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„Wolność jest człowiekowi dana, ale i zadana”. 

            św. Jan Paweł II  

3 Maja w 100-lecie  

Niepodległej  

Od  złożenia kwiatów pod po-

mnikiem - drugiej na świecie 

Konstytucji 3 Maja - na placu Li-

tewskim rozpoczęły się obchody 

Narodowego Święta Trzeciego 

Maja w Lublinie. 

W trzeciomajowych uroczysto-

ściach uczestniczyli m.in. woje-

woda lubelski Przemysław Czar-

nek, posłowie Lech Sprawka, 

Sylwester Tułajew, Jan Łopata, 

prezydent Lublina Krzysztof Żuk, 

marszałek województwa Sławo-

mir Sosnowski, przewodniczący 

lubelskiej „Solidarności” Marian 

Król oraz przewodnicząca Regio-

nalnej Sekcji Oświaty i Wychowa-

nia NSZZ „Solidarność” Wiesła-

wa Stec. 

 Mszę św. poprzedziła uroczy-

sta sesja lubelskiej Rady Miasta, 

podczas której wojewoda lubelski 

odczytał Odezwę Komitetu Hono-

rowego Obchodów Święta Kon-

stytucji 3 Maja, a dr Robert Dere-

wenda z Katolickiego Uniwersy-

tetu Lubelskiego Jana Pawła II 

wygłosił okolicznościowy referat. 

W archikatedrze lubelskiej 

sprawowana była Eucharystia, 

której przewodniczył i homilię 

wygłosił bp Józef Wróbel.  

- Maryja uczy swoje dzieci 

wolności w głębi serca, we-

wnętrznej wolności jako począt-

ku każdej wolności. Bo wolność 

wewnętrzna serca to wolność, 

która pozwala przezwyciężyć  

i przekroczyć granice egoizmu, 

myślenia tylko o sobie, o swoich 

sprawach i wyjścia na przedpole 

myślenia o Ojczyźnie, myślenia 

o innych – mówił duchowny. 

Po Mszy św. uczestnicy prze-

szli na plac Zamkowy, gdzie zło-

żono meldunek od dowódcy uro-

czystości i przywitano kompanie 

honorowe. Został odegrany i do-

śpiewany hymn państwowy  

i podniesiono flagę narodową na 

maszt. Orkiestra wojskowa wy-

konała także pieśń „Witaj, majo-

wa jutrzenko”. 

Przedstawiciel rządu w woje-

wództwie lubelskim podkreślił 

doniosłe znaczenie uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja.  – Konstytu-

cja była zrywem niepodległościo-

wym i była nacelowana na wiel-

ką modernizację kraju, na takie 

zmiany systemu prawnego, in-

stytucji państwowych, które spo-

wodowałyby, że Polska ruszy  

z miejsca i będzie w stanie wy-

konywać swoje zadania.  
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W kolejnej części uroczystości 

odczytano apel pamięci a wojsko 

oddało salwę honorową. Był rów-

nież występ Orkiestry Wojskowej 

w Lublinie oraz defilada kompanii 

honorowych, jazdy w mundurach 

historycznych oraz pojazdów hi-

storycznych. 

Po oficjalnych uroczystościach 

spod Zamku Lubelskiego wyru-

szył taneczny korowód, po któ-

rym odbył się festyn trzeciomajo-

wy.  

 

Tomasz Kupczyk 
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Zgodnie z normą wzorcową powinniśmy używać 

form: przekonujący i przekonywający (ta druga 

pojawia się zdecydowanie rzadziej). Można jednak 

zauważyć, że w codziennej komunikacji coraz czę-

ściej słyszymy (i widzimy w tekstach pisanych) 

słowo przekonywujący. Warto jednak pamiętać, że forma ta jest wg normy 

wzorcowej ciągle kwalifikowana jako niepoprawna. 

DYLEMATY JĘZYKOWE 

Przekonywujący czy przekonywający? 

Dzień Flagi  

Rzeczypospolitej Polskiej 

2 maja obchodzono Dzień 

Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.  

Tego dnia nastąpiło uroczyste 

podniesienie flagi Rzeczypospo-

litej Polskiej na maszt przed 

gmachem Lubelskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Lublinie, na 

Placu Litewskim oraz na balko-

nie lubelskiego Ratusza.   

W uroczystościach udział 

wzięli m.in. przedstawiciele 

władz parlamentarnych, samo-

rządowych oraz władze lubel-

skiej „Solidarności”. Podczas 

podniesienia flagi państwowej na 

maszt odśpiewano hymn pań-

stwowy. Nie zabrakło koncertu  

w wykonaniu orkiestry wojsko-

wej. 

