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Serdecznie gratulujemy Pani Teresie Misiuk, Przewodniczącej
Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
oraz Wiceprzewodniczącej Sekcji Krajowej OiW, zwycięstwa
w konkursie na stanowisko Lubelskiego Kuratora Oświaty.
1 marca br. Pani Teresa rozpoczęła pracę na nowym stanowisku. Z serca życzymy jej wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy.
Jednocześnie dziękujemy za dotychczasową działalność na rzecz NSZZ
„Solidarność”, za ogromne zaangażowanie, odpowiedzialność i sumienność. Za to, że zawsze na pierwszym
miejscu stawiała dobro drugiego człowieka, poświęcając niejednokrotnie
pracy związkowej prywatny czas. Wśród związkowców, i nie tylko, ceniona
jest za rzetelność, znajomość specyfiki środowiska oświatowego i ogromną empatię.
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Wydarzenia
towarzyszące obchodom
Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy
Wyklętych
5 marca 2016 r.
godz. 15.00 – Uroczyste otwarcie Szlaku Pamięci
Żołnierzy Wyklętych w Lublinie z przejściem po szlaku z
przewodnikami PTTK i członkami związków kombatanckich (Plac Zamkowy). Organizator: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego i PTTK Oddział Miejski w Lublinie.
5–6 marca 2016 r.
godz. 8.30 – V Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie o
Puchar Żołnierzy Wyklętych (strzelnica KS
„Snajper”, ul. Gospodarcza 27 w Lublinie). Organizator: Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół w Lublinie.
6 marca 2016 r. Bełżyce
godz. 10.30 – Uroczystości upamiętniające 67 rocznicę zamordowania cc mjr. H. Dekutowskiego ps. „Zapora”
i sześciu jego oficerów. Organizator: Stowarzyszenie
Żołnierzy i Przyjaciół AK oraz WiN cc mjr. „Zapory” Zarząd Główny w Bełżycach oraz samorząd lokalny.
7 marca 2016 r.
Uroczystości w rocznicę śmierci cc mjr. H. Dekutowskiego ps. „Zapora” i Jego Podkomendnych, połączone z
uroczystym odsłonięciem i poświęceniem tablicy płk. Ryszarda Kuklińskiego w Kościele Garnizonowym.
godz. 12.00 – Msza św. w intencji „Zapory” oraz
Jego Podkomendnych (Kościół Garnizonowy pw. Nie-

pokalanego Poczęcia NMP, Aleje Racławickie 20). Po
Mszy złożenie kwiatów pod pomnikami „Zapory” na
cmentarzu przy ul. Białej oraz przy ul. Lipowej. Zwiedzanie Izby Pamięci patrona Gimnazjum nr 9 w budynku szkoły. Organizatorzy: Gimnazjum nr 9 im. cc mjr.
H. Dekutowskiego ps. „Zapora”, Zaporczycy.
14 marca 2016 r.
godz. 10.00 – Gra Miejska „Żołnierze Wyklęci, Żołnierze Niezłomni”, siedziba NSZZ „Solidarność”, ul.
Królewska 3 Lublin. Zgłoszenia 3–4 osobowych grup tel. 603 800 410 lub adelabe@interia.pl. Organizator:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i
Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana
Pawła w Lublinie.
4 kwietnia 2016 r.
godz. 10.00 – Uroczyste podsumowanie etapu ogólnopolskiego
V
edycji
Ogólnopolskiego
Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” i
wystawa prac plastycznych laureatów (Trybunał Koronny
w Lublinie). Organizatorzy: Fundacja im. Kazimierza
Wielkiego, Gimnazjum nr 19 im. J. Czechowicza w Lublinie, Gimnazjum nr 9 im. cc mjr. H. Dekutowskiego
„Zapory” w Lublinie.
www.ipn.gov.pl

Rusza punkt przyjęć Rzecznika Praw Obywatelskich
Od marca w lubelskim Ratuszu
będzie można zwrócić się po bezpłatną poradę prawną, złożyć wniosek czy uzyskać informację w swojej
sprawie od Rzecznika Praw Obywatelskich. Nowy punkt przyjęć zastąpił
ten istniejący do końca 2015 r.
w Urzędzie Wojewódzkim. Pierwsi
interesanci mogą przyjść 18 marca
br., do sali nr 3 w ratuszu, przy pl.
Władysława Łokietka 1. Kolejni zapraszani są w każdy ostatni piątek
miesiąca, w godzinach od 10 do 15.
Do Rzecznika Praw Obywatelskich można zwrócić się również
pisemnie, na adres: Biuro Rzecznika
Praw Obywatelskich, al. Solidarności
77, 00-090 Warszawa, za pomocą
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elektronicznego formularza kontaktowego na stronie internetowej RPO
https://rpo.gov.pl w zak ładc e
"Kontakt", na skrzynkę pocztową
biurorzecznika@brpo.gov.pl lub poprzez system ePUAP za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej.
Do Rzecznika może zwrócić się
każdy, kto uważa, że jego prawa
zostały naruszone przez działania
albo zaniechania władzy (policji, sądów, urzędów, zakładów opieki zdrowotnej itp.). RPO zajmuje się sprawami, w których ostatecznie wypowiedziały się organy władzy, a obywatel wykorzystał przysługującą mu
drogę odwoławczą. Rzecznik może

