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Trudna sytuacja po 

nauczycielskich strajkach 

 W poniedziałek 3 czerwca 

odbyło się pierwsze po kwietnio-

wych strajkach posiedzenie Regi-

onalnej Rady Sekcji Oświaty  

i Wychowania w Lublinie a zaraz 

po nim spotkanie przewod-

niczących organizacji zakładowych  

i międzyzakładowych z naszego re-

gionu. Wszyscy rozumiemy do-

skonale, że polska oświata znala-

zła się na zakręcie, stąd waga 

tego spotkania. 

 Na początku Przewod-

nicząca RSOiW Koleżanka 

Wiesława Stec zwróciła się                        

do zebranych z apelem o zacho-

wanie rozwagi i tolerancję dla 

różnego sposobu przeżywania                  

i interpretowania minionych wy-

darzeń. Na członkach RSOiW 

spoczywa bowiem obowiązek 

tonowania zbyt w niektórych 

przypadkach rozbudzonych 

emocji. Przypomniała, że decyzja 

o przystąpieniu lub nieprzystąpi-

eniu do strajku spoczęła na orga-

nizacjach zakładowych  

i międzyzakładowych, a nawet 

poszczególnych członkach 

związku i nie powinniśmy nikogo 

krytykować za podjętą taką lub 

inną decyzję. W sytuacji chaosu 

organizacyjnego i infor-

macyjnego ze strony Krajowej 

Rady podjęcie skoordyno-

wanych i jednoznacznych 

działań stało się po prostu 

niemożliwe. 

 Przewodnicząca omówiła 

następnie kwestię nadzwyczajnego 

WZD KSOiW, które odbędzie się  

24 czerwca w Warszawie   

w celu odwołania z funkcji Prze-

wodniczącego KSOiW Kolegi 

Ryszarda Proksy w związku  

z bardzo licznymi uchwałami 

organizacji związku różnego 

szczebla dotyczącymi utraty 

zaufania wobec Kolegi Proksy. 

Przypomnijmy, że nasza sekcja 

podjęła również taką uchwałę, 

mając na uwadze,                          

że w przeciwnym razie należy 

liczyć się z dotkliwie licznymi 

rezygnacjami z członkostwa  

w NSZZ „Solidarność”. 

 W dalszej części spotkania 

przewodniczący organizacji 

przedstawili sytuację                    

po strajku w podległych im 

zakładach pracy oraz podali 

liczbę rezygnacji z członkostwa               

w naszym związku, po czy miała 

miejsce gorąca dyskusja doty-
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cząca wzmiankowanych wyżej 

zagadnień. Na zebraniu porus-

zono także problem różnych spo-

sobów potrąceń wynagrodzeń za 

strajk oraz możliwości uruchomie-

nia związkowego funduszu 

strajkowego. Omawiano także 

zasady funkcjonowania fundus-

zu socjalnego w zakładzie pracy 

w związku z dostrzeganymi 

nieprawidłowościami. Z licznych 

wypowiedzi można wywniosko-

wać, że w poszczególnych orga-

nizacjach panuje nastój 

niepewności i oczekiwania na 

zmianę zasad funkcjonowania 

KSOiW NSZZ „Solidarność”. 
 

Waldemar Jakubowski 

Dialog się opłaca 

W siedzibie lubelskiej Solidar-

ności odbyło się spotkanie Regio-

nalnej Sekcji Ochrony Zdrowia 

NSZZ „Solidarność” z dyrektorem 

Lubelskiego Oddziału Narodowe-

go Funduszu Zdrowia Karolem 

Tarkowskim. Na zebraniu obecny 

był również szef Regionu Marian 

Król.  

 Powodem zebrania 12 czerwca 

były dokonujące się zmiany  

w sposobie i poziomie finansowa-

nia usług zdrowotnych.  Jak po-

wiedział przewodniczący Sekcji 

Marek Chmielewski, w skali kraju 

jest do rozdysponowania 4 mld zł, 

a na nasze województwo ma 

przypadać jedynie 231 mln zł.  

