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LICEALIŚCI LUBLINOWI

26 września br. 700 uczniów
lubelskich liceów ogólnokształcących odpowiedziało na zaproszenie Fundacji „Ruchu Solidarności
Rodzin”, aby wspólnie ułożyć
z parasolek wielką flagę miasta
Lublina.
Była
to
wielka
lekcja
i promocja lokalnego patriotyzmu. W wydarzeniu uczestniczyło 700 najlepszych lubelskich licealistów z najwyższą średnią
ocen w nauce.
Uczniowie podczas akcji na
Placu Zamkowym, tryskali świetGłos związkowca 35/2017

nym humorem. Ani przez chwilę
nie mieli żadnych wątpliwości,
aby być w sercu miasta i w ten
niecodzienny sposób, w rytmach muzyki, zaznaczyć swoją
więź z Kozim Grodem.
Młodzież - muzycznie zagrzewana ze sceny przez rapera Tomasza „Dolara” Dymka ułożyła na Placu Zamkowym
flagę Lublina z białych, zielonych i czerwonych parasolek.
W finale eventu uczniowie rozwinęli wielki herb miasta – Lubelskiego Koziołka.

Warto przypomnieć, że Region od wielu lat angażuje się
w przywrócenie należnego
miejsca
herbowi
miasta.
- Aktywni, młodzi, zdolni ludzie to największy skarb i potencjał Lublina. Ci, którzy są
dziś tutaj obecni, to przedstawiciele klas z najlepszymi średnimi w swoich szkołach. W Lublinie, w szkołach średnich, uczy
się tysiące ludzi, od lat mówi się
o potrzebie zatrzymania ich
w mieście, aby kontynuowali
naukę na lubelskich uczelniach.
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Bardzo zależało nam na tym, aby
tą zdolną i mądrą młodzież włączyć w obchody 700-lecia Lublina, aby nas fajnie postrzegali podkreśla Marek Wątorski, pomysłodawca przedsięwzięcia, prezes Fundacji Ruchu Solidarności
Rodzin.
Uważam, że powinniśmy brać
udział w takich uroczystościach,
jak urodziny miasta, dlatego chętnie włączyłam się do tej inicjatywy - dodała Agata Baran, uczennica II klasy w XXVII LO.
Nad całością projektu czuwał
Michał Sieńko, we współpracy
z Jarosławem Koziarą, przy
wsparciu wolontariuszy uczniów
z Lubelskiego Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, podopiecznych Macieja
Powały-Niedźwieckiego, a także
pracowników Regionu ŚrodkowoWschodniego NSZZ Solidarność.
To kolejna inicjatywa NSZZ
Solidarność, związana z obcho-

dami jubileuszu 700-lecia Lublina. Przypomnijmy, że w lipcu br.,
Fundacja Ruchu Solidarności Rodzin
zorganizowała w Ogrodzie Saskim
spacer z historią w tle, z naciskiem na promocję Lubelskiego
Lipca 1980. Od września rozpoczęto też realizację ważnego projektu na placu Lecha Kaczyńskie-

go – Dziecięcą Galerię Parkową.
Region dziękuje Pani Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania
Ewie Dumkiewicz-Sprawce,
wraz z zastępcami, za pomoc
i wparcie inicjatywy, a także kieruje wyrazy podziękowania dla
Dyrektorów LO miasta Lublina.
Redakcja

