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Miłość MAMY
Miłość Mamy nie waży się na gramy!
Mama – dotknięciem dłoni największy smutek przegoni!
Miłość Mamy nie waży się na kilogramy!
Gdy Mamusia usiądzie przy tobie, lżej – nawet w ciężkiej chorobie!
Chociaż się waży na tony hipopotamy i dzwony,
to takiej wagi nie mamy, żeby zważyła miłość Mamy.
Wszystko, co Mama nam daje,
co będzie, co jest, co już było,
i Mama, i my obok mamy – to miłość.
Palo Kaniżaj

KARTKA Z KALENDARZA
221. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Witaj Majowa Jutrzenko…
Młodzi i starsi, posłowie, samorządowcy i mieszkańcy Lublina uczcili kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczysta sesja Rady Miasta, msza św.
w Archikatedrze Lubelskiej w intencji ojczyzny, a potem uroczy-

ników. Starsi
z uwagą wysłuchali
wystąpienia wicewojewody
Mariana Starownika, któ-

ry podkreślał,
jak ważny jest
dziś rozwój naszego regionu.

stości na Placu Litewskim, to tylko część atrakcji przygotowanych
z okazji narodowego święta.
Wojskowa orkiestra towarzyszyła przemarszowi korowodu
spod katedry na Plac Litewski,

Delegacje
władz, związków, stowarzyszeń i uczelni
złożyły
wią-

by tam, zgodnie z wojskowym
ceremoniałem, uczcić 3 Maja.
Meldunek, apel pamięci i salwa
honorowa to szczególna atrakcja dla najmłodszych uczest-

zanki kwiatów
pod
pomnikiem Konstytucji 3 Maja. Po
zakończeniu
części oficjalnej uczestnicy
uroczystości
mieli
okazję
podziwiać musztrę paradną wojska i służb mundurowych, a także defiladę kawalerii. Wszyscy
chętni mogli razem z zespołem
odtańczyć poloneza deptakiem
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Lublina. Na zakończenie zaplanowano wspólny Festyn Trzeciomajowy.
Agnieszka Kosierb
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Strajk szkolny
Koalicja na Rzecz Polskiej Szkoły, w skład
której wchodzą środowiska solidarnościowe,
młodzieżowe i niepodległościowe złożyła, 25
kwietnia br., petycję u Wojewody Lubelskiej.
W piśmie skierowanym do premiera Donalda
Tuska widnieją żądania uchylenia dwóch rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej.

Jest to kolejny etap protestów przeciwko
zmianom w polskiej edukacji. W petycji czytamy: „(…) szczególnie niebezpieczne są ograniczenia treści języka polskiego i historii, których naturalną konsekwencją jest ograniczenie tożsamości narodowej młodych Polaków.
(…) zmiany mogą skutkować dla wielu uczniów
załamaniem kariery edukacyjnej i zawodowej.” Jak podkreślała Teresa Misiuk, przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, w akcję protestacyjną włącza się coraz więcej środowisk na-

ukowych, studenckich i niepodległościowych,
a co najważniejsze, ze zmianami nie zgadzają
się także sami uczniowie. W lubelskich szkołach prowadzą
akcję „Strajk
szkolny”
na
znak sprzeciwu
wobec zmian w
polskiej oświacie.
Podobne
petycje
zostały złożone
we wszystkich
miastach wojewódzkich naszego kraju.
Agnieszka
Kosierb

STANOWISKO
Zebrania Delegatów Międzyzakładowej Organizacji NSZZ ,,Solidarność”
przy LUW w Lublinie w sprawie polityki płacowej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim
Delegaci Międzyzakładowej Organizacji NSZZ ,,Solidarność” przy
Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim
w Lublinie wyrażają zaniepokojenie
polityką płacową tutejszego Urzędu.
Obecne wynagrodzenia są niewspółmiernie niskie w stosunku do kwalifikacji zawodowych i obowiązków
ciążących na pracownikach. Analiza
płac wykazała, że tylko w jednostkowych przypadkach wzrosły płace.
Wskutek braku podwyżek nastąpiło pogorszenie sytuacji materialnej pracowników zatrudnionych
w tutejszym Urzędzie. Pracownicy

nie są w stanie utrzymać się z pensji
i ze względu na ograniczoną możliwość podjęcia dodatkowego zatrudnienia zmuszeni są do zaciągania dodatkowych zobowiązań finansowych
w postaci kredytów i pożyczek.
Pogłębianie tego zjawiska powoduje również zauważalny odpływ
doświadczonych pracowników do
innych urzędów administracji samorządowej i zespolonej oraz firm, co
w konsekwencji może doprowadzić
do znacznego utrudnienia realizacji
zadań będących w kompetencji Wojewody Lubelskiego.
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Dodatkowo, wskutek wzrostu
w ostatnich latach cen towarów i usług
oraz kosztów utrzymania, pracownicy LUW realnie odczuli spadek wartości wynagrodzenia, który nie jest
obecnie kompensowany wzrostem
płac nawet o wskaźnik inflacji.
W związku z powyższym domagamy się pilnego podjęcia działań w kwestii podwyżek płac dla
pracowników Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego, zmierzających do
poprawy sytuacji płacowej pracowników LUW.
Lublin, dnia 29 marca 2012 r
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Wybierając zawód, wybierasz przyszłość!

