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Wyrazy żalu i współczucia
Iwonie Kręglickiej 
z powodu śmierci

TEŚCIA
składają 

Koleżanki i Koledzy z Regionalnej Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Ostatni z „Wyklętych” spoczął w rodzinnym gro-
bie na cmentarzu w Piaskach. To był trzeci pogrzeb 
Józefa Franczaka ps. „Lalek” – partyzanta niepod-
ległościowego podziemia, który najdłużej walczył 
przeciwko komunistom. 

Ciało chowano kilka razy. Najpierw zrobili to funk-
cjonariusze SB w 1963 roku, po 20 latach rodzina 
odebrała zwłoki i wtedy okazało się, że są pozba-
wione głowy. Dopiero na początku tego roku IPN 
zidentyfi kował czaszkę Józefa Franczaka i dopiero 
teraz można go było godnie pochować.

26 marca br., z wojskowymi honorami, w asyście 
Dowództwa Warszawskiego Garnizonu, po uroczy-
stej mszy św. pogrzebowej w lubelskiej Archikate-
drze, pochowany został sierżant Józef Franczak.

Nazywany „Lalusiem”, ze względu na nienagan-
ną prezencję, Franczak urodził się 17 marca 1918r. 
w Kozicach Górnych na Lubelszczyźnie. Zginął 21 
października 1963 r. od postrzału w serce z rąk funk-
cjonariuszy SB i ZOMO, którzy dokonali obławy po 
meldunku jednego z „kolegów” Franczaka. Miał 45 lat.

oprac. Agnieszka Kosierb

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, 
którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk 
w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, 
w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, prze-
strzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. – Czło-
wiek powinien być i jest przed kapitałem. Ideą konkur-
su jest promowanie stałego zatrudnienia – podkreśla 
Piotr Duda, szef Związku i przypomina, że takie za-
trudnienie  wpływa na bezpieczeństwo pracy, a także 
na działalność związków zawodowych. – Nagrodzeni 
pracodawcy pokazują, że to jest możliwe – dodaje.

 Zakładowi pracy wyróżnionemu certyfi katem 
PPP przysługuje prawo posługiwania się nim przez 
okres trzech lat. W tym czasie nie można ponownie 
wystartować w konkursie. Można też stracić certyfi -
kat w przypadku, gdy w fi rmie łamane będą prawa 
pracownicze i zasady dialogu społecznego.

 Akcja nadawania certyfi katu zainicjowana zo-
stała przez Związek w 2008 roku. PPP jest jedyną 
nagrodą, do której nominują sami pracownicy. Za-
kłady pracy zgłoszone do konkursu muszą swoimi 
działaniami wpisywać się w wartości propagowane 
przez NSZZ „Solidarność”, do których należą: sto-
sowanie stałego zatrudnienia, przestrzeganie prawa 
i standardów pracy oraz zapewnienie pracownikom 
możliwości reprezentowania własnych interesów. 
Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać podstawo-
we jednostki organizacyjne NSZZ „Solidarność”.

 – Wierzymy, że propagowanie takich przykładów 
dobrze służy pracownikom, przedsiębiorstwom i po-
kazuje właściwy kierunek rozwoju całego kraju – tłu-
maczy Piotr Duda.

 Ankiety zgłoszeniowe należy przesyłać do 30 
czerwca br. na adres: Komisja Krajowa NSZZ So-
lidarność, Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, 
z dopiskiem: Certyfi kat „Pracodawca Przyjazny Pra-
cownikom” lub pocztą elektroniczną na adres: certy-
fi kat@solidarnosc.org.pl.

 Szczegółowe informacje na stronie internetowej 
Komisji Krajowej.

VIII edycja konkursu PPP

„Człowiek jest przed kapitałem”
Ruszyła ósma edycja konkursu „Pracodawca 

Przyjazny Pracownikom”. „Solidarność” po raz 
kolejny nagrodzi certyfi katem fi rmy, które sza-
nują prawa pracownicze oraz stawiają na stabil-
ne zatrudnienie i partnerskie relacje w zakładzie 
pracy.