UWAGA !!!
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Msza św. za Ojczyznę
19 września br., w Kościele
Rektoralnym św. Piotra Apostoła,
sprawowana była Msza św. za
Ojczyznę. Wierni modlili się przy
relikwiach patrona NSZZ Solidarność, bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
Eucharystii przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Damian Dorot.
W uroczystościach uczestniczył
poczet sztandarowy Regionu
Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność.
W homilii ks. Damian nawiązał
do dziedzictwa zostawionego
przez bł. ks. Jerzego Popiełuszkę.
Długa historia Polski dowodzi, że
losy narodu polskiego silnie splecione były z chrześcijańską wiarą.
- W narodzie polskim, wychowanie chrześcijańskie łączyło się
z dziejami Ojczyzny i wywierało
swój wpływ na wszystkie dziedziny życia. Dlatego w dzisiejszym
wychowaniu nie można oderwać
się od tego, co stanowiło polskość
na przestrzeni tysiąca lat. Nie wolno tego przekreślać, ani przekształcać. (…) Katolickie społeczeństwo Polski jest świadome
strat i szkód moralnych, jakie poniosło i ponosi w wyniku narzucania ludziom wierzącym programu
wychowania ateistycznego, programu wrogiego religii (…) – mówił duchowny, cytując nauki ks.
Jerzego.
To co głosił bł. ks. Popiełuszko
jest wciąż aktualne. Nadal na różne sposoby ruguje się Boga z życia dzieci i młodzieży. – Można
zaryzykować stwierdzenie, że nawet przybiera na sile. (…) Jeśli się
wyrwie Boga z serc dzieci, jeśli
złamie się ten kręgosłup, który
stanowi o tym co prawdziwe, dobre i piękne, to potem te straty
ciężko naprawić - podkreślił kapłan.
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Wychowanie człowieka na uniwersalnych i ponadczasowych
wartościach ma duży wpływ na
kształt całego narodu. Jeśli każdy
człowiek zacznie sam siebie doskonalić, to świat będzie piękniejszy. - Jeżeli chcemy budować
przyszłość naszej Ojczyzny na
trwałym fundamencie, to zacznijmy od siebie – dodał ks. Dorot
Ks. Jerzy nauczał, że kiedy
wokół nas jest dużo nienawiści
i zła, to nie powinno się walczyć
z człowiekiem, ale z grzechem,
który go dotyczy.

Po Mszy św. wszyscy ucałowali relikwie Sługi Bożego, bł.
ks. Jerzego.
Każdego 19-stego dnia miesiąca w Kościele Rektoralnym,
parafianie spotykają się, aby
modlić się za Polskę. Kolejna
Msza św. za Ojczyznę odbędzie
się 19 października w 33. rocznicę tragicznej śmierci kapelana
Solidarności. Serdecznie zapraszamy!
Tomasz Kupczyk
Foto. Iwona Nawrocka
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„Dla Pamięci… Ku Przestrodze”
Gdy II wojna światowa zbliżała
się ku końcowi i Polskę oddano
w szpony sowietów, zostali bezpodstawnie internowani na nieludzką ziemię za to, że byli Polakami i myśleli po polsku. Nie
wszyscy przetrwali, a co wrócili
do uciemiężonej Ojczyzny, musieli milczeć przez kilkadziesiąt
lat. Taki był los polskich formacji
niepodległościowych, zesłanych
do Borowicz i Swierdłowska. Upamiętnieniem ich martyrologii zajmuje się Stowarzyszenie Środowisko Borowiczan-Sybiraków.
Jesień 1944 roku była bolesną
i smętną rzeczywistością dla żołnierzy AK i innych organizacji ruchu oporu. Wówczas z Lublina,
Sokołowa Podlaskiego i Przemyśla, blisko 5 tysięcy osób deportowano, w bydlęcych wagonach, na
„skrawek piekła na ziemi”, w rejon
Borowicz na Syberii.
Oficjalnym uzasadnieniem wywózki, dokonanej przez NKWD
i UB, było „oczyszczenie zaplecza
frontów”, a faktycznie chodziło
o pozbycie się potencjalnych
przeciwników, wkraczającego do
Polski barbarzyńskiego ustroju
sowieckiego.
Internowani - najczęściej bez
wyroku - wykonywali katorżniczą
i niewolniczą pracę. Obowiązkiem
ich była m.in. budowa i eksploatacja kopalni, wyrąb lasów oraz wydobycie torfu. Wysiłek ponad
ludzkie siły, w skrajnie trudnych
warunkach, w połączeniu z nędznym pożywieniem, brakiem ciepłej odzieży i odpowiedniej opieki
medycznej, powodowały choroby
i śmiertelność pracujących.
Wiosną 1946 roku, część deportowanych wróciła do Polski,
lecz kadrę oficerską i kierowniczą
formacji konspiracyjnych przeniesiono do obozu w Swierdłowsku
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lub w inne miejsca Związku Sowieckiego. Nie wszyscy wrócili do
Ojczyzny, bowiem nie każdy przetrwał
pobyt w łagrze, a wskutek nieludzkiego transportu, wielu ludzi
zmarło już w samej drodze do
obozu. Łącznie życie straciło
w różnych okolicznościach 651
osób.
Ci, ltórzy przybyli do Polski,
szybko zorientowali się, że wolności i niepodległości - o które
walczyli w czasie wojny - nie ma.
Reżim komunistyczny przejął władzę nad Wisłą i proklamował Polskę Ludową. Represje wobec
działaczy Polskiego Państwa
Podziemnego
wciąż
trwały.
Wszechobecny aparat bezpieczeństwa inwigilował i wyłapywał
ludzi myślących inaczej niż awangarda klasy robotniczej.
Wobec powyższego, po powrocie z obszaru Borowicz nie
można było spotykać się z przyjaciółmi z obozu. Ten fragment historii miał być przemilczany
i precyzyjnie w życiorysie pomijany. Nawet najbliższa rodzina nie
mogła znać szczegółów. Powracający z zesłania, mieli trudności
z podjęciem nauki na oczekiwanym kierunku, ponadto nie mogli
zdobyć satysfakcjonującej pracy.
Dopiero „Karnawał Solidarności” przyniósł pierwszy oddech
wolności i swobodę mówienia
o internowanych żołnierzach Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich i Narodowych Sił Zbrojnych.
Pod koniec lat 80-tych kombatanci spotkali się m.in. w Łodzi i Białej Podlaskiej, a podczas zjazdu
w Kazimierzu Dolnym, 14 września 1992 roku, powołano formalnie organizację Środowisko Borowiczan. Pierwszym prezesem
został więzień łagru - Roman
Władysław Bar. W 2011 roku or-

