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Odsłonięcie tablicy
pamiątkowej w Hrubieszowie
W dniach 29-30 kwietnia
w Hrubieszowie miało miejsce
czwarte spotkanie więźniów stanu
wojennego
osadzonych
w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie w latach 1982-1984. Oficjalnego otwarcia dokonała Jadwiga Mazur, była przewodnicząca oddziału Hrubieszów i obecny
przewodniczący Radosław Wysocki oraz jeden z byłych osadzonych w ZK Longin Chlebowski - działacz opozycji w PRL
z Łodzi. Wśród gości byli m.in.
ks. prałat Tadeusz Pajurek, były
kapelan ZK w Hrubieszowie w
okresie stanu wojennego oraz
obecny dyrektor ZK w Hrubieszowie.
Uroczystości trwały dwa dni.
Pierwszego dnia odbyła się projekcja multimedialna prac wykonanych przez więźniów politycznych osadzonych w latach 19821984. Szczególny nastrój wprowadziła młodzież ze szkół podstawowych
w Hrubieszowie.
Wprowadzenie do refleksji na
temat stanu wojennego rozpoczęło się od wykładu prof. Mirosława Piotrowskiego, dotyczącego wprowadzenia stanu wojennego w Polsce 13 grudnia 1981 r.
Następnie do wspomnień przeszli byli więźniowie, wymieniając
się różnymi szczegółami i zabawnymi historyjkami z okresu
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przebywania w ZK w Hrubieszowie.
Nastrój tej atmosfery przeniósł
się na spotkanie po latach przy
kolacji. Podczas posiłku dyskutowano na temat obecnej sytuacji
politycznej, a w szczególności
o kondycji wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Więźniowie wyszli
z inicjatywą wydania oświadczenia w sprawie Sadu Najwyższego i jej prezes Małgorzaty Gersdorf.

W niedzielę 30 kwietnia odbyło
się odsłonięcie pamiątkowej tablicy na ścianie przy wejściu do Zakładu Karnego w Hrubieszowie.
Odsłonięcia tablicy dokonali prze-

wodniczący Oddziału Hrubieszów
NSZZ „Solidarność” Radosław
Wysocki, przedstawiciel więźniów
Longin Chlebowski i dyrektor
Zakładu Karnego w Hrubieszowie.
Po odsłonięciu tablicy w intencji więźniów politycznych i ich
rodzin w kaplicy więziennej
została odprawiona Msza św.
pod przewodnictwem obecnego
duszpasterza więziennego. Służbę liturgiczną pełnili osadzeni
więźniowie, co nawiązywało do
ponurych lat stanu wojennego.
Na uroczystości wystawiono trzy
poczty
sztandarowe
NSZZ

„Solidarność”. Po Mszy św.
nastąpiło zwiedzanie jednego
z największych i najnowocześniejszych zakładów karnych
w Polsce.
Józef Michalczyk
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Tak Świętowano Trzeciego Maja
w Lublinie
W Lublinie odbyły się obchody Święta Narodowego
Trzeciego Maja. W uroczystościach uczestniczyli lubelscy
parlamentarzyści, duchowieństwo, samorządowcy, delegacje wielu instytucji i organizacji
pozarządowych
oraz
mieszkańcy Lublina. Lubelską
„Solidarność” reprezentowali
m.in. przewodniczący Zarządu Regionu Marian Król, wiceprzewodniczący Marek Wątorski oraz, przewodnicząca
Sekcji Oświaty Wiesława
Stec.
Tradycyjnie
uroczystości
rozpoczęły się mającą świąteczny charakter, sesją Rady
Miasta w Trybunale Koronnym, po której w katedrze lubelskiej Mszę św. w intencji
Ojczyzny odprawił abp Stanisław Budzik. Podczas homilii
Metropolita Lubelski podkreślił, że chociaż Konstytucja 3
Maja nie przetrwała długo, to
pozostała w sercach narodu
polskiego jako wielkie dobro.
Ustawa Rządowa wyrażała
bowiem pragnienie wolności,
eksponowała dążenie do
sprawiedliwości oraz wskazywała piękno i dobro polskiej
historii i kultury.
Abp Stanisław Budzik, nawiązując do miłości Ojczyzny,
odwołał się do niedawno opublikowanego dokumentu Konferencji Episkopatu Polski pt.
„Chrześcijański kształt patrioGłos związkowca 17-18/2017

tyzmu”. – Patriotyzm jest głęboko wpisany w uniwersalny
nakaz miłości bliźniego. Międzypokoleniowa solidarność,
odpowiedzialność za los najsłabszych, codzienna obywatelska uczciwość, gotowość
służby i poświęcenia na rzecz
dobra wspólnego, które ściśle
łączą się z patriotyzmem, są
zarazem realizacją orędzia zawartego w Ewangelii - mówił duchowny. Metropolita Lubelski
apelował aby święto 3 Maja będące wspólnym zabieganiem
o ziemską i niebieską Ojczyznę -

było mądrym budowaniem konsensusu i jedności.
Po Mszy św. nastąpił przemarsz na Plac Zamkowy, gdzie
po złożeniu meldunku dowódcy
uroczystości nastąpiło powitanie
kompanii honorowych. Odegra-

no hymn narodowy i pieśń
Witaj, majowa jutrzenko.
Wojewoda Lubelski, Przemysław Czarnek powiedział, że

