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Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”
serdecznie zaprasza na konferencję
z okazji 25. rocznicy wyborów parlamentarnych 4 czerwca 1989 r.
„WYBIERALIŚMY POLSKĘ”,
która odbędzie się 30 maja 2014 r.
w lubelskim Trybunale Koronnym, ul. Rynek 1
09.00  Msza św. w kościele OO. Jezuitów w Lublinie
10.30  otwarcie okolicznościowej ekspozycji przygotowanej przez
Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Lublinie (Trybunał Koronny)
11.00 – 12.30 – część I panelu: „W stronę 4 czerwca 1989 r.”
Uczestnicy: Mieczysław Gil – działacz NSZZ „Solidarność”, uczestnik obrad Okrągłego Stołu, w latach 1990-1991 przewodniczący
OKP,   senator RP; Ewa Tomaszewska – działaczka NSZZ „Solidarność”, członek KK  NSZZ „S”, w latach 2007-2001 poseł na Sejm RP,
w latach 2005-2007 senator RP, w latach 2007-2009 deputowana PE,
Włodzimierz Blajerski – działacz NSZZ „Solidarność”, były wiceminister MSW, były prokurator Prokuratury Krajowej; Tomasz Przeciechowski – doradca lubelskiej „Solidarności”, obrońca praw człowieka,
w 1989 r. sekretarz Komitetu Obywatelskiego w Lublinie i szef jego
Biura Wyborczego; prof. Adam Biela – profesor KUL, w latach 19972001 poseł na Sejm RP, w latach 2005-2007 senator RP
12.30 – 13.30 przerwa na kawę
13.30 – 15.00 – część II panelu:
„Dziedzictwo 4 czerwca 1989 r.”
Uczestnicy: Marian Krzaklewski –
w latach 1991-2002 przewodniczący KK
NSZZ „Solidarność”, założyciel i lider
AWS; Janusz Śniadek – w latach 20022010 przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”, poseł na Sejm RP, prof. Antoni Dudek – politolog, historyk, członek
Rady Instytutu Pamięci Narodowej, prof.
Józefa Hrynkiewicz – socjolog, poseł na
Sejm RP; prof. Romuald Szeremietiew –
profesor KUL, w latach 1992 i 1998-2001
wiceminister obrony narodowej, publicysta; Jerzy Kłosiński – redaktor naczelny
„Tygodnika Solidarność”
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– str. 2.
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• V Chrześcijański Tydzień
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• „Solidarność” pamięta. Poświęcenie tablicy ku czci płk.
Kazimierza Bąbińskiego ps.
„Luboń” – Józef Kaczor – str. 6.
• „Czołem Ojczyźnie, szponem
worogowi!” – Monika Smolak –
str. 7.
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ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA
Pomimo niesprzyjającej pogody, lublinianie uczcili 223.
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
W archikatedrze lubelskiej odprawiono mszę w intencji ojczyzny. Metropolita lubelski, arcybiskup Stanisław Budzik w homilii

przypomniał, że 3 maja obchodzimy święto Matki Boskiej Królowej Polski. Nawiązując do ślubów

króla Jana Kazimierza w katedrze
lwowskiej, 1 kwietnia 1656 roku,
gdy monarcha oddał w opiekę
Matce Bożej naród, powiedział,
że nie przypadkiem święto naszej opiekunki
wyznaczono
na 3 maja,
dzień uchwalenia pierwszej
w Europie konstytucji
– Nic też
dziwnego, że
gdy 25 lat temu
znów
wybili-

ło przyjęte jako świadectwo tego, że
nasze społeczeństwo jest zdolne
do otrząśnięcia się z marazmu, do
przezwyciężenia słabości i prywaty.
Była uroczysta defilada, salwa honorowa i składanie kwia-

