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OTWARCIE WYSTAWY 

W lubelskiej Solidarności na-

stąpiło otwarcie wystawy znacz-

ków z kolekcji Muzeum Zamoj-

skiego w Zamościu. Kolekcja 

dotyczy poczty podziemnej  

w Polsce w latach stanu wojen-

nego.  

Wystawa pokazuje część spo-

śród ponad 2500 znaczków 

pocztowych, okolicznościowych 

bloków filatelistycznych i kopert, 

które znajdują się w zbiorach 

Muzeum Zamojskiego w Zamo-

ściu. Ta wyjątkowo liczna i cen-

na kolekcja powstała dzięki pa-

nu Marcinowi Zamoyskiemu, 

który do jej zgromadzenia  

w okresie lat osiemdziesiątych 

XX w. wykorzystywał swoje 

kontakty z ówczesnymi środowi-

skami opozycyjnymi.  

Kolekcję będzie można oglą-

dać do 15 stycznia 2018 roku,  

w Sali Konferencyjnej Regionu 

Środkowo-Wschodniego NSZZ 

Solidarność, ul. Królewska 3,  

w godz. 9.00-14.00. 

 Zapraszamy!  

Zachęcamy jednocześnie do 

podzielenia się własnymi 

znaczkami pamiątkowymi, co 

pozwoliłoby w przyszłości ubo-

gacić wystawę i poszerzyć zbio-

ry kolekcji w archiwum. 

Wystawę otworzyli przewod-

niczący Regionu Środkowo-

Wschodniego NSZZ Solidar-

ność Marian Król oraz wice-

przewodniczący i dyrektor Fun-

dacji „Ruchu Solidarności Ro-

dzin” Marek Wątorski. 

Tomasz Kupczyk 
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PROMOCJA GRY PLANSZOWEJ  

O LUBLINIE 

W siedzibie lubelskiej Solidar-

ności odbyła się premiera gry 

planszowej Lublin 1317-2017. Na 

spotkaniu 5 grudnia, uczestnicy 

dowiedzieli się o zasadach gry, 

procesie jej tworzenia oraz celu 

powstania.  

Następnie przeprowadzono 

losowanie pierwszych egzempla-

rzy gry. Szczęśliwcami zostały 

zarówno osoby, które włączyły 

się  w promocję gry na Faceboo-

ku, jak również obecni na promo-

cji, po wypełnieniu imiennych ku-

ponów. Przedstawiciele lubel-

skich szkół również nie odeszli  

z pustymi rękoma. Dyrektorzy 

odebrali gry, które na pewno bę-

dą służyć dzieciom w edukacji  

i dobrej zabawie. 

 

- W bieżącym roku mija 25 lat 

„Ruchu Solidarności Rodzin”(…) 

chcieliśmy, aby w rocznicę jubile-

uszu 700-lecia Lublina Fundacja 

zaistniała, abyśmy podali spo-

łecznie taki produkt, który będzie 

dobrze przyjęty, a przede wszyst-

kim fajnie, w niekonwencjonalny 

sposób, będzie przybliżał historię 

naszego miasta - powiedział dy-

rektor Fundacji Marek Wątor-

ski.    - Gra planszowa to efekt 

trzyletniej pracy Adama Kwapiń-

skiego, mojej oraz kilkunastu in-

nych osób, które uczestniczyły w 

procesie jej tworzenia. Aby stwo-

rzyć ciekawą grę planszową, po-

trzeba wiele pracy – podkreślił 

Michał Sieńko menadżer  

projektu.   

Gra planszowa Lublin „1317-

2017” to doskonała forma zaba-

wy dla całej rodziny. Czas spę-

dzony wspólnie, to integracja  

i dobra zabawa w gronie najbliż-

szych. Zaletą tej gry planszowej 

jest jej walor edukacyjny, dzięki 

któremu można poznać historię 

Lublina, a jednocześnie będzie 

to połączenie przyjemnego z po-

żytecznym na wysokim pozio-

mie. 