Konstytucja 3 Maja została
przyjęta zbyt późno, ale jest
ona dla kolejnych pokoleń
wskazówką, że z dobrymi reformami nie należy zwlekać.
– Zbyt długo czekano wówczas na konieczne reformy w
tych obszarach, w których
państwo dobrze nie funkcjonowało. Ale konstytucja 3
Maja jest dziełem chwalebnym, które powinno nas inspirować dzisiaj. Jest to
pierwsza konstytucja, która
wprowadziła nowoczesny, jak

na owe czasy, system rządów i fundamenty państwa.
To dla nas dziś nauka, że nie
można zwlekać z reformami
w tych obszarach, gdzie państwo działa źle - zaznaczył
Czarnek.
Przemysław Czarnek przekazał również, nadany pośmiertnie przez prezydenta
str. 3

RP, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski Władysławowi Cholewie - Wojewodzie
Lubelskiemu
(19411944). Odznaczenie odebrała
jego córka Anna CholewaSelo i wnuk Marcin Selo.
Przewodniczący
Zarządu
Regionu NSZZ „Solidarność”,
Marian Król podkreślił, że
Ustawa Rządowa z 1791 roku
zawierała
wartości,
które
umożliwiły przetrwanie narodu
polskiego w okresie zaborów.
– Hasła zapisane w Konstytucji 3 Maja wyrażały polskość.
Dzięki temu naród mógł przetrwać najtrudniejsze czasy 123
lat niewoli. Święto 3 Maja jest
szczególne, zawsze mobilizowało, a zwłaszcza w okresie
rządów totalitarnych. Pozwalało ono odszukiwać swojego
kręgosłupa moralnego - powiedział Król. Z kolei ustosunkowując się do obecnej ustawy zasadniczej, stwierdził, że
jej reforma jest konieczna, ponieważ powinna odpowiadać
zmianom
społeczno-
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gospodarczym, które nastąpiły
od chwili jej przyjęcia.
W kolejnych częściach uroczystości 3 Maja był apel pamięci, salwa honorowa oraz
musztra paradna w wykonaniu
Orkiestry Wojskowej w Lublinie. Oficjalne uroczystości zakończyły się złożeniem kwiatów pod pomnikiem Zaporczyków, po czym nastąpiła defilada kompanii honorowych.
Oficjalnym uroczystościom
towarzyszył festyn trzeciomajowy podczas którego odtań-

czono m.in. „Polonez” oraz
koncert Pieśni i Tańców Narodowych. Dla wszystkich była
również przygotowana smaczna grochówka wojskowa z
kuchni polowej, na którą skusiło się wielu uczestników.
Tomasz Kupczyk
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Drodzy Związkowcy
W imieniu Zarządu Regionu
Środkowo-Wschodniego
NSZZ ,,Solidarność” oraz Fundacji ,,Ruchu Solidarności Rodzin” zapraszamy Was do
wzięcia udziału w 7. Rodzinnym Rajdzie Rowerowym
„Rowerowy Las” oraz do
wspólnej realizacji 25. Biegu
Solidarności ,,Lubelski Lipiec
1980”, a w jego ramach 5.
PKO Półmaratonu Solidarności.
Hasło tegorocznego rajdu
„Rowerowy Las” promuje lasy
naszego regionu i ich potencjał ekologiczny, a szczególnie
świetnie przygotowane ścieżki
rowerowe w Parkach Narodowych Roztocza i Polesia.
Startujemy w niedzielę, 21
maja br. o godz. 12.00
z pl. Łokietka w Lublinie.

Meta rajdu to niezmiennie
ośrodek Słoneczny Wrotków
nad Zalewem Zemborzyckim.
Przygotowaliśmy do wyboru
trzy trasy, o różnym stopniu
trudności. Po dotarciu na metę
uczestników rajdu czeka wiele
niespodzianek i atrakcji.
Zachęcamy do wspólnego
świętowania niedzieli w otoGłos związkowca 17-18/2017

czeniu
pięknej
przyrody,
w gronie Solidarnościowej Rodziny.
Więcej
informacji:
www.solidarnosc.org.pl/lublin
w zakładce imprezy masowe.
Z kolei 25. Bieg Solidarności odbędzie się 3 czerwca 2017 r., na trasie ŚwidnikLublin.
Przewidziane są kategorie
biegowe dla dorosłych, młodzieży i przedszkolaków. Na
25. jubileuszową edycję Biegu