śmy się na niepodległość, święto wróciło
do rangi ważnych
świąt państwowychmówił arcybiskup Stanisław Budzik.
Po wspólnej modlitwie odbyły się główne uroczystości na
Placu Litewskim.
– Jesteśmy tu, by
wspomnieć to wielkie
dzieło polskiej mądrości i otwartości – mówił Wojciech
Wilk, wojewoda lubelski. – Dla pokoleń walczących o niepodległość,
dzieło Sejmu Wielkiego stało się
obowiązującym testamentem Polski wolnej, odrodzonej, sprawnie
rządzonej i uporządkowanej. Zosta-

tów pod pomnikiem Konstytucji
3 Maja. Niestety, ze względu na
pogodę, odwołano poloneza,
którego już tradycyjnie tańczyli mieszkańcy Lublina, na czele
z prezydentem.
Agnieszka Kosierb

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zaprasza do udziału w Ogólnopolskim
Konkursie poświęconym błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce w trzydziestą rocznicę Jego
męczeńskiej śmierci:

„Zło dobrem zwyciężaj” – ksiądz Jerzy Popiełuszko – sługa prawdy i wolności
Obowiązki Wojewódzkiej Komisji Konkursowej będzie realizować Prezydium Regionalnej Sekcji
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Lublinie.
W związku z tym prace plastyczne i literackie należy nadsyłać w terminie do dnia 30 czerwca
2014 roku, do biura RSOiW na adres: 20-109 Lublin, ul. Królewska 3 z dopiskiem „Konkurs”.
Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne na stronie www.solidarnosc.org.pl/lublin
w zakładce Regionalna Sekcja Oświaty
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Wybory w Regionalnych Sekcjach

Regionalna Sekcja Służby Zdrowia po wyborach
na kadencję 2014-2018
W dniu 30 kwietnia 2014 r.,
w siedzibie ZR, przy ul. Królewskiej, odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia NSZZ
„Solidarność” Regionu Środkowowschodniego.
Przewodniczącą Sekcji została – jednogłośnie wybrana na kolejną kadencję - koleżanka Anna
Sylwestrzak.
Radę Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia tworzy 12 osób, natomiast Komisja Rewizyjna składa
się z czterech związkowców.
Delegatami na WZD Krajowej
Sekcji Służby Zdrowia zostali:
Marek Chmielewski i Iwonna Kozłowska-Chomik.
Gościem WZD Regionalnej
Sekcji Służby Zdrowia był przewodniczący ZR Marian Król,
któremu Anna Sylwestrzak –
prowadząca zebranie wyborcze
– podziękowała za każdorazowe wsparcie, jakiego ZR udziela
Sekcji zarówno w trakcie bieżą-

cej działalności, jak i podczas interwencji regionalnych czy akcji
ogólnopolskich.
Przewodniczący podsumował
w ogromnym skrócie obszary
działalności,
w których był
zaangażowany
NSZZ „Solidarność” w trakcie
mijającej kadencji
20102014. Zachęcił zebranych
do
aktywnego włączania
się w bieżącą
działalność
Związku.
Zebranie wyborcze przebiegło bardzo sprawnie dzięki znaczącej pomocy koleżanki Kariny
Kalisz z Działu Rozwoju Związku – która była obecna na WZD
Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia i poprowadziła pracę Komisji
Skrutacyjnej.

Kobiety coraz silniejsze
Regionalna Sekcja Kobiet, działająca w naszym regionie, odbyła zebranie delegatek i wybrała przewodniczącą – Irenę Nowak
oraz władze sekcji. Panie działają już od kilku kadencji, ale
w ostatnim czasie są zdecydowanie bardziej aktywne. Nic więc
dziwnego, że przybywa chętnych, które chcą się dzielić własnymi doświadczeniami
i korzystać z pomocy
innych kobiet.
Wszystkie
Panie
z naszego Związku,
które chciałyby się
przyłączyć do Regionalnej Sekcji Kobiet zapraszamy do kontaktu
z przewodniczącą Ireną Nowak, tel. 81 532
08 11 wew. 16.
A.K.
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Teraz
przed
wybranymi
przedstawicielami Sekcji są
kolejne lata działalności, które podejmujemy z zamiarem
wspierania pracowników ochro-

ny zdrowia w naszym regionie.
Nadal nie widać bowiem końca propozycji zmian i reform
w organizacji ochrony zdrowia
w Polsce, zarówno na szczeblu
wojewódzkim, jak i ogólnokrajowym.
Danuta Talowska