Strategia gry polega na wybu-

dowaniu maksymalnej liczby bu-

dynków, mądrym zarządzaniu 

postaciami oraz umiejętnym wy-

korzystaniu patronów. 

W grze jest 7 patronów i 70 

kafelków budynków miasta, które 

mają zainspirować graczy do 
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zgłębiania wiedzy historycznej. 

Gra planszowa „Lublin 1317 – 

2017” powstała w ramach projek-

tu: Gra planszowa Lublin 1317-

2017 nowoczesną metodą pro-

mocji Lublina. Pomysł projektu 

gry planszowej powstał  

w 2015 r. i uzyskał poparcie 

Urzędu Miasta Lublin w ramach 

konkursu Miasto Kultury. Organi-

zatorem akcji była Fundacja 

„Ruchu Solidarności Rodzin”. 

 

Tomasz Kupczyk 
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Obchody 36. rocznicy  

wprowadzenia stanu wojennego  

w Polsce  

W ramach uczczenia pamięci 

ofiar stanu wojennego Region 

Środkowo-Wschodni NSZZ 

„Solidarność”, wraz z wieloma 

współorganizatorami, zainicjował 

rekonstrukcję wydarzeń z 13 

grudnia 1981 roku. Zarząd Regio-

nu już po raz dziesiąty organizuje 

odwzorowanie ówczesnych wy-

darzeń. Jest to lekcja historii, 

zwłaszcza dla młodych ludzi, któ-

rzy znają wydarzenia sprzed 36 

lat tylko z opowieści. Rekonstruk-

cja jest doskonałą okazją, aby 

ukazać realia, w których trzeba 

było wówczas żyć.  

Obchody rozpoczną się o go-

dzinie 12:00 w auli Wyższej 

Szkoły Ekonomii i Innowacji, 

gdzie zostanie wygłoszona konfe-

rencja dotycząca wprowadzenia 

stanu wojennego w Polsce. 

Wcześniej, od godziny 9:00,  

w holu Wyższej Szkoły Ekono-

mii i Innowacji zostanie otwarta 

wystawa ukazująca komisariat, 

w którym funkcjonariusze służb 

pracowali w latach 80-tych. 

Wstęp będzie wolny dla wszyst-

kich chętnych. Zwiedzać będzie 

można do godziny 15:00. Pełny 

program rekonstrukcji znajdzie-

cie państwo na plakacie. 

Warto wspomnieć, iż w ra-

mach wydarzeń z 13 grudnia, 

ONR wraz z Regionalnym Cen-

trum Krwiodawstwa zorganizo-

wali akcję „Słodka krew”.  

W związku z powyższym, 12 

grudnia w sali konferencyjnej 

siedziby Regionu Środkowo-

Wschodniego, przy ulicy Kró-

lewskiej 3 w Lublinie, będzie 

możliwość oddania krwi dla po-

trzebujących.  

Kontynuacją obchodów 36. 

rocznicy wprowadzenia stanu 

wojennego, będą również uro-

czystości w Tarnogrodzie. 17 

grudnia br. o godzinie 10:20 

nastąpi zbiórka pocztów sztan-

darowych przy domu kultury,  

a następnie rozpocznie się wy-

marsz do kościoła na Mszę 

Świętą. Jednym z punktów pro-

gramu jest złożenie wieńców 

przy grobie Józefa Gizy, który 

zginął 16 grudnia 1981 roku 

podczas pacyfikacji kopalni 

„Wujek”. Miał 23 lata. Pełny 

program obchodów załączamy 

poniżej. 

Mateusz Bednarek 
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17 GRUDNIA 2017 r.  

