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Mieszkańcy	 Lublina	 i	 Lubelsz-
czyzny	 tradycyjnie	 zebrali	 się	 na	

gicznego	lotu,	a	chór	Uniwersyte-
tu	Przyrodniczego	wykonał	utwór	

„Lacr imosa”	
W.	A.	Mozarta.

W i e c z o -
rem,	w	koście-
le	 MB	 Królo-
wej	 Polski	 na	
Tatarach,	 od-
prawiona	 zo-
stała	msza	św.	
w	intencji	tych,	
którzy	 zginęli	

pod	 Smo-
l e ń s k i e m .	
Eucharyst i i	
p r z e w o d -
niczył	 abp	
S t a n i s ł a w	
B u d z i k ,		
a 	 c z ę ś ć	
m u z y c z n ą	
przygotował		
chór	 „Lubel-
skie	 Słowi-
ki”.Po	wspól-
nej	 modli-
twie	 złożono	 kwiaty	 pod	 tablicą	
upamiętniającą	ofiary	katastrofy	

smoleńskiej	 na	 placu	
przy	kościele	MB	Królo-
wej	Polski.

W	 uroczystościach	
wzięli	 udział	 przedsta-
wicieli	 różnych	 szcze-
bli	 władz	 administracji	
państwowej	 i	 samo-
rządowej,	 organizacji	
i	 instytucji,	 świeckich		
i	duchownych	z	aktyw-
nym	udziałem	młodego	
pokolenia.	 Nie	 zabra-
kło	 także	 przedstawi-
cieli	 „Solidarności”,		
z	 przewodniczącym	

ZR,	Marianem	Królem,	na	czele.
Agnieszka Kosierb

„Lublin pamięta…” – 4. rocznica katastrofy 
smoleńskiej

Mija właśnie 4 lata od tragicznego lotu do Smoleńska, w któ-
rym zginał Prezydent Rzeczypospolitej wraz z małżonką oraz 94 
osoby, które towarzyszyły głowie naszego państwa.

Placu	 Litewskim,	 by	 wspomnieć	
tragicznie	 zmarłych	 i	 oddać	 im	
hołd.	Zgodnie	z	ceremoniałem	woj-
skowym	odbył	się	meldunek	wojsk		
i	 salwa	 honorowa.	 Odezwę	 Spo-
łecznego	 Komitetu	 Obchodów	
Rocznicy	odczytała	Teresa	Misiuk.	

Obchodom	 tradycyjnie	 już	 to-
warzyszył	apel	pamięci,	podczas	
którego	 odczytano	 96	 nazwisk	
tragicznie	 zmarłych,	 a	 harcerze	
zapalili	 znicze.	 Przedstawicie-
le	 władz	 miasta,	 samorządu,	
parlamentarzyści,	 związkowcy	
i	 mieszkańcy	 złożyli	 kwiaty	 pod	
tablicą	upamiętniającą	ofiary	tra-
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We wtorek, 8 kwietnia br., obyło się Walne Zebranie 
Delegatów Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania. 
Liczna grupa pracowników placówek oświatowych spo-
tkała się w Lublinie, by podsumować minioną kadencję, 
wyciągnąć wnioski na nową i oczywiście dokonać wy-
boru.

Sytuacja szkolnictwa w Polsce od dłuższego czasu budzi 
wiele emocji i kontrowersji. Dlatego związkowców tej 
branży czeka jeszcze wiele wyzwań.

Nie zabrakło także podziękowań i serdecznych 
słów dla najbardziej zaangażowanych. Obecni na ze-
braniu, Ryszard Proksa, przewodniczący Sekcji Krajo-
wej Oświaty i Marian Król, przewodniczący ZR Środ-
kowowschodniego NSZZ, wręczyli zasłużonym złote  
i srebrne odznaki Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowa-
nia NSZZ „Solidarność”.

Po wyborach w regionalnej oświacie

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność”

Trwa gorący okres wyborczy w naszym regionie. Większość organizacji zakładowych ma już 
nowe władze, teraz pora na zmiany w sekcjach i na poziomie regionów.