Sekcja PKS już
po wyborach
Wybory na nową kadencję
w pełni. Sekcje branżowe w naszym
regionie także dopełniają tego obowiązku. W ostatnim czasie nowe
władze wybrali członkowie Sekcji
PKS. Przewodniczącym został, po
raz kolejny, pan Marek Walewander.
Przed związkowcami tej sekcji
stoją bardzo trudne zadania. Transport publiczny naszego województwa od dawna boryka się z wieloma
kłopotami. Dotykają one w bezpośredni sposób pracowników, dlatego Przewodniczącemu i wszystkim
związkowcom życzymy wytrwałości
i sukcesów w pracy związkowej.
A.K.
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V Chrześcijański Tydzień Społeczny
W dniach 8-10 maja na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbył się V ,,Chrześcijański Tydzień
Społeczny”, którego współorganizatorem była ,,Solidarność” Regionu Środkowowschodniego,
a poza nią: KUL – Wydział Nauk Społecznych oraz Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw.
,,Tydzień Społeczny” tworzy płaszczyznę do spotkania i dialogu na rzecz dobra wspólnego. Udział
w nim biorą stowarzyszenia, związki zawodowe, fundacje, ruchy, inicjatywy i grupy nieformalne, które budują
sprawiedliwość społeczną
w swoich społecznościach
lokalnych, a inspirację dla
swoich działań czerpią
z chrześcijańskiej nauki
społecznej.
Jego celem jest przeprowadzenie debaty publicznej
nad kształtem życia społecznego i gospodarczego
Polski oraz wypracowywanie wspólnych stanowisk
w stosunku do bieżących
problemów i zjawisk społecznych. ,,Chrześcijański Tydzień Społeczny” odwołuje się do najlepszych tradycji patriotycznych, odpowiedzialności za małe ojczyzny i przyszłość Polski
w Europie, a także do wielkiego doświadczenia, jakim
jest „polski Sierpień” i „Solidarność”. Podejmuje dyskusję nad głównymi problemami społecznymi. Do jego
obszarów tematycznych należą m.in: edukacja i wychowanie, solidarność, bieda, rozwój lokalny i krajowy,
prawa pracownicze, rodzina, wartości kształtujące życie
społeczne i gospodarcze w Polsce. Wspólna refleksja nad

tymi tematami pozwala na efektywne poszukiwanie rozwiązań problemów.
Tegoroczny temat przewodni ,,Tygodnia Społecznego” brzmiał: ,,Jaki rozwój Polski?”. Do dyskusji panelowej zostali zaproszeni m.in:
ks. prof. KUL Stanisław Fel
– dziekan Wydziału Nauk
Społecznych, Piotr Gociek
– redaktor Tygodnika „Do
Rzeczy”, prof. Jadwiga
Staniszkis – socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego,
dr Tomasz Terlikowski –
redaktor naczelny ,,Fronda.
pl”, Stefan Sękowski z tygodnika „Gość Niedzielny”, prof. Piotr Gliński –
socjolog i członek Polskiej
Akademii Nauk oraz wielu innych przedstawicieli życia
społecznego, naukowego, politycznego i gospodarczego. Wykład inauguracyjny pt. ,,Rodzina dziedzictwem
i przyszłością narodu” wygłosił ks. abp Henryk Hoser
– biskup diecezji warszawsko-praskiej. Głos zabrał również przewodniczący ZR NSZZ ,,Solidarność”, Marian
Król, który poruszył ważny temat, jakim jest niż demograficzny w Polsce.
oprac. Monika Smolak
Źródło: http://www.tydzienspoleczny.eu/chts.php