TARNOGRÓD 

godz. 10.20 - zbiórka pocztów sztandarowych przy domu kultury w Tarnogrodzie  

godz. 10.30 – wymarsz do Kościoła 

godz. 11.00 - Msza Święta 

· po Mszy Świętej przemarsz uczestników uroczystości na cmentarz parafialny i złożenie wień-

ców przy grobie Józefa Gizy 

· część artystyczna (program słowno-muzyczny) w wykonaniu młodzieży z Publicznego Gimnazjum 

w Tarnogrodzie - Dom Kultury w Tarnogrodzie 

· wystąpienia zaproszonych gości 

Współorganizatorem uroczystości jest burmistrz Tarnogrodu, Eugeniusz Stróż 
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W ostatnim czasie odbyły się 

wybory w organizacjach związ-

kowych NSZZ Solidarność  

w następujących zakładach: 

 

17 listopada br. -   

w Organizacji Oddziałowej Pra-

cowników Banku Pekao S.A.  

I Oddział w Świdniku. Przewod-

niczącą została Pani Bożena 

Zielińska. 

 

25 listopada - w Organizacji 

Zakładowej NSZZ Solidarność 

w Komendzie Powiatowej PSP 

w Puławach. Przewodniczącym 

został Łukasz Rodak. 

 

30 listopada - wybory w Or-

ganizacji Zakładowej NSZZ So-

lidarność  w Spółdzielni Pracy 

Kierowców i Pracowników Sa-

mochodowych Autonaprawa  

w Zamościu. Przewodniczącym 

został Piotr Pieczykolan. 

 

1 grudnia - wybory w Organi-

zacji Zakładowej NSZZ Solidar-

ność w Komendzie Powiatowej 

PSP w Radzyniu Podlaskim. 

Przewodniczącym został  Prze-

mysław Bednarczyk. 

 

1 grudnia - wybory w Organi-

zacji Zakładowej NSZZ Solidar-

ność w MR Bogdanka Sp.  

z o.o. Przewodniczącym został 

Aleksander Rębisz. 

Serdecznie gratulujemy! 

ODSŁONIĘCIE TABLICY 

Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk i Przewodniczący Rady 

Miasta Piotr Kowalczyk wraz z Radnymi uprzejmie zapraszają na 

uroczyste odsłonięcie tablicy z nazwą "Rondo Rotmistrza Witolda 

Pileckiego", u zbiegu ulic: al. Solidarności, al. Gen. Władysława Si-

korskiego, ul. Gen. Bolesława Ducha. 

Uroczystość odbędzie się w sobotę, 9 grudnia 2017 r., o godz. 

10.30. 

W programie: 

- odśpiewanie hymnu narodowego, 

- powitanie uczestników, 

- krótkie przypomnienie postaci i działalności rtm. Witolda Pileckie

 go, 

- odczytanie uchwały nr 823/XXXII/2017 Rady Miasta Lublin         

 z  dnia  7 września 2017 r. w sprawia nadania rondu imienia Rot

 mistrza  Witolda Pileckiego, 

- odsłonięcie tablicy z nazwą ronda, 

- poświęcenie ronda przez ks. kan. Mariusza Nakoniecznego,  

     proboszcza właściwej terytorialnie parafii pw. bł. Biskupa Włady   

 sława Gorala, 

- okolicznościowe wystąpienia, 

- złożenie kwiatów, 

- odegranie melodii "Śpij kolego..." przez miejskiego trębacza  

 Tadeusza Godzisza. 
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Senacka Komisja  

zaakceptowała zmiany 
 

Mimo apeli związków zawo-

dowych i organizacji pracodaw-

ców senacka Komisja Rodziny, 

Polityki Senioralnej i Społecz-

nej większością głosów zaak-

ceptowała szkodliwe zmiany  

w ustawie o systemie ubezpie-

czeń społecznych. Niestety 

wśród tych, którzy zlekceważyli 

wspólny głos partnerów spo-

łecznych znalazł się Stanisław 

Kogut, były zasłużony działacz 

kolejarskiej Solidarności. 

Senatorowie procedowali  

4 grudnia przyjętą przez Sejm 

ustawę o zmianie ustawy  

o systemie ubezpieczeń spo-

łecznych (druk senacki 663).   