ganizacja otrzymała osobowość
prawną i przekształciła się
w Stowarzyszenie Środowisko
Borowiczan - Sybiraków z siedzibą w Lublinie. W tym samym
roku poświęcono sztandar stowarzyszenia,
którego motto
brzmi: „Dla pamięci… Ku Przestrodze”.
Celem powstania organizacji
jest upamiętnienie poległych Polaków, wywiezionych do niewolniczej pracy w Rosji sowieckiej,
jak również głoszenie prawdy
o różnych wydarzeniach z historii Polski.
Przez 25 lat działania Środowiska Borowiczan, powstały patriotyczne pomniki, tablice i nazwy
ulic. Utworzono symboliczny cmentarz w Jogle koło Borowicz,
a także upamiętniono pochówki
w miejscowościach Bobrowik
i Ustie. Lublin może poszczycić
się kilkoma miejscami pamięci,
są to: tablica na Zamku Lubelskim, pomnik Dla Pamięci… Ku
Przestrodze na Skwerze Borowiczan, płyta z Honorową Odznaką Sybiraka na budynku Lubelskiego Ratusza, tablica w Kościele
pw. Matki Boskiej Zwycięskiej
oraz Dąb Borowiczan i tablica
przy budynku Gimnazjum nr 1
im. S. Konarskiego. Ponadto
miejsca
pamięci
utworzono
w innych miastach Polski.
Stowarzyszenie Środowisko
Borowiczan-Sybiraków, poprzez
współpracę ze szkołami, prowadzi akcję, której celem jest przekazanie sztafety pamięci młodemu pokoleniu. Organizowane są
również konferencje polskorosyjskie, które wypełniają białe
plamy historii. Owocna współpraca Polski z władzami Borowicz przejawia się we wzajemnych wizytach i wymianie młostr. 4