Dziady na Zamku Lubelskim
W związku z przypadającą w tym roku 60-tą rocznicą likwidacji komunistycznego więzienia
na Zamku Lubelskim studencki teatr Laboratorium Teatralne Retoryki Stosowanej im. Heleny
Modrzejewskiej zrealizuje na scenie spektakl „Lubelskie Dziady”. Scenariusz oparty jest na motywach „Dziadów” Adama Mickiewicza oraz autentycznych relacjach i dokumentach z lat 194454. Z tej okazji Zamek Lubelski, współorganizator przedsięwzięcia, udostępni 24 i 25 maja dziedziniec, na którym odtworzymy ostatnie dni życia ofiar stalinowskiego
terroru. Połączenie historii miasta Lublina z arcydramatem polskiej
kultury będzie stanowić niezwykłą formę promocji naszego regionu,
jako silnego ośrodka kulturalnego. Jednocześnie inicjatywa ma na
celu kształtowanie postaw patriotycznych i utrwalanie pamięci historycznej.
Data wydarzenia: 24 i 25 maja 2014 r. o godz. 21.45
Miejsce: dziedziniec Zamku Lubelskiego
Wstęp wolny
PS. Miejsca siedzące zapewnione TYLKO dla osób z zaproszeniem
Str. 4
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IV Rodzinny Rajd Rowerowy

Aktywnie i wesoło
Słoneczna majowa niedziela zachęcała do aktywności. Nic więc
dziwnego, że w IV Rodzinnym Rajdzie Rowerowym „Lublin z Rodziną” wzięło udział ponad 600 osób. 18 maja br., na Placu Litewskim
można było zobaczyć prawdziwe tłumy cyklistów.
W samo południe wyruszyli trzema trasami do Ośrodka „Słoneczny Wrotków” nad Zalewem Zemborzyckim.
Każda z tras miała inny stopień trudności, dlatego każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Przewodnikami rowerzystów byli cykliści z Rowerowego Lublina, którzy co
roku wspierają organizację imprezy i dbają o właściwy
przebieg rajdu.

Na mecie rowerzyści mogli odpocząć przy występach zdolnej lubelskiej młodzieży. Dla najmłodszych
organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Można było
przeistoczyć się w ulubioną postać, korzystając
z malowania twarzy, wziąć udział w zawodach
sprawnościowych czy w spokoju pograć w szachy. Nie zabrakło także konkursów z nagrodami
i słodkiego poczęstunku.
Hasło tegorocznej imprezy brzmiało „Rowerem bezpiecznie do celu”, dlatego tematem konkursów była wiedza dotycząca prawidłowego poruszania się po drogach. Obecni na festynie ratownicy
medyczni przygotowali specjalny pokaz, w którym
zaprezentowali działania, jakie należy podjąć podczas
akcji ratowniczej. Wszyscy chętni mogli poćwiczyć pod
okiem fachowców udzielanie pierwszej pomocy.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się także stoisko
Żandarmerii Wojskowej, a szczególnie możliwość skorzystania z alkogogli. Pokazują one, jak wygląda czas reakcji
i koordynacja ruchowa człowieka po spożyciu alkoholu.
Rajd rowerowy z roku na rok cieszy się coraz większym powodzeniem. Pokazuje to, jak duża jest potrzeba
organizowania aktywnego wypoczynku, który przyczynia się do integracji rodzin, znajomych i przyjaciół. Już
teraz zapraszamy na kolejną edycję za rok!
Agnieszka Kosierb
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„Solidarność” pamięta

