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Biało-czerwona nad Lublinem
W setną rocznicą odzyskania przez nasz kraj niepodległości,
uroczyście odsłonięto Maszt Niepodległości na rondzie im. Romana Dmowskiego.

W obchodach tego wyjątkowego dnia uczestniczyli m. in.
przedstawiciele władz parlamentarnych, wojewódzkich, samorządowych oraz licznie zgromadzeni
lublinianie. Region ŚrodkowoWschodni reprezentowali związkowcy z przewodniczącym regionu Marianem Królem na czele.
W archikatedrze lubelskiej,
sprawowana była msza święta,
której przewodniczył abp Stani-

sław Budzik. Po zakończonej liturgii zebrani udali się na Plac
Zamkowy, gdzie złożono meldunek i „oddano honory” sztandarom Wojska Polskiego i innym
służbom mundurowym.
Podniesiono flagę państwową
i odśpiewano hymn. Głos zabrał
wojewoda lubelski Przemysław
Czarnek. Następnie poseł na
sejm RP Sylwester Tułajew odczytał list od marszałka senatu

RP Stanisława Karczewskiego.
Odczytano również apel poległych i oddano salwę honorową.
Zwieńczeniem uroczystości było odsłonięcie
Masztu Niepodległości.
W imieniu Społecznego
Komitetu
Budowy
Masztu głos zabrała
Elżbieta Kruk „Maszt
Niepodległości jest hołdem dla pokoleń, dzięki
którym Polska odzyskała niepodległość”. (…)
„Aby wzorem ojców niepodległości Polacy porzucili spory, aby nie
tylko wspólnie świętować, ale wspólnie Polskę budować” – powiedziała poseł.
Odczytane zostały również listy od premiera
RP Mateusza Morawieckiego,
a także prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Po przemówieniach podpisy pod aktem erekcyjnym złożyli m.in. przewodniczący Regionu
Środkowo-Wschodniego
NSZZ Solidarność Marian Król
i przewodniczący Fundacji Ruchu Solidarności Rodzin Marek
Wątorski.
Dariusz Jóźwiak

„Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi,
czasowo zajmujących dane terytorium.”
Józef Piłsudski
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PATRIOTYCZNIE W ODDZIAŁACH REGIONU
Związkowcy m.in. z Kraśnika
uczestniczyli w obchodach Narodowego Święta Niepodległości
11 listopada.
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Pobiegli dla Niepodległej
11 listopada, w jubileuszowym
roku 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę dzieci,
młodzież, nauczyciele i rodzice
pobiegli w 3. Nocnej Mili Niepodległości.
W patriotycznej imprezie sportowej uczestniczyło blisko 600
osób. Zawodnicy wystartowali po
zmroku spod Poczty Głównej w
Lublinie. Wszyscy mieli do pokonania trasę na dystansie 1609 m
– mila olimpijska. Jako pierwsi
pobiegli uczniowie szkól podstawowych, po kilkunastu minutach
szkoły ponadpodstawowe i zawodnicy w kategorii OPEN. Meta
była na Rynku Starego Miasta
przy Trybunale Koronnym.
Przed startem można było
usłyszeć i włączyć się do śpiewania pieśni patriotycznych, które
dodawały dumy z bycia Polakami.
Nie zabrakło również hymnu państwowego.
Każdy kto dobiegł do mety
otrzymał unikalny w skali kraju
medal niepodległości uzupełniają-
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cy kolekcję medalową stulecia
wraz z planszą kolekcjonerską.
Było dużo świetnej zabawy, wiele radości i emocji, a wszyscy
byli zwycięzcami. Wielu zawodników miało barwy narodowe,
niektórzy biegli z flagą białoczerwoną, inni mieli wymalowaną ją na policzkach.
Celem biegu było upamiętnienie doniosłego wydarzenia jakim
było odzyskanie Niepodległości
przez Polskę, po 123 latach niewoli. Oddano zarazem hołd
wszystkim, którzy poświęcili życie na ołtarzu wolnej Ojczyzny.
Impreza ta już po raz trzeci
towarzyszyła obchodom Narodowego Święta Niepodległości 11
listopada w Lublinie. Nie zabrakło kibiców, którzy dopingowali
biegnącym. Pogoda była wymarzona i sprzyjała całej imprezie.
Organizatorem 3. Nocnej Mili
Niepodległości była Fundacja
„Ruchu Solidarności Rodzin”
przy współpracy z Lubelskim
Kuratorium Oświaty, Regionem
Środkowo-Wschodnim
NSZZ

