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Stop wojnie! – Dzień Solidarności
z Narodem Ukraińskim
Z inicjatywy Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność odbył się w ostatnią niedzielę (13 marca br.) w Lublinie Dzień
Solidarności z Cierpiącym Narodem Ukraińskim.
Związkowcy,
samorządowcy,
politycy, członkowie ruchów i stowarzyszeń oraz wszyscy, którym
nie jest obojętny los naszych
wschodnich sąsiadów uczestniczyli
we Mszy św. w intencji pokoju na
świecie i w Ukrainie. Przewodniczący Eucharystii duszpasterz lubelskiej Solidarności, ks. Zbigniew
Kuzia, podkreślał, że siła modlitwy
ma moc przemienić zło, którego
jesteśmy świadkami.
Następnie zebrani wysłuchali
na Placu Łokietka hymnów polskiego i ukraińskiego.
Pod hasłem: „Stop Rosji – Stop
Wojnie” wyruszył marsz wsparcia
dla Ukrainy. Na Placu Litewskim
w Lublinie odbyła się demonstracja,
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wzywająca Rosję do zakończenia
działań wojennych.
Spotkanie było także okazją do
wyrażenia wdzięczności wszystkim, którzy pomagają uchodźcom
wojennym – służbom, wolontariuszom, kapłanom i każdemu człowiekowi, który wyciąga
pomocną
dłoń potrzebującym.
Jak podkreślał przewodniczący lubelskiej Solidarności Marian
Król, zarówno NATO, jak
i Unia Europejska dysponują na-

rzędziami, by wojnę zakończyć,
nie ingerując zbrojnie na Ukrainie.
W tej sprawie został także wystosowany apel uczestników Dnia
Solidarności do szefów UE, prezydenta USA i premiera Wielkiej
Brytanii. Czytamy w nim między
innymi: „tylko zdecydowanie, jedność oraz solidarność państw
i narodów Europy i świata z Ukrainą jako państwem i z jej obywatelami, w konfrontacji z reżimem
dopuszczającym się działań zbrojnych i zbrodni wojennych oraz
bestialskich ataków przemocy wobec ukraińskiej ludności cywilnej,
sprzecznych z podstawowymi
wartościami, uznawanymi przez
cywilizowane narody świata, może doprowadzić do zakończenia
wojny i przywrócenia pokoju”.
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Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
w Lublinie
1 marca, w Narodowy Dzień
Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
w Lublinie uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów oraz
zapalenia zniczy przy
Mogile – Pomniku Zamordowanych na Zamku
Lubelskim w latach 19441954, pod tablicą upamiętniającą ofiary więzienia na Zamku Lubelskim
oraz pod pomnikiem Zaporczyków.
W obchodach wzięli
udział
przedstawiciele
władz państwowych i samorządowych, organizacji społecznych, stowarzyszeń, a także przedstawiciele
służb mundurowych.
- Upamiętniamy dzisiaj naszych bohaterów, żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych.
To Oni stanowią dla nas fundament tożsamości i wartości. Ten
sam fundament, który tworzyli
niezapomniani powstańcy styczniowi. W imieniu wojewody lubelskiego Lecha Sprawki, w imieniu

własnym, w imieniu panów marszałków oraz prezydenta Lublina
Krzysztofa Żuka dziękuję państwu za tą chwilę refleksji i upa-

miętnienia szczególnie w tym
wyjątkowym, dziejowym momencie. Dziękuję wszystkim przedstawicielom służb mundurowych,
którzy tak zaangażowali się
w ochronie naszej wolności i niepodległości. Widzimy, że słowa
„Murem za Polskim Mundurem”
są zawsze aktualne – mówił wicewojewoda lubelski Robert
Gmitruczuk.

Obrona niepodległości wobec
sowietyzacji Polski po 1944 r.
była najważniejszym celem żołnierzy wyklętych - polskiego
podziemia
niepodległościowego. Do 1963
r., gdy zginął ostatni
z „wyklętych” Józef
Franczak
„Lalek”,
przez konspirację antykomunistyczną przewinęło się do 300 tys.
osób. W latach 19451956, z rąk polskich
i sowieckich komunistów zginęło ponad 8
tys. żołnierzy podziemia niepodległościowego, 5 tys. skazano na karę
śmierci. W obozach i więzieniach śmierć poniosło ponad 20
tys. "żołnierzy wyklętych". Tylko
nielicznym udało się przetrwać
stalinowski reżim.
Wieczorem ulicami miasta
przeszedł Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Red.
Foto: LUW