wskazać wnioskodawcy możliwe
środki działania, przekazać sprawę
właściwemu organowi lub zbadać ją
samodzielnie W przypadku nie podjęcia sprawy przez Rzecznika wnioskodawca zostanie o tym poinformowany.
Wniosek do Rzecznika nie wymaga szczególnej formy, powinien jednak zawierać imię i nazwisko, adres
do korespondencji, dokładny opis
sprawy i kserokopie lub odpisy dokumentów. Złożenie wniosku jest wolne od opłat. Pomoc w jego wypełnieniu i więcej informacji można uzyskać pod bezpłatnym numerem Infolinii Obywatelskiej: 800 676 676.
oprac. Małgorzata Sołtys
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Kulturalna Lubelszczyzna
Ogórkiem poprowadzi Grażyna
Lutosławska. Wstęp za okazaniem
bezpłatnej wejściówki (do odebrania w kasie Teatru Starego). Rozmowa będzie również transmitowana na stronie internetowej teatru
http://video.teatrstary.eu/.
Lubartów
06 marca o godz. 17:00 wójt
gminy Firlej zaprasza na koncert
z okazji Dnia Kobiet. W Hali
Sportowej przy Zespole
Szkół w Firleju wystąpi
zespół „Rokiczanka”.
Koncert przeznaczony
jest dla mieszkańców
Gminy Firlej. Wstęp
wolny.
We wtorek 8 marca
o godz. 18.00 w LubarTeatr Stary w Lublinie
towskim Ośrodku Kultury
w Lubartowie przy
ul.
Lubelskiej
68 odbędzie się kon13 marca o godz. 16.00 i 18.00
Teatr Stary przy ul. Jezuickiej zacert piosenki francuskiej „Carnet
prasza widzów w wieku od 1 do 5
De Voyage”. Utwory takich artylat na pełen zabawy i smaku
stów jak E. Piaf, J. Brel, S. Gainsspektakl pt. „Warzywa są z kosmobourg, M Mouloudji, G. Brassens
su”, zainspirowany warsztatawykonają Lydie Charlotte Kotlinski
mi Izabeli Jedrulak-Mocur
„Wiosenne ogródki i ich ludki". Bilety w cenie 30 zł sprzedawane są
dla dzieci, opiekunowie wchodzą
bezpłatnie.
14 marca o godz. 18.00 Kino
w Teatrze Starym przy ul. Jezuickiej wyświetli film z 1936 r. pt.
„Ada, to nie wypada!”. Na ekranie zobaczymy plejadę gwiazd
Lubartowski Ośrodek Kultury
polskiego kina przedwojennego,
m.in. Antoniego Fertnera, Lodę
(wokal), Izabella Zagórska
Niemirzankę, Aleksandra Żab(wiolonczela), Sebastian Pikula
czyńskiego i Mirę Zimińską. Bile(gitara). Bilety w cenie 10 zł.
ty: normalne 10 zł, ulgowe 8 zł.
Parczew
15 marca o godz. 19.00 w TeDo 10 marca w Parczewskim
atrze Starym w Lublinie odbędzie
Domu Kultury przy ul. Bema 5
się „Bitwa o literaturę. O wartości
oglądać można wystawę malarstwa Marty Chmielarz „Róża Wiaśmieszności”  rozmowę o historii
trów”. Ekspozycja czynna w goi teraźniejszości dowcipu i ironii
dzinach 9.00-18.00.
z satyrykiem i felietonistą Michałem
Lublin
W marcu w Lublinie odbędzie
się szereg wydarzeń związanych
z III Międzynarodowym Festiwalem Braci Wieniawskich. Koncertów symfonicznych, koncertów
kameralnych i recitali wysłuchamy 5-7 i 11 marca w sali koncertowej Filharmonii Lubelskiej przy
ul. Skłodowskiej 5. Bilety w cenie
od 20 do 30 zł.
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Radzyń
Radzyński Dom Kultury oraz
Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość zapraszają na wernisaż fotografii Joanny Borowskiej pt. Tajemnica kwatery „Ł” w sobotę,
5 marca o godz. 17.00 w Radzyńskiej Izbie Regionalnej w Pałacu
Potockich. Wstęp wolny.
15 marca o godz. 17.00 w sali
gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim przy ul. Partyzantów 8 odbędzie się spotkanie z podróżniczką Elżbietą Dzikowską, połączone z promocją książki „Tam,
gdzie byłam”. Wstęp wolny.
Wcześniej, o godz. 16.30, podróżniczka odsłoni swoją tablicę
na Skwerze Podróżników.
Puławy
4 marca o godz.18.00 w holu
górnym Puławskiego Ośrodka
Kultury „Dom Chemika” odbędzie
się wernisaż wystawy Krystyny
Szymańskiej „Kuba zatrzymana
w kadrze”. Autorka łączy dwie
pasje – fotografowanie i podróżo-