Jak podkreślała przewodnicząca Sekcji, Teresa Mi-
siuk, minione 4 lata była bardzo owocne w działania 

Oczywiście dokonano także wyborów nowych władz. 
Przewodniczącą Sekcji została po raz kolejny Teresa Mi-
siuk, której serdecznie gratulujemy wyboru i życzymy 
skutecznej i owocnej pracy związkowej w nowej kaden-
cji.

Dokumenty przyjęte na WZD Sekcji Oświaty oraz 
skład nowych władz jest dostępny w zakładce Regional-
nej Sekcji Oświaty na naszej stronie internetowej.

Agnieszka Kosierb

nauczycieli i pracowników oświaty. Udało się pokonać 
wiele trudności, zwiększyła się liczba członków orga-
nizacji zakładowych, ale nie brakowało też problemów. 
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W I E Ś C I   Z   Z R  •  W I E Ś C I  Z  Z R

Dział Prawny Zarządu Regionu Środkowowschodniego 
NSZZ „Solidarność” obsługuje sześciu radców prawnych 
oraz specjalista prawa pracy.

Każdego dnia, od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 
do 16:00, wszyscy członkowie „Solidarności” mogą skorzy-
stać z bezpłatnej porady prawnej czy upewnić się w kwe-
stiach budzących wątpliwości, dotyczących prawa pracy. 

Pracujący w naszym regionie radcy prawni mają do-
świadczenie, poparte fachową wiedzą, dlatego większość 
prowadzonych przez nich spraw kończy się sukcesem. Po-
twierdzają to nasi związkowcy, którzy korzystali z pomocy 
Biura Prawnego, chwaląc kompetencje i profesjonalizm pra-
cujących w Regionie prawników.

Szczegółowe informacje dotyczące dyżurów prawnych 
można znaleźć na stronie internetowej: www.solidarnosc.
org.pl/lublin w zakładce Prawo.                                       Red.

Podziękowanie dla radcy prawnego 

Pana Przemysława Gardynika 
z Biura Prawnego ZR, 

oraz dla Regionu Środkowowschodniego 
NSZZ „Solidarność” w Lublinie, 

Oddziału NSZZ „Solidarność” w Lubartowie, 
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 

przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie 
za pomoc przy zakończeniu sporu sądowego 

z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Lubartowie 

o przywrócenie godności i honoru 
po bezpodstawnym zwolnieniu 

dyscyplinarnym z pracy.
Serdecznie dziękuję za pomoc i wsparcie 

moralne
Krystyna Kowalczyk

Jak	co	roku,	przed	świętami	Wielkiej	Nocy,	w	siedzi-
bie	ZR	zebrali	się	związkowcy,	samorządowcy,	posłowie,	
pracodawcy	 i	 licznie	zaproszeni	goście,	by	złożyć	sobie	
życzenia.	 Nie	 zabrakło	 także	 wspólnej	 modlitwy,	 której	
przewodniczył	 kapelan	 lubelskiej	 „Solidarności”,	 ks.	Zbi-
gniew	Kuzia.

Przewodniczący	ZR,	Marian	Król,	powitał	zebranych		
i	życzył	im	wszelkiego	dobra	od	Zmartwychwstałego.	Nie	
zabrakło	także	życzeń	od	obecnych	gości	i	tradycyjnego	
dzielenia	się	jajkiem.

Na	zakończenie	zebrani	mieli	okazję	na	bardziej	osobi-
ste	rozmowy,	przy	okolicznościowym	poczęstunku.								A.K.

SPOTKANIE WIELKANOCNE

Ks. Arcybiskup Bolesław Pylak to postać niezwykle 
wyjątkowa, nie tylko dla kościoła, ale także dla całego 
społeczeństwa. Nie sposób wymienić wszystkich jego 
zasług, ale warto wspomnieć, że dla „Solidarności”  
w naszym regionie zawsze jest przyjacielem, gotowym 
do wszelkiej pomocy i wsparcia.