Pogrzeb Józefa Franczaka 
ps. „Laluś”
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W każdą środę 
o godz. 14:30, 

na stronie www.lublin.com.pl, 
półgodzinny program na żywo 

prowadzony przez 
NSZZ „Solidarność”.
Zapraszani goście 

przybliżają tematykę 
ważną 

nie tylko dla związkowców. 
Zapraszamy do oglądania!
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Sekretariat Ochrony Zdro-
wia NSZZ „Solidarność” prze-
prowadził akcję protestacyjną.
7 kwietnia br., w Światowy Dzień 
Zdrowia, związkowcy pikietowali 
przed Urzędem Rady Ministrów 
w Warszawie. Zwracali uwagę na 
degradację polskiej służby zdro-
wia oraz podsumowali kolejną 
już kadencję rządów PO-PSL i 
zderzyli przedwyborcze obietnice 
z bolesną rzeczywistością. 

– Protest odbył się przed Kan-
celarią Premiera dlatego, że była 
minister zdrowia jest obecnie 
premierem, a po drugie dlatego, 
że to właśnie Ewa Kopacz skła-
dała najwięcej obietnic pracow-
nikom służby zdrowia – mówiła 
Maria Ochman, przewodnicząca 

Sekretariatu Ochrony Zdrowia. – 
Po raz pierwszy premierem jest 
lekarz, więc wydawałoby się, że 
w służbie zdrowia powinno dziać 
się bardzo dobrze. Tymczasem 
sytuacja jest bardzo zła – dodała.

Polska służba zdrowia pozo-
stawia wiele do życzenia. Wła-
ściwie wszyscy, którzy mają z nią 
kontakt,  wiedzą ile czasu trzeba 
poświęcić i przez jakie labirynty 
przebrnąć, by dostać się do szpi-
tala czy lekarza specjalisty. Kolej-
ne pomysły rządu tylko zwiększa-
ją biurokratyzację zamiast popra-
wiać jakość leczenia. Ostatnim 
przykładem takiego działania jest 
pakiet onkologiczny.

– Światowy Dzień Zdrowia jest 
dla nas pretekstem do wyrażenia 

oczekiwań wobec polityków od-
powiedzialnych za kreowanie po-
lityki zdrowotnej. Przedwyborcze 
obietnice nie wytrzymują zderze-
nia z rzeczywistością, a kończąca 
się kadencja  jest czasem podsu-
mowań – mówiła Maria Ochman.

Pikieta stacjonarna odbyła 
się przed Kancelarią Premiera. 
Następnie protestujący przeszli 
pod Belweder. Jak przypomniała 
Maria Ochman to właśnie prezy-
dentowi Bronisławowi Komorow-
skiemu „zawdzięczmy” m.in. pod-
pisanie ustawy 67 oraz szeregu 
ustaw zdrowotnych, które budziły 
wątpliwości w całym środowisku 
medycznym i odbiły się negatyw-
nymi skutkami na pacjentach.

źródło: www.solidarnosc.org.pl

Pikieta w Światowym Dniu Zdrowia 
przed Kancelarią Premiera

Oświatowa „Solidarność” za-
ostrza protest i nie wyklucza ogól-
nopolskiego strajku nauczycieli 
i pracowników placówek oświato-
wych. Akcja protestacyjna wśród 
nauczycieli-związkowców z „So-
lidarności” prowadzona jest od 
września ubiegłego roku. – Przez 
cały rok szkolny nie doczekaliśmy 
się od ministra edukacji narodo-
wej reakcji na nasze postulaty. 
Dlatego zdecydowali-
śmy o zaostrzeniu pro-
testu – mówiła Teresa 
Misiuk, przewodniczą-
ca Regionalnej Sekcji 
Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność”, 
podczas konferencji 
prasowej, zorganizo-
wanej 15 kwietnia br. 

Na początek związ-
kowcy z oświaty zde-
cydowali o wejściu 
w spory zbiorowe z dy-

rektorami szkół, co jest wymogiem 
formalnym do zorganizowania 
ogólnopolskiego strajku. – Do 20 
kwietnia nauczyciele z poszczegól-
nych szkół mają czas na dopełnie-
nie formalności. Od poniedziałku 
dajemy pracodawcom 14 dni na 
ustosunkowanie się do naszych 
żądań – zaznacza Teresa Misiuk.

