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 33. ROCZNICA ŚMIERCI KS. POPIEŁUSZKI 

Wczoraj w Kościele Rektoral-

nym, pw. św. Piotra Apostoła 

w Lublinie, sprawowana była 

Msza św. w intencji Ojczyzny. 19 

października 2017 r. to jednocze-

śnie 33. rocznica męczeńskiej 

śmierci bł. ks. Jerzego Popiełusz-

ki – Patrona Solidarności. Eucha-

rystię sprawowali ks. rektor Bo-

gusław Suszyło i proboszcz para-

fii pw. Chrystusa Odkupiciela 

w Świdniku, ks. kan. Leszek Sur-

ma, który wygłosił homilię. 

W uroczystej Mszy św. 

uczestniczyła duża grupa wier-

nych, w tym członkowie Solidar-

ności z władzami Regionu Środ-

kowo-Wschodniego, Lubelski Ku-

rator Oświaty, przedstawiciele 

władz samorządowych i innych 

instytucji oraz poczty sztandaro-

we.  

W homilii ks. Leszek Surma 

powiedział, że męczeńska śmierć 

ks. Popiełuszki według ludzkiej 

logiki mogłaby wydawać się klę-

ską, ale ostatecznie okazała się 

zwycięstwem, które przyniosło 

obfite owoce Polakom. Choć mi-

nęły czasy zniewolenia i walki 

władzy z narodem, to pojawiły się 

kolejne bariery, które niszczą jed-

ność i wprowadzają podziały.  

- Czyż nie można powiedzieć, 

że po upadku jednego muru, te-

go widzialnego, jeszcze bardziej 

odsłonił się inny mur, niewidzial-

ny, który nadal dzieli nasz konty-

nent - mur, który przebiega przez 

ludzkie serca? Jest on zbudowa-

ny z lęku i agresji, z braku zrozu-

mienia dla ludzi o innym pocho-

dzeniu i innym kolorze skóry, 

przekonaniach religijnych, jest 

on zbudowany z egoizmu poli-

tycznego i gospodarczego oraz 

z osłabienia wrażliwości na war-

tość życia ludzkiego i godność 

każdego człowieka – mówił ks. 

Surma, cytując słowa św. Jana 

Pawła II. 

- Prawda nas wyzwoli, trzeba 

nam dzisiaj stanąć w prawdzie. 

Po upadku muru totalitaryzmu 



Głos związkowca 38/2017 str. 2 

komunistycznego budujemy nie-

widzialny mur nienawiści. Jeżeli 

stajemy razem, wspominając 

polskiego męczennika ks. Jerze-

go, czynimy to we wspólnocie 

Kościoła, a więc trzeba może 

zapytać o jedność Kościoła 

i świata, w którym żyjemy. Praw-

da jest taka, że rozdarta jest 

ludzkość. Część opływa we 

wszystko, a część umiera z gło-

du. Rozdarty jest świat między 

potężnymi siłami politycznymi. 

Rozdarte są państwa i Kościół. 

Rozdarta jest Polska (…) – pod-

kreślił ks. Surma. 

- Miłość bez prawdy jest śle-

pa, prawda bez miłości jest 

okrutna. W prawdziwym Koście-

le Chrystusowym jest miejsce 

dla tych co się różnią, ale się nie 

dzielą, szukają prawdy, a nie 

swojej racji (…)  – zaznaczył 

duchowny. 

Po Mszy św. uczestnicy uca-

łowali relikwie bł. ks. Jerzego 

Popiełuszki. Każdego 19 dnia 

miesiąca wierni gromadzą się 

w Kościele pw. św. Piotra Apo-

stoła, aby modlić się w intencji 

Ojczyzny. Zamordowany 19 

października 1984 r., kapelan 

Solidarności dekretem Stolicy 

Apostolskiej z 2014 r., został 

ogłoszony patronem NSZZ So-

lidarność. 6 czerwca 2010 r. 

w Warszawie na Placu Piłsud-

skiego ogłoszono ks. Jerzego 

Popiełuszkę błogosławionym Ko-

ścioła Katolickiego. Obecnie trwa 

proces kanonizacyjny ks. Po-

piełuszki. Cud uzdrowienia miał 

miejsce we Francji. Ogłoszenie 

świętym może nastąpić już 

w 2018 r., wszystko zależy od 

decyzji papieża Franciszka. 

 

Tomasz Kupczyk 
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SPOTKANIE PO LATACH 

18 października w siedzibie 

regionalnej Solidarności gościł 

były przewodniczący Regionu Środ-

kowo-Wschodniego NSZZ Solidar-

ność, Jan Bartczak. Z działaczem 

Solidarności spotkali się przyja-

ciele, współpracownicy oraz Pre-

zydium Zarządu Regionu z prze-

wodniczącym Marianem Królem 

na czele. 