„Czternastka” im. Zbigniewa Herberta
W ciągu kilku ostatnich tygodni
zapraszałam Państwa do odwiedzania lubelskich szkół kształcących
w zawodzie. Dziś proponuję wizytę
w liceum ogólnokształcącym… teoretycznie. Bo nie jest to takie zwyczajne liceum…A dlaczego? Już wyjaśniam.
XIV Liceum Ogólnokształcące
im. Zbigniewa Herberta w Lublinie
było „ogólniakiem” jak wiele innych,
ale do czasu. Jak przyznaje dyrektor
szkoły, Wojciech Kalicki, sytuacja na
rynku edukacyjnym sprawiła, że grono nauczycielskie liceum opracowało
autorski program innowacji pedago-

gicznych. Dzięki temu w liceum na
Czechowie powstały klasy wojskowe,
fotograficzne i taneczne, które okazały
się starzałem w dziesiątkę, jeśli chodzi
o zainteresowania młodzieży.
Szczególnie
dużym
zainteresowaniem cieszą
się klasy wojskowe. Ale nic
w tym dziwnego.
To wspaniała alternatywa dla wszystkich, którzy, przy
okazji zdobywania
wiedzy, chcą też
przeżyć wspaniałą
przygodę. Bogaty
program zajęć wojskowych prowadzany jest przede
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wszystkim
w
formie
działań praktycznych na
poligonach,
na
terenie
jednostek
wojskowych.
Szkoła podpisała
porozumienia i umowy patronackie
z Wojskową Akademią Techniczną
w Warszawie, Wielonarodową Brygadą w Lublinie oraz Wyższą Szkołą Sił
Powietrznych w Dęblinie. Dzięki temu
uczniowie mogą poznać od wewnątrz
organizacje i działanie jednostek wojskowych. Szczególną
atrakcją w klasach
o profilu wojskowym
są jesienne i wiosenne
obozy kondycyjnowojskowe, na których
uczniowie w praktyce
sprawdzają
nabyte
umiejętności. I oczywiście mundury…bo
co to za żołnierz bez
munduru…
Chętnych nie brakuje także w klasach fotograficznych. Prowadzone
tam zajęcia pozwalają poznać tajniki
fotografii, a uczniowie mogą swoje
umiejętności doskonalić
w profesjonalnym studiu fotograficznym,
ciemni i pracowni komputerowej. Pasję fotograficzną natomiast realizują
podczas plenerów,
wystaw
i konkursów fotograficznych.
Klasy
taneczne skupiają

uczniów zainteresowanych tańcem
standardowym i nowoczesnym.
Swoje umiejętności młodzi ludzie
doskonalą pod okiem fachowców,
w specjalnie przygotowanych salach
treningowych. Po ukończeniu szkoły
absolwenci otrzymują specjalne certyfikaty, potwierdzające realizację
innowacyjnego programu nauczania.
Liceum na Czechowie udowadnia, że nawet „ogólniak” może dać
uczniowi możliwość rozwijania za-

interesowań, a chętni do nauki w tej
szkole pokazują, jak ambitną i pełną pasji mamy młodzież. Wszystkich, którzy chcieliby lepiej poznać
„czternastkę” zapraszam na stronę
internetową www.14lo.lublin.pl lub
do odwiedzenia szkoły. Bo kryje ona
jeszcze wiele możliwości, możecie
mi wierzyć…
Agnieszka Kosierb
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Wybierając zawód, wybierasz przyszłość!

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
nr 1 w Lublinie
W Lublinie działa kilka szkół
i ośrodków specjalnych dla dzieci
i młodzieży. Jednym z nich jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 przy ul. Al. Spółdzielczości Pracy 65.
W skład Ośrodka wchodzi Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 15,
Specjalna Szkoła Przysposabiająca

do Pracy, Warsztaty Szkolne, internat, Warsztaty Terapii Zajęciowej,
Środowiskowy Dom Samopomocy
„Absolwent”, Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka „Pomocna Dłoń”
oraz „Zielona Szkoła” w Sułoszynie.
Ośrodek współdziała z lubelskimi uczelniami, studenci odbywają tu praktyki z młodzieżą,

a kadra nauczycielska bierze udział
w licznych kursach i szkoleniach.
Ośrodek wyposażony jest w najnowszej generacji sprzęt umożliwiający
naukę zawodu, nowoczesne sale