Wojewoda lubelski Przemy-

sław Czarnek, w przemówieniu 

okolicznościowym nawiązał do 

historii flagi Rzeczypospolitej, 

podkreślając jej znaczenie 

i wyjątkowość. - Flaga to 

świętość – powiedział 

Czarnek. 

Wojewoda lubelski rozda-

wał także mieszkańcom 

Lublina flagi państwowe. 

Dzień Flagi RP ustano-

wiono w 2004 roku. Histo-

rycznie polskie barwy na-

rodowe wywodzą się  

z barw herbu Królestwa 

Polskiego i herbu Wielkie-

go Księstwa Litewskiego. 

W symbolice polskiej flagi 

biel pochodzi od bieli orła, 

będącego godłem Polski  

i bieli Pogoni - rycerza galopują-

cego na koniu - godła Litwy. Oba 

godła znajdują się na czerwo-

nych tłach tarcz herbowych. Na 

naszej fladze biel znalazła się  

u góry, ponieważ w polskiej he-

raldyce ważniejszy jest kolor go-

dła niż tła. 

2 maja obchodzony jest też 

Dzień Polonii i Polaków za Gra-

nicą. Jest to święto ustanowione 

w 2002 r. przez Senat  

w uznaniu wkładu Polonii w od-

zyskiwanie przez Polskę niepod-

ległości. 

 

Tomasz Kupczyk 
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W Lublinie od 8 lat można za-

uważyć „modę” na zdrowy styl 

życia. Organizatorzy Rodzinnego 

Rowerowego Rajdu mają w tym 

swój udział. Co roku w trzecią 

niedzielę maja o godz.12:00 

zbieramy się na placu Łokietka 

aby wspólnie spędzić czas na 

dwóch kółkach.   

Rowerem w Niepodległość. 

Pod takim hasłem wyruszymy  

w trzy trasy tegorocznego rajdu. 

Grono tych, którzy zamieniają 

samochód na rower i przekonują 

się, że na miejskich dystansach 

zamiast czterech kół wystarczą 

dwa, stale się powiększa  

w Lublinie. 

Zbliżający się rajd to nie wy-

ścig kolarski. Nie jest tajemnicą, 

że podczas aktywności fizycznej 

nasz organizm wytwarza endorfi-

ny, które odpowiadają za uczucie 

spełnienia i szczęścia. Taka na-

groda za podjęty wysiłek czeka 

na każdego uczestnika. Kilka ki-

lometrów przejechanych spokoj-

nym tempem z nami, zagwaran-

tuje lepsze samopoczucie.  

Zapraszamy do peletonu całe 

rodziny. Nie stawiamy limitu wie-

kowego. Jazda na rowerze obni-

ża także poziom stresu i popra-

wia koncentrację. Nie wierzysz? 

Przyjedź, w niedzielę 20 maja,  

o godz. 12:00 na zbiórkę, a po 

pokonaniu wybranej trasy o dłu-

gości 9; 19 lub 29 km  porównaj 

swój nastrój kiedy już dotrzesz 

na Ośrodek MOSiR „Słoneczny 

Wrotków”. O godz. 13:00 startu-

jemy z festynem rodzinnym. Po-

częstunek i gorąca scena będą 

na was czekać. Zapewniamy 

moc atrakcji, wrażeń, a także 

rozgrzane grille, aby można było 

poddymić własne produkty z ple-

caka rowerzysty. 

Organizator:  

Fundacja „Ruchu Solidarności 

Rodzin”, NSZZ „Solidarność”, 

Klub Rowerowy „Maksimum”  

i MOSiR Lublin. 
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Miesięcznica za Polskę 

Tradycyjnie 19 kwietnia br.,  

w Kościele Rektoralnym pw. św. 

Piotra Apostoła w Lublinie, spra-

wowana była Msza św. za Ojczy-

znę. Eucharystii przewodniczył  

i homilię wygłosił ks. Stanisław 

Góra. 

Region Środkowo-Wschodni 

NSZZ „Solidarność” reprezento-

wał zastępca przewodniczącego 

Marek Wątorski 

wraz z pocztem 

sztandarowym. 

W wygłoszonym 

kazaniu kapłan 

podkreślił, że 

Bóg dał naszej 

Ojczyźnie wybit-

ne jednostki, 

które poprowa-

dziły nasz naród 

ku niepodległo-

ści. Piłsudski 

walczył zbrojnie, 

Dmowski wyko-

rzystał zdolno-

ści dyploma-

tycznie, a Pade-

rewski „wygrał 

Polskę na forte-

pianie”.  