wanie, dzieląc się z odbiorcami
swoim spojrzeniem na egzotyczne miejsce. Wystawę będzie
można oglądać do 31 marca.
Wstęp wolny.
5-6 marca odbędzie się XV
Ogólnopolski Konkurs Tańców
Polskich „O pierścień Księżnej
Izabeli”. W hali Miejskiego
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Ośrodka Sportu i Rekreacji podziwiać będzie można występy
tancerzy z Polski i Europy, którzy zaprezentują m.in. polkę,
kujawiaka, mazura i oberka.
9 marca o godz. 18.00 w sali
widowiskowej Puławskiego Ośrodka Kultury odbędzie się koncert
„Pieśni zbójnickie Tymon Tymański & Krzysztof Trebunia-Tutka”.
Podstawą występu będą tradycyjne pieśni góralskie i zbójnickie,
wykonane w rockowym i jazzowym instrumentarium. Bilety w cenie 40 zł (balkon) i 50 zł (parter).
13 marca o godz. 17.00 w sali
widowiskowej Puławskiego Ośrodka Kultury odbędzie się wieczór
poezji Karola Wojtyły „Do ciebie
wołam człowieku”. Wstęp wolny.
14 marca o godz. 17.00
i 19.00 w sali widowiskowej Puławskiego Ośrodka Kultury zostanie
wystawiony spektakl pt. „Dwie

morgi utrapienia” w reż. Marka Rębacza. Komedia opowiada o rolniku broniącym przed zakusami inwestorów swoich dwóch mórg ziemi położonych w centrum miasta.
Sztuka uchodzi za jedną z najlepszych polskich komedii. Bilety
w cenie 45 zł, 55 zł, 65 zł.
Opole Lubelskie
Z okazji Dnia Kobiet Opolskie
Centrum Kultury zaprasza na występ kabaretu Nowaki. Troje młodych kabareciarzy (Adrianna Borek, Tomasz Marciniak i Kamil
Piróg) przedstawi swój najnowszy program „Moda na Nowaki”,
w którym obejrzymy ich najzabawniejsze skecze ukazujące
rzeczywistość w krzywym zwierciadle. Nie zabraknie również
wątków relacji damsko-męskich.
Wydarzenie odbędzie 12 marca
o godz. 15.30 przy ul. Lubelskiej
30. Bilety w cenie 50 zł.
13 marca o godz. 12.00
w Opolskim Centrum Kultury przy

ul. Lubelskiej 30 wyświetlony zostanie film Phila Grabsky’ego pt.
„In search of Chopin”. Reżyser
spędził 4 lata w podróży, szukając odpowiedzi na pytanie,
jakim człowiekiem był Fryderyk
Chopin. Wybitni muzycy i historycy spróbują odtworzyć obraz
tego wybitnego kompozytora.
Bilety w cenie: ulgowy 20 zł,
normalny 25 zł.
Kraśnik
11 marca o godz. 17.00
w Centrum Kultury i Promocji
w Kraśniku, przy al. Niepodległości 44, z programem „Jerzyk dzisiaj nie pije” wystąpi Kabaret Moralnego Niepokoju. Znani kabareciarze, którym towarzyszy aktorka Magdalena Stużyńska, przedstawią swoje najzabawniejsze
skecze i piosenki, jak „Palenie”,
„Odrabianie lekcji” czy „Jerzyk
dzisiaj nie pije”. Bilety w cenie
50 zł.
oprac. Małgorzata Sołtys