Szczególną wdzięczność dla Abp Seniora mają w ser-
cach działacze naszego związku jeszcze z początku lat 
osiemdziesiąt. I to właśnie z ich inicjatywy, pod przewod-
nictwem Czesława Niezgody, Zarząd Regionu Środkowow-
schodniego NSZZ „Solidarność” postanowił uhonorować 
lubelskiego duszpasterza statuetką „Lubelskiego Lipca”, 
przyznawaną szczególnie zasłużonym dla „Solidarności”.

Uroczystego wręczenia dokonał, 9 kwietnia br., 
przewodniczący ZR, Marian Król, wraz z paniami Te-
resą Misiuk oraz Zenobią Kitówną, a także Czesławem 
Niezgodą. Delegacja odwiedziła arcybiskupa w jego 
domu, gdyż ze względu na stan zdrowia ks. Senior 

S t a t u e t k a   d l a   A b p   S e n i o r a

nie mógł uczestniczyć w spotkaniu w siedzibie ZR.
Podziękował gorąco za wyróżnienie i zapewnił  

o modlitewnej pamięci, którą obejmuje wszystkich 
związkowców naszego regionu.                                         A.K.

Pomoc prawna dla związkowców
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Trwają	 szkolenia	 podstawowe	 dla	 działaczy	
związkowych	na	kadencję	2014-2018.	Odbywają	
się	one	w	każdy	czwartek.	Chętnych	prosimy	zgła-
szać	do	Działu	Szkoleń,	tel.	81	532	08	11	wew.	20	
lub	zbp.lublin@solidarnosc.org.pl.

Związkowców	z	oddziałów	Regionu	Środkowow-
schodniego	 NSZZ	 „Solidarność”	 zapraszamy	 na	
szkolenia	podstawowe	po	zakończeniu	wyborów,		
w	poszczególnych	siedzibach	oddziałów.

Jednocześnie	 informujemy,	 że	brak	przeszko-
lenia	 dyskwalifikuje	 działacza	 do	 uczestnictwa		
w	innych	seminariach	organizowanych	przez	Re-
gion.

Tematyka:	 organizacja	 pracy	 komisji	 zakłado-
wej/międzyzakładowej,	informacja	o	prowadzeniu	
działalności	 finansowej,	 uprawnienia	 i	 obowiązki	
organizacji	związkowej	wg	obowiązujących	prze-
pisów	prawa.

Dział Szkoleń

Szkolenia 
podstawowe 

dla działaczy 
związkowych

• 8.05	 Szkolenie	 podstawowe	 dla	 działaczy	
związkowych	–	Puławy

• 9.05	SIP	–	Zamość,	Biłgoraj,	Tomaszów	Lubel-
ski.	Miejsce	szkolenia:	Zamość

• 15-17.05	Negocjacje	–	Lublin
• 22.05	 Szkolenie	 podstawowe	 dla	 działaczy	

związkowych	-	Lublin
• 26.05	SIP	–	Hrubieszów
• 28.05	 Szkolenie	 podstawowe	 dla	 działaczy	

związkowych	–	Kraśnik
• 12.06	 Szkolenie	 podstawowe	 dla	 działaczy	

związkowych	–	Tomaszów	Lubelski
• 16.06 SIP	–	Lublin
• 3.09	 Szkolenie	 podstawowe	 dla	 działaczy	

związkowych	–	Zamość
• 8.09	SIP	–	Lublin
• 12.09	SIP	–	Zamość,	Biłgoraj,	Tomaszów	Lubel-

ski.	Miejsce	szkolenia:	Tomaszów	Lub.
• 25.09	 Szkolenie	 podstawowe	 dla	 działaczy	

związkowych	–	Zamość
• 27.10	SIP	–	Kraśnik
• 17.11	SIP	–	Puławy
• 8.12	SIP	–	Lublin

TERMINY SZKOLEŃ
w 2014 r.