Zamość w hołdzie niezłomnym
Obchody rozpoczęły się o godz. 15.30
Mszą Świętą w intencji Ojczyzny i Żołnierzy
Wyklętych koncelebrowaną przez Ojców
Franciszkanów w Kościele pw. Zwiastowania
NMP w Zamościu. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości patriotycznych przeszli w pochodzie, na czele z pocztami sztandarowymi,
kompanią honorową WP ulicami miasta Zamościa na ul. Kolegiacką pod tablicę upamiętniającą byłą katownię gestapo i UB w Zamościu (Kamienica Czerskich), gdzie przetrzymywani i torturowani byli żołnierze AK, BCh, WiN
– Żołnierze Wyklęci.
Przedstawiciele delegacji złożyli pod tablicą wieńce i wiązanki.
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Harmonogram
szkoleń

Kwiecień 2022
04.04.2022 - Uprawnienia organizacji związkowych w placówkach oświatowych (B.Kozyrski)
08.04.2022 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (D.Paul)
22.04.2022 - Struktura organizacyjna związku oraz kompetencje władzy wykonawczej w organizacjach zakładowych i międzyzakładowych (P.Gardynik)
25.04.2022 - Spory Zbiorowe (G.Trejgel)

Maj 2022
09.05.2022 - Uprawnienia Związku Zawodowego w zakresie BHP (G.Trejgel)
12.05.2022 - Ruch kadrowy w placówkach oświatowych (B.Kozyrski)
20.05.2022 - Struktura organizacyjna związku oraz kompetencje władzy wykonawczej w organizacjach zakładowych i międzyzakładowych (P.Gardynik)
26.05.2022 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (D.Paul)

Czerwiec 2022
06.06.2022 - Spory Zbiorowe (G.Trejgel)
10.06.2022 - Struktura organizacyjna związku oraz kompetencje władzy wykonawczej w organizacjach zakładowych i międzyzakładowych (P.Gardynik)
27.06.2022 - Liczebność organizacji związkowej i jej weryfikacja (B.Kozyrski)
30.06.2022 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (D.Paul)
Szczegółowe informacje i zgłoszenia: Tomasz Kupczyk, tel. 81 532 08 11 wew. 20
lub zbp.lublin@solidarnosc.org.pl
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Strzelecka impreza integracyjna!
W związku z bezpośrednim zagrożeniem pokoju w Polsce zapraszam dla wszystkich zainteresowanych strzelecką imprezą integracyjną, która odbędzie się np. w niedzielę, 9 kwietnia 2022 roku na terenie strzelnicy sportowej Stowarzyszenia Strzeleckiego „Sten” w Wąwolnicy k. Nałęczowa.
W programie imprezy: zapoznanie z bronią palną, zasady i budowa broni palnej, trening strzelecki, dla chętnych zajęcia z samoobrony oraz nauka panowania nad emocjami w sytuacjach krytycznych. Na zakończenie poczęstunek!
Istnieje możliwość strzelania z broni palnej: AK 47 „Kałasznikow”, SWD „Tokariew”, „Beryl”,
„Rak”, „Skorpion”, SigSauer, „TT-Katyniak”, „Yerycho”, strzelba gładko lufowa „Mosberg”, sztucer
myśliwski oraz strzelanie ze sportowego łuku.
Do ciekawostek historycznych należą w pełni sprawne: STEN, Pepesza i CKM „Maxim”, karabin maszynowy Diegtiariewa i MG42.
Zapraszam serdecznie
Termin zależy od pogody oraz od liczby zainteresowanych uczestnictwem w imprezie.
Szczegółowe informacje:
Romuald Talarek
Przewodniczący Komisji Podzakładowej
NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej przy WER Lublin

Pomoc dla Ukrainy!
Koleżanki i Koledzy!
krótko i na temat - chcemy wesprzeć Ukraińców broniących swojej ojczyzny i dlatego zbieramy środki potrzebne na zakup żywności oraz
środków opatrunkowych dla walczących.
Pieniądze można wpłacać na konto
Regionu z dopiskiem „Pomoc Ukrainie”.
Nr konta: 06 1020 3150 0000 3702 0003 2227.
Każda kwota się liczy!

Serdeczne wyrazy żalu i współczucia

Kol. Marii Jolancie Ochman

Przewodniczącej Sekretariatu Ochrony Zdrowia
NSZZ „Solidarność”
z powodu śmierci

MAMY
składa
Rada Sekcji Ochrony Zdrowia
Regionu Środkowo-Wschodniego
NSZZ „Solidarność”
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