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Nie ma zgody Solidarności  

na próby anarchizacji państwa 

Na styczniowym Posiedzeniu 

Zarządu Regionu Środkowo-

Wschodniego NSZZ Solidarność, 

związkowcy przyjęli Stanowisko 

ws. prób anarchizacji państwa 

przez środowiska prawnicze.  

Na Posiedzeniu gościła sekre-

tarz Komisji Krajowej - Ewa Zydo-

rek.  
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Dzień Pracownika Publicznych  

Służb Zatrudnienia 

14 stycznia br. w Trybunale 

Koronnym w Lublinie odbyły się 

obchody Dnia Pracownika Pu-

blicznych Służb Zatrudnienia. By-

ła to okazja do podziękowania 

instytucjom wspierającym zatrud-

nienie, za pracę na rzecz elimina-

cji bezrobocia.  

Podczas spotkania wojewoda 

lubelski Lech Sprawka, dyrektor 

Miejskiego Urzędu Pracy w Lubli-

nie Katarzyna Kępa i zastępca 

prezydenta Lublina Monika Lipiń-

ska wręczyli 25 osobom wyróżnie-

nia za działalność na rzecz pro-

mocji zatrudnienia, łagodzenie 

skutków bezrobocia i aktywizację 

zawodową mieszkańców Lublina.  

Polska jest jednym z pierw-

szych państw europejskich, w któ-

rych powołano publiczną służbę 

zatrudnienia. Dokładnie 27 stycz-

nia 1919 r. Naczelnik Państwa 

Józef Piłsudski  podpisał dekret  

o organizacji państwowych urzę-

dów pośrednictwa pracy i opieki 

nad wychodźcami. Dokument ten 

uznaje się za początek polskich 

publicznych służb zatrudnienia. 

Do zadań urzędów należało 

m.in. pośrednictwo w poszukiwa-

niu pracy, doradztwo w wyborze 

lub zmianie zawodu, wspieranie 

reemigracji.  

T.K.    

 
Fot. LUW 

Fot. LUW 

- Największym sukcesem strajku w Akademii Medycznej były nie 

tylko postulaty, ich realizacja, ale również „zgranie się”, integracja śro-

dowiska. Sprawdzanie siebie w trudnej sytuacji. Wówczas ludzie od-

kryli, że w trudnej sytuacji muszą i mogą na siebie liczyć. 

 

(źr. DB 81 – oprac. ks. J. Sochoń, zdj. W. Pniewski) 
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Uroczystość podpisania listu intencyjnego  

Powstanie Niezależnego Sa-

morządnego Związku Zawodowe-

go Solidarność, który stał się 

zwieńczeniem polskiej drogi do 

wolności, to bez wątpienia jedno  

z najważniejszych wydarzeń w 

najnowszej historii Polski, Europy  

i Świata. W tym roku będziemy 

obchodzić 40. rocznicę tego wy-

darzenia. 

Głównym akordem uroczystych 

obchodów tej rocznicy, będzie 

spotkanie na Placu Piłsudskiego, 

festyn rodzinny oraz koncert na 

PGE Narodowym w Warszawie, 

który planowany jest na 29 sierp-

nia 2020 r. Weźmie w nim udział 

co najmniej 50 tys. uczestników. 

 13 stycznia odbyła się uroczy-

stość podpisania listu intencyjne-

go, dotyczącego współpracy przy 

organizacji koncertu na PGE Na-

rodowym, którego sygnatariusza-

mi byli Prezes TVP Jacek Kurski, 

Wicepremier, Minister Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego Piotr 

Gliński, Wicepremier, Minister 

Aktywów Państwowych Jacek 

Sasin oraz Przewodniczący Nie-

zależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego Solidar-

ność Piotr Duda. 

Strony deklarują wolę współ-

pracy przy organizacji koncertu, 

którego producentem będzie Te-

lewizja Polska. 