Podstawowym postulatem, jaki 
podnoszą związkowcy jest pod-

wyżka płac – 9% dla nauczycieli 
oraz podwyżki dla pracowników 
obsługi i administracji, których wy-
sokość poborów zależy od organu 
prowadzącego. Ponadto każda 
z organizacji związkowych ma 
prawo formułowania własnych po-
stulatów, w zależności od sytuacji 
konkretnej placówki.

Jak podkreśla przewodnicząca 
sekcji oświaty, związkowcy są go-
towi do rozmów i osiągnięcia po-
rozumienia, ale żeby było to moż-
liwe potrzebna jest dobra wola 
i chęć kompromisu obydwu stron.

Na 28 kwietnia br. nauczyciel-
ska „Solidarność” planuje też ma-
nifestację w stolicy. Związkowcy 
spotkają się pod Kancelarią Pre-
zesa Rady Ministrów. Tam prze-
każą swoją petycję. Następnie 
ruszą pod Sejm, gdzie zamierza-
ją przekazać petycję klubom par-
lamentarnym. 

Agnieszka Kosierb

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność”

Strajk w oświacie? – prawdopodobny scenariusz
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W Lublinie chętni będą mie-
li do pokonania dystans ok. 
2 km. Na start zapraszamy 
VIP-ów, studentów wyższych 
uczelni oraz uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych, gimnazjów 
i szkół podstawowych z klas 4-6, 
a także niepełnosprawnych.

Wszyscy zawodnicy startują 
z pl. Łokietka, sprzed siedziby 
Zarządu Regionu Środkowow-
schodniego NSZZ „Solidarność”. 
Meta zlokalizowana jest przy sta-
dionie MOSiR, przy al. Zygmun-
towskich 5.

Jako pierwszy wystartuje bieg 
VIP, o godz. 8:45, a jako ostat-
ni biegną niepełnosprawni – 
o godz. 10:25. 

Za start w biegu VIP-ów po-
bierana jest opłata startowa 50 
zł. Zebrane w ten sposób środki 
fi nansowe pozwolą na ufundo-
wanie stypendiów dla najzdol-
niejszych dzieci z biednych ro-
dzin. Kto nie czuje się na siłach, 
by wziąć udział w biegu, a chce 
wesprzeć potrzebujące dzieci 
może opłacić start innemu za-

wodnikowi.
N a j l e p s i 

spośród stu-
dentów i mło-
dzieży otrzy-
mają nagrody 
r z e c z o w e . 
Dla niepełno-
sprawnych, 

za miejsca 1-3, przewidziane są 
nagrody pieniężne.

Zgłoszenia będą przyjmowa-
ne w biurze zawodów od 4 do 
29 maja 2015 r.

Najmłodsi 
będą rywa-
lizowali na 
bieżni Sta-
dionu MOSiR 
w Biegu Kra-
snali, Biegu 
M łodzików 
i Biegu Nie-
pełnospraw-
nych Przedszkolaków.

Do Biegu Krasnali zaprasza-
my dzieci z roczników 2008-2011, 
start od godz. 10:30, zapisy na 
płycie stadionu od godz. 9:30.

W Biegu Młodzików wystartują 
uczniowie szkół podstawowych 
z klas 1-3, start od godz. 11:00, 
zapisy grupowe w biurze za-
wodów od 4 do 29 maja br., na 
płycie stadionu zapisy indywi-
dualne od godz. 10:00.

Biegi na płycie stadionu za-
kończy Bieg Niepełnosprawnych 
Przedszkolaków. Zapisy bezpo-
średnio na płycie stadionu od 
godz. 9:30.

Dla zwycięzców biegów na 
płycie stadionu przewidziane są 
nagrody rzeczowe. 

Biuro biegowe czynne od 4 do 
29 maja 2015 r.

Po zakończeniu imprezy, mło-
dzież weźmie udział w losowaniu 
dodatkowej, atrakcyjnej nagrody.