12.00 – Plac Litewski zbiórka rowerzystów, 
formowanie peletonu według oznaczenia wy-
branej trasy

12.15 – start rajdu

Trasa I żółta – dystans 8,61 km:
12.15-13.00	 –	 przejazd	 na	 trasie:	 Plac	 Litewski,		

ul.	Krakowskie	Przedmieście,	ul.	Lipowa,	ul.	Narutowi-
cza,	ul.	Nadbystrzycka,	ul.	Janowska,	Al.	K.	Bryńskiego,	
przejazd	przez	tamę	wodną	na	Zalewie	Zemborzyckim,	
wjazd	na	Ośrodek	MOSiR	Słoneczny	Wrotków.

Trasa II czerwona – dystans 19,03 km:
12.15-14.00	–	przejazd	na	trasie:	Plac	Litewski,	

ul.	Krakowskie	Przedmieście,	ul.	Lipowa,	ul.	Naru-
towicza,	ul.	Nadbystrzycka,	ul.	Janowska,	ul.	Kręż-
nicka,	ul.	Cienista,	ul.	Osmolicka,	Ośrodek	MOSiR	
Słoneczny	Wrotków.

Trasa III niebieska – dystans 29,04 km:	
12.15-14.30	–	przejazd	na	trasie	Plac	Litewski,	

ul.	Krakowskie	Przedmieście,		ul.	Lipowa,	ul.	Naru-
towicza,	ul.	Nadbystrzycka,	ul.	Janowska	,	Stary	Gaj	
–	drogi	leśne	i	szutrowe	przez	Zemborzyce	Podle-
śne,	Zemborzyce	Wojciechowskie,	wjazd	na	drogę	

Program 
18 maja 2014 rok 

publiczną	w	Krężnicy	Jarej,	ul.	Krężnicka,	kierunek	
miejscowość	 Nowiny,	 Prawiedniki,	 ul.	 Osmolicka,		
Ośrodek	MOSiR	Słoneczny	Wrotków.

Trasa	 niebieska	 przygotowana	 dla	 wymagają-
cego	i	doświadczonego	rowerzysty.	Strome	zjazdy		
i	podjazdy	oraz	drogi	leśne	wymagają	od	uczestni-
ka	umiejętności	poruszania	się	w	terenie	i	orientacji,	
co	do	zmiennego	ukształtowania	podłoża.	

Więcej szczegółów o rajdzie i festynie rodzin-
nym na stronie www.solidarnosc.org.pl/lublin
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W programie: 
11.00 – zbiórka uczestników w Oleśnikach k. Traw-

nik;
11.10 – odprowadzenie samochodów na parking 

przy szkole w Jaszczowie;
11.30 – powrót kierowców z Jaszczowa busem pro-

wadzącym przyczepę z kajakami;
11.50 – zbiórka i odprawa uczestników przed wy-

płynięciem;
12.00 – rozpoczęcie spływu z przystani w Oleśni-

kach;
ok. 14.30 – odpoczynek na łące, na brzegu rzeki;
ok. 17.00 – zakończenie spływu przy szkole w Jasz-

czowie.
Improwizowane ognisko nad rzeką.
Koszt udziału w spływie: 30 zł od osoby. 
Opłata obejmuje dostarczenie do Oleśnik wła-

ściwej jakości 2-osobowych kajaków z wiosłami 
i kapoków bezpieczeństwa dla wszystkich uczest-
ników oraz ich odbiór po zakończeniu spływu  
w Jaszczowie, przewiezienie kierowców na trasie 
Jaszczów - Oleśniki. 

Uczestnicy odpowiadają za zwrot pobranego 
sprzętu i wyposażenia oraz są zobowiązani do za-
chowania porządku i stosowania się do poleceń or-
ganizatora.

Zgłoszenia do udziału w spływie przyjmuje druh 
Zdzisław Niedbała, komandor spływu, kom. 603 
867 457

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH!

Zaproszenie na 
I otwarty spływ kajakowy 

„Sokoła” 2014
dedykowany 

św. Janowi Pawłowi II, 
sokolemu z Wadowic, wielkiemu 
miłośnikowi sportu kajakowego, 

z okazji jego kanonizacji

rzeką Wieprz – ok. 24 km od 
Oleśnik k. Trawnik do Jaszczowa

10 maja 2014 r.