komputerowe, a każdy
uczeń może korzystać
z biblioteki (w niej mieści
się również centrum multimedialne), sal do zajęć
gimnastycznych, rekreacyjnych, rehabilitacyjnych, boiska sportowego
czy kortu tenisowego.
Uczniowie uczęszczający
do
szkoły, stale objęci są
opieką wykwalifikowanej kadry psychologiczno-pedagogicznej. Młodzież wymagająca specjalnej opieki ma zapewniony dowóz na zajęcia
lekcyjne.
Wszyscy, którzy
chcą zdobyć
zawód, mają możliwość
kształcenia się jako cukiernik, piekarz, murarz, fryzjer, mechanik samochodowy czy ogrodnik.
Szkoła przygotowuje
uczniów do aktywnego
uczestniczenia w życiu
społecznym. Prowadzone zajęcia usprawniają
zaburzone
funkcje,
zarówno umysłowe, jak
i ruchowe. Uczniowie rozwijają swoje
zdolności, wykonując prace plastyczne,
ogrodnicze,
stolarskie oraz rękodzieła artystycznego
z drewna, gliny czy
szkła. Ćwiczenia te dają możliwość
zaprezentowania swoich umiejętności na różnego rodzaju konkursach
oraz umożliwiają udział w turnusach
rehabilitacyjnych na terenie Polski.
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Dużą popularnością cieszą się,
działające w szkole, koła zainteresowań - ekologiczne, komputerowe,
młodej gosposi, patriotyczne, filmowe, muzyczne czy teatr „Promieniści”.
Możliwość przyjęcia do takiej
szkoły mają dzieci posiadające, oprócz
standardowo wymaganych dokumentów, skierowanie z Wydziału
Oświaty i Wychowania Urzędu
Miasta
Lublin
oraz kopię orzeczenia z poradni
PsychologicznoPedagogicznej.
Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania i naboru do szkoły
dostępne są na stronie internetowej
www.sosw1.lublin.pl.
Magda Różyło
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„Solidarność” pamięta

Bitwa o Monte Cassino
Cassino toczyły, w dniach
od 17 stycznia do 11 lutego 1944 roku, wojska
brytyjskie, amerykańskie
i francuskie. Wielokrotne
ataki na Monte Cassino zakończyły się klęską i skrajnym wykrwawieniem wojsk
aliantów.
Kolejną próbę zdobycia
Monte Cassino rozpoczęły
15 lutego 1944 r. wojska
nowozelandzkie i indyjskie.
Także i one nie potrafiły
przełamać silnego oporu
wojsk niemieckich, wzmocnionych przez świetnie wyszkoloną i wyposażoną dywizję spadochronową.
Czy widzisz te gruzy
na szczycie? Brak postępów
po stronie aliantów spowodował,
że 15 lutego 1944 roku dokonali
oni bombardowania zabytkowego klasztoru na Monte Cassino,
niszcząc go całkowicie. Bezpośrednio po bombardowaniach
trzydniowy szturm na klasztor
przypuścili
Nowozelandczycy.
Ataki te ponownie zakończyły się
fiaskiem, gdyż niemieccy spadochroniarze stworzyli z klasztoru
fortecę niezwykle trudną do zdobycia.
Kolejną bitwę o Monte Cassino toczyły w dniach 15-23 marca
1944 r. wojska
brytyjskie, nowozelandzkie
i
nepalskie.
Mimo
przejściowych sukcesów
także
i te ataki zostały
przez hitlerowców odparte,
przy czym obie
strony poniosły
bardzo ciężkie
straty.
Musicie,
Cmentarz polskich żołnierzy na Monte Cassino musicie, mu-

Nocą z 9 na 10 lipca 1943 roku
wojska brytyjskie i amerykańskie
podjęły działania wojenne na terenie Europy, dokonując desantu na Sycylię, bronioną przez
wojska włoskie i niemieckie. Po
miesiącu krwawych walk alianci zdobyli wyspę, a pod koniec
1943 roku zdołali zająć Neapol
i zaczęli powoli posuwać się na
północ. W trakcie walk armia włoska ponosiła tak duże straty, że
załamało to morale jej żołnierzy
i spowodowało obalenie rządu
Mussoliniego. Hitler zwątpił we
włoskiego sojusznika i zarządził
okupację Włoch.
Tam wróg twój się kryje jak
szczur. Przewidując kierunek
przyszłej ofensywy aliantów –
dowództwo niemieckie rozpoczęło budowę umocnień obronnych
na południu Włoch, w poprzek
Półwyspu Apenińskiego, w trudno dostępnych dolinach górskich
rzek Garigliano, Liri, Rapido,
Sangro. Kluczowym elementem
tej tzw. Linii Gustawa były silnie
ufortyfikowane górskie szczyty
położone w sąsiedztwie wzgórza Monte Cassino. Zapewniały
one hitlerowcom panowanie nad
doliną rzeki Liri, którędy wiedzie
najkrótsza droga łącząca Neapol
z Rzymem.
Walki o opanowanie Monte
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Polska flaga na ruinach klasztoru