Poświęcenie tablicy ku czci płk
Kazimierza Bąbińskiego ps. „Luboń”
3 maja 2014 – Kałków-Godów
Kałków-Godów – Sanktuarium
Bolesnej Królowej Polski na Ziemi
Świętokrzyskiej. Niezwykłe miejsce, którego historia zaczęła się
w 1967 roku. Wtedy we wsi pojawił
się wikariusz ks. Czesław Wala.
Nauczał dzieci religii początkowo
w szopie, później w przygodnych
chatach. Chodził codziennie po
8 km do Kałkowa z probostwa
w Krynkach. Po paru latach zamieszkał w przerobionej oborze
i, nie bez trudności ze strony władz
i SB, zbudował małą kaplicę.
Powstanie NSZZ „Solidarność”
przyśpieszyło rozwój wydarzeń.
W 1981 roku ks. Wala otrzymał
pozwolenie na osiedlenie w Kałkowie. Nawiązał kontakt z kustoszem
Sanktuarium w Licheniu i otrzymał
od niego kopię obrazu MB Licheńskiej. Wspólnie z   parafianami
zbudował kościół i w latach 90tych niezwykłą budowlę „Golgotę”,
z licznymi kaplicami-oratoriami,  
poświęconymi m.in. bł. Jerzemu
Popiełuszce; zamordowanym górnikom z Kopalni „Wujek”; „Solidarności” hutników, kolejarzy, rolników.
Jest tam także kaplica Katyńska,
Sybiraków i różnych ugrupowań
AK (m.in. słynnego „Ponurego” –
Jana Piwnika), a wśród nich kaplica 27.Wołyńskiej Dywizji AK. To
właśnie w tej Kaplicy, 3 maja 2014
roku, została odsłonięta tablica ku
czci pułkownika Kazimierza Bąbińskiego „Lubonia”, komendanta
Armii Krajowej Okręgu „Wołyń”,
twórcy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Dołączyła ona do wcześniejszych tablic sławiących bohaterską pamięć 27.WDP AK i jej
żołnierzy m.in. Leona Karłowicza
pseudonim „Rydz”.
Pułkownik Kazimierz Bąbiński „Luboń”, rocznik 1896, walczył w I Brygadzie Legionów Józefa Piłsudskiego w bitwie pod Krzy-
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wopłotami i Kostiuchnówką, potem
był dowódcą różnych jednostek
wojskowych   II RP. W 1939 roku
walczył pod Wyszkowem, Oleśnicą. Dostał się do niewoli, z której
uciekł. W listopadzie 1939 roku
nawiązał kontakt w Warszawie
z generałem Stefanem Roweckim „Grotem”. W 1942 roku został
przez niego mianowany Komendantem Okręgu AK na Wołyniu.
Tam zorganizował sztab okręgu,
inspektoraty, bazy, kurierów…
Na początku 1943 roku płk
„Luboń” przygotowywał okręg
Wołyński AK do Akcji „Burza”. Na
skutek niespodziewanych rzezi
ludności polskiej przez UPA (lipiec 1943), „Luboń” przekształcił
samorzutnie tworzące się oddziały Samoobrony w dwa zgrupowania „Osnowa” i „Gromada”,
z których powstała 27.WDP AK.
Dywizja, licząca ponad 6 tys.
żołnierzy, bohatersko walczyła
z przeważającymi siłami niemieckimi. Zgrupowanie „Osnowa”
dało się zwieść Armii Czerwonej
i podjęło przeprawę przez Prypeć
do sowieckiej linii frontu. Niestety,
w czasie przeprawy sowieci niespodziewanie otworzyli ogień. Na
brzegu i w nurtach Prypeci zginęło kilkuset żołnierzy 27.WDP AK.
Drugie zgrupowanie „Gromada” przedarło się przez Bug
na Lubelszczyznę. Tam, w lipcu
1944 roku, żołnierze wzięli udział
w oswobodzeniu od Niemców Lubartowa, Ostrowa i innych miejscowości. Niestety, zwabiona do
Skrobowa, 27 WDP AK została
rozbrojona przez Sowietów. Część
żołnierzy aresztowano i zesłano do
Związku Sowieckiego, innych  katowało UB w polskich więzieniach.
Pułkownik Kazimierz Bąbiński
nie uczestniczył w tej końcowej
tragedii 27 WDP AK. Wezwany