Wolność nie jest nam jedynie 

dana, ale też zadana. Ważna 

jest wolność wewnętrzna każde-

go człowieka. Byt państwowy 

zależy przede wszystkim od 

zdrowej tkanki społecznej i do-

brej moralności.  

Duchowny podkreślił również 

istotę bezkompromisowej obrony 

życia każdego człowieka od po-

częcia do naturalnej śmierci. 

Nienarodzony jest miarą demo-

kracji. Jeżeli demokracja jest dla 

wszystkich, to tak samo dla 

wszystkich będących w łonie 

matki, ponieważ też są ludźmi. 

Należy promować cywilizację 

życia. Największymi patriotami 

naszych czasów, walczącymi  

o prawo do życia, byli św. Jan 

Paweł II, Sługa Boży kard. Ste-

fan Wyszyński, bł. ks. Jerzy Po-

piełuszko i św. Matka Teresa  

z Kalkuty, dlatego do tych posta-

ci trzeba się upodabniać. Polska 

jest jedynym narodem w Euro-

pie, który stara się chronić życie. 

Człowiek, który ma serce piękne 

i jest uczciwy intelektualnie, wie, 

że abortowanie nie jest drogą do 

sukcesu. 

Po Mszy św. wierni odśpie-

wali pieśń Boże coś Polskę  

i ucałowali relikwie bł. Jerzego 

Popiełuszki. Uczestnicy udali się 

również na wspólne spotkanie 

wielkanocne.  

Zamordowanego 19 paź-

dziernika 1984 r., ks. Jerzego 

Popiełuszko w 2010 r. ogłoszo-

no błogosławionym, a dekretem 

Stolicy Apostolskiej z 2014 r., został 

Patronem NSZZ „Solidarność”. Za-

praszamy na kolejną Mszę 19 

maja. 

 

Tomasz Kupczyk 
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Kartka  

z kalendarza 

 

 4 maja 1998 r. w gdańskiej siedzibie NSZZ 

„Solidarność” odbyło się spotkanie prezy-

dium KK i pracowników „S” z pułkownikiem 

Ryszardem Kuklińskim. 27 kwietnia 1998 r. 

po 17 latach od opuszczenia Polski pułkow-

nik na zaproszenie rządu przyjechał do kra-

ju. Odwiedził Kraków, którego został hono-

rowym obywatelem, Zakopane, Katowice, 

Gdańsk i Gdynię. 

 

 7 maja 1977 r. został zamordowany Stani-

sław Pyjas, związany z opozycją student 

filologii i filozofii Uniwersytetu Jagiellońskie-

go. 

40. rocznica powstania  
Wolnych Związków Zawodowych 

Wybrzeża 

 
 

 29 kwietnia 2018 r. minęło 40 lat od ogłoszenia 

w Gdańsku Deklaracji Założycielskiej Wolnych 

Związków Zawodowych. Dały one początek ruchowi 

robotniczemu, który zainicjował strajk w Stoczni 

Gdańskiej 1980 r. W skład Komitetu Założycielskie-

go WZZ Wybrzeża weszli Andrzej Gwiazda, Krzysz-

tof Wyszkowski i Antoni Sokołowski, z czasem jego 

grono się zwiększało. Impulsem do powstania WZW 

było założenie w III 1978 komitetu założycielskiego 

WZZ na Górnym Śląsku. 

Wolne Związki Zawodowe działały niezależnie od 

państwa, stawały w obronie praw robotniczych i oby-

watelskich, celem działalności było odzyskanie pra-

wa do demokratycznego kierowania przez społe-

czeństwo państwem. WZZ wydawał biuletyn 

„Robotnik Wybrzeża”. Osoby należące do WZZ two-

rzyły potem NSZZ „Solidarność”. 

Andrzej Gwiazda, jeden z założycieli WZW. Fot. Wikipedia 

Upamiętnić Romana Dmowskiego  
 

26 kwietnia br. w Trybunale Koronnym podpi-

sano Akt Założycielski Społecznego Komitetu 

Fundacji Pomnika Romana Dmowskiego w Lubli-

nie.  

 W skład Komitetu weszło kilkadziesiąt osób,  

w tym szef lubelskiej „Solidarności” Marian Król, 

który został przewodniczącym powołanego gre-

mium. Pomnik ma być wyrazem wdzięczności  za 

pracę i walkę Romana Dmowskiego, wielkiego 

męża stanu i głównego stratega w dziele odbudo-

wania niepodległego Państwa Polskiego.  

Jak wskazał przewodniczący Komitetu Marian 

Król, dyplomacja miała duży wpływ na ostateczny 

kształt powojennych granic. W tym aspekcie 

współzałożyciel Narodowej Demokracji miał wybit-

ne osiągnięcia, ale wciąż mało o tym się pamięta. 