PROGRAM:
Czwartek, 8 maja 2014 r.
15.30 Otwarcie	wystawy	poświęconej	Janowi	Pawło-

wi	II	–	Hol	Gmachu	Głównego	KUL
16.00	 Otwarcie	 V	 Chrześcijańskiego	 Tygodnia	

Społecznego	 	 JE.	 Ksiądz	 Arcybiskup	 Stanisław	 Bu-
dzik	 –	Metropolita	 Lubelski,	 JM.	Ks.	Prof.	 dr	 hab.	An-
tonii	 Dębiński	 –	 Rektor	 KUL,	 Ks.	 dr	 hab.	 Stanisław	
Fel,	prof.	KUL	–	Dziekan	Wydziału	Nauk	Społecznych	
KUL,	 Marian	 Król	 –	 Przewodniczący	 Zarządu	 Re-
gionu	 Środkowowschodniego	 NSZZ	 „Solidarność”,	
Tomasz	Różniak	–	Prezes	Zarządu	Europejskiego	Domu	
Spotkań	–	Fundacji	Nowy	Staw.

16.15 Wykład	inauguracyjny:	Rodzina dziedzictwem 
i przyszłością narodu,	JE.	Ks.	Arcybiskup	Henryk	Hoser	
–	Biskup	diecezjalny	warszawsko-praski

18.00	Panel	dyskusyjny:	Jan Paweł II – jakiej Polski 
pragnął?	

Piątek, 9 maja 2014 r.
9.00-12.00	Seminaria	tematyczne:	polityka	rodzinna	

|	edukacja	i	wychowanie,	polityka	społeczna,	spółdziel-
czość	i	ekonomia	społeczna,	gospodarka.

11. 00	Wykład	specjalny:	Zasada zrównoważonego 
rozwoju, a jej realizacja w Niemczech, Prof.	Dr.	Markus	
Vogt	 –	 Katedra	 chrześcijańskiej	 etyki	 społecznej,	 Uni-
wersytet	w	Monachium)

12.00	 Panel	 ekspercki:	 Silne Państwo koniecznym 
podmiotem strategii rozwojowej.

14.00	 Panel	 dyskusyjny:	 Jaki rozwój Polski? 25 lat 
polskich przemian po 1989 r. – próba bilansu.

16.00	Panel	dyskusyjny:	Rodzina w kulturze,  w poli-
tyce społecznej i gospodarczej Polski.		

18.00	Panel	dyskusyjny:	Prawo do rozwoju społecz-
nego i gospodarczego w Polsce.	

Sobota, 10 maja 2014 r.
8.15		Msza	Św.	–	Kościół	Akademicki	KUL
10.00 Panel	dyskusyjny:	Spółdzielczość	 i	ekonomia	

społeczna	–	wyzwania	dla	budowy	solidarności	w	Pol-
sce.

12.00 Debata	otwarta:	Jaki rozwój Polski Wschodniej 
– bilans po przemianach `89, wnioski na przyszłość. 

Więcej informacji na naszej stronie pod linkiem: 
http://www.solidarnosc.org.pl/lublin/v_chrzescijan-
ski_tydzien_spoleczny,5,658.html 

V Chrześcijański Tydzień Społeczny

„Jaki rozwój Polski?”
8-10 maja 2014 r. 

Katolicki Uniwersytet Lubelski, 
Aula im. kard. Stefana Wyszyńskiego
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2 PÓŁMARATON 
SOLIDARNOŚCI

Start	–	Świdnik,	Port	Lotniczy	
Lublin,	godz.	12:00;	meta	–	sta-
dion	MKS	Start	Lublin

Zgłoszenia już trwają!	Zapi-
sy	za	pośrednictwem	formularza	
na	 stronie	 www.polmaratonsoli-
darnosci.pl	oraz	na	portalu	www.
datasport.pl	

Zgłoszenie	 do	 30	 kwietnia	 br.	 –	 opłata	 30	 zł,	
zgłoszenie	do	31	maja	br.	–	opłata	50	zł,	zgłosze-
nie	6	i	7	czerwca	(w	biurze	zawodów)	–	70	zł.