- Zdaję sobie sprawę z tego, że 

decyzje o rozdzielaniu pieniędzy  

z NFZ nie zapadają w Lublinie, 

który jest jednym z szesnastu od-

działów, ale w centrali i minister-

stwie zdrowia. Dobrze, że jest 

możliwość prowadzenia dialogu  

i współpracy 

z NFZ w in-

teresującym 

nas temacie. 

Różne mieli-

śmy do-

świadczenia 

jeśli chodzi  

o relacje  

z samorzą-

dem województwa. Podejmowali-

śmy próby dyskursu, ale musi 

być wola obu stron – podkreślił 

Chmielewski.  

Dyrektor Lubelskiego Oddziału 

NFZ również potwierdził opinię, 

że jesteśmy niedofinansowani  

w wielu zakresach i zapowiedział, 

że będzie starał się  

o jak najlepsze rozwiązania dla 

województwa lubelskiego. Karol 

Tarkowski zapowiedział, że naj-

później w pierwszych dniach lip-

ca będą propozycje podpisania 

aneksu do kontraktu dla szpitali 

sieciowych i niesieciowych co do 

zwiększenia finansowania. 

Przewodniczący Chmielewski 

mówił, że choć nie wiemy w ja-

kim stopniu może nastąpić dofi-

nansowanie to istotne jest to, że 

tę deklarację mamy, wiemy cze-

go się spodziewać w najbliższym 

czasie.   

- Myślę, że do końca roku finan-

sowanie zostanie zwiększone ze 

względu na optymistyczne 

wskaźniki gospodarcze – dodał 

Chmielewski. 

Tomasz Kupczyk 
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W czerwcu br., w Lublinie odbędzie się III Ogólnopolskie Forum Kobiet NSZZ „Solidarność” pod hasłem 

Kobieta współczesna – fakty i mity. Tegoroczne spotkanie organizowane jest przez Sekcję Kobiet Regionu 

Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”. To wyjątkowe wydarzenie zostało objęte Honorowym Patro-

natem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy. 

Zapraszamy do uczestnictwa w Forum, na pewno każdy znajdzie coś dla siebie z programu.  

Zapraszamy na  

III Ogólnopolskie Forum Kobiet 

NSZZ „Solidarność” 
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Jedno z imion miłości to 

Solidarność 

Podczas Mszy św. dziękczyn-

nej za I pielgrzymkę papieża Po-

laka do Polski i 30. rocznicę wy-

borów do Sejmu i Senatu RP  

w Archikatedrze Lubelskiej homi-

lię wygłosił ks. Adam Lewandow-

ski. 2 czerwca br. duchowny przy-

pomniał pobyt Jana Pawła II na 

Placu Zwycięstwa w Warszawie, 

jego płomienne słowa i wołanie 

do Ducha Świętego. Kapłan pod-

kreślił, że wtedy ludzie zapragnęli  

wolności, demokracji, prawdy  

i uporządkowanego życia spo-

łecznego. Na Placu Zwycięstwa 

papież obudził w Polakach Du-

cha św., ducha mocy, zwycię-

stwa i Solidarności.  

Ksiądz proboszcz przypomniał 

również wizytę papieża w pol-

skim parlamencie, który zazna-

czył, że u podstaw obecnego po-

rządku społecznego w Europie 

są: demokracja, wolność, rów-

ność, rządy prawa, jednostka. Są 

to jedynie instrumenty, dlatego 

aby  służyć dobru muszą one być 

wypełnione wartościami.  

Kapłan mówił, że dla nas 

chrześcijan podstawową warto-

ścią jest człowiek i jego godność. 

- W swoim pontyfikacie Jan Pa-

weł II mocno walczył o człowie-

ka.  Godność wynika przede 

wszystkim z tego, że człowiek 

jest stworzony przez Boga i jest 

jego umiłowanym dzieckiem.   

Ks. Lewandowski stwierdził, 

że Ruch Społeczny Solidarność 

mocno jest związany z miłością, 

dzięki której udało się zmobilizo-

wać ludzi dla wspólnej sprawy.   