dzieży szkolnej.
W dniach 23-25 września br.
w Lublinie odbyły się trzydniowe
uroczystości patriotyczne, zorganizowane w 73. rocznicę deportacji żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego do łagrów
NKWD nr 270 - Borowicze i nr
531 – Swierdłowsk. Świętowano
jednocześnie jubileuszową 25.
rocznicę powołania Środowiska
Borowiczan.
W obchodach udział wzięli
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m. in. kombatanci, rodziny deportowanych do łagrów, poseł na
Sejm, Sylwester Tułajew, Lubelski Kurator Oświaty, Teresa Misiuk, Dyrektor Generalny IPN,
Marcin Stefaniak, Dyrektor oddziału IPN w Lublinie, Marcin
Krzysztofik, przedstawiciele władz
samorządowych i wojewódzkich
oraz delegacja Regionu ŚrodkowoWschodniego NSZZ Solidarność
wraz z pocztem sztandarowym.
Stowarzyszenie Środowisko

Borowiczan-Sybiraków pielęgnuje pamięć zasłużonych dla naszej Ojczyzny i przyznaje należną godność Polakom, którzy poświęcali się obronie wolności
i niezawisłości Polski. Musimy
pamiętać, że jeśli w naszym kraju nie będziemy sami dbać o naszą historię, to nikt inny tego nie
zrobi. A jeśli nie obronimy prawdy historycznej, to przeciwnicy
będą pisać naszą przeszłość,
ale w krzywym zwierciadle.
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Wielcy Lublinianie
Dnia 7 października br. o godzinie 20:00, w Archikatedrze
Lubelskiej, zostanie wykonany
koncert poświęcony sylwetce
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. To artystyczne przedsięwzięcie, skierowane do szerokiego
i zróżnicowanego kręgu odbiorców naszego miasta, ze względu
na wielopłaszczyznową formułę
(muzyka – słowo - obraz), przedstawione zostanie w ramach cyklu koncertowego Cameraty Lubelskiej pt. Wielcy Lublinianie.
W roku obchodów Jubileuszu
700–lecia Lublina, celem organizacji tego przedsięwzięcia jest
upamiętnienie wybitnej osobowości
wpisanej w dzieje Lubelskiego Kościoła i historii miasta.
W ramach koncertu wykonane zostaną utwory polskiej
muzyki
sakralnej,
dawnej
i współczesnej oraz, po raz pierwszy
w Lublinie, XVIII-wieczne dzieło wokalno-instrumentalne polskiego kompozytora Józefa Zeidlera, Litania do
Najświętszej Marii Panny. Dzieło to,
zostało odnalezione i opracowane
przez muzykologa, wybitnego dyrygenta, związanego z lubelskim
środowiskiem muzykologicznym
i naukowym- prof. Kazimierza
Górskiego. Koncertowi muzycznemu towarzyszyć będzie narracja słowna oparta o teksty zaczerpnięte z prymasowskiego
nauczania i prezentacja multimedialna obrazująca ideowy przekaz wydarzenia.
Obsada wykonawcza koncertu
to: zespół wokalny Camerata Lubelska, zespół instrumentalny,
soliści, aktor.
Organizatorem koncertu, realizowanego w ramach projektu
Wielcy Lublinianie, jest Stowarzyszenie Camerata Lubelska, której celem statutowym jest wspieGłos związkowca 35/2017