W słowie wstępnym gospodarz 

miejsca przywitał wszystkich i wy-

raził wdzięczność za możliwość 

spotkania się z Janem Bartcza-

kiem po latach. Jak podkreślił 

przewodniczący ZR Marian Król, 

Solidarność funkcjonuje dziś 

w zupełnie innym środowisku, niż 

na początku lat 80. Wtedy w na-

szym regionie do związku należa-

ło blisko 300 tys. członków, zaś 

obecnie jest około 22 tys.  

– Dziś, w naszym wojewódz-

twie nie ma takiej liczby pracują-

cych, żeby stworzyć związek się-

gający 300 tys. Funkcjonujemy 

w innych uwarunkowaniach i oto-

czeniu. Na pewno jednak jeste-

śmy najliczniejszą organizacją 

związkową na terenie wojewódz-

twa – mówił Król.  

Przewodniczący wskazywał, 

że w pierwszych latach funkcjo-

nowania Solidarność zabiegała 

również o władzę, ponieważ trze-

ba było. Być może dzięki temu 

nie ma w Polsce takiej sytuacji 

jak obecnie na Ukrainie. Teraz od 

polityki uciec nie można, ale 

związek nie dąży do przejęcie 

rządów. Sytuacja w naszym kraju 

się poprawiła, zlikwidowano skraj-

ne ubóstwo, co widać chociażby 

na przykładzie lodziarni, których 

w mieście jest coraz więcej. - 

Priorytetem jest to, aby Polacy 

mieli poczucie stabilizacji i pew-

ności pracy – podkreślił Król. 

 

Związkowcy wspominali histo-

ryczne czasy początków Solidar-

ności, kiedy reżim komunistyczny 

łamał prawa człowieka, a najbar-

dziej dał się we znaki wprowadzając 

stan wojenny i delegalizując Solidar-

ność. Wielu ideowych działaczy 

było aresztowanych. Sam Jan 

Bartczak został internowany na rok 

i przebywał w Ośrodkach Odoso-

bnienia w Potulicach i Strzebie-

linku. Niektórzy wspólnie przebywali 

w tym samym ośrodku, teraz po 

kilkudziesięciu latach mogli przy-

pomnieć sobie życie w czasach, 

gdy płaciło się wielką cenę za bycie 

w Solidarności. 

Od Zarządu Regionu NSZZ 

Solidarność Jan Bartczak otrzy-

mał pamiątkowe książki, gazety, 

płyty, koszulki z biegów Solidar-

ności etc.  

Jan Bartczak we wrześniu 

1980 r. wstąpił do Solidarności. 

W 1981 r. był drugim przewodni-

czącym Zarządu Regionu Środ-

kowo-Wschodniego (pierwszym 

był Czesław Niezgoda). Nauczał 

we Wszechnicy Związkowej. Po 

wprowadzeniu stanu wojennego 

został internowany na okres jed-

nego roku. Od 1983 r. przebywa 

na emigracji w Niemczech. 

Tomasz Kupczyk 
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POCHOWANO ŻOŁNIERZY AK-WIN 

14 października br. w Radecz-

nicy odbyły się uroczystości po-

grzebowe płk. Mariana Pilarskie-

go ps. „Jar” i ppor. Stanisława 

Biziora ps. „Eam”. 

W Mszy św. żałobnej udział 

wzięły rodziny zamordowanych, 

duchowieństwo, przedstawiciele 

władz wojewódzkich i samorzą-

dowych, służby mundurowe 

i miejscowi mieszkańcy. Region 

Środkowo-Wschodni NSZZ Soli-

darność reprezentowała Prze-

wodnicząca Regionalnej Sekcji 

Oświaty i Wychowania – Wiesła-

wa Stec wraz z pocztem sztanda-

rowym.  

Eucharystii przewodniczył bp 

senior diecezji zamojsko-

lubaczowskiej, Jan Śrutwa, a ho-

milię wygłosił bp senior diecezji 

sandomierskiej, Edward Fran-

kowski. Przed nabożeństwem 

odczytano decyzję Ministra Obro-

ny Narodowej, Antoniego Macie-

rewicza, który awansował po-

śmiertnie Stanisława Biziora do 

stopnia kapitana i uhonorował 

Mariana Pilarskiego szablą woj-

skową. 

Okolicznościowe listy do 

uczestników pogrzebu „Jara” 

i „Eama” skierowały najwyższe 

władze państwowe, w tym prezy-

dent Andrzej Duda i premier Bea-

ta Szydło. Głos zabrali  m.in.: 

wojewoda Lubelski, Przemysław 

Czarnek; szef Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjo-

nowanych, Jan Józef Kasprzyk 

i wiceprezes IPN, Krzysztof 

Szwagrzyk.   

