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e-Tygodnik  

Regionu Środkowo-Wschodniego    

Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego Numer 14/2016  

           13.04.2016 
G łos związkowca 

Zgodnie z ceremoniałem woj-

skowym odegrano hymn narodo-

wy, a następnie Teresa Misiuk 

odczytała odezwę Społecznego 

Komitetu Obchodów 6. Rocznicy 

Katastrofy Smoleńskiej. Salwę 

honorową poprzedziło odczytanie 

nazwisk 96 ofiar katastrofy lotni-

czej sprzed sześciu lat oraz za-

palenie tyluż zniczy przez harce-

rzy i uczniów klasy mundurowej  

z XIV LO w Lublinie. 

Kamila Godlewska z IV Li-

ceum Ogólnokształcącego w Lu-

blinie zaśpiewała pieśń „Matko  

o twarzy jak polska ziemia czar-

nej” w hołdzie ofiarom tragiczne-

go lotu do Smoleńska. 

Następnie zebrani złożyli 

kwiaty pod tablicą na budynku 

klasztoru oo. kapucynów przy 

Krakowskim Przedmieściu. 

Uroczystej mszy św. w koście-

le Matki Bożej Królowej Polski na 

Tatarach przewodniczył ks. bp. 

Ryszard Karpiński. Wspólnej mo-

dlitwie towarzyszył zespół smycz-

kowy ze Szkoły Muzycznej im.  

Lublin pamięta!  

– 6. rocznica katastrofy smoleńskiej 

K. Lipińskiego w Lublinie pod ba-

tutą pani Teresy Krasowskiej. 

Obchody zakończyło złożenie 

kwiatów i zapalenie zniczy pod 

tablicą upamiętniającą ofiary ka-

tastrofy przy kościele MB Królo-

wej Polski. 

A.K. 

Tragiczne wydarzenia z 10 kwietnia 2010 roku uczcili  

w Lublinie m.in. prezydent Lublina Krzysztof Żuk, woje-

woda lubelski Przemysław Czarnek, w imieniu marszał-

ka województwa lubelskiego – sekretarz Anna Augusty-

niak, miejscy radni, parlamentarzyści oraz przedstawi-

ciele NSZZ „Solidarność”, z przewodniczącym Maria-

nem Królem na czele. 
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22 KWIETNIA (PIĄTEK)  

Lubelski Urząd Wojewódzki, Sala Błękitna,  

ul. Spokojna 4, Konferencja popularnonaukowa 

„Przedmurze chrześcijaństwa 966-2016” 

11.00-11.15 – otwarcie konferencji – dr hab. Prze-

mysław Czarnek, Wojewoda Lubelski 

11.15-11.35 – początki chrześcijaństwa w Polsce: 

Znaczenie chrztu Mieszka I (dr hab. Piotr  

Plisiecki, KUL) 

11.35-11.55 – Cywilizacyjna tożsamość Polski –  

w świetle poglądów Pawła Włodkowica  

(dr hab. Paweł Skrzydlewski, PWSZ w Cheł-

mie, Akademia Ignatianum w Krakowie) 

11.55-12.15 – Kościół w polityce Jagiellonów i Wa-

zów (dr hab. Leszek Wierzbicki, UMCS) 

12.15-12.35 – Polska jako przedmurze chrześcijań-

stwa – 1683 i 1920 (dr hab. Mieczysław Ryba, 

KUL) 

12.35-12.55 – Komuniści kontra Kościół. Wokół ob-

chodów Millenium w 1966 roku (dr hab. Miro-

sław Szumiło, UMCS) 

13.00 – Zakończenie konferencji 

 

23 KWIETNIA (SOBOTA)  

Plac po Farze 

10.00-13.00 – Gra miejska: Odkrywanie źródeł. Śla-

dami tradycji chrześcijaństwa w Lublinie. 

 

24 KWIETNIA (NIEDZIELA)  

Archikatedra Lubelska, ul. Królewska 10 

19.00 – Msza święta w intencji Ojczyzny 

20.00 – Koncert patriotyczny „Polonia, persevera in 

Christo” – Polsko, trwaj w Chrystusie   w wy-

konaniu zespołu Scholares Minores pro Musi-

ca Antiqua oraz chórów Szczygiełki z Poniato-

wej 

 

UWAGA! Wszystkich, którzy chcieliby 

wziąć udział w konferencji 22 kwietnia 2016 

roku prosimy o zgłaszanie się pod nr tel.  