Solidarności „Lubelski Lipiec
1980” przygotowaliśmy kilka
niespodzianek.
Zawodnicy 5. PKO Półmaratonu Solidarności wystartują
o godz. 9:00 sprzed bramy
głównej WSK PZL Świdnik i po
pokonaniu ponad 21 km wbiegną na metę w hali Targów
Lublin SA. Oprawa ostatnich
metrów biegu będzie jedną
z niespodzianek.
Na bieg można zapisać się
jedynie drogą elektroniczną za
pośrednictwem formularza na

stronie www.datasport.pl lub
www.solidarnosc.org.pl/lublin.
Po raz pierwszy w tym
roku każdy z uczestników,
który weźmie udział w jednym z biegów ulicami Lublina, otrzyma okolicznościowy medal. Warunkiem
jest pokonanie dystansu
z ul. Królewskiej na metę
w hali Targów Lublin.

Jeżeli nie jesteście w stanie
wyruszyć na trasy w przygotowywanych przez nas imprezach, będziemy wdzięczni za
okazane wsparcie organizacyjne. Liczy się każda pomoc.
Niezbędne są osoby do zabezpieczenia trasy, obsługi
punktów żywieniowych, pomocy w biurach organizatora
oraz w strefie mety.
Czekamy na zgłoszenie
chętnych do współpracy do 26
maja br. na adres: organizacja.lublin@solidarnosc.org.pl
lub biuletynzr@gmail.com.

Do zobaczenia
na starcie!
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Posiedzenie Zarządu Regionu
W dniu 10 maja 2017 r. odbyło się posiedzenie Zarządu
Regionu Środkowo Wschodniego NSZZ „Solidarność”.
Na spotkaniu przyjęto jednogłośnie protokół z posiedzenia
ZR 10 kwietnia br.
Przedstawiono sprawozdanie
z działalności Prezydium. Praca
dotyczyła analizy wydatków z
budżetu m.in. funduszy specjalnych. Wystawiono upoważnienia
do reprezentowania organizacji
związkowych.
Zarejestrowano
nowe organizacje związkowe – w
Dyrekcji Lasów Państwowych i w
sieci sklepów Aldik. Omawiano
przygotowania do 25. Biegu Solidarności. Rozpoczęto przygotowania do obchodów rocznicy Lubelskiego Lipca 1980 – wystąpiono do Prezydenta RP o objęcie
uroczystości patronatem. Są plany odsłonięcia pomnika na kolei
– lokomotywy, która była przyspawana do torów. Organizatorem uroczystości jest nasz region
i Sekcja Krajowa Kolejarzy.
Z posiedzenia Komisji Krajowej, które odbyło się 25 kwietnia
br. we Wrocławiu, przekazano
m.in., że: rozszerzono skład Komisji Wyborczej o jedną osobę,
zawieszono działalność i powołano zarząd komisaryczny w Krajowej Sekcji Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej, przyjęto stanowisko ws.
służby zdrowia, dotyczące wzrostu wynagrodzeń pracowników i
dysproporcji w zarobkach, przyjęto stanowisko ws. uprawnień
PIP w kwestii zmian umów, przyjęto stanowisko ws. zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji
Głos związkowca 17-18/2017

zatrudnienia – brak było w tej
sprawie konsultacji ze związkiem,
niedopuszczalne jest zwiększenie
ulg w opłacie składek na fundusz
ubezpieczeń społecznych, przez
prowadzących działalność pozarolniczą,
Przewodniczący
oddziałów
lubelskiej „Solidarności” informowali m.in. o uroczystościach, które miały miejsce 10 kwietnia
i 3 maja oraz o szkoleniach SIP.
W Hrubieszowie odsłonięto tablicę pamiątkową więźniów stanu
wojennego.

Niezbędne jest wyrażenie zgody
na podjęcie drugiej pracy przez
dyrektorów, u których nauczyciele mają pełny etat. Jeśli etat jest
niepełny to zgoda taka nie jest
potrzebna, więc nauczyciele obniżają wymiar pracy w jednej
szkole. Nie ma instytucji, która
by to kontrolowała.
Pan Marek Wątorski zrelacjonował również sprawę rozwoju
związku. Od stycznia jest 250
nowych deklaracji, 6 nowych organizacji związkowych – jesteśmy liderami w skali kraju.

Pani Wiesława Stec oznajmiła,
że kończy się opiniowanie arkuszy. Niektórzy nauczyciele będą
pracować w kilku szkołach. Obawy o miejsca pracy były duże, ale
w tym roku nie wygląda to źle.

W maju rejestrujemy kolejne 2
organizacje. Kończony jest etap
współpracy z KK w powiecie lubartowskim i radzyńskim.
redakcja
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