„Solidarność”, Ministrem Sportu
i Turystyki i IPN oddział Lublin.
Sponsor: SKOK im. Zygmunta
Chmielewskiego.
Partnerami
wydarzenia byli uczniowie, nauczyciele wolontariusze z: Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im.
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, III LO im. Unii Lubelskiej,
XIV LO w Lublinie, Regionalne
str. 3

Centrum Edukacji Zawodowej
w Lubartowie, Szkoła Podstawowa nr 15 w Lublinie. Trasę biegu
w biało-czerwonej iluminacji
oznaczyło PGE Dystrybucja S.A
w Lublinie i firma iKOM Sp.z.o.o
przy wsparciu Wydziału Kultury
Miasta Lublin.
Tomasz Kupczyk
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„Naród, który traci pamięć, traci sumienie”
Zbigniew Herbert

Borowicze. 25 lat upamiętnień
żołnierzy Polskiego Państwa
Podziemnego - więźniów łagrów
NKWD
Borowicze są miastem położonym w obwodzie nowogrodzkim
na terenie Federacji Rosyjskiej.
Szczycą się historią sięgającą
dziesiątego wieku. Prawa miejskie i herb uzyskały w 1770 roku,
ale już pod koniec XV wieku zorganizowano tutaj pierwsze urzędy
administracyjne i port rzeczny,
który kontrolował przewozy towarów z terenów morza Kaspijskiego do Petersburga. Kolej żelazna
wybudowana w 1876 roku, łącząca Petersburg z Moskwą, znacząco wpłynęło na eksploatację złóż
węgla, rud żelaza oraz ogniotrwałej glinki i tym samym przyczyniła
się do rozwoju przemysłu, zwłaszcza ceramicznego. Wyroby ceramiczne do tej pory stanowią wizytówkę gospodarki rejonu Borowicz. Miasto obecnie liczy ok. 50
tys. mieszkańców i jest siedzibą
także władz rejonu Borowicze.
Dla nas Polaków miasto Borowicze ma złowrogie oblicze. To
centrala zespołu łagrów NKWD –
MWD nr 270, jednego z najcięższych na terenie północnozachodniej części ZSRR.
Obóz powstał w okresie I wojny światowej jako miejsce przetrzymywania jeńców wojennych.
Po wojnie byli tu głównie Rosjanie
– tzw. wrogowie ludu. W 1939
roku został na krótko zamknięty,
a następnie, w grudniu 1942 roku,
stał się obozem stacjonarnym dla
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jeńców wojennych z siedzibą
w Borowiczach. W latach 19421950 przez obóz przeszło ponad
57 tysięcy osób 21 narodowości,
w tym także Rosjan. Ponad połowę stanowili jeńcy niemieccy,
następne co do wielkości grupy
stanowili Węgrzy i Austriacy.
W latach 1944-1949 byli tutaj
przetrzymywani, jako potencjalni
wrogowie nowej władzy, żołnierze AK, BCh, NSZ i innych formacji
niepodległościowych,
aresztowani przez NKWD i funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Zatrzymania rozpoczęły
się zaraz po wkroczeniu wojsk
sowieckich na tereny II Rzeczpospolitej, ich nasilenie nastąpiło
po akcji „Burza”. Aresztowanych
poddawano ciężkim przesłuchaniom mającym skłonić do przyznania się do „działalności kontrrewolucyjnej”. W Lublinie taki
proceder miał miejsce na Zamku
Lubelskim, przy ul. Chopina 18
i przy ul. Świętoduskiej. Najczęściej nie udawało się przypisać
żadnych czynów wrogiej działalności poza przynależnością do
organizacji zbrojnych. W dokumentacji zapisywano „zwolniony”
ale osoba nie wracała do domu.
Rodziny miesiącami a nawet latami oczekiwały na wiadomości
i poszukiwały bliskich.
Polacy trafiali do Borowicz
w tzw. trzech falach. Pierwszą