Podczas posiedzenia komi-

sji przedstawiciele partnerów 

społecznych po raz kolejny 

wskazali, że procedowanie 

ustawy naruszyło podstawowe 

zasady dialogu społecznego  

i konsultacji zarówno co do ter-

minów, jak i konieczności uzy-

skania pisemnego stanowiska 

w zakresie nie uwzględnionych 

zastrzeżeń czy też roli Rady 

Dialogu Społecznego. Ich 

wniosek o odrzucenie usta-

wy  nie został jednak przyję-

ty.  

Senatorowie przegłosowali 

jedynie poprawkę określającą 

moment wejścia w życie ustawy 

na 1 stycznia 2019 roku. 

Źródło – solidarność.org.pl 

Sprzeciw  

wobec rządowej ustawy 
 

Sprzeciwiamy się działa-

niom rządu, które pozorują pro-

wadzenie dialogu społecznego. 

Sprzeciwiamy się zniesieniu 

limitu składek na ubezpiecze-

nie emerytalne i rentowe – 

oświadczyli byli przewodniczą-

cy Rady Dialogu Społecznego: 

Henryka Bochniarz i Piotr Du-

da. Na wspólnej konferencji 

zaapelowali do Prezydenta RP 

o zawetowanie rządowej nowe-

lizacji, co da szansę na prze-

prowadzenie rzetelnej dyskusji 

na temat zmian w systemie 

ubezpieczeń społecznych. 

NSZZ „Solidarność” i Konfede-

racja Lewiatan nie zgadzają się 

również z samym trybem pro-

cedowania rządowego projek-

tu, zarzucając zbyt duże tempo  

i ignorowanie Rady Dialogu 

Społecznego. 

Źródło – tysol.pl 

„Nie” dla uchodźców 
 

Według sondażu przeprowa-

dzonego przez Centrum Badań 

Opinii Społecznych, 63% oby-

wateli jest przeciwko przyjmo-

waniu uchodźców z terenów 

ogarniętych konfliktami zbrojny-

mi. 33% jest odwrotnego zda-

nia, natomiast pozostałe 4% 

nie ma w tej kwestii zdania. 

Warto wspomnieć, że wśród 

osób uważających, iż uchodź-

ców należy przyjmować, aż 

29% sądzi, że Polska powinna 

udzielać im pomocy tylko do 

czasu, kiedy będą mogli wrócić 

do swego kraju. Tylko 4% osób 

zgadza się na osiedlanie się 

uchodźców w naszym kraju. 

W sondażu badacze spraw-

dzali też stosunek ankietowa-

nych do przyjmowania uchodź-

ców z Bliskiego Wschodu  

i Afryki, którzy przybyli do kra-

jów Unii Europejskiej. Trzy 

czwarte badanych (75 proc.) 

sprzeciwia się przeniesieniu ich 

do Polski. W tej grupie ankieto-

wanych 52 proc. wyraża kate-

goryczny sprzeciw (wzrost  

o 9 pkt. proc. w porównaniu do 

badania z kwietnia 2017 r.).  

 

Źródło: Radio Maryja 

Zmiana w rządzie 
 

Beata Szydło złożyła rezy-

gnację z funkcji Premiera 

Rzeczpospolitej Polskiej. No-

wym Prezesem Rady Ministrów 

zostanie Mateusz Morawiecki. 

Krystyna Pawłowicz napisała 

na swoim Facebookowym profi-

lu, iż Beata Szydło wcale nie 

odchodzi, bowiem zostanie wi-

cepremierem. Posłanka Prawa  

i Sprawiedliwości wspomniała 

również, że obecna Premier 

odegra jeszcze dużą rolę. Po-

wołanie nowego rządu nastąpi 

12 grudnia, natomiast kolejne 

zmiany planowane są na sty-

czeń. 

Źródło - PCh24pl 