sicie. Klęski aliantów w walkach
o Linię Gustawa sprawiły, że
wojska amerykańskie i brytyjskie postanowiły zaatakować na
znacznie szerszym odcinku około 30 km. Kluczowe zadanie zdobycia Monte Cassino powierzono
II Korpusowi Polskiemu gen.
Władysława Andersa.
Runęli przez ogień straceńcy. Atak II Korpusu rozpoczął
się w nocy z 11 na 12 maja 1944
roku. W odróżnieniu od wcześniej
stosowanej taktyki – Polacy atakowali tak, by odciąć klasztor od
reszty sił niemieckich. Uderzenie
to załamało się, gdy polskie oddziały poniosły straty sięgające
40-70% stanu osobowego i zużyły całą posiadaną amunicję. Chociaż atak II Korpusu zakończył
się niepowodzeniem, to jednak
związał znacznie większe niż poprzednio siły niemieckie i umożliwił Brytyjczykom sforsowanie
rzek Garigliano i Rapido na południe od Monte Cassino.
I doszli! I udał się szturm.
Po kilku dniach przygotowań, 17
maja 1944 roku, oddziały II Korpusu przypuściły kolejny atak na
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Monte Cassino. Równolegle na
swoich odcinkach walk atakowały wojska francuskie i brytyjskie.
Polacy na swoim kierunku natarcia zlikwidowali tak wiele gniazd
obrony wroga, że w nocy z 17 na
18 maja oddziały niemieckie, aby
uniknąć okrążenia, niepostrzeżenie wycofały się na Linię Hitlera,
położoną kilkanaście km dalej.
Rankiem 18 stycznia 1944 roku
żołnierze 12 Pułku Ułanów Podolskich wkroczyli do ruin klasztoru.
Monte Cassino zostało zdobyte!
I sztandar swój biało-czerwony zatknęli na gruzach
wśród chmur. Na szczycie ruin
klasztoru polscy żołnierze zatknęli
najpierw swój proporzec pułkowy,
potem polską flagę, a później również flagę brytyjską. Tego samego
dnia na ruinach Monte Cassino
odegrano hejnał mariacki, ogłaszający polskie zwycięstwo.
W następnych dniach oddziały II Korpusu Polskiego kontynuowały pościg za nieprzyjacielem
wycofującym się na linię Hitlera.
Umocnienia te zostały przełamane przez II Korpus Polski pod
Piedimonte w dniach 24-25 maja
1944 roku. W ten sposób otwarta została droga na Rzym, który

zdobyły oddziały amerykańskie 4
czerwca 1944 roku.
Niejeden z nich dostał i padł.
W toku czterech bitew o Monte
Cassino alianci ponieśli ogromne straty wynoszące ponad 50
tysięcy poległych, rannych i zaginionych. Wysokie też były straty
niemieckie (około 20 tysięcy poległych). Bardzo wykrwawił się
II Korpus Polski: podczas  zażartych  walk poległo 924 żołnierzy,
2930 zostało rannych, a   345
uznano za zaginionych.
Czy widzisz ten rząd białych
krzyży? Poległych polskich żołnierzy pochowano na cmentarzu
wojennym na Monte Cassino,  powstałym w latach 1944-1945. Spoczywa tu 1072 żołnierzy, którzy
zginęli w walkach o przełamanie linii Gustawa. Tutaj również złożono
prochy gen. Władysława Andersa
(† 1970), gen. Bronisława Ducha
(† 1980), biskupa polowego WP
Józefa Gawliny († 1964),  kpt. Ireny Andersowej († 2010), drugiej
żony generała oraz Feliksa Konarskiego († 1991), autora tekstu pieśni „Czerwone maki”.
Ta ziemia do Polski należy.
Cmentarz polskich żołnierzy pod
Monte Cassino ozdabiają senten-

cje „Przechodniu powiedz Polsce,
żeśmy polegli wierni w jej służbie”
oraz „Za naszą i waszą wolność
my żołnierze polscy oddaliśmy
Bogu ducha, ciało ziemi włoskiej,
a serca Polsce”. Sukcesy polskiego żołnierza w walkach o Monte
Cassino były przez władze PRL
przemilczane lub pomniejszane.
Jednak w pamięci narodowej bitwa ta urosła do rangi symbolu
bezgranicznego poświęcenia się
sprawie wolności Ojczyzny, czego najlepszym przykładem jest
znana i lubiana pieśń „Czerwone
maki na Monte Cassino”. Dzisiaj, w wolnej Polsce, cmentarz
żołnierzy II Korpusu pod Monte
Cassino jest jednym z najważniejszych miejsc pamięci narodowej.
Co roku pielgrzymują tu rzesze
Polaków z kraju i zagranicy, ciągle palą się znicze, stale widać
wiązanki świeżych kwiatów, a nagrobne krzyże zdobią wymowne
symbole religijne. Polski cmentarz wojenny pod Monte Cassino
wielokrotnie odwiedzali również
szeregowi członkowie, przedstawiciele władz regionalnych i oficjalne delegacje Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność”.
Jan Sarzyński

Historycy lubelscy o początkach „Solidarności”
w UMCS
Życie naukowe Uniwersytetu wzbogaciły, w marcu br., dwa
ciekawe wydarzenia związane
z pracą historyków uczelni, które łączy tematyka dziejów NSZZ
„Solidarność” w UMCS.
Jedno z nich stanowiła promocja książki prof. dr hab. Zbigniewa Zaporowskiego i dr Mirosława
Szumiły pod tytułem NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w latach
1980-1981, wydana w końcu
roku 2011 nakładem Wydawnictwa UMCS. Drugim była niecodzienna publiczna obrona pracy
doktorskiej Magdaleny Bielskiej
zatytułowanej „NSZZ „Solidar-
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ność’ w UMCS w latach 19801989”.  Tak więc – jak na uczelnię wyższą przystało – właśnie
prace naukowe ukoronowały
cykl obchodów 30-lecia   istnienia „Solidarności” w UMCS oraz
30 rocznicy wprowadzenia stanu
wojennego.
Dr Magdalena Bielska, najpierw studentka, a potem doktorantka w Instytucie Historii, zajmuje się historią uczelnianej „S”
od kilku lat. Najpierw poświęciła
tej tematyce swoją pracę magisterską, potem kontynuowała
badania   pod naukową opieką
prof. Janusza Wrony, aby wreszdr M. Bielska