Czy wiesz, że ...
W latach 1944-1956 w województwie lubelskim posługę duszpasterską oraz służbę wojskową
na rzecz organizacji konspiracyjnych pełniło ponad 70 duchownych
Kościoła katolickiego. 25 z nich
było kapelanami wojskowymi oddziałów oraz struktur organizacyjnych AK-WiN i NSZ-NZW. Ks. Stanisław Zieliński z Kraśnika i ks.
Lucjan Niedzielak z Polskowoli, za
swoją posługę religijną wśród żołnierzy oraz niezłomną postawę
patriotyczną, zostali zamordowani
przez funkcjonariuszy UB. Czterech duchownych – zaprzysiężonych żołnierzy podziemia antykomunistycznego: br. Kazimierz
Łuszczyński ps. „Mateusz”, ks.
Wacław Płonka ps. „Czerny”, ks.
Hugolin Ryba ps. „Robak”, ks. Józef Dąbrowski – było sądzonych
za działalność niepodległościową
Głos związkowca 9/2016

działów partyzanckich mjr. Hieronima Dekutowskiego. Na przełomie
lutego i marca 1947 roku, w klasztorze w Radecznicy, odbywały się
przez komunistyczny aparat spraważne narady z udziałem nowego
wiedliwości. Komendanci potrafili
gwardiana o. Hugoliwe właściwy sposób
na Ryby oraz inspekwykorzystać posłutora lubelskiego Ingę
duszpasterską
spektoratu WiN rtm.
kapelanów oraz nieWładysława
Siłyzaprzysiężonej częNowickiego
ps.
ści duchowieństwa
„Stefan”. Omawiano
dla utrzymania wyna nich zasady ujawsokiego
morale
nienia podziemia niewśród podkomendp o d l e g ło ś c i o we go
nych. Niewielu wie,
władzom
komuniże do czerwca 1950
Klasztor w Radecznicy
stycznym. W kolejr. bazą niepodległonych latach stalinowskiego terroru
ściowej konspiracji na Lubelszw Polsce Bernardyni z Radecznicy
czyźnie był klasztor Ojców Bernarwspomagali materialnie walcządynów w Radecznicy. Latem 1946
cych oraz prowadzili posługę duszr., za sprawą gwardiana i jednopasterską wśród konspiratorów
cześnie kapelana Zrzeszenia
„Inspektoratu Zamojskiego AK”,
„Wolność i Niezawisłość”, o. Wakierowanego przez kpt. Mariana
cława Płonki, w podziemiach klaszPilarskiego ps. „Jar”.
tornych została zmagazynowana
oprac. Marcin Paluch
pokaźna ilość broni jednego z odstr. 4

Głos związkowca 9/2016

str. 5

XXIV Bieg Solidarności
„Lubelski Lipiec 1980”
Zaczęły się już przygotowania do kolejnej
edycji Biegu Solidarności. W tym roku wszystkich
chętnych zapraszamy na start 4 czerwca.
Przypominamy, że Bieg składa się z dwóch
imprez sportowych.

Fundacja
„Ruchu Solidarności Rodzin”
21-109 Lublin, ul. Królewska 3
tel. 81/53 208 11 wew. 26,
fax. 81/53 233 01
e-mail:
fundacja.lublin@solidarnosc.org.pl

Bardziej doświadczonych biegaczy zachęcamy do
wzięcia udziału w 4. PKO Półmaratonie
Solidarności. Ponad 21-kilometrowa trasa wiedzie od
Świdnika do Lublina. Zapisy już trwają! Do 27 maja
2016 r. zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem
portalu internetowego www.datasport.pl lub za
pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który
dostępny jest na stronie internetowej
www.pkopolmaratonsolidarnosci.pl. Od 30 maja
2016 r. zarejestrować się można osobiście w biurze
zawodów. Do końca marca wpisowe jedynie 50 zł.
Więcej
informacji
na
stronie
www.pkopolmaratonsolidarnosci.pl i na naszym profilu
na Facebooku.
W ramach biegu ulicami Lublina VIP-y
oraz młodzież i dzieci z Lubelszczyzny
wystartują na 2-kilometrową trasę
z ul. Królewskiej. Meta będzie przy
stadionie MOSiR Lublin,
al. Zygmuntowskie 5. Dla
najmłodszych przewidziano
Bieg Krasnali (150-300 m) oraz
Bieg Młodzików (350 m) na
płycie stadionu MOSiR.
W szystkich, którzy zechcą
rywalizować na ulicach Lublina zapraszamy do
biura zawodów od 4 do 31 maja 2016 r. Mile
widziane zgłoszenia grupowe ze szkół i uczelni!
Więcej
informacji
na
stronie
www.solidarnosc.org.pl/lublin w zakładce Bieg
Solidarności.

Organizacja Pożytku Publicznego

Nr KRS 0000088689
Konto:
Bank Pekao SA III O/Lublin
88 1240 2382 1111 0000 3895 8209

To tylko

1%
a tyle dobrego można uczynić
Zadbaj, aby Twoje podatki
zostały należycie wykorzystane!

Ty decydujesz!
Więcej informacji:
http://www.solidarnoscrodzin.pl/jeden-procent.html
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