Więcej informacji na stronie 
www.solidarnosc.org.pl/lublin 
w zakładce Bieg Solidarności

BIURO ZAWODÓW:  Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”
Lublin, ul. Królewska 3, II piętro, pok. 21, 

tel. 81/5320811 wew. 42, fax. 81/5323301, e-mail: bieg.lublin@solidarnosc.org.pl 
Wpłat można dokonywać na konto: 31 1020 3150 0000 3802 0003 6384 

z dopiskiem „Półmaraton” lub „Bieg VIP”.

XXIII Bieg Solidarności „Lubelski Lipiec 1980”
6 czerwca 2015 r.

3. PKO Półmaraton 
Solidarności

• Start – Świdnik, Port Lotniczy 
Lublin, godz. 10:00; 

• Meta – Lublin, stadion 
MOSiR, al. Zygmuntowskie 5, 

• Limit czasu – 3 godziny.
Zapisy za pośrednictwem for-

mularza na stronie www.polma-
ratonsolidarnosci.pl oraz na por-
talu www.datasport.pl 

Zgłoszenia w formie elektro-
nicznej przyjmowane są do 29 
maja br. – opłata 70 zł. Zgło-
szenia w biurze zawodów 1 i 2 
czerwca br. – opłata 80 zł. Zgło-
szenie w dniu biegu 6 czerwca 
br. w godz. 7:00-9:00 (w Lubli-
nie) – opłata 90 zł.

Oprócz klasyfi kacji general-
nej i wiekowej, zostaną wyłonieni 
zwycięzcy w kategoriach: Mistrzo-
stwa Województwa Lubelskiego, 
Mistrzostwa Lublina, Mistrzostwa 
Świdnika, Mistrzostwa NSZZ „So-
lidarność” (wszystkie powyższe 
K+M) oraz Mistrzostwa Drużyno-
we Szkół Wyższych i Mistrzostwa 
Drużynowe Służb Mundurowych.

W klasyfi kacji generalnej na-
grody pieniężne za zajęcie miejsc 
I-V. W pozostałych kategoriach 
nagrody rzeczowe.

Startować w biegu mogą oso-
by pełnoletnie, cieszące się do-
brym zdrowiem.

Biuro Półmaratonu czynne 
od 15 maja 2015 r.

Więcej informacji na stronie 
www.polmaratonsolidarnosci.pl

Biegi ulicami Lublina
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Zbiórka rowerzystów na Placu Litewskim w nie-
dzielę, 17 maja br. o godz. 12:00. 

Organizator przygotował trzy trasy o długości 8, 
19, 29 km. Najtrudniejsza jest trasa niebieska – naj-
dłuższa – wymagająca od uczestnika orientacji co 
do zmiennego ukształtowania podłoża. Do pokona-
nia będzie droga leśna ze stromymi zjazdami i pod-
jazdami. Początkującym proponujemy pokonanie 
trasy żółtej – najkrótszej.

Kolumna uczestników wyruszy ze startu wspól-
nego, a po przejechaniu wybranej trasy, wszyscy 
spotkają się na mecie w Ośrodku MOSiR  „Słonecz-
ny Wrotków” nad Zalewem Zemborzyckim. Tam 
o godz. 13.00 rozpocznie się rodzinny festyn z wy-
stępami artystycznymi i konkursami. (mapa tras na 
stronie internetowej www.solidarnosc.org.pl/lublin)

Organizator Fundacja Ruchu Solidarności Ro-
dzin wraz z Regionem Środkowowschodnim NSZZ 
„Solidarność”, przy współpracy z fi rmą POLBRUK 
S.A.,  gwarantują moc atrakcji dla każdego uczest-
nika rajdu.

Przygotowaliśmy upominki, konkursy, zabawy 
i różne niespodzianki. Nowością w tegorocznej edy-
cji rajdu jest strefa grill – wystarczy zabrać ze sobą 
ulubioną kiełbaskę.

Wszystkich, którzy lubią aktywny wypoczynek, 
posiadają rower i chcą miło spędzić niedzielne po-
południe Fundacja Ruchu Solidarności Rodzin za-
prasza do udziału w V Rodzinnym Rajdzie Rowero-
wym – Lublin z Rodziną!