Dokończenie na str. 8
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Historycy lubelscy o początkach „Solidarności” w UMCS
Dokończenie ze str. 7

cie przedstawić publicznie swoją
pracę doktorską. Na jej stronach
pokazała,  udokumentowane źródłowo, dzieje „S” w UMCS od jej
utworzenia w roku 1980, poprzez
stan wojenny i okres działalności podziemnej, do powtórnej
legalizacji związku w roku 1989.
O zaangażowaniu dr Bielskiej
w tematykę Solidarnościową
świadczy przygotowana, z jej inicjatywy, okolicznościowa wystawa dokumentów i zdjęć, jako wyraz wdzięczności dla osób, które
podzieliły się z nią swoją wiedzą
i materiałami.
Należy życzyć Autorce, aby
wkrótce znalazła wydawnictwo
zainteresowane opublikowaniem
jej wartościowej pracy w formie
książkowej.  
Kilka dni później, 15 marca br.,
odbyło się spotkanie z autorami
książki  NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w latach 1980-1981, które
zgromadziło szerokie grono zainteresowanych, od przedstawicieli władz uczelni, po studentów.
Szczególnej rangi i klimatu przydała dyskusji obecność wielu
ważnych uczestników i animatorów wydarzeń historycznych, opisywanych w książce, m.in. profesorów: Teresy Liszcz, Wiesława Kamińskiego, Jerzego Bartmińskiego, Stefana Symotiuka,
Witolda Kowalczyka, dr Józefa
Dudy i wielu innych, długoletnich
członków „S” UMCS.
Autorzy publikacji zapoznali
zebranych z doświadczeniami
swojej pracy nad książką. Prof.
Zbigniew Zaporowski opowiedział, że pomysł zespołowego
projektu badawczego zrodził się
kilka lat wcześniej, w kierowanym przez niego Zakładzie Historii Społecznej XX wieku i uzyskał uczelniany grant naukowy,
jednak z początkowego składu
zespołu badawczego do końca
wytrwał jedynie on sam i dr Mi-

Str. 8

rosław Szumiło. Słuchacze dowiedzieli się  wiele o poszukiwaniu materiałów i o trudnościach
w dostępie do danych, z powodu
celowego zniszczenia dokumentów przez służby bezpieczeństwa. Brak danych archiwalnych
autorzy uzupełniali informacjami
pozyskiwanymi w rozmowach

z bezpośrednimi uczestnikami
Solidarnościowego
przewrotu
w UMCS. Dr Szumiło stwierdził, że oglądał badaną historię
z nieco innej perspektywy. Z racji
młodego wieku nie mógł pamiętać ani tamtych lat, ani uczelni
i jej pracowników, przez co miał
większy dystans emocjonalny
i   narracyjny do badanego materiału. W efekcie współpracy
historyków dwu różnych pokoleń i etapów kariery naukowej,
powstało opracowanie rzetelne,
bogate w fakty i dane liczbowe,
które – stosując formalny aparat
naukowy – potrafiło także oddać dramatyzm formowania się
„Solidarności” UMCS. Choć padły także głosy, że autorom nie
udało się uchwycić wyjątkowego

i niepowtarzalnego klimatu relacji
międzyludzkich tamtego okresu.   
Do dyskusji nie trzeba było
zachęcać. Ciekawy jej wątek
stanowiły uwagi, zastrzeżenia
i dopowiedzenia faktograficzne.
Wypowiedzi z sali osób uwiecznionych na kartach książki pozwoliły odczuć wagę historii mówionej. Pytania warsztatowe dotyczyły rodzajów
wykorzystanych źródeł,
ich wiarygodności i kompletności. Tu szczególnie
interesowano się spostrzeżeniami autorów na
temat źródeł gromadzonych przez IPN.
Niewesoła refleksja
w samym zakończeniu
książki
zainspirowała szersze wypowiedzi
obecnych o roli historii
w kształceniu młodego
pokolenia Polaków, na
temat tożsamości narodowej, przywracania
pamięci
historycznej
oraz osłabienia, a wręcz
zaniku, etosu wczesnej
„Solidarności”
wśród
dzisiejszej społeczności
uniwersyteckiej. Pesymistycznym dywagacjom stanowczo sprzeciwiła się prof. Teresa
Liszcz, która wyraziła podziw dla
codziennej trudnej pracy obecnej
KZ „S” UMCS na rzecz wszystkich ludzi pracujących w uczelni,
a także w całym regionie. Na ręce
przewodniczącego KZ dr Józefa
Kaczora złożyła podziękowanie
dla całej uczelnianej organizacji
za utrwalanie zdobyczy „Solidarności” i wierność jej pionierskim
ideałom.
Po spotkaniu chętni mogli zakupić książkę na stoisku zorganizowanym przez Wydawnictwo
UMCS oraz uzyskać wpis od autorów, zadowolonych z żywego
odbioru pracy we własnym środowisku akademickim.  
dr hab. Irmina Wawrzyczek         
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JUBILEUSZOWY BIEG SOLIDARNOŚCI
Region Środkowowschodni NSZZ „Solidarność” zaprasza do udziału w XX Międzynarodowym Biegu Solidarności „Lubelski Lipiec ‘80”.
W tym roku startujemy 2 czerwca (pierwsza sobota miesiąca).
Rozegrany będzie Bieg Główny na trasie Świdnik-Lublin, z dodatkową
pętlą w Świdniku. Ponadto wracamy do tradycji biegów ulicami Lublina dla
VIP-ów, studentów, młodzieży i dzieci. Przedszkolaki będą mogły spróbować
swoich sił na płycie stadionu MKS Start. Nowością jest konkurs dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej, która rywalizować będzie na bieżni MKS Start.
Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w biurze zawodów
w dniach 21 maja-1 czerwca 2012 r. Nie będzie zapisów w dniu zawodów (wyjątek stanowi bieg główny i biegi przedszkolaków).
Organizatorzy przewidzieli dla uczestników wiele niespodzianek.
Więcej szczegółów na stronie internetowej regionu www.solidarnosc.
org.pl/lublin.