- Jedno z imion miłości to So-

lidarność. Miłość daje siłę czło-

wiekowi do przekraczania same-

go siebie. Pozwala budować re-

lacje, więzi i wspólnotę. Kapłan 

podkreślił, że nie można zapo-

mnieć słów papieża: (...) Solidar-

ność – to znaczy: jeden i drugi,  

a skoro brzemię, to brzemię nie-

sione razem, we wspólnocie.  

A więc nigdy: jeden przeciw dru-

giemu (…). 

TK 

Kościół jest ostoją 

Podczas obchodów 40. roczni-

cy I pielgrzymi Jana Pawła II do 

Polski i 30. rocznicy wyborów 

czerwcowych, przewodniczący 

lubelskiej Solidarności Marian 

Król, wygłosił wykład w Fajsławi-

cach.  

Szef Regionu podkreślił rolę 

kościoła w kształtowaniu pań-

stwowości polskiej i ducha narodu. 

- W naszej Ojczyźnie  zawsze 

to co wielkie rozgrywało się zaw-

sze w oparciu o wartości chrześci-

jańskie. Gdy 

było ciężko  

i trudno, naj-

częściej w sku-

tek zaniedbań 

naszych - bo 

zaborcy wyko-

rzystywali na-

sze słabości  

i zaniedbania - 

ostoją był ko-

ściół, który wy-

dał też wielkich 
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Fot. Robert Wąsik - Tygodnik Solidarność 

Polaków. Najbardziej znany jest 

Karol Wojtyła, późniejszy papież 

Jan Paweł II – dzisiejszy święty. 

Po jego I pielgrzymce do Polski,  

w naszym kraju wszystko już było 

inne. Na placu Zwycięstwa  

w 1979 r. przywołał Ducha św.,  

a mieszkańcy stolicy jeszcze dłu-

go po tamtej pielgrzymce modlili 

się.  

Przewodniczący powiedział, że 

nauki głoszone przez papieża są 

ponadczasowe: 

- Jan Paweł II dał świadectwo 

patriotyzmu, powinien być dla nas 

wszystkich autorytetem. Zachę-

cam do zapoznania się z naucza-

niem papieża – Polaka. Słowa 

wygłoszone podczas I pielgrzymki 

do Polski są wciąż aktualne.  On 

zainicjował Światowe Dni Mło-

dzieży, które trwają do dziś. Gdy-

by nie jego zaangażowanie nie 

byłoby Solidarności. Wtedy się 

policzyliśmy i nie wstydziliśmy 

się, że jesteśmy chrześcijanami.  

Szef lubelskiej Solidarność 

podkreślił znaczenie Świdnika  

w drodze Polski do wolności: 

- Nie zabrakło wtedy ludzi od-

ważnych. W WSK PZL - Świdnik 

pracowało wówczas ok. 12 tys. 

osób. Ja często powtarzam, że 

jeśli gdzieś działał wtedy Duch 

św., to na pewno w Świdniku. 

Ogromna załoga teoretycznie nie 

mając przywódcy, wiedziała cze-

go chce.  

Wydarzenia Lubelskiego Lipca 

1980 były bardzo ważne i przeło-

mowe, tylko w mediach o tym 

głośno się nie mówi. W skali, licz-

by zakładów i strajkujących było 

to większe wydarzenie niż na 

Wybrzeżu. To w Świdniku podpi-

sano pierwsze porozumienie  

z pracownikami w PRL-u. Soli-

darność zakwestionowała hege-

monię władzy komunistycznej. 

Dziś żyjemy w coraz bardziej 

demokratycznej Polsce. Teraz 

gdy nasza Ojczyzna jest bardzo 

atakowana przez różne środowi-

ska antypolskie trzeba iść drogą, 

którą wskazywał Jan Paweł II. 

Bez Kościoła nie moglibyśmy 

dziś mówić, że jesteśmy Polaka-

mi.  