V Rodzinny Rajd Rowerowy 
„Lublin z Rodziną” 

to propozycja dla każdego, 
kto lubi aktywny wypoczynek

Peregrynacja relikwi bł. 
ks. Jerzego Popiełuszki 
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 Czy wiecie, że ...

Przeczytane książki nas zmieniają
Amerykańscy naukowcy przeprowadzili trwający 

19 dni eksperyment. Grupa 21 osób po 5 dniach „po-
stu książkowego” przez kolejne 9 dni czytała powieść 
„Pompeje”, a potem znowu nic. Po przeprowadzeniu 
badania rezonansem magnetycznym okazało się, że po 
dniach spędzonych z książką wzmaga się aktywność 
mózgu w obszarze odpowiedzialnym za odbiór języka 
– co nie jest niczym niespodziewanym – oraz w ob-
szarze związanym z czuciem i starowaniem ruchami 
ciała. Sama myśl o bieganiu pobudza neurony aktyw-
ne podczas prawdziwego biegania. 

Ech... – gdyby tak czytając o ćwiczeniach udało się 
schudnąć. 

focus.pl
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Nasz zespół pracował w dwóch 
podzespołach, koordynowanych 
przez kolegów z „krajówki”.  Gru-
pa północna zajmowała się od-
działami w Lubartowie i Radzyniu 
Podlaskim. Natomiast grupa po-
łudniowa pracowała w oddziale 
w Tomaszowie Lubelskim.  Dzięki 
istotnej współpracy z władzami 
oddziałów udało nam nakłonić do 
większej aktywności wiele osób. 

Obie grupy zakres swoich 
prac podzieliły na prowadzenie 
kampanii od podstaw, czyli próbę 
utworzenia nowej organizacji, jak 
również rozwinięcie organizacji 
już istniejących. Grupa północna 
i południowa odbyła szereg spo-
tkań z komisjami zakładowymi. 
Komisje te chętnie nawiązywały 
współpracę i realizowały postawio-
ne im cele. Spotkania te niekiedy 
przybierały formę szkoleń – po-
gadanek na temat rozwoju związ-
ku. Zachęciły one komisje zakła-
dowe do aktywniejszych działań 
w kwestii rozwoju, sprowokowa-
ły do wyjścia do ludzi i porozma-
wiania z nimi o ich problemach 
w miejscu pracy. Niektóre z tych 
problemów da się załatwić od ręki, 
a pracownik, nie wiedząc do kogo 
ma się zwrócić, woli nic nie powie-
dzieć, żeby nie zostać źle odebra-
nym. Dlatego na każdym takim 
spotkaniu z komisjami zakładowy-
mi czy też wszystkimi członkami 
apelujmy: Rozmawiajmy ze sobą, 
pomagajmy sobie nawzajem, bo 
tylko tak zbudujemy silny związek. 
W wyniku właśnie takich działań 
pozyskano około 150 osób. 

Rozwojowcy pracowali rów-
nież nad utworzeniem nowych 
organizacji. W wyniku tych prac 
powstały organizacje w takich 
miejscach, jak: Sita Wschód Sp. 

z o.o., Zespół Szkół Odzieżowo-
Włókienniczych, Zespół Szkół 
Publicznych w Sabaudii czy też 
organizacja oddziałowa w Euro-
cash.  Pozyskano w ten sposób 
około 120 nowych członków.

Prócz sukcesów należy przy-
znać się również do porażek. Kilka 
podjętych przez nas inicjatyw roz-
wojowych zakończyło się fi askiem. 
U podstaw tej klęski leży trudny 
rynek pracy naszego regionu. 
Główną barierą w utworzeniu or-
ganizacji zakładowej były umowy 
na czas określony i częsta prak-
tyka nie przedłużania ich przez 
pracodawcę lub co gorsze, umowy 
zlecenie. Rejestracja organizacji 
w takich warunkach mogłaby spo-
wodować zbyt duże zagrożenie 
utratą pracy dla jej członków. Nie 
zawsze potrafi my przebić się przez 
barierę strachu. Ludzie obawiają 
się utraty pracy w przypadku za-
pisania się do związku. Kolejnym 
utrudnieniem w naszych działa-
niach jest brak zrozumienia potrze-
by zrzeszania się i organizowania 
związku, jako narzędzia służącego 
do obrony miejsc pracy, godnych 
warunków pracy i płacy. 