81 532 08 11 do 15 kwietnia br. ze względu 

na ograniczoną ilość miejsc. 

 

Program  

obchodów 1050 rocznicy 

Chrztu Polski  

Lublin, 22-24 kwietnia 2016 r. 

Spotkanie poprowadziła Agnieszka Kuraś-

Steczyńska, specjalista z Komisji Krajowej NSZZ 

„Solidarność”. Podczas warsztatów uczestnicy do-

skonalili umiejętności potrzebne podczas rokowań. 

Dowiedzieli się między innymi, na czym polega ko-

munikowanie się, za-

równo werbalne, jak  

i niewerbalne, poznali 

rodzaje i style negocja-

cji, uczyli się, w jaki 

sposób precyzować 

interesy grupy, formuło-

wać cele i przedstawiać 

oferty w ramach proce-

su negocjacyjnego.  

Jak wywnioskowa-

łam z podsumowania 

przedstawianego przez 

samych uczestników, 

szkolenie było niezwykle cenne, i jak liczą związ-

kowcy, jest szansa, że okaże się owocne. 

Trenerka z KK spotka się z naszymi związkowcami 

jeszcze w czerwcu tego roku. Wszystkich zaintereso-

wanych szkoleniami zachęcamy do kontaktu z Dzia-

łem Szkoleń Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ 

„Solidarność” pod nr tel. 81 532 08 11 wew. 20 

Agnieszka Kosierb 

NEGOCJACJE  KLUCZ  

DO SKUTECZNOŚCI 

 

Wiedza jest niezbędna, by nasze działania 

były skuteczne. Dlatego związkowcy pogłębia-

ją swoją wiedzę podczas szkoleń Taką okazję 

mieli uczestnicy warsztatów z negocjacji, któ-

re odbyły się w ubiegłym tygodniu w naszym 

regionie. Był to już drugi stopień tego szkole-

nia. 



Czy wiesz, że ... 
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Funkcjonariusze NKWD obwo-

dów smoleńskiego, kalinińskiego 

i charkowskiego dokonali ludobój-

stwa na 14587 polskich jeńcach 

wojennych. Między 3 kwietnia  

a 16 maja 1940 roku z obozu ko-

zielskiego do Katynia przetrans-

portowano 4404 osoby, z obozu 

starobielskiego do Charkowa – 

3896 osób, a z obozu ostaszkow-

skiego do Kalinina (obecnie 

Twer) – 6287 osób. Kaci z NKWD 

uśmiercali Polaków strzałem  

w potylicę z bardzo bliskiej odle-

głości, z niemieckiego pistoletu 

Walther PP kal. 7,65 mm. Ciała 

zamordowanych pogrzebano  

w dołach śmierci w Katyniu, Piati-

chatkach i Miednoje. 

Dzięki wysiłkom Zarządu Re-

gionu Środkowo-Wschodniego 

NSZZ „Solidarność” oraz Regio-

nalnej Sekcji Oświaty i Wychowa-

nia NSZZ „Solidarność”, przy ko-

ściele parafialnym pw. Matki Bożej 

Królowej Polski w Lublinie,  

w październiku 2010 roku, zostały 

zasadzone Dęby Pamięci. Przy-

wracają one pamięć kpt. WP Wła-

dysława Witolda Denisona  

i por. WP Anatola Kruszyńskiego, 

zamordowanych w Katyniu oraz 

asp. PP Franciszka Maciejewskie-

go zamordowanego w Kalininie. 

we francuskiej Legii Cudzoziem-

skiej. 8 sierpnia 1917 r. wstąpił 

do formujących się polskich od-

działów wojskowych we Francji. 

Dla potrzeb kadrowych Armii Błę-

kitnej gen. Józefa Hallera odbył 

szkolenia podoficerskie i oficer-

skie w Lyonie oraz Camp du Ru-

chard. Będąc dowódcą 2 plutonu 

2 kompanii 1 Pułku Strzelców 

Polskich walczył z Niemcami  

w Szampanii, od lutego do listo-

pada 1918 r. W połowie 1919 r. 

przybył wraz z Armią Błękitną do 

Polski. Po zakończeniu wojny 

polsko-bolszewickiej pełnił służbę 

w 35. batalionie Straży Granicz-

nej w Ostrogu. Po przeniesieniu 

do rezerwy pracował w Miejskim 

Inspektoracie Szkolnym w Lubli-

nie, na stanowisku sekretarza. 