Oprócz	klasyfikacji	generalnej	i	wiekowej,	zosta-
ną	wyłonieni	zwycięzcy	w	kategoriach:	Mistrzostwa	
Województwa	Lubelskiego,	Mistrzostwa	NSZZ	„So-
lidarność”,	Mistrzostwa	Drużynowe	Szkół	Wyższych	
oraz	Mistrzostwa	Drużynowe	Służb	Mundurowych.

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

Startować	w	biegu	mogą	osoby	pełnoletnie,	cie-
szące	się	dobrym	zdrowiem.

Więcej informacji na stronie www.polmaratonso-
lidarnosci.pl

BIEGI ULICAMI LUBLINA
W	 Lublinie	 chętni	 będą	mieli	 do	 pokonania	 dy-

stans	2,5	km.	Na	start	zapraszamy	VIP-ów,	studen-
tów	wyższych	uczelni	oraz	uczniów	szkół	ponadgim-
nazjalnych,	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.

Bieg 
VIP-sponsorowany
Każdy	 może	 zostać	

sponsorem.	 Zapraszamy	
zarówno	 biegaczy	 indy-
widualnych,	 jak	 i	 repre-
zentacje	 grupowe.	 Start	 biegu	 godz.	 9:30.	 Kwota	
uzbierana	z	wpisowego	–	po	50	zł	–	przeznaczona	

zostanie	na	stypendia	dla	zdolnych	dzieci	z	rodzin	
wielodzietnych.

Więcej informacji na stronie www.polmaratonso-
lidarnosci.pl

Biegi Młodzieżowe
W	 tej	 kategorii	 rozegra-

ne	zostaną	:
•	 Bieg	 Studentów	 –	

start	godz.	9:40
•	 Bieg	 młodzieży	 po-

nadgimnazjalnej	 –	
chłopcy	start	o	godz.	
9:50,	dziewczęta	–	10:00,

•	 Bieg	młodzieży	gimnazjalnej	–	chłopcy	start	
o	godz.	10:15,	dziewczęta	–	10:25,

•	 Bieg	młodzieży	ze	szkół	podstawowych,	kla-
sy	4-6	–	chłopcy	start	o	godz.	10:40,	dziew-
częta	–	10:50.

Dla	studentów	i	młodzieży	przewidziane	są	na-
grody	rzeczowe.

Bieg Krasnali
Bieg Młodzików
Bieg Niepełnosprawnych 

Przedszkolaków
Najmłodsi	będą	mogli	spró-

bować	 swoich	 sił	 w	 biegach	
na	bieżni	Stadionu	MKS	Start	
w	Biegu Krasnali, Biegu Młodzików i Biegu Nie-
pełnosprawnych Przedszkolaków.

Do	Biegu	Krasnali	zapraszamy	dzieci	z	 roczni-
ków	 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,	zapi-
sy 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	Niepeł-
nosprawnych	Przedszkolaków.	Zapisy bezpośred-
nio 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

XXII Międzynarodowy Bieg Solidarności 
„Lubelski Lipiec 1980”

7 czerwca 2014 r.

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
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Szczere	wyrazy	żalu	i	współczucia	
Jackowi Firkowskiemu 

z	powodu	śmierci	

Teściowej 

składa	
Zarząd	Regionu	Środkowowschodniego	

NSZZ	„Solidarność”

			„Można	odejść	na	zawsze,	by	stale	być	blisko”
	 	 	 	 ks. Jan Twardowski

Z	głębokim	bólem	żegnamy	
naszą	Drogą	Koleżankę	

Ś.P WIESŁAWĘ WOŹNIAK	

wieloletnią	Przewodniczącą	Organizacji	
Międzyzakładowej	Pracowników	Oświaty	

w	Opolu	Lubelskim	i	członka	Rady	Regionalnej	
Sekcji	Oświaty	i	Wychowania	

Regionu	Środkowowschodniego	
NSZZ	„Solidarność”.