Współpraca zakończona, ale 
rozpoczęte projekty nadal kon-
tynuujemy. Myślimy również nad 
nowymi inicjatywami. 

Pamiętajmy, że rozwój związ-
ku to nasz wspólny priorytet. 
Dział Rozwoju Związku pojawia-
jąc się czy, to pod nowym zakła-
dem pracy czy, już w zakładzie, 
gdzie istnieje organizacja zawsze 
ma na celu jedno – dać pracow-
nikom narzędzie, jakim jest zwią-
zek zawodowy, dzięki któremu 
może naprawić, to co w jego 
miejscu pracy szwankuje.

Edyta Bąk

Rozwój Związku

Regionalny Dział Rozwoju Związku zakończył współpra-
cę z krajowymi koordynatorami ds. rozwoju: Ireneuszem 
Pszczołą i Piotrem Karpiarzem. 

Dużym zainteresowaniem Lu-
blinian cieszyło się stanowisko 
Zarządu Regionu Środkowow-
schodniego NSZZ „Solidarność”. 

Propozycja lubelskiej „Soli-
darności” dla osób nieaktywnych 
zawodowo lub poszukujących 
pracy z terenu województwa lu-
belskiego koncentruje się wokół 
szkoleń kwalifi kacyjnych na sa-
nitariusza szpitalnego i opiekuna 
społecznego. Rozpoczynające 
się w kwietniu br. kursy będą 
trwały odpowiednio 250 i 150 
godzin. Dla słuchaczy są prze-
widziane materiały szkoleniowe 
oraz stypendia stażowe. Po za-
kończeniu szkolenia, kursanci 
zostaną skierowani na 3-mie-
sięczny staż do placówek ZOZ, 
a następnie otrzymają uprawnie-
nia zawodowe. Co jest istotne dla 
kursantów, pracownicy Zarządu 
Regionu Środkowowschodniego 
NSZZ „Solidarność” udzielają na 
bieżąco fachowej pomocy przy 
sporządzaniu odpowiedniej do-
kumentacji dla Urzędów Pracy.

Marcin Paluch

NSZZ „Solidarność” 
na lubelskich 
Targach Pracy

W środę, 12 kwietnia br., bli-
sko 120 wystawców pojawiło 
się na Targach Pracy w Lubli-
nie. Wśród odwiedzających do-
minowali absolwenci szkół po-
nadgimnazjalnych i studenci. 

Wsparcie dla pracowników
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Główne uroczystości, zgodnie 
z ceremoniałem wojskowym, od-
były się na Placu Litewskim. Od-
czytano nazwiska 96 pasażerów 
feralnego lotu prezy-
denckiego Tu-154 i za-
palono tyle samo zniczy.

– To symbol dni, 
w których za sprawą 
naszego okrutnego są-
siada w roku 1940 prze-
stawały bić tysiące pol-
skich serc w miejscach 
straceń. To także dzień, 
w którym 70 lat później 
miliony polskich serc 
zamarły na wieść o tra-

nasza dzisiejsza tu obecność sta-
nie się manifestacją czci wobec 
tych, których nie zawsze potrafi li-
śmy właściwie docenić, a których 

miejsce 75 lat temu. Mó-
wił, że na prawdę o Ka-
tyniu trzeba było czekać 
wiele lat. Wyraził nadzie-
ję, że prawda o katastrofi e 
w Smoleńsku nie będzie 
tak długo ukrywana, bo 
nie należy jej się bać.

Po wspólnej modlitwie 
zebrani złożyli kwiaty i za-

palili znicze pod tablicą upamięt-
niającą ofi ary katastrofy.

W uroczystościach wzięli 
udział m.in. prezydent Lublina 
i wojewoda lubelski, parlamenta-
rzyści, związkowcy, przedstawi-
ciele lubelskich uczelni i instytu-
cji. Na placu Litewskim były też 
żona i córki Edwarda Wojtasa, 
posła, który zginął w katastrofi e 
smoleńskiej. 