Prowadził aktywną działalność 

społeczną w organizacjach para-

militarnych i oświatowych. 29 

sierpnia 1939 r. został zmobilizo-

wany do 8. Pułku Piechoty Legio-

nów w Lublinie. 18 września do-

stał się do niewoli sowieckiej  

w Złoczowie. Przetrzymywany był 

w obozie kozielskim, zamordowa-

ny w Katyniu, prawdopodobnie 

18 kwietnia 1940 r. 

oprac. Marcin Paluch, historyk 

Por. rez. Władysław Witold 

Denison urodził się 15 czerwca 

1893 r. we Lwowie. Od 1911 r. 

był aktywnym członkiem Związku 

Walki Czynnej i Drużyn Strzelec-

kich. W latach 1914-1917 służył 

Jest wspólne uzgodnienie związ-

ków zawodowych i organizacji praco-

dawców: wiek emerytalny 61 dla ko-

biet i 66 dla mężczyzn; staż pracy 35 

i 40 lat. 

Prezydium Rady Dialogu Społecz-

nego uzgodniło 7 kwietnia 2016 r., że 

rekomendacja przyjęta przez zespół 

ds. ubezpieczeń społecznych, doty-

cząca zmian w ustawie emerytalnej, 

trafi do konsultacji organizacji wcho-

dzących w skład Rady. Przyjęto, że 

opinie zostaną przedstawione przez 

związki i pracodawców w ciągu naj-

bliższych 2 tygodni.  

Chodzi o prezydencki projekt do-

tyczący obniżenia wieku do 60 lat dla 

kobiet i 65 lat dla mężczyzn, nie 

przewidujący tzw. kryterium stażo-

wego. Natomiast w stanowisku reko-

mendowanym Prezydium Rady Dia-

logu Społecznego (z dnia 4 kwietnia 

2016 r.), wypracowanym przez stro-

ny pracowników i pracodawców 

w  Zespole problemowym ds. ubez-

pieczeń społecznych, partnerzy opo-

wiedzieli się za określeniem wieku 

emerytalnego kobiet na 61 lat, zaś 

mężczyzn – na 66 lat.  

Strony zgodziły się również na 

zapis, że nabycie prawa do emery-

tury w przypadku kobiet byłoby 

możliwe po osiągnięciu 35 lat okre-

sów składkowych, a w przypadku 

mężczyzn  40 lat. Warunkiem 

jest, by zewidencjonowany kapitał, 

zebrany przez ubezpieczonego, 

pozwalał na wyliczenie emerytury 

w wysokości 130 proc. najniższej 

emerytury.  

Uzgodniono też, że strony, w ra-

mach najbliższych przeglądów eme-

rytalnych, podejmą się wypracowa-

nia warunków, które powinny być 

spełnione dla zrównania wieku eme-

rytalnego kobiet i mężczyzn.  

Konfederacja Lewiatan i Praco-

dawcy RP zgłosili do porozumienia 

zdania odrębne.  

Anna Grabowska, 

www.solidarnosc.org.pl 

 

RDS: Wiek emerytalny 61 i 66 lat; staż 35 i 40 lat 
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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 

 

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  

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.  

XXIV Bieg Solidarności 

„Lubelski Lipiec 1980” 

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. 

W i ę c e j  i n f o r m a c j i  n a  s t r o n i e 

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 

s tad ion ie  MOSiR Lub l in ,  

al. Zygmuntowskie 5. Dla 

najmłodszych przewidziano 

Bieg Krasnali (150-300 m) oraz 

Bieg Młodzików (350 m) na 

p ł y c i e  s t a d i o n u  M O S i R . 

W szys tk ich ,  k tórzy zechcą 

rywalizować na ulicach Lublina zapraszamy do 

biura zawodów od 4 do 31 maja 2016 r. Mile 

widziane zgłoszenia grupowe ze szkół i uczelni! 

W i ę c e j  i n f o r m a c j i  n a  s t r o n i e 

www.solidarnosc.org.pl/lublin w zakładce Bieg 

Solidarności. 