Na zakończenie Marian Król 

skierował do młodych słowa, któ-

re wypowiedział Jan Paweł II:  

„Zanim stąd odejdę, proszę 

was, abyście całe to duchowe 

dziedzictwo, któremu na imię 

Polska, raz jeszcze przyjęli  

z wiarą, nadzieją i miłością – ta-

ką, jaką zaszczepia w nas Chry-

stus na chrzcie świętym, abyście 

nigdy nie zwątpili i nie znużyli 

się, i nie zniechęcili, abyście nie 

podcinali sami tych korzeni,  

z których wyrastamy”. 

TK 

Idee Wszechnicy Związkowej 

Wybory, które odbyły się  

4 czerwca 1989 r., nie były w peł-

ni wolne, ale doprowadziły do 

obalenia monopolu władzy komu-

nistycznej w Polsce. Okres kam-

panii wyborczej trwał względnie 

krótko, bowiem od ustaleń przy 

Okrągłym Stole do początku 

czerwca 1989 r. W Lublinie za 

kampanię wyborczą odpowie-

dzialny był Komitet Obywatelski 

Lubelszczyzny.  

Dla profesjonalnego przygoto-

wania kandydatów na spotkania 

przedwyborcze powołano 

Wszechnicę Związkową. Najczę-

ściej działali w niej ludzie młodzi, 

wykształceni, w pełni zaangażo-

wani w sprawy społeczne i Ojczy-

zny. Poświęcali oni swój czas 

bezinteresownie, aby Polska od-

zyskała wolność. War-

to przypomnieć kilka 

idei, które wówczas 

Wszechnica głosiła: 

- Działamy z man-

datu Komitetu Obywa-

telskiego, czyli w kon-

tekście szerszym niż 

Solidarność. Chodzi  

o przyszłość Polski, 

której grozi ruina go-

spodarcza, ekologicz-

na, zdrowotna i moral-

na, jeżeli będzie dalej 

tak jak jest. To jest 

nasz kraj i musimy  

o niego walczyć, cho-

dzi o przyszłość Polski. 

Przyjmujemy posta-

wę życzliwości. Nie 

uważamy się za lep-
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szych od osób, które przyszły na 

spotkanie wyborcze, ale chcemy 

pokazać im coś, o czym wiemy, a 

może oni nie mieli okazji tego zo-

baczyć. Chcemy ich pobudzać do 

działania dla Ojczyzny. 

Nie prowadzimy kampanii ne-

gatywnej przeciw kontrkandyda-

tom, ale pokazujemy, że rozsadek 

każe się jednoczyć. Mówimy 

„Pan da siłę swojemu ludowi”, 

więc musimy być ludem Pana, 

czyli działać w miłości i prawdzie. 

Możemy być dumni z przesła-

nia , które zawierała Wszechnica 

Związkowa. Troska o dobro 

wspólne i zasady czystej konku-

rencji przed wyborami mogą być 

dobrym wzorcem dla dzisiejsze-

go świata polityki, w którym, czę-

sto jest wiele brutalizmu, niena-

wiści i wrogości.     

Wszechnica prowadziła rów-

nież szkolenia z zasad autopre-

zentacji, przygotowywała kandy-

datów na spotkania z wyborcami.   

TK 

Przechodniu  

zobacz wystawę 

Na słupach informacyjnych 

lubelskiej Solidarności zostały 

zaprezentowane zdjęcia wraz 

opisami dotyczącymi I Pielgrzym-

ki Jana Pawła II do Polski oraz 

wydarzeń z okresu czerwcowych 

wyborów ’89. Na wystawie moż-

na zobaczyć m.in. pierwszą ode-

zwę wyborczą komitetu obywatel-

skiego „Solidarność”, plakaty wy-

borcze, sylwetki niektórych kan-

dydatów, wiece wyborcze i orga-

nizowane Msze św. w Lublinie. 

Wystawy zawierają materiały 

udostępnione z zasobów archi-

walnych Zarządu Regionu Środ-

kowo-Wschodniego NSZZ 

„Solidarność”. Słupy informacyj-

ne są postawione w Lublinie: 

przy ul. Królewskiej, w pobliżu 

Zamku Lubelskiego oraz przy 

PKP. Słupy są także w Lubarto-

wie, Puławach i w Tomaszowie 

Lubelskim.  