Agnieszka Kosierb

„Nie bójmy się prawdy…” 
– 5. rocznica katastrofy smoleńskiej w Lublinie
Salwa honorowa, kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofi ary 

katastrofy smoleńskiej i uroczysta msza św. – tak mieszkańcy 
Lublina uczcili pamięć tych, którzy 5 lat temu zginęli pod Smo-
leńskiem.

postawy są dla nas 
wzorem do naślado-
wania – dodała.

W hołdzie ofi a-
rom okolicznościo-
wy utwór odegrała 
Orkiestra Ogólno-
kształcącej Szkoły 
Muzycznej I i II stop-
nia im. Karola Lipiń-
skiego w Lublinie 
pod dyrekcją Pani 
Teresy Krasowskiej.

Uroczystej mszy św. w koście-
le Matki Bożej Królowej Polski 
na Tatarach przewodniczył ks. 
bp. Ryszard Karpiński. W homilii 
nawiązał do bolesnych wydarzeń 
w lasach katyńskich, które miały 

gedii, która nie miała prawa się 
zdarzyć, ale się zdarzyła – mó-
wiła na pl. Litewskim Teresa Mi-
siuk, rzeczniczka Społecznego 
Komitetu Obchodów Rocznicy 
Katastrofy Smoleńskiej. – Niech 
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Tygodniowe uroczystości roz-
poczęła msza św. w Kościele 
Akademickim KUL, której prze-
wodniczył biskup prof. Kazimierz 
Ryczan. Szczególnym wydarze-
niem tego dnia było poświęcenie 
długo oczekiwanego sztandaru 
OZ NSZZ ,,Solidarność” KUL, na 

„ S o l i d a r n ość ” 
KUL, przy współ-
udz ia le  Ka te -
dry Pedagogiki 
Chrześcijańskiej 
KUL, zorganizo-
wała bardzo cieka-
wą konferencję pt. 

,,Błogosławiony 
ks. Jerzy Popie-
łuszko – obrońca 
prawdy o czło-
wieku”. Prelekcje 
wygłosili m.in.: 
ks. dr hab. Tade-
usz Guz – prof. 

KUL, prof. dr hab. Zyta 
Grabowska, dr hab. 
Witold Matwiejczyk 
– prof. KUL. Konfe-
rencji towarzyszy-
ła wystawa książek 
o bł. ks. Jerzym oraz 
prac plastycznych, 
wykonanych przez 
dzieci i młodzież. 
W środę można 
by ło pos łuchać 
aktorów Teatru 

Osterwy, którzy czytali wybra-
ne kazania bł. ks. Popiełuszki, 
natomiast w czwartek obejrzeć 
fi lm pt. „Wolność jest w nas” 
oraz wziąć udział w spotkaniu 
z reżyserem Rafałem Wieczyń-
skim. 

Organizatorom uroczysto-
ści należy pogratulować zaan-

Peregrynacja relikwi bł. ks. Jerzego Popiełuszki 

Relikwie patrona ,,Solidarności” na KUL

Region Środkowowschodni NSZZ ,,Solidarność” kontynuuje 
uroczystości peregrynacyjne relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 
W dniach 12-19 kwietnia br. odbyły się one na Katolickim Uniwer-
sytecie Lubelskim Jana Pawła II. Jak przystało na uczelnię, ich 
program miał nie tylko wymiar religijny, ale również naukowo-
poznawczy. 

którym widnieje wizerunek bł. ks. 
Popiełuszki. 

Kolejne msze św., połączone 
z nauką nawiązującą do życia 
i działalności patrona ,,Solidarno-
ści”, odprawiane były przez cały ty-
dzień, natomiast z piątku na sobotę 
wierni mogli czuwać przy relikwii 
przez całą noc. We wtorek NSZZ 

gażowania i kreatywności w przy-
gotowaniu tygodniowych spotkań 
z nauką ks. Jerzego. Dzięki ich 
postawie patron ,,Solidarności” 
stał się jeszcze bliższy członkom 
naszego związku i społeczność 
akademickiej KUL. 

Monika Smolak


