatelskiego i chrześcijańskich
wspólnot religijnych z kilkunastu krajów europejskich, a także posłowie do Parlamentu Europejskiego. – Powołana przez nas organizacja ma charakter
zupełnie apolityczny, aczkolwiek bardzo cieszymy
się z zaangażowania eurodeputowanych. Szkoda

tylko, że w spotkaniu nie uczestniczył ani jeden europoseł z naszego kraju – zaznacza szef handlowej
„Solidarności”.
Zdaniem Bujary powołanie Przymierza ma
szczególne znaczenie dzisiaj, kiedy trwają prace
nad europejską dyrektywą dotyczącą czasu pracy. – Lobbing europejskich pracodawców jest tutaj bardzo silny. Działając w ramach ogólnoeuropejskiej organizacji, jaką jest Przymierze, mamy
znacznie większe szanse na przebicie się z naszymi argumentami do opinii publicznej oraz decydentów zarówno w UE, jak i w poszczególnych
krajach – mówi Bujara.
Podpisaniu deklaracji założycielskiej Przymierza towarzyszyła konferencja ekspercka, podczas
której uczestnicy dyskutowali o znaczeniu niedzieli,
jako dnia wolnego od pracy, dla zdrowia fizycznego
i psychicznego człowieka, zachowania równowagi
pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym oraz dla
uczestnictwa pracowników w kulturze oraz życiu religijnym.
SIS 25

Podpisy jadą do sejmu
Jeżeli pracodawca nie jest w stanie zapłacić
solidnie pracującemu pracownikowi za cały miesiąc wynagrodzenia w wysokości płacy minimalnej,
albo trochę większego, to nie powinien w ogóle za
działalność gospodarczą się zabierać - mówi Piotr
Duda, pełnomocnik Komitetu Obywatelskiego Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
W poniedziałek, 18 lipca, listy z podpisami obywateli popierających solidarnościowy projekt ustawy o podniesieniu płacy minimalnej trafiły do Sejmu. Specjalnie wynajęty autobus przejechał ulicami
stolicy i zawiózł kartony z podpisami do Sejmu. Tam
pełnomocnik Komitetu, Piotr Duda, wraz z delegacją przekazali je Marszałkowi Sejmu RP, Grzegorzowi Schetynie.
W skład delegacji weszli: zastępca przewodniczącego KK Jerzy Wielgus i zastępca pełnomocnika Komitetu Henryk Nakonieczny.
Związek miał 3 miesiące na zebranie 100 000
podpisów pod projektem ustawy. Zebrano ich około 300 000. – Regiony wykazały mobilność. Mamy
wystarczającą liczbę sprawdzonych podpisów,
żeby parlament pochylił się nad tym projektem. Nie
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chcemy, żeby rosło pokolenie młodych ludzi, którzy pracują za grosze, za które nie da się wyżyć
– podsumowuje akcję przewodniczący Piotr Duda.
Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy powinno zostać przeprowadzone w terminie 3
miesięcy od daty wniesienia projektu ustawy do
Marszałka Sejmu. Jeśli nie ten, to projektem może
zająć się również przyszły parlament. Tym bardziej,
że pod projektem podpisy składali również politycy
z klubu parlamentarnego PiS.
Celem przygotowanej przez związek ustawy jest
stopniowe podwyższanie minimalnego wynagrodzenia – do wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w tempie zgodnym
z tempem wzrostu gospodarczego.
Dokładniej: wysokość minimalnego wynagrodzenia będzie ulegała szybszemu zwiększaniu w przypadku wzrostu PKB o co najmniej 3 proc., natomiast
jeśli wzrost gospodarczy będzie niższy lub będzie
miał wartość ujemną, minimalne wynagrodzenie będzie ustalane według dotychczas przyjętych zasad.
Ustawa nie zagraża budżetowi państwa, nie wpłynie
również na sytuację na rynku pracy. Za to sprawi, że
faktyczne wpływy do budżetu będą wyższe.
SIS 28
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OGŁOSZENIA
• 17 września odbędzie się międzynarodowa manifestacja związkowców we Wrocławiu.
• 17-18 września  Ludzie Pracy wyruszą po raz XXIX na ogólnopolską pielgrzymkę na
Jasną Górę, pod hasłem „Solidarność w Komunii z Bogiem”.
• 30 września zaplanowano w Lublinie Walne Zebranie Delegatów Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”

Samotność może być równie zaraźliwa,
jak pospolite przeziębienie – wynika z badań,
które przeprowadzili amerykańscy naukowcy
– podaje serwis BBC.
Badacze z Uniwersytetów w Chicago, Kalifornijskiego i Harvarda stwierdzili, że osoby samotne wykazują tendencję do dzielenia
swej samotności z innymi osobami w podobnej sytuacji. Jednak z upływem czasu grono
znajomych stopniowo się kurczy.
Samotnicy, zanim zajmą swoje miejsce na
tzw. peryferiach sieci społecznej, zaszczepiają swoim bliskim poczucie osamotnienia oraz
niechęć do nawiązywania nowych kontaktów
– twierdzi Nicholas Christakis z Uniwersytetu
Harvarda.
ciekawostki.eu
***
Czy z samego kształtu twarzy można wyczytać intencje innych? Szkoccy naukowcy

twierdzą, że tak. Na stronie internetowej
University of St Andrews opublikowane zostały wyniki badań, które świadczą o tym,
że mężczyzn o szerokiej twarzy uważamy
za mniej godnych zaufania. Psycholodzy zaproponowali biorącym udział w badaniach
mężczyznom grę o pieniądze. Na początku gry uczestnikom pokazywano zdjęcie
twarzy drugiego gracza i wówczas badany
musiał podjąć decyzję, czy zaufa tej osobie
i powierzy jej swoje pieniądze, czy też wycofa się. Pierwsza sytuacja dawała obu graczom możliwość zarobienia większej kwoty,
jednak wiązała się z ryzykiem, że ta druga
osoba zgarnie wszystko i ucieknie. Sukces
zależał od tego, czy uczestnicy potrafili instynktownie wyczuć, komu warto zaufać,
a komu lepiej nie. „Mężczyźni o szerokiej
twarzy częściej wykorzystywali zaufanie innych graczy, by zdobyć pieniądze tylko dla
siebie” – mówi prowadzący badania Michael
Stirrat.
ciekawostki.eu

Wyrazy współczucia
Marii Połoszynowicz
długoletniej przewodniczącej
Komisji Zakładowej Emerytów i Rencistów
przy Zarządzie Oddziału Puławy,
z powodu śmierci

Wyrazy żalu i współczucia
Marii Połoszynowicz
długoletniej przewodniczącej
Komisji Zakładowej Emerytów i Rencistów
przy Zarządzie Oddziału Puławy,
z powodu śmierci

Czy wiecie, że ...

MĘŻA
składają koleżanki i koledzy
z Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów

MĘŻA
składają koleżanki i koledzy
z Komisji Zakładowej Emerytów i Rencistów
przy Zarządzie Oddziału Puławy
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