wcześniej do Warszawy, wykonywał zadania powierzone mu
przez Dowództwo AK. Po wojnie
dwukrotnie aresztowany, został
skazany na wieloletnie więzienie.
Umarł w zupełnym zapomnieniu,
w 1970 roku w Szczecinku, gdzie
pracował w Leśnictwie.
Za zasługi oddane Polsce
i Narodowi, płk K. Bąbiński został odznaczony m.in. Krzyżem
Orderu Virtuti Militari i Krzyżem
Walecznych.
Uroczystość odsłonięcia tablicy ku czci pułk. Bąbińskiego „Lubonia” poprzedziła msza
święta celebrowana w kaplicy
„Wołyńskiej”, przed którą Andrzej Karłowicz (syn śp. „Leona”)
przedstawił sylwetkę pułkownika,
a przejmującą homilię wygłosił
ks. Infułat Czesław Wal, ubrany
w uroczysty ornat z patriotycznymi symbolami. Symbole Polski
Walczącej miał też celebrujący
Mszę św. ks. Stanios, kustosz
Sanktuarium w Kałkowie-Godowie. We Mszy świętej uczestniczyły poczty sztandarowe Chełmskiego i Lubelskiego Środowiska
27 WDP AK oraz licznie przybyli
pielgrzymi z Chełma i Lublina.
Uroczystą Mszę świętą uświetnił polski chór „Przyjaźń” z Równego na Wołyniu. Szczególnie
dramatycznie zabrzmiała pieśń,
odśpiewana w mroku kaplicy wołyńskiej, po odsłonięciu tablicy:
„Zostaniemy na tej ziemi…”
Józef Kaczor
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,,Czołem Ojczyźnie, szponem wrogowi!”
... to historyczne zawołanie członków Towarzystwa Gimnastycznego ,,Sokół”, którego
początki sięgają II połowy XIX wieku.
,,Sokół” jest organizacją ideowowychowawczą, która dała początek
skautingowi w Polsce, a jej członkowie przyczynili się do powstania
Związku Harcerstwa Polskiego.
Celem tego ruchu narodowego jest
podnoszenie formy duchowej i fizycznej społeczeństwa, poprzez wyrabianie w nim karności, ofiarności
i odpowiedzialności za swoje czyny
oraz poczucia obowiązku wobec
państwa i miłości do ojczyzny. Ideał
wychowawczy do którego dąży jest
zgodny z zasadami wiary katolickiej i moralności.
Pierwsze gniazdo ,,Sokoła” zostało założone w
lutym 1867 r. we Lwowie.
W słowiańskiej tradycji dalekowzroczny sokół kojarzony był
z wolnością, wytrwałością, siłą
i niezawodnością w ataku, dlatego doskonale zastępował symbolikę orła,
która była zakazana przez zaborców.
Ówczesne   działania Towarzystwa
ukierunkowane były przed wszystkim
na ochronę tożsamości narodowej Polaków. Na terenach parafii i w domach
prywatnych prowadzono wykłady
z zakresu literatury i historii Polski, powstawały biblioteki, chóry i grupy recytatorskie. W szlacheckich dworach
organizowano konspiracyjne zajęcia
z dziedziny wojskowości. Działalność
,,Sokoła”, od początku związanego
z ruchem narodowym, nie cieszyła
się przychylnością władz skupionych
wokół J. Piłsudskiego. W czasie II
wojny światowej członkowie ,,Sokoła” służyli w oddziałach Narodowej
Organizacji Wojskowej i Narodowych
Sił Zbrojnych. Byli szczególnie prześladowani przez obu okupantów, ponieważ Niemcy i Rosjanie doskonale
wiedzieli, że to właśnie z tej organizacji wywodziły się kadry oficerskie,
szkolone w trakcie przysposobienia
wojskowego. Po wojnie prześladowania członków ,,Sokoła” nie ustały.
Komuniści aresztowali tysiące żołnierzy podziemia, zaś w 1948 r. zdelegalizowali całą organizację, a jej bogate
mienie skonfiskowali. Próbę reakty-