Synowi i Rodzinie 
składamy	szczere	wyrazy	współczucia

Koleżanki	i	Koledzy	
z	Regionalnej	Sekcji	Oświaty	i	Wychowania	

NSZZ	„Solidarność”

– Jesteśmy tu po to, żeby powiedzieć: nie chcemy Eu-
ropy liberalnej, chcemy Europy socjalnej – rozpoczął 
swoje wystąpienie Tadeusz Majchrowicz, wiceprzewod-
niczący „Solidarności” podczas manifestacji Europej-
skiej Konfederacji Związków Zawodowych, która odby-
ła się 4 kwietnia w Brukseli. 

Do stolicy Unii Europejskiej zjechało kilka-
dziesiąt tysięcy związkowców z całej Europy. 
– Dzisiaj cały ruch związkowy jest tutaj w Brukseli, w stolicy 
związków zawodowych – mówił dalej Majchrowicz. – Nie 
chcemy więcej cięć socjalnych. Nie chcemy, aby kryzysem 
tłumaczono nieudolność rządzących. Jesteśmy tu też po to, 
aby wykrzyczeć, że chcemy dialogu społecznego, w Polsce 
on nie istnieje – dodał. Majchrowicz przypomniał, że za kil-
ka tygodni będziemy głosowali na posłów do Parlamentu 
Europejskiego i trzeba popierać tych, którzy chcą Europy 
socjalnej. Wcześniej do manifestujących przemawiała sze-
fowa EKZZ Bernadette Ségol i liderzy poszczególnych cen-
tral związkowych. Polskę reprezentowały OPZZ, Forum 
ZZ oraz blisko 100-osobowa grupa z NSZZ „Solidarności”,  
w tym także delegacja z Regionu Środkowowschodniego.

Manifestacja zgromadziła blisko 50 tys. demon-
strantów i miała na celu zwrócenie uwagi przed wy-
borami do Europarlamentu, że należy wybierać tych 
kandydatów, którzy przeciwstawią się obecnej po-
lityce Unii Europejskiej, polegającej na cięciach  
i oszczędnościach, szczególnie w zakresie inwesty-
cji w rozwój gospodarki. To, zdaniem związkowców, 
niszczy rynek pracy i zwiększa bezrobocie, głównie 
wśród ludzi młodych. Coraz większym problemem 
są też umowy śmieciowe i rozwarstwienie społeczne. 
Podczas demonstracji doszło również do starć z policją, 
w której przede wszystkim wzięło udział kilkudziesięciu 
młodych bezrobotnych dokerów.

źródło: www.solidarnosc.org.pl

Z  KOMISJI   KRAJOWEJ

Za socjalną Europą

Sprostowanie
Szanowni Czytelnicy! W poprzednim numerze Biuletynu In-

formacyjnego pojawił się błąd, dotyczący godziny śmierci Ojca 
Świętego. Oczywiście papież Jan Paweł II zmarł o godz. 21:37. 
Za pomyłkę serdecznie przepraszamy!                          Redakcja

 Czy wiecie, że ...

Według dwutygodnika „Nowy Czas”, z 1883 r.,  ulu-
bioną rozrywką Belgów były wyścigi kocie.

Styczniowa noc – środek XIX-wiecznego karnawału 
w belgijskim mieście Liege. O północy część mieszkań-
ców imprezuje w najlepsze, inni próbują zasnąć, ale gdy 
spojrzeć na obrzeża miasta można zauważyć grupę jego-
mościów z kotami w koszach, a każdy zwierzak ma na 
grzbiecie numer startowy.  

Tymczasem był to element dorocznej tradycji – wy-
ścigu kotów. W 1860 roku brytyjski autor Harrison Weir 
pisał w książce „Our Cats”, że konkurencja ta stanowi-
ła: sport cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem 
gawiedzi.

Wygrywał ten, który pierwszy dotarł do domu. Wła-
ściciel zwycięskiego zwierzęcia mógł liczyć na zestaw 
nagród, składających się z szynek, kiełbas, cygar, gar-
nuszków, w niektórych latach trafiała się nawet srebrna 
łyżeczka. Równo o północy koty wypuszczano i zaczy-
nał się wyścig… 

www.ciekawostkihistoryczne.pl