stanowili zatrzymani głównie na
terenie województwa lubelskiego, kieleckiego, rzeszowskiego
i warszawskiego. Po przesłuchaniach byli przetrzymywani w obozach przejściowych na terenie
Polski a następnie w czterech
transportach
wywiezieni
do
Związku Sowieckiego. Pierwszy
wyjechał 12 listopada 1944r.
z Sokołowa Podlaskiego, drugi
18 listopada z bocznicy kolejowej przy ul. Nowy Świat w Lublinie, trzeci 23 listopada ze stacji
Przemyśl – Bakończyce, ostatni
30 listopada1944 r. z Sokołowa
Podlaskiego. Podróż bydlęcymi
wagonami trwała od 9 do 12 dni.
Nie wszyscy przetrwali tę podróż. Łącznie do zespołu łagrów
NKWD nr 270 Borowicze wywieziono 4893 obywateli polskich.
Zostali rozmieszczeni w pięciu
podobozach: na obrzeżach miasta Borowicze w Bobrowiku i Kowańce oraz w okolicznych miejscowościach - Ustiu, Szybotowie, Jogle i Opocznie. Chorych
obsługiwał szpital specjalny
NKWD nr 3810.
Wśród obywateli innych państw, najczęściej jeńców wojennych, Polacy mieli status szczególny – status internowanych.
Zastosowano wobec nich tę
rzadką w ZSRR formę represji,
ponieważ zarzuty, które im stawiano, nawet w świetle tamtejstr. 5

szego prawa, nie mogły być podstawą do skazania. Wg prawa
międzynarodowego nie mogli
mieć także statusu jeńców wojennych. Byli więc przetrzymywani
zupełnie bezprawnie.
Pan Jerzy Gorski tak wspomina pierwsze godziny po przybyciu: „Legliśmy pokotem na dechach
wyczerpani,
wyzbyci
wszelkiej inicjatywy(...) Męczył
nas głód, a nade wszystko pragnienie. Po dłuższym oczekiwaniu niemieccy jeńcy wnieśli wiadra z jakimś jedzeniem.(...) dopychaliśmy się kolejno do wiader
i otrzymaliśmy po chochli jakiejś
substancji do naszych puszek.
Dopiero po skosztowaniu zorientowaliśmy się, że były to gotowane łupiny, z kawałkami nadgniłych kartofli. Nie dało się jeść, mimo
że
byliśmy
bardzo
wygłodzeni”.
Internowani musieli oddać
wszelkie dokumenty oraz rzeczy
osobiste. Obowiązywał ich nakaz
pracy. Zatrudniani byli przy budowie i eksploatacji kopalni, wyrębie
lasu i spławianiu drewna, wydobyciu torfu, w pracach gospodarskich i w różnych zakładach
miejskich.
Przetrzymywany w łagrze Roman Bar tak opisuje pracę przy
budowie szybu: „Był to szyb,
studnia pionowa o wymiarach jakieś 6 x 6 metrów i głębokości
około 30 metrów. Studnię tę pogłębiało czterech do sześciu ludzi
- łagierników na zmianę. Studnię
drążyło się w łupkach skalnych
średniej twardości, konieczne było odbicie każdego kawałka gruntu łomem lub kilofem. Największym mankamentem był silny napływ wody. (…). Zjeżdżającym na
dół
dawano
gumowe
buty
i białe podobne do brezentowych
ubrania, jednak tak silnie nabierające wodę, że nie miało znaczenia, czy się założyło ten „pindzak
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ochrony”,
czy
też
nie.
Z dna szachty wychodziło się
całkowicie przemokniętym. Na
górze zima, minus 20 do minus
30 stopni mrozu. Po wyjściu trzeba było stać w szeregu, aż konwojent policzył, a następnie maszerować w szeregu 3 kilometry
do obozu (...)”.
Ciężka, wielogodzinna praca
prymitywnymi
narzędziami,
w połączeniu ze skrajnie trudnymi warunkami bytowymi, brakiem odpowiedniego pożywienia,
ciepłej odzieży oraz fatalnym
stanem sanitarnym i brakiem
leków powodowały szerzenie się
chorób, w wyniku których co
dziewiąty internowany zmarł.
Zmarłych chowano na okolicznych cmentarzach, w ich otoczeniu lub w innych wyznaczonych
miejscach, często w mogiłach
zbiorowych. Warunki pochówku
bywały różne. Sytuacja opisana
przez więźnia Romana Grabowskiego nie była odosobniona: (...)
„Wyjechaliśmy saniami poza
teren obozu, w odległości około
5 kilometrów, w szczerym polu
starszyna zdecydował, że w tym
miejscu pogrzebiemy ciała. I mimo szczerych chęci, gdyż chcieliśmy naszych kolegów pogrzebać, nie mogliśmy, gdyż spod
oskardów i łomów ziemia nie
ustępowała. Starszynie doradziliśmy, że wykonamy wybuch (by
powstał odpowiedni dół), a właściwymi grabarzami będą te watahy wilków, które wokół nas zaczęły się gromadzić. Tak też zrobiliśmy, rozłożyliśmy ciała, przysypaliśmy śniegiem i odmówiliśmy zbiorowo na głos pacierz za
spokój dusz i by Bóg przebaczył,
że nie pochowaliśmy po chrześcijańsku.”
Wiosną 1946 roku, po wcześniejszych dochodzeniach i analizie akt pod kątem rodzaju
„przestępstw” będących przyczy-