TK 
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Fajsławice –  

tam też rodziła się wolność  

W 1980 roku na terenie gminy 

Fajsławice powstała Solidarność 

Rolników Indywidualnych. Należa-

ło do niej 35 proc. mieszkańców 

gminy. To co działo się w Fajsła-

wicach odbijało się szerokim 

echem także poza granicami kraju 

m.in. w radiu Wolna Europa. War-

to wiedzieć, że w 1984 roku po 

skardze Józefa Wrońskiego unie-

ważniono wybory do Gminnej 

Rady Narodowej w Fajsławicach. 

Były to pierwsze unieważnione 

wybory w PRL. Gmina Fajsławice 

wyróżniała się licznymi protesta-

mi przeciw uciemiężeniu rolni-

ków. Zaangażowanie, mobilizacja 

i determinacja doprowadziły do 

zwycięstwa Solidarności w wybo-

rach do Gminnej Rady Narodo-

wej w 1988 r. W drugiej połowie 

lat 80. Fajsławice uchodziły za 

ośrodek rolniczej Solidarności na 

Lubelszczyźnie. W pierwszych 

częściowo wolnych wyborach do 

parlamentu, Janusz Henryk 

Stępniak zdobył mandat Senato-

ra z wynikiem 293 321 osób po-

pierających, tj. 74 % głosują-

cych.  

          TK 
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Tak dla życia i rodziny 

Po raz kolejny ulicami Lublina 

przeszedł Marsz dla życia i rodzi-

ny, w którym uczestniczyło kilka-

set lublinian. Marsz odbył się  

9 czerwca, wyruszył z KUL, aby 

al. Racławickimi i Krakowskim 

Przedmieściem udać się do Archi-

katedry Lubelskiej, gdzie sprawo-

wana była Msza św.  

Na Marszu, który poprowadził 

abp Stanisław Budzik można było 

zobaczyć całe rodziny. Oprócz 

słonecznej pogody było dużo ra-

dości, uśmiechu i śpiewów. Na 

transparentach widoczne były ha-

sła m.in.: „Dziękuję, że żyję”, 

„Kocham Cię życie”, 

„Najbezpieczniejszym miejscem 

na świecie powinno być łono mat-

ki”, „Gender – stop !!!”. 

Marsz poprzedził  program 

słowno-muzyczny pt. „Scena Peł-

na Życia”, w którym wystąpili: ze-

spół „Guadalupe”, Monika Gra-

jewska oraz Jerzy Zelnik. Scena 

była na placu przed Kościołem 

Akademickim KUL. 

Podczas Marszu przeprowa-

dzono również zbiórkę na fundusz 

„Dobrze, że żyjesz”.  

TK 

Fot. lublin.gosc.pl 

Fot. lublin.gosc.pl 

Rok 2020 Rokiem Świętego 

Jana Pawła II 

 

Sejm ustanowił rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II. 18 

maja 2020 r. będziemy obchodzić stulecie urodzin Karola Wojty-

ły, Ojca Świętego Jana Pawła II, „naszego wielkiego rodaka za-

służonego w walce o wyzwolenie Polski spod jarzma komuni-

zmu” – głosi uchwała. 
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W ubiegły weekend w Świdni-

ku odbył się „II Świdnik Air Fe-

stival”. W porównaniu do poprzed-

niego roku w tej edycji można by-

ło zobaczyć samoloty w akroba-

cjach również nocą. Organizato-

rom dopisała pogoda gdyż niebo 

było niemal bezchmurne, co zao-

wocowało setkami mieszkańców  

Pokazy na medal 

z całej Lubelszczyzny, którzy 

przybyli na teren pokazów. Wi-

dzowie mogli zobaczyć spektaku-

larne maszyny w wystawie sta-

tycznej, a także w powietrzu. Pi-

loci prezentowali swoje umiejęt-

ności w lotach indywidualnych  

a także w formacjach grupowych, 

które omawiane były na bieżąco 

przez organizatorów pokazów. 