wowania „Sokoła” podjęto w 1956 r.
jednak, mimo tzw. odwilży, komuniści nie pozwolili, aby sokole wartości
i idee powróciły do życia publicznego.
Do jego ponownej rejestracji doszło
dopiero w 1989 r.
Obecnie ,,Sokół” zrzesza blisko
8 tys. członków i podobnie jak przed
laty prowadzi  działalność na dwóch
obszarach. Pierwszy związany jest
z ideą w ,,zdrowym ciele zdrowy
duch’’, dlatego jego działania skupione są wokół aktywności fizycz-

nej. Lubelskie gniazdo ,,Sokoła”
organizuje letnie i zimowe obozy
dla młodzieży, zajęcia sportowo-rekreacyjne dla szkół i podczas festynów rodzinnych, prowadzi szkolenia strzeleckie i wspinaczkowe, jest
również organizatorem Ogólnopolskich Zawodów Strzeleckich o Puchar Żołnierzy Wyklętych oraz stażu Polskiego Systemu Walki Wręcz
,,Haller”. Poza tym organizuje rajdy
piesze, poświęcone pamięci żołnierzy podziemia antykomunistycznego oraz spływy kajakowe. Jeden
z nich był imprezą towarzyszącą
zeszłorocznym obchodom rocznicy ,,Lubelskiego Lipca”, natomiast
w najbliższym czasie – 18 maja, ,,Sokół” będzie wspierać organizację ,,II
Rodzinnego Rajdu Rowerowego Rowerem bezpiecznie do celu”, zainicjowanego przez ,,Solidarność”.
Drugim obszarem jego działalności
jest aktywność kulturalno-oświatowa. ,,Sokół” jest partnerem i organizatorem wielu konferencji oraz
pokazów filmowych o tematyce
religijnej, historycznej i związanej
z obroną życia od poczęcia, a także
koncertów piosenek patriotycznych.
Poza tym organizuje pielgrzymki do
miejsc kultu religijnego oraz włączył
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się w Polską Krucjatę Różańcową
za Ojczyznę.
Taki charakter działań pozwala
połączyć sport i zabawę z formacją
duchową młodzieży. Rodzice szukając dla swych dzieci miejsca, w którym mogłyby w sposób pożyteczny
spędzić czas, z pewnością nie zawiodą się na jego działalności. Efektem wychowawczych działań ,,Sokoła” jest Człowiek, który jest dobrym
katolikiem, patriotą i niezłomnym
szerzycielem wyznawanych zasad.
Z ,,Sokołem” związanych
było wielu wielkich Polaków,
m.in: przedstawiciele rodu
Zamoyskich, Adam Asnyk,
Jan Kasprowicz, Wincenty Pol, Henryk Sienkiewicz,
gen. Haller, gen. Arciszewski, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, a także Jan Paweł
II, o. Mieczysław Krąpiec, Zygmunt
Balicki, Marian Seyda i wielu innych.
Z ,,Sokołem” związana była również
Maria Konopnicka, która na obchody 500-lecia bitwy pod Grunwaldem,
właśnie dla sokolej braci, napisała
słowa ,,Roty”.
Historia działalności Towarzystwa Gimnastycznego ,,Sokół” jest
niezwykle ciekawa, a idee które mu
przyświecają – bardzo wartościowe. Niestety czasy komunizmu zamazały w świadomości wielu Polaków fakt istnienia tej pięknej organizacji, dlatego też warto przywracać
pamięć o ,,Sokole” i uczestniczyć
w jego ciekawych inicjatywach. Informacje o nich można znaleźć na
stronie internetowej: tgsokol.lublin.
pl.
oprac. Monika Smolak
Źródło: K. Podstawka, Mazur:
Sokół był zawsze częścią szeroko
rozumianego ruchu narodowego
i tak powinno pozostać, w: ,,Wmeritum’’, 22.04.2014, portal internetowy.
M. Wyrwich, Czołem ojczyźnie,
szponem wrogowi, w: ,,Niedziela”,
22.04.2014, wyd. elektroniczne.
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Wyrok Trybunału Konstytucyjnego niekorzystny dla społeczeństwa
– Większości sędziom Trybunału Konstytucyjnego
zabrakło odwagi w naprawieniu skutków głupich decyzji
politycznych, które każą Polakom pracować aż do śmierci – komentuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego
w sprawie podniesienia wieku emerytalnego Piotr Duda,
przewodniczący KK. – Nigdy się z tym nie pogodzimy.