ną aresztowania, znaczną część
internowanych. jako niezagrażających już nowemu porządkowi
politycznemu, odesłano do Polski. Tym niemniej ostrzegano:
( …) „gdyby wasze władze nie
mogły sobie z wami poradzić, to
my im pomożemy, a nasz Sybir
ogromny”.
Kadra oficerska i kierownicza
organizacji konspiracyjnych została przeniesiona do obozu 531
w Swierdłowsku. Niektórzy trafili
do innych obozów w głębi Związku Sowieckiego. Większość
z nich powróciła do kraju w listopadzie 1947 roku; niektórzy dopiero w latach pięćdziesiątych.
Na opróżnione miejsca przybyła
do Borowicz „druga fala” Polaków. 1 czerwca 1947 roku przywieziono z Kutaisi (Gruzja) 467
osób; byli to głównie aresztowani
na przełomie lat 1944/45 za
przynależność do AK na terenie
Wilna i Wileńszczyzny. „Trzecia
fala” przybyła do Borowicz z obozu jenieckiego w Riazaniu. Grupa ta liczyła 422 osoby i składała
się w większości z kadry cywilnej
konspiracji.
Wg dostępnych danych łącznie przez obóz nr 270 Borowicze
przeszło 5795 obywateli polskich
(w tym 9 urodzonych tam dzieci).
Na skutek deportacji, w różnych
okolicznościach straciło życie
651 osób. Niektóre rodziny utraciły w Borowiczach po trzy najbliższe osoby.
Powrót do Ojczyzny nie zakończył represji wobec byłych
żołnierzy Polskiego Państwa
Podziemnego. Objęto ich stałym
nadzorem służby bezpieczeństwa. Nie mogli spotykać się
w gronie obozowych przyjaciół
i otrzymali zakaz rozpowszechniania informacji o pobycie
w łagrze; nawet w dokumentach
należało zręcznie pomijać ten
okres życia. Szczegóły nie były
str. 6

znane najbliższej rodzinie. Jako
„obywatele politycznie podejrzani”
mieli problemy z podjęciem nauki
w wybranej szkole, na wybranym
kierunku studiów lub z satysfakcjonującym zatrudnieniem. Niektórzy ponownie wrócili do więzień. Niewielu odnalazło się
w powojennej sytuacji politycznej.
Po latach milczenia dopiero
„w czasach Solidarności” można
było swobodniej mówić o żołnierzach AK, BCH, NSZ osadzonych
w sowieckich łagrach. Wówczas
zaczęto odtwarzać dawne koleżeńskie więzi i podejmować próby
wywiązania się ze zobowiązań
podjętych jeszcze w 1944 r. Już
po miesiącu pobytu w podobozie
Szybotowo, w ścisłej konspiracji
grupa inicjatywna utworzyła Tymczasowy
Komitet Wykonawczy,
który postawił
sobie
zadanie powołania, po
powrocie do
kraju, organizacji pod
nazwą Związek Polaków
Internowanych w Rosji
Sowieckiej.
Protokół ze
spotkania
przywiózł do
kraju Kazimierz Gepner – sierżant AK ps.
Czarny Sęp.
Ambitne zadania zostały zrealizowane dopiero kilkadziesiąt lat
później.
Pierwsze
spotkania
w latach osiemdziesiątych odbywały się w warunkach prawie konspiracyjnych. Na początku lat
dziewięćdziesiątych
zaczęła
kształtować się struktura organiGłos związkowca 46/2018