W przededniu uroczystości 

pogrzebowych w Radecznicy, 

szczątki bohaterów zostały wy-

prowadzone z Zakładu Medycyny 

Sądowej w Lublinie, by w kon-

dukcie żałobnym wyruszyć do 

Sitanca, Zamościa, Tyszowiec 

i Mokrelipia, gdzie modlono się 

za dusze zmarłych i przybliżono 

życiorysy zamordowanych.  

Marian Pilarski ps. „Jar” od 

młodości walczył o wolną Pol-

skę. W listopadzie 1918 r. wziął 

udział w obronie Lwowa. Wsku-

tek wojny z bolszewikami od-

niósł rany. Uczestnik kampanii 

wrześniowej, członek ZWZ-AK. 

Po inwazji związku Sowieckie-

go działał w konspiracji. Nie 

pogodził się z werdyktem Wiel-

kiej Trójki, aby po wojnie Pol-

ska znajdowała się w zasięgu 

ZSRR i pozostał żołnierzem 

niezłomnym. W 1950 r. funkcjo-

nariusze WUBP w Lublinie 

aresztowali Mariana Pilarskie-

go. Rok później skazano na 

śmierć, a w 1952 r. wykonano 

wyrok w więzieniu na Zamku 

w Lublinie.   

Stanisław Bizior ps. „Eam”, 

był żołnierzem ZWZ-AK i Zrze-

szenia Wolność i Niezawisłość. 

Po wkroczeniu Sowietów do 

Polski został zmobilizowany do 

WP. W 1946 r. podjął działal-

ność konspiracyjną w Obwo-

dzie WiN Zamość. W tym sa-

mym roku wziął udział w akcji 

rozbicia więzienia w Zamościu, 

z którego uwolniono ponad 300 

osób. W 1951 r., wyrokiem Są-
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du Rejonowego w Lublinie, został 

skazany na karę śmierci, którą 

wykonano w 1952 r.  

Według zamysłu komunistów 

pamięć o bohaterach miała znik-

nąć z przestrzeni publicznej. Słu-

żyć miał temu szybki pochówek 

w anonimowym miejscu. Zakopa-

no „Jara” i „Eama” bez zachowa-

nia godnej człowieka ceremonii 

pogrzebowej, z pominięciem ro-

dziny i bliskich. Mieli być żołnie-

rzami wyklętymi. Prawda jednak 

wychodzi na wierzch. Instytut 

Pamięci Narodowej odnalazł, 

w styczniu 2017 r., szczątki Ma-

riana Pilarskiego i Stanisława 

Biziora, na cmentarzu przy        

ul. Unickiej w Lublinie. Po kilku-

dziesięciu latach żołnierze nie-

złomni wracają i stanowią dla nas 

wzór heroizmu i miłości Ojczy-

zny.   

                 Tomasz Kupczyk 

                    Foto. IPN Lublin 

WYRÓŻNIENI I NAGRODZENI 

 

 

 

 

 

 

Serdeczne wyrazy  

współczucia  

Andrzejowi Opoce 

z powodu śmierci  

 

Matki 
 

 Składają 

Przewodniczący, Zarząd         

i pracownicy 

 NSZZ „Solidarność”  

Regionu  

Środkowo-Wschodniego 

13 października br., z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej, Prezy-

dent Lublina, Krzysztof Żuk, wrę-

czył nagrody za wybitne osiągnię-

cia dydaktyczno-wychowawcze 

100 nauczycielom lubelskich 

szkół.  

Podczas uroczystości wyróż-

niono medalem 700-lecia osoby 

szczególnie zasłużone dla Lubli-

na, za działalność na rzecz kultu-

ry, oświaty i życia społecznego. 

Wśród wyróżnionych była Prze-

wodnicząca Regionalnej Sekcji 

Oświaty i Wychowania NSZZ So-

lidarność – Pani Wiesława Stec. 

Na gali byli m.in. Poseł na 

Sejm RP, Lech Sprawka, Lubel-

ski Kurator Oświaty, Teresa Mi-

siuk, radni Rady Miasta Lublin 

i przedstawiciele związków za-

wodowych. 

Uroczystości odbyły się 

w Szkole Muzycznej I i II stopnia 

im. Tadeusza Szeligowskiego 

w Lublinie. 

 

Tomasz Kupczyk 

Foto. UM Lublin  
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Pracownicy 50+ potrzebni 
 

Prawie 27 proc. firm zapo-

wiada, że w najbliższym czasie 

będzie zatrudniać osoby powy-

żej 50. roku życia. Dla niemal 

co dziesiątej jest to koniecz-

ność ze względu na deficyt 

młodszych kandydatów. 

Latem tego roku 86 proc. 

firm zatrudniało pracowników 

50+. To o 10 pkt proc. więcej 

niż na początku ub.r. – wynika 

z udostępnionego Rzeczpospo-

litej badania agencji zatrudnie-

nia Work Service. 