Piloci pokazywali swój kunszt 

wykonując efektowne beczki, 

spirale, przekładańce, mijanki  

i wiele innych. Osoby zainereso-

wane miały możliwość rozmowy 

z pilotami, którzy opowiadali  

o swojej przygodzie z lataniem 

akrobatycznym.  

Oprócz pokazów lotniczych 

na terenie Aeroklubu Świdnickie-

go swój sprzęt prezentowali żoł-

nierze oraz właściciele samocho-

dów i motocykli zabytkowych. 

Były też zabawy dla dzieci, a tak-

że stoiska z odzieżą patriotyczną 

i militarną, które cieszyły się 

ogromnym zainteresowaniem.  

Zgłodniali mogli  posilić się  

w strefie gastronomicznej  

a uczestnicy - którym było gorą-

co - mogli się schłodzić lodami 

lub zimnymi napojami. Organiza-

torzy zapowiadają kontynuację 

tego festiwalu w następnych la-

tach. 

 

                     Dariusz Jóźwiak 

Ostatnie pożegnanie  

abpa Bolesława Pylaka 

11 czerwca br. odbył się po-

grzeb śp. abpa Bolesława Pylaka.  

W pogrzebie uczestniczyli człon-

kowie rodziny zmarłego, liczni ka-

płani, biskupi, osoby życia konse-

krowanego, przedstawiciele władz 

wojewódzkich i samorządowych, 

Senat KUL z rektorem ks. Antonim 

Dębińskim oraz mieszkańcy Lubli-

na. Lubelską Solidarność reprezen-

towali: przewodniczący Marian Król  

i zastępca Krzysztof Choina wraz  

z pocztem sztandarowym.  

Mszy św. przewodniczył abp 

Metropolita Lubelski Stanisław Bu-

dzik. W trakcie homilii ksiądz abp 

mówił o historii życia zmarłego, re-

gularnie powtarzając słowa jego 

zawołania biskupiego „Tobie Panie 

Zaufałem”.  

Ciało zmarłego złożono  

w krypcie archikatedry lubelskiej. 
 

                                               DJ Fot. lublin.gosc.pl 
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Zapraszamy na Królewską 3 po odbiór! 
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Prezydent Duda w Białym Domu 
 

W dniach 13-17 czerwca miało miejsce spotkanie prezydentów 

Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa. Spotkanie odbyło się  

z inicjatywy administracji Białego Domu. Punktem kulminacyjnym 

spotkania głów państw było podpisanie porozumienia na mocy, które-

go wzrośnie liczba żołnierzy amerykańskich o dodatkowe 1000 osób. 

Strona polska wybuduje infrastrukturę dla żołnierzy amerykańskich 

stacjonujących w naszym kraju. Dodatkowo prezydent USA poinfor-

mował, że dołoży wszelkich starań, aby wizy dla Polaków zostały 

zniesione w przeciągu najbliższych 3 miesięcy. Na zakończenie wizy-

ty Andrzej Duda zaprosił Donalda Trumpa na obchody 80. rocznicy 

wybuchu II Wojny Światowej. 

DJ 

 

W dniu 10 czerwca br. funk-

cjonariusze wrocławskiej dele-

gatury CBA zatrzymali byłego 

dyrektora i obecnego kierownika 

działu kadr sądu apelacyjnego 

we Wrocławiu. Sprawa dotyczy 

lat 2016-2017 gdy były już dy-

rektor sądu wydał 2 miliony zł 

bez ogłaszania przetargów. Na 

tym procederze zyskiwali głów-

nie pracownicy sądów, z którymi 

dyrektor miał podpisywać odręb-

ne umowy cywilnoprawne na 

wykonanie usług na rzecz Sądu, 

które faktycznie mieściły się  

w zakresie ich obowiązków. 

Zatrzymani trafili do prokura-

tury w Katowicach. 

Źródło: MF 