zacyjna. 14 września 1992 r. na
zjeździe w Kazimierzu Dolnym
36-osobowe gremium uchwaliło
statut i powołało organizację nazwaną Środowisko Borowiczan.
Formalna struktura dawała możliwości podejmowania realnych
działań i współpracy z władzami
państwowymi. Za najpilniejsze
zadania uznano ustalenie list
internowanych i zmarłych oraz
ustalenie ich miejsca pochówku.
Wiele rodzin nie miało na ten
temat wiarygodnych informacji.
Niektórzy nie otrzymali ich do
dzisiaj.
Zarząd pod kierunkiem prezesa Romana Bara – byłego więźnia łagru w Borowiczach wykorzystał sprzyjającą sytuację polityczną w Rosji w początkach lat

Cmentarz w Jogle był później
modernizowany i uzupełniany.
W 2002 roku zamieszczono płytę
z orłem i inskrypcją w języku polskim i rosyjskim. Podobne tablice zamieszczono wówczas także
w Bobrowiku k. Borowicz
i w Ustiu. W 2004 roku na cmentarzu w Jogle postawiono jeszcze głazy z nazwami miejsc
przetrzymywania i śmierci, upamiętniając w ten sposób wszystkich zmarłych w zespole łagrów
nr 270. Znawcy tematu twierdzą,
iż jest to niemal jedyny w Rosji
cmentarz tak kompleksowo upamiętniający ofiary łagrów NKWD.
Jednak
rodziny
zrzeszone
w Środowisku Borowiczan pragnęły nadać upamiętnieniom
jeszcze bardziej godny kształt

dziewięćdziesiątych
ubiegłego
wieku. Kontakty z władzami obwodu nowogrodzkiego i rejonu
Borowicze, prowadzone w duchu
pojednania, zaowocowały uzyskaniem wielu dokumentów oraz
stworzyły możliwości upamiętnienia zmarłych. Niestety, nie

i zamieścić w Jogle oraz pozostałych miejscach upamiętnień
nazwiska wszystkich zmarłych
a także nadać cmentarzowi
w Jogle status cmentarza wojennego. Pierwsze rozmowy z władzami Borowicz były bardzo
obiecujące. Została przygotowastr. 7

na dokumentacja merytoryczna
i architektoniczna. Tablice zostały
wykonane w 2015 r., ale inwestor,
którym była ówczesna Rada
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nie uzyskał dotąd zgody na
ich zamieszczenie. Decyzje w tej
sprawie podobno zapadają w Rosji na najwyższych szczeblach
władzy.
W okresie minionych dwudziestu pięciu lat z inicjatywy
Środowiska Borowiczan i przy
znacznym wkładzie finansowym członków powstało na
terenie całej Polski wiele
trwałych upamiętnień żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego – ofiar łagrów
NKWD. Podejmowane przedsięwzięcia wypełniały przesłanie programowe „Dla pamięci... Ku przestrodze”, zdefiniowane podczas Międzynarodowego Seminarium w Borowiczach.
W Warszawie: tablica na murze Kościoła pw. Św. Andrzeja
Apostoła przy ul. Chłodnej oraz
tablica w dolnym kościele tej
świątyni, pomnik-kamień Borowicze-Swierdłowsk na Skwerze Sybiraków. podkład z napisem
„Borowicze” w zespole Pomnika
Poległym i Pomordowanym na
Wschodzie.
W Lublinie: tablica na Zamku Lubelskim, pomnik „DLA PAMIĘCI...KU
PRZESTRODZE”
przy ul. Nowy Świat, płyta z Honorową Odznaką Sybiraka na budynku Lubelskiego Ratusza, tablica w Kościele pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny Zwycięskiej, dąb Borowiczan oraz tablica
na kamiennym cokole upamiętniająca więźniów łagrów obok siedziby Gimnazjum nr 1 im. S. Konarskiego przy ul. Kunickiego.
Znaki pamięci w postaci tablic
powstały również w: Gorzkowie
woj. lubelskie, Sopocie, PrzemyGłos związkowca 46/2018