Wyciąg z regulaminu imprezy

BIEG GŁÓWNY – ŚWIDNIK-LUBLIN (14 km)
start – godz. 11:30, plac Konstytucji 3 Maja w Świdniku
meta – stadion MKS Start Lublin
kategorie biegowe
klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet
I – do 35 lat
II – 36-55 lat
III – powyżej 55 lat
zgłoszenia - zapisy przyjmowane w formie pisemnej lub
telefonicznej w biurze zawodów od 21 maja do 1
czerwca 2012 r. lub w dniu zawodów na miejscu startu w Świdniku, w godz. 10:00-10:30.
nagrody
* nagrody pieniężne w klasyfikacji generalnej za zajęcie miejsc I-III
* nagrody rzeczowe w kategoriach biegowych za zajęcie miejsc I-III

BIEG ULICAMI LUBLINA (2,5 km)
BIEG VIP-ów, BIEG STUDENTÓW, BIEG
MŁODZIEŻY
start – pl. Łokietka, od godz. 10:00
meta – stadion MKS Start Lublin
zgłoszenia
zgłoszenia zbiorowe (w formie pisemnej, z podziałem na kategorie) oraz indywidualne przyjmowane
będą w formie pisemnej lub telefonicznej w biurze
zawodów od 21 maja do 1 czerwca 2012 r. Nie będą
przyjmowane zgłoszenia w dniu zawodów!
nagrody
Dla studentów przewidziano nagrody rzeczowe za
zajęcie miejsc 1-5 w kategoriach K i M.

Dla młodzieży przewidziane są nagrody rzeczowe za
zajęcie miejsc 1-10 w poszczególnych kategoriach.
Dla startujących w biegu VIP-ów przewidziano nagrody niespodzianki.
BIEG NIEPEŁNOSPRAWNYCH
start – pl. Łokietka, godz. 11:25
meta – stadion MKS Start Lublin
zgłoszenia – zapisy przyjmowane w formie pisemnej
lub telefonicznej w biurze zawodów od 21 maja do 1
czerwca 2012 r. Nie będą przyjmowane zgłoszenia
w dniu zawodów!
nagrody – za zajęcie miejsc 1-5 w kategorii K i M przewidziane są nagrody rzeczowe
BIEG KRASNALI
miejsce – bieżnia MKS Start Lublin, al. Piłsudskiego 22
dystans – 150-300 m
start – od godz. 11:45
zapisy – na płycie stadionu w dniu zawodów od godz.
11:00
nagrody – za zajęcie miejsc 1-10 w poszczególnych kategoriach nagrody rzeczowe.
BIEG NIEPEŁNOSPRAWNYCH
PRZEDSZKOLAKÓW
Z OŚRODKÓW SPECJALNYCH
Dystans 150 m.
Biegi rozpoczną się po zakończeniu Biegu Krasnali
na bieżni MKS Start Lublin. Zapisy dzieci przez rodziców w dniu zawodów od godz. 11.00 na płycie stadionu.

BIURO ZAWODÓW
Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ Solidarność, Lublin ul. Królewska 3, niski parter,
tel. 81/ 5320811, w 41 fax. 81/ 5323301, e-mail: bieg.lublin@solidarnosc.org.pl
Nie przyjmujemy zapisów w dniu zawodów!
Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy dyplom i koszulkę, słodycze i wodę mineralną.
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Wycieczka w Karkonosze
W dniach 28 kwietnia-1 maja
2012 roku, Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” WSK
„PZL-Świdnik” S.A. i BT Włóczykij z Lublina zorganizowała
wycieczkę autokarową w Karkonosze (Wrocław, Drezno, Szklarska Poręba, Świdnica i okolice).