Trybunał Konstytucyjny orzekł 7 maja, że podwyższenie
wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzno do 67 lat jest
konstytucyjne. Zakwestionował jedynie emerytury częściowe. „Solidarność” z rozczarowaniem przyjęła wyrok.
Związek od początku sprzeciwiał się reformowaniu systemu emerytalnego poprzez podniesienie wieku
uprawniającego do przejścia na emeryturę. „Solidarność”
domagała się poddania planowanych zmian pod głosowanie w referendum. Sejm odrzucił wniosek. W sierpniu
Komisja Krajowa zdecydowała o skierowaniu skargi do
Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wydłużenia wieku emerytalnego. Zdaniem Związku   zrównanie wieku
emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz zróżnicowanie
warunków nabycia prawa do tzw. emerytur częściowych
w zależności od płci jest niezgodne z Konstytucją RP.
„Solidarność” skarży również nieprzestrzeganie przyjętej
w Polsce w 2013 r. konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 102, w sprawie minimalnych norm zabezpieczenia społecznego. Konwencja zaleca, aby wiek
uprawniający do emerytury nie przekraczał 65 lat.  Dopuszcza się ustalenie wyższego wieku, ale powinno to
być uzależnione od zdolności do pracy osób starszych
w danym kraju. We wrześniu 2012 „Solidarność” rozpo-

częła kampanię informacyjną pod hasłem – „Nie chcemy
pracować aż do śmierci”. Spoty informacyjne były wyświetlane w kinach oraz w internecie.
Zgodnie z danymi GUS i Eurostatu tylko niewielka
część społeczeństwa zachowuje po 65 roku życia zdolność do pracy zawodowej. Choć wydłuża się średnia
długość życia, skraca się tzw. długość życia w zdrowiu.
Oznacza to, że w polskich realiach wiek 67 lat nie jest
wiekiem rozpoczynania nowego życia na emeryturze,
ale wiekiem chorowania i umierania.
Trybunał Konstytucyjny niejednogłośnie uznał, że
podwyższenie wieku emerytalnego do 67. roku życia jest
zgodne z konstytucją. Pełny skład TK – przy sześciu zdaniach odrębnych co do różnych punktów wyroku – uznał,
że zaskarżone przez NSZZ „Solidarność”, posłów PiS
i OPZZ, przepisy o podwyższeniu wieku emerytalnego
do 67 lat są zgodne z ustawą zasadniczą i konwencją
Międzynarodowej Organizacji Pracy. Tylko sędzia Zbigniew Cieślak stwierdził, że cała nowelizacja jest niezgodna z konstytucją, ponieważ została wprowadzona
bez wymaganych konsultacji społecznych i wysłuchania
związków zawodowych. Pozostali sędziowie zwracali
uwagę na wybrane elementy nowelizacji.
– Jedno jest pewne. Sprawy wydłużonego wieku emerytalnego nie odpuścimy – podkreśla szef „Solidarności”.
www.solidarnosc.org.pl
fot. M. Żegliński
„Ci, których kochamy nie umierają nigdy,
bo miłość to nieśmiertelność”
			
Emily Dickinson

Wyrazy głębokiego współczucia i solidarności
w trudnych chwilach po śmierci
ŻONY
Markowi Chmielewskiemu
składa Przewodniczący oraz Zarząd
Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”

Szczere wyrazy żalu i współczucia
Markowi Chmielewskiemu
z powodu śmierci

Wyrazy głębokiego współczucia
Markowi Chmielewskiemu
z powodu śmierci

ŻONY

ŻONY

składa
Regionalna Sekcja Służby Zdrowia
NSZZ „Solidarność”

składają
Koleżanki i Koledzy z NSZZ „Solidarność”
Szpitala Neuropsychiatrycznego
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