Jogła, Symboliczny cmentarz żołnierzy Armii Krajowej - stan aktualny

Pomnik DLA PAMIĘCI… KU PRZESTRODZE, LUBLIN, ul. Nowy Świat

ślu, Koszalinie, Dobrem k. Mińska Mazowieckiego, Sokołowie
Podlaskim, Ulanowie woj. podkarpackie, Kałkowie woj. świętokrzyskie. Nadano nazwy ulicom
w Siedlcach i Mielcu, w Lublinie
nadano nazwę „Skwer Borowiczan” miejscu, gdzie znajduje się
pomnik przy ulicy Nowy Świat.
Dzięki niezależnym inicjatywom rodzin ofiar łagrów i lokalnych społeczności powstały upamiętnienia żołnierzy AK, BCh,
NSZ i innych formacji niepodległościowych – ofiar łagrów
NKWD m.in. na Lubelszczyźnie

w Stefankowicach pow. Hrubieszów, w Kurowie pow. Puławy.
We wrześniu tego roku,
w 25. rocznicę pierwszych
upamiętnień do Borowicz wyjechała
delegacja
rodzin
więźniów lagrów wraz z kapłanem oraz przedstawicielami młodzieży z XXVII Liceum
Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru w Lublinie.
Pielgrzymkę
zorganizowało
Stowarzyszenie Środowisko
Borowiczan
– Sybiraków,
dzięki dofinansowaniu inicjatywy przez Ministerstwo Kulstr. 8

tury i Dziedzictwa Narodowego z programu Miejsca pamięci narodowej za granicą 2018.
W Borowiczach pielgrzymom
towarzyszyły
przedstawicielki
Konsulatu w Sankt Petersburgu:
Pani Edyta Niedżwiecka - wicekonsul i Pani Ewa Ziółkowska dyrektor
Instytutu
Polskiego
a także J. P. Wasiliew - były starosta rejonu Borowicz, który służył pomocą w wielu sprawach.
Zastaliśmy miejsca upamiętnień dosyć zadbane, a trzeba zauważyć, iż wyłączając Jogłę znajdują się one poza terenami zabudowanymi, wśród pól i nieużytków. Zapewniano nas, że tereny
byłych cmentarzy pozostaną
w nienaruszonym stanie i nie będą tam prowadzone żadne inwestycje.
W Bobrowiku kapłan odprawił
polową mszę świętą w intencji
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zmarłych oraz dokonał aktu poświęcenia krzyża, który wykonano na nasz wniosek w 2014 roku
dla dopełnienia istniejącego tutaj
znaku pamięci.
W Bobrowiku, Ustiu i Jogle
pielgrzymi modlili się, oddając
hołd wszystkim zmarłym męczeńska śmiercią: zostały wypowiedziane nazwiska wszystkich
651 osób, zapalono każdemu
lampkę, a każdy z pielgrzymów
złożył symboliczną wiązankę biało-czerwonych róż. Szczególne
emocje towarzyszyły sędziwym
już dzieciom łagierników, którzy
odmierzali odległości na porośniętych trawą polach, aby odszukać miejsca, gdzie prawdopodobnie leżą szczątki najbliższej osoby. Konkretnie w tym
miejscu pragnęli zapalić światło.
Niestety, nie wszystkie rodziny
mają taką szansę.

Ważnym efektem obecności
w Borowiczach było wysłanie
komunikatu do władz i społeczności lokalnej, iż świadomość
martyrologii naszych bliskich jest
wciąż żywa, łańcuch pamięci ma
kolejne ogniwa. Będziemy się
troszczyć, aby miejsca upamiętnienia były w dobrym stanie i nie
spoczniemy aż uzyskają oczekiwany godny kształt.
Jesienią każdego roku organizowane są w Lublinie, przy pomniku
Dla
PAMIĘCI.....KU
PRZESTRODZE, ogólnopolskie
uroczystości z ceremoniałem
wojskowym, podczas których
oddajemy hołd żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego –
ofiarom łagrów NKWD.