W sobotni, chłodny poranek,
wyruszyliśmy
ze
Świdnika
w kierunku Wrocławia, do którego dojechaliśmy około południa.
Pierwsze kroki skierowaliśmy
do Ogrodu Japońskiego. Zieleń,
woda i pływające ryby w stawie
to pierwsze obiekty fotografowane we Wrocławiu. Temperatura,
jak w samym środku lata, dała się
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wszystkim we znaki. Klimatyzacja w autokarze musiała ruszyć
„pełną parą”. Następnym punktem programu pierwszego dnia
był Ostrów Tumski, kościoły Wrocławia, Stare Miasto i Rynek. Już
w tym momencie wszyscy zaczęli
się rozglądać za sklepikami z napojami i lodami. Trochę zmęczeni
i z bagażem wrażeń, ruszyliśmy
w dalszą drogę. Do Piechowic,
ośrodka Uroczysko, celu naszej
podróży, dotarliśmy około 20.30.
Szybka obiadokolacja, zakwaterowanie w pokojach 2, 3 osobowych i to tyle, na co starczyło sił
w pierwszym dniu.
Drugiego dnia, w niedzielę, po
szybkim i smacznym śniadaniu,
wyruszyliśmy w drogę do Drezna. Już po przejechaniu kilku
kilometrów niemiecką autostradą
zainteresowała się naszym autokarem niemiecka policja. Trochę
formalności, sprawdzenie dokumentów i mogliśmy już bez przeszkód jechać
dalej. Szybka
jazda
autostradą i piękne
widoki, i już byliśmy w Dreźnie. Plac Teatralny, Stary
Rynek, kościół
św.
Krzyża,
Frauenkirche,
Tarasy Bruhla,
Zwinger (Galeria
Starych
Mistrzów, Zbrojownia, Zbiory
Porcelany), wspólne zdjęcie na
tle kościoła Marii Panny (Protestanckiego) i ruszamy w drogę powrotną do Piechowic. Tuż
przed opuszczeniem terytorium
Niemiec znów zainteresowała
się nami policja. Jednak po poinformowaniu policjantów, że już
byliśmy kontrolowani, pozwalają
nam odjechać bez sprawdzania
autokaru i dokumentów. W godzinach wieczornych dotarliśmy

do kwatery w Uroczysku, gdzie
pomimo zmęczenia, bawiliśmy
się przy ognisku do późnego wieczora.
Dzień trzeci to wycieczka
w Karkonosze. Kilkudziesięcio-

minutowa podróż i już byliśmy
w Szklarskiej Porębie, w kolejce
do wyciągu na Szrenicę. Na Szrenicy zastaliśmy warstwę śniegu. Na to byliśmy przygotowani,
szybko założyliśmy ciepłe kurtki
i już byliśmy gotowi do pieszej
wycieczki szlakiem do schroniska pod Łabskim Szczytem. Na
tym szlaku zrobiliśmy chyba najwięcej zdjęć, piękne widoki gór,
skał, górskie strumyki i leżący do-
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okoła śnieg to na to czekali miłośnicy fotografii. Śliskim, mokrym
i czasami po kolana w śniegu
szlakiem, przeprawiając się przez
górski strumień, dotarliśmy do
wodospadu Szklarki. Znów sesja
fotograficzna, krótki odpoczynek
i powrót do Piechowic. Po obiadokolacji wspólne biesiadowanie
przy piwku, wspominanie niebezpiecznych i śmiesznych przygód
z górskiej wędrówki trwało do
północy.

W ostatnim dniu zaplanowaliśmy wycieczkę po Świdnicy
(Rynek, Świątynię Pokoju, Kościół św. Stanisława i Wacława),
wspinaczkę na wzgórze do Zamku Grodno i zwiedzanie sztolni
Walimskich, gdzie w 1943 roku,
w rejonie Gór Sowich, Niemcy
prowadzili zakrojone na szeroką
skalę i z ogromnym rozmachem
prace budowlane pod kryptonimem „Riese” („Olbrzym”). Niezwykłość tych militarnych obiektów przyciąga rzesze badaczy
i poszukiwaczy przygód. Niestety to był ostatni punkt wycieczki
w Karkonosze. Obiad w drodze
powrotnej i około 2.00 wróciliśmy
do Świdnika. Zmęczeni, opaleni
wiosennym słońcem, z wypełnionymi zdjęciami kartami pamięci
w aparatach i zadowoleni ze
wspólnej wycieczki w Karkonosze, udaliśmy się do domów.    
Andrzej Krupa

O cieple w Lublinie
Sekcja Krajowa Ciepłowników NSZZ „Solidarność” spotkała się 10 maja
br. w Lublinie. Głównymi problemami, jakie zajmowały związkowców i zaproszonych gości, była ogólna sytuacja ciepłownictwa w naszym kraju.
Zebrani dyskutowali o sposobie zarządzania zakładami przez przedsiębiorców
komunalnych
i
prywatnych.
Zauważyli niepokojącą prawidłowość, która
pokazuje,
że
prywatni właściciele wyprzedają
majątek
i likwidują miejsca pracy. Dlatego związkowcy
z Sekcji Ciepłownictwa uważają, że kwestia zarządzania firmami w tym sektorze powinna być na odpowiednim poziomie, dla dobra klientów.
Ponadto spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń z codzienności,
kontaktów na linii pracodawca –
pracownik. Nie
zabrakło także
dyskusji na temat ogólnej sytuacji w Polsce,
a szczególnie akcji „Solidarności”, dotyczącej
zmiany systemu
emerytalnego.
Na
zakończenie przedstawiciele ciepłowników z całej Polski odwiedzili Pomnik Wdzięczności przy
ul. Męczenników Majdanka, by złożyć tam kwiaty.
Magdalena Różyło