– Korzystają na tym obie 

strony: pracodawcy rekompen-

sują sobie deficyty w innych 

grupach wiekowych, a pracow-

nicy po 50. roku życia mają 

większe szanse na pracę niż 

jeszcze kilka lat temu – podkre-

śla Andrzej Kubisiak, dyrektor 

zespołu analiz w Work Service, 

przypominając, że w II kw. bez-

robocie w grupie 55–64 lata 

wynosiło tylko 4 proc. 

– To efekt tzw. rynku pra-

cownika widocznego w coraz 

większej liczbie regionów 

i branż – twierdzą przedstawi-

ciele agencji zatrudnienia i eks-

perci rynku pracy. Odsetek firm, 

które narzekają na trudności 

z pozyskaniem odpowiednich 

pracowników, przekroczył tej 

jesieni 60 proc. 

Źródło: Rzeczpospolita 

Nowy podatek 
 

17 października Rada Mini-

strów zatwierdziła projekt usta-

wy, który obejmuje wysoką ak-

cyzą e-papierosy oraz płyny do 

nich. Oznacza to, że od 

1 stycznia 2018 r. palenie moc-

no obciąży kieszeń palacza, 

niezależnie od tego czy sięga 

po klasyczny tytoń, czy jego 

elektroniczne substytuty. Płyn 

do papierosów elektronicznych 

oraz wyroby nowatorskie, będą 

traktowane tak samo jak trady-

cyjne wyroby tytoniowe – zosta-

ną objęte obowiązkiem bande-

rolowania, potwierdzającym ich 

legalne pochodzenie oraz lep-

szą kontrolą państwa nad ich 

produkcją, przemieszczaniem 

się i sprzedażą. 

Źródło: www.gazetaprawna.pl 

 

Konsultacje "Za życiem” 
 

17 października w Warsza-

wie odbyła się ogólnopolska 

konferencja podsumowująca 

regionalne konsultacje progra-

mu "Za życiem". 

- Dyskusje prowadzone ze 

środowiskiem osób niepełno-

sprawnych przyczynią się do 

tego, że przyjęte rozwiązania 

i propozycje będą rzeczywiście 

odpowiadały ich potrzebom – 

powiedział dziś wiceminister 

Krzysztof Michałkiewicz, Pełno-

mocnik Rządu ds. Osób Niepeł-

nosprawnych otwierając spo-

tkanie. 

Wiceminister Michałkiewicz 

poinformował, że przygotowy-

wane są zmiany dotyczące 

opieki wytchnieniowej. W dru-

gim pakiecie programu „Za ży-

ciem” zostaną wprowadzone 

rozwiązania pozwalające łączyć 

pracę zawodową z opieką nad 

osobą niepełnosprawną. 

Zwrócił uwagę na fakt, że 

tak szerokich konsultacji, które 

mają służyć wypracowaniu roz-

wiązań służących osobom nie-

pełnosprawnym, dotychczas 

jeszcze nie przeprowadzono. 

Dodał, że rozpoczęły się pra-

ce nad strategią dla osób nie-

pełnosprawnych. 

Program "Za życiem" ru-

szył w styczniu tego roku. Je-

go celem jest wsparcie osób 

niepełnosprawnych i ich ro-

dzin, począwszy od zapew-

nienia dostępu do wszech-

stronnej opieki nad kobietą 

w okresie ciąży, w tym powi-

kłanej, porodu i połogu oraz 

wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka. 

W 2017 r. na realizację 

programu zaplanowano 511 

mln zł. W latach 2017-2021 

na program zostanie przezna-

czonych łącznie 3,7 mld zł. 

Źródło: MRPiPS 

JPK_VAT prostszy dla 

przedsiębiorców 
 

Nowa,  struktura JPK_VAT, 

która zacznie obowiązywać 

1 stycznia 2018 r., to wynik 

konsultacji z przedsiębiorcami. 

Dzięki zmianom plik będzie 

można wypełnić szybciej, 

a wątpliwe kwestie wyjaśnić 

bez potrzeby wizyty w urzę-

dzie skarbowym. 

Ułatwienia polegają na 

ograniczeniu liczby obowiąz-

kowych pól do wypełnienia, 

m.in. w części dotyczącej da-

nych adresowych podmiotu, 

który składa JPK_VAT. Upo-

rządkowane zostanie też 

oznaczanie kolejnych plików, 

które przesyła się za ten sam 

okres. Pojawi się też pole 

„adres e-mail" w danych na-

główkowych.  

Źródło: Min. Finansów 
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26 października br. odbędzie się  

 XXX Walne Zebranie Delegatów  

Regionu Środkowo-Wschodniego  

NSZZ Solidarność. 

 

Obrady odbędą się w Centrum Transferu  

Wiedzy KUL (sala 408), al. Racławickie 14.  
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