Dorota Adach
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Serdeczne wyrazy
współczucia i głębokiego żalu
Rodzinie
ŚP. JERZEGO REBETY
składają
Przewodniczący i związkowcy
NSZZ „Solidarność”
Regionu Środkowo-Wschodniego

Ławka Niepodległości
W Lublinie
Naprzeciw wydziału Politologii UMCS na Placu Litewskim w Lublinie stanie Ławka
Niepodległości. Obiekt ma
być gotowy do 15 grudnia br .
Źródło: dziennikwschodni.pl

Kartka z kalendarza

15 listopada 1916 r., zmarł
Henryk Sienkiewicz




Głos związkowca 46/2018

18 listopada 1986 r. NSZZ „Solidarność” jako
jedyny na świecie związek zawodowy został
przyjęty do dwóch międzynarodowych central
związkowych: Międzynarodowej Konfederacji Wolnych
Związków Zawodowych i Światowej Konfederacji Pracy.
21 listopada 1997 r. w katowickim sądzie zapadł wyrok uniewinniający w sprawie zamordowania w stanie wojennym
9 górników w kopalni „Wujek”. Sąd uznał, że ci, którzy strzelali do górników, działali „zgodnie z prawem” i w „obronie
własnej”.
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Szkolenia
dla
związkowców
W dniach 15/16 listopada br.,
w Kraśniku oraz w sali konferencyjnej lubelskiej Solidarności zostały przeprowadzone szkolenia
dla związkowców. Tematem wykładów był Mobbing i dyskryminacja - przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy.
Szkolenie poprowadziła inspektor Anna Kucharska z Okręgowego
Inspektoratu
Pracy
w Lublinie.

KRAŚNIK

Uśmiechnij
się!
Rozmawia dwóch
znajomych:
– Gdzie pracujesz?
– Nigdzie.
– A co robisz?
– Nic.
– No to masz fajne zajęcie.
– Tak, fajne jest, ale konkurencja ogromna.
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DYLEMATY JĘZYKOWE
Myślałem o kakale czy kakao?
Myśleć
o
kakale
nie
brzmi
szczególnie
fortunnie.
I nie jest na szczęście poprawne. Słów zakończonych w ten sposób
(np. boa, rodeo) nie odmieniamy. W każdym przypadku pijemy więc
kakao. Ku pamięci: Mianownik (kto? co?) KAKAO Dopełniacz
(kogo? czego?) KAKAO Celownik (komu? czemu?) KAKAO Biernik
(kogo? co?) KAKAO Narzędnik (z kim? z czym?) z KAKAO Miejscownik (o kim? o czym?) o KAKAO Wołacz (o!) KAKAO.
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ZMIANA WŁADZY
15 listopada br. nastąpiła
zmiana władzy w zarządzie Leonardo Helicopters Polska. Na
stanowisku prezesa przedsiębiorstwa, Beata Stelmach zastąpiła Mieczysława Majewskiego.

WYRÓŻNIENIE
Moneta kolekcjonerska Mikołaj Kopernik z serii „Wielcy polscy ekonomiści ” zdobyła główną nagrodę w kategorii Moneta
klasyczna w międzynarodowym
konkursie „Coin Constellation –
2018”.

Agenci CBA z Rzeszowa zatrzymali 2 kolejne osoby w sprawie korupcji w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie. Dotychczas
w śledztwie przedstawiono 30
podejrzanym zarzuty przywłaszczenia ok. 30 milionów złotych
będących w dyspozycji Sądu
Apelacyjnego w Krakowie oraz
usiłowania przywłaszczenia dalszych blisko 1,5 miliona złotych.
W śledztwie dokonano zabezpieczenia majątkowego o łącznej
wartości ok. 9 mln zł.
CBA nie wyklucza kolejnych
zatrzymań osób biorących udział
w zorganizowanej grupie przestępczej, przywłaszczaniu pieniędzy publicznych, przyjmowaniu i wręczaniu korzyści majątkowych oraz praniu pieniędzy.

WARZENIE NA POTĘGĘ
Z roczną produkcją piwa na
poziomie 40 mln hektolitrów Polska jest jednym z trzech największych producentów złotego
trunku w Europie. Warzeniem
piwa zajmuje się dzisiaj ponad
210 browarów zlokalizowanych
w całej Polsce, z których 22 największe produkują piwo w 12
województwach.
Źródło: Kurier Lubelski
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