Źródło: Tygodnik Solidarność 

Boże Narodzenie może być każdego dnia 

Sekcja Ochrony Zdrowia Re-

gionu Środkowo-Wschodniego 

NSZZ Solidarność świętowała Bo-

że Narodzenia na tradycyjnym 

spotkaniu noworocznym. Wśród 

zaproszonych gości byli m.in. Po-

seł na Sejm RP Gabriela Masłow-

ska, pracująca w Komisji Zdrowia 

oraz Dyrektor 

Departamentu 

Zdrowia i Polityki 

Społecznej Urzę-

du Marszałkow-

skiego Piotr Ma-

tej.   

Obecnych przy-

witał przewodni-

czący sekcji Ma-

rek Chmielewski, 

po czym głos za-

brał ks. proboszcz Tadeusz Paju-

rek.  

- Boże Narodzenie jest we 

wspólnotach, które czują się 

pewną rodziną, jak służba zdro-

wia, która poprzez Solidarność 

tworzy jedność serc. Solidarność 

to, jak powiedział Jan Paweł II, 

jeden drugiego brzemiona no-

ście. Solidarność to miłość, od-

powiedzialność i pragnienie służ-

by wszystkim ludziom – powie-

dział kapłan.  

Ks. Pajurek odczytał wiersz 

autorstwa Matki Teresy  

z Kalkuty pt. Wtedy jest Boże 

Narodzenie. 

Spotkanie 16 stycznia było 

okazją do złożenia sobie życzeń 

i oceny aktualnej sytuacji w służ-

bie zdrowia, wskazania sukce-

sów i zaległości, które trzeba 

nadrobić.    

- Obecny rząd podejmuje, 

krok po kroku, działania, które 

mają na celu poprawę sytuacji w 

służbie zdrowia. Nakłady finan-

sowe rokrocznie systematycznie 
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rosną. I tak w 2016 r. na służbę 

zdrowia przeznaczono 74 mld zł,  

a w bieżącym roku będzie przeka-

zane 107 mld zł. Oczywiście za-

niedbania i problemy są ogromne, 

ale nie da się wszystkiego napra-

wić w przeciągu kilku lat. Jest 

ogromna determinacja rządu, aby 

zdrowie traktować jako priorytet – 

powiedziała Gabriela Masłowska. 

 W imieniu marszałka Jarosła-

wa Stawiarskiego życzenia złożył 

dyrektor Departamentu Zdrowia  

i Polityki Społecznej Piotr Matej. 

- Życzę, aby w tym roku efek-

tywnie i spokojnie zostały prze-

prowadzone potrzebne zmiany  

w służbie zdrowia. Niech to bę-

dzie czas twórczych myśli i prób 

odnalezienia odpowiedzi na pyta-

nia zadawane przez pacjentów, 

personel i społeczność wojewódz-

twa lubelskiego.  

Chcę podziękować za dialog w 

zakresie służby zdrowia. Zapew-

niam, że nie chcemy podejmować 

działań, które będą wbrew pa-

cjentowi. Zdrowie i bezpieczeń-

stwo chorych to dla nas najwyż-

sza wartość – zaznaczył Piotr Ma-

tej.  

Z kolei zastępca przewodni-

czącego ZR Marek Wątorski mó-

wił o szczególnej roli Lubelszczy-

zny w historii Polski. 

Po przemówieniach wszyscy 

zebrani przełamali się opłatkiem  

i złożyli sobie noworoczne życze-

nia.  

                                         T.K. 
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Wtedy jest Boże Narodzenie  

Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata 

i wyciągasz do niego ręce, 

jest Boże Narodzenie. 

 

Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać, 

jest Boże Narodzenie. 

 

Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, 

które jak żelazna obręcz uciskają ludzi 

w ich samotności, 

jest Boże Narodzenie. 

 

Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei "więźniom", 

tym, którzy są przytłoczeni ciężarem fizycznego, 

moralnego i duchowego ubóstwa, 

jest Boże Narodzenie. 

Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, 

jak bardzo znikome są twoje możliwości 

i jak wielka jest twoja słabość, 

jest Boże Narodzenie. 

 

Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg 

pokochał innych przez ciebie, 

 

Zawsze wtedy, 

jest Boże Narodzenie. 

 

Matka Teresa z Kalkuty 