ranie rozwoju i upowszechnianie
kultury muzycznej w regionie,
kraju i poza jego granicami, podtrzymywanie tradycji narodowej,
pielęgnowanie polskości oraz
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Patronat honorowy nad
koncertem obejmują: Jego
Ekscelencja Arcybiskup, Metropolita Lubelski, Prezydent
Miasta Lublin, Wojewoda Lubelski.
oprac. Mateusz Bednarek
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INFORMACJE Z KRAJU
OBNIŻKA PODATKÓW
Ministerstwo rozwoju i finansów nie podwyższy podatków,
można powiedzieć, że zmniejszy daniny. Obniżymy podatki
poprzez to, że od 1 stycznia
2018 roku znacząco, po raz
drugi, zwiększymy kwotę wolną
od podatku - z 6,6 tys. zł na
8 tys. zł dla tych najuboższych
osób - poinformował wicepremier, Mateusz Morawiecki.
"Dzisiaj beneficjentem kwoty
wolnej od podatku jest 3 mln
400 tys. osób. W nowym systemie będzie to 5-6 mln osób" –
powiedział Morawiecki.
Źródło: PolskieRadio.pl
PREZYDENCKI PROJEKT
Andrzej Duda przedstawił
swoje propozycje ustaw dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego.
Warto przypomnieć, iż Prezydent zawetował projekty Prawa
i Sprawiedliwości, korzystając
z prawa przysługującego głowie
państwa i przedstawi własną
koncepcję
przeprowadzenia
reformy sądownictwa, bowiem
rola Prokuratora Generalnego
była zbyt duża.
Do najważniejszych zmian
w projekcie ustaw, należą:
wprowadzenie instytucji „skargi
nadzwyczajnej”, która pozwoli
każdemu obywatelowi złożyć
protest na każdy prawomocny
wyrok. Obywatele będą wnosić
skargę przez Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika
Praw
Dziecka, Rzecznika Praw Pacjenta, a także poprzez marszałka Senatu i Sejmu – w tym
celu zostanie powołana dodatkowa izba przy Sądzie NajwyżGłos związkowca 35/2017

szym, która zajmie się kontrolą
wniosków. Prezydent proponuje także wprowadzenie Izby
Dyscyplinarnej oraz - dla większego poczucia sprawiedliwości – instytucje ławników. Andrzej Duda zmienił również
kwestię przenoszenia sędziów
w stan spoczynku – sędzia będzie mógł zakończyć pracę
w wieku 65 lat, z jednoczesną możliwością wystąpienia z wnioskiem
do prezydenta o przedłużenie
orzekania.
Jeśli idzie o ustawę dotyczącą Krajowej Rady Sądownictwa, najważniejsza zmiana
to wprowadzenie mechanizmu
zabezpieczającego wybór sędziów – jeśli Parlament nie będzie w stanie dojść do porozumienia, w ciągu dwóch miesięcy, w sprawie wyboru sędziów
większością 3/5 głosów, wówczas prezydent dokona wyboru
kandydatów zgłoszonych mu
przez Sejm.
Źródło – pch24.pl
WOLNE NIEDZIELE
Jak podaje serwis tysol.pl,
ograniczenie handlu w niedzielę
zostanie wprowadzone etapowo. 28 września odbyło się posiedzenie podkomisji sejmowej,
zajmującej się rynkiem pracy.
W trakcie zebrania posłowie
zajęli się sprawą projektu wolnej niedzieli, autorstwa NSZZ
Solidarność.
Przewodniczący podkomisji,
poseł Prawa i Sprawiedliwośc,
Janusz Śniadek, powiedział, że
na początku zakaz zostanie
wprowadzony w co drugą niedzielę miesiąca. Rząd Prawa
i Sprawiedliwości mówi, że jeżeli obywatele przyzwyczają się

do zmian, to wówczas ograniczenie zostanie wprowadzone
na wszystkie niedziele.
Warto przypomnieć, iż Niezależny Samorządny Związek
Zawodowy Solidarność jest
głównym inicjatorem ustawy
dotyczącej ograniczenia handlu w niedzielę. Zakaz handlu
miałby obejmować głównie
sklepy wielkopowierzchniowe,
natomiast prywatne placówki
handlowe będzie mógł prowadzić tylko właściciel. Związkowcy, w swoim projekcie, przewidują
prowadzenie sprzedaży przez
kilka niedziel w ciągu roku,
w tym w trakcie ostatniej niedzieli przed Wielkanocą, ostatniej stycznia, czerwca, sierpnia i pierwszej niedzieli lipca.
Dyskusja nad ustawą ograniczającą handel w niedzielę
trwa już ponad rok. W tym
czasie głos zabierały różne
środowiska, w tym autorytet
kościelny, który poparł ową
inicjatywę. Zgodnie z projektem, zmiany dotyczące pracy
w niedzielę miałyby wejść
w życie od 1 stycznia 2018
roku.
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