Mistrzostwa w wędkarstwie
spławikowym
KM NSZZ „Solidarność Zakładów Azotowych S.A. Puławy zaprasza wszystkich
członków związku i naszych sympatyków
na V Mistrzostwa Komisji Międzyzakładowej
NSZZ „Solidarność” w wędkarstwie spławikowym. Rozegrane zostaną zawody indywidualne i drużynowe.
Mistrzostwa odbędą się 26 maja 2012 r.
o godz. 7:00 na Osadniku w Wólce Profeckiej.
Kontakt i zapisy w biurze Komisji Międzyzakładowej do dnia 25 maja 2012 r. pod nr
tel. 81 565 29 54 lub 693 781 276.
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„Życzliwość jest pragnieniem szczęścia drugich”
                                                                Tolmann Pesch

Celince – Mojej Mamie
Cecylia Borys, z domu Kramczyk, ur. 30.06.1928 r. w Sielcu
(chełmskie) – zm. 15.04.2012 r. po
długiej chorobie, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.

Kiedy o niej myślę, widzę mistrzynię krawiectwa – zawód zdobyła samodzielnie po II wojnie światowej, uczyła się u p. Dąbkowskiej
w Lublinie. Moja Mama poświęcała swoje życie dla innych. Wrażliwa, pełna zrozumienia i dobroci dla potrzebujących, dzieliła swój dom
i czas pomiędzy odrzuconych, czasami „odmiennych”. Była nadzwyczaj czuła na wszelkie ludzkie krzywdy.
Lubiła czytać książki, szczególnie historyczne, i słuchać muzyki.
Dzieciństwo i edukację przerwała jej wojna. Wychowywana w domu
pełnym patriotyzmu i wspomnień ojca – legionisty, inwalidy po wojnie z bolszewikami 1918-1921, przekazała pamięć o dziadku Michale
wszystkim bliskim. Żyła losami Polski, wspierała wszelkie inicjatywy
znajomych, zaangażowanych w pracach na rzecz wolnej Polski, o której ciągle mówiła.
Pracowała najpierw w Siedliszczu n. Wieprzem, następnie od 1957
r. w kilku miejscach w Lublinie. Rok 1980 zastał ją w Spółdzielni Pracy Krawiecko-Kuśnierskiej „Ludowa” na Bursakach, gdzie w styczniu
wraz z pracownikami założyła NSZZ „Solidarność” i została przewodniczącą Komisji Zakładowej. Związek liczył ok. 400 członków.
Po przejściu na emeryturę, w 1987 r., całe swoje serce i czas oddała NSZZ „Solidarność”, pracując bezinteresownie wiele lat na rzecz
związku, kolejnych wyborów w Polsce, następnie w Stowarzyszeniu
Represjonowanych w Stanie Wojennym – gdzie była skarbnikiem 2
kadencji.
Odznaczona została medalem „Semper Fidelis” na Jasnej Górze.
Jej dewiza „Bóg-Honor-Ojczyzna” na zawsze pozostanie w wielu sercach, też marzenie Mamy o Polsce pozostanie dla wielu – szczególnie
w mojej rodzinie – przesłaniem na dalsze życie.
Spoczęła na cmentarzu komunalnym na Majdanku w Lublinie,
w Kwaterze Synów Pułku.
Dziękuję Ci Mamo, że byłaś, swoim życiem wskazywałaś wartości,
dla których warto się poświęcać.
Spoczywaj w pokoju
Córka – Wanda Borys-Dudzic

Czy wiecie,
że ...
Historia czekolady ma już 3 tys.
lat, ale dopiero 200 lat temu zaczęliśmy ją jeść w tabliczkach i bombonierkach. Ziarna kakaowca, które
służą do wyrobu czekolady były niegdyś środkiem płatniczym.
Według historyków czekolada jest
dziełem Olmeków – ludu mezoamerykańskiego, który wyginął co najmniej
400 lat przed Chrystusem. Tradycję
produkcji czekolady kontynuowali
potem Majowie i Aztekowie. Ziarna
kakaowca były walutą tamtejszych ludów. Najbogatsi władcy mieli w swoich spichlerzach blisko miliard ziaren,
bardzo starannie poukładanych.
Europejczycy zetknęli się z czekoladą w 1502 r., w czasie czwartej
wyprawy Krzysztofa Kolumba, kiedy
rabunkowo przejęli jeden ze statków
Majów. Nie rozumieli wówczas, dlaczego Majowie z tak ogromnym pietyzmem traktują te bardzo starannie
poukładane i posegregowane ziarna
i wszystko wyrzucili. Dopiero kilkadziesiąt lat później zaczęto rozumieć
w czym tkwi uroda czekolady.
Płynną czekoladę serwowano
już w pierwszych kawiarniach, które zaczęły pojawiać się w Europie
w XVII wieku. Pierwsza tabliczka
czekolady pojawiła się w 1849 r.,
a pierwsza bombonierka w 1867 r.
Rozpowszechnienie czekolady
zawdzięczamy Ludwikowi XIV,
który w XVII wieku zatrudnił na
swoim dworze specjalistów od serwowania kawy i czekolady; za nim
zrobili to inni.
W Polsce pierwsza kawiarnia powstała w latach 20. XVIII wieku, za
króla Augusta II Sasa.
www.studentnews.pl
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