- Osoba Romana Dmowskiego jako męża sta-

nu jest niedoceniana, wszystkie wojny rozgrywały 

się na froncie, ale jakość zawsze kończyła się 

przy stole – podkreślił Król. 

Najprawdopodobniej monument będzie umiej-

scowiony obok klasztoru Braci Mniejszych Kapu-

cynów na Krakowskim Przedmieściu, a jego od-

słonięcie planowane jest w czerwcu 1919 r.,  

w 100. rocznicę podpisania traktatu wersalskiego. 
 

Tomasz Kupczyk 

Przewodniczący Komitetu Marian Król 
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Z życia Komisji Krajowej 

 Cytat tygodnia… 

 

„Niech ten rok, rok stulecia odzyskania niepodległości przez Pol-

skę, będzie dla nas i dla następnego pokolenia rokiem konstytucyj-

nego przełomu. Niech żyje Polska! Niech żyje wolna, suwerenna, 

niepodległa, Rzeczpospolita!” 

            Prezydent RP Andrzej Duda 

W 2017 roku w wyniku wypad-

ków przy pracy śmierć poniosły 

263 osoby, a ponad 900 doznało 

trwałego uszczerbku na zdrowiu – 

wynika z danych Państwowej In-

spekcji Pracy.  

W ubiegłym roku inspektorzy 

pracy zbadali 2735 wypadków przy 

pracy. Jak informuje Jakub Choj-

nicki, dyrektor Departamentu Nad-

zoru i Kontroli w Głównym Inspek-

toracie Pracy, to więcej niż w po-

przednich latach. W 2016 roku do 

PIP zgłoszone zostały 2664 wy-

padki, natomiast rok wcześniej – 

2543. Chociaż w zeszłym roku do-

szło do większej liczby wypadków 

przy pracy, to zginęło w nich mniej 

osób, niż w ciągu dwóch poprzed-

nich lat. Jest to niestety jedyna do-

bra wiadomość. Przybywa bowiem 

wypadków, w wyniku których pra-

cownicy doznają ciężkich obrażeń 

ciała. W 2016 roku doszło do 276 

wypadków śmiertelnych, a ciężkich 

obrażeń doznało 825 osób. Z kolei 

w 2015 w wyniku wypadków przy 

pracy zginęło 325 pracowników, 

natomiast ciężkiego uszkodzenia 

ciała doznało 791 osób. 

W ub.r. najwięcej wypadków 

śmiertelnych (58) wydarzyło się  

w budownictwie, w transporcie  

i gospodarce magazynowej (56) 

oraz w przetwórstwie przemysło-

wym (43). Do największej liczby 

wypadków, w wyniku których pra-

cownicy doznali ciężkiego 

uszczerbku na zdrowiu, doszło  

w przetwórstwie przemysłowym (349). 

Za większość wypadków przy 

pracy winę ponoszą pracodawcy. 

Uchybienia z ich strony dotyczą 

m.in. nieprzestrzegania przepisów 

BHP, złej organizacji pracy lub 

braku odpowiedniego nadzoru 

nad pracownikami wykonującymi 

prace niebezpieczne. Nierzadko 

zdarza się tak, że pracownicy nie 

otrzymują niezbędnych środków 

ochrony indywidualnej, albo nie 

zostali przeszkoleni przed podję-

ciem niebezpiecznej pracy. 

28 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków  

przy Pracy i Chorób Zawodowych 
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Delegatura CBA w Poznaniu, 

na podstawie zgromadzonych 

materiałów własnych, prowadzi 

śledztwo w sprawie przekrocze-

nia uprawnień i niedopełnienia 

obowiązków służbowych przez 

dyrektora i pracowników Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji w Kło-

dawie, oraz działania na szkodę 

interesu publicznego i prywatne-

go. Śledztwo nadzorem objęła 

Prokuratura Okręgowa w Koni-

nie. 

Ustalenia CBA wskazują, że 

dyrektor Zakładu Wodociągów  

i Kanalizacji w Kłodawie brał dla 

siebie pieniądze za wykonanie 

przyłączy wodno-kanalizacyjnych 

do domów prywatnych. W toku 

śledztwa ustalono do tej pory 

blisko 70 osób pokrzywdzo-

nych,  od których żądał od 1000 

do ponad 10 000 zł, za wykona-

nie przyłączy do ich posesji. Re-

alizujący sprawę agenci CBA  

z Poznania zatrzymali  dyrektora 

oraz dwóch pracowników Zakła-

du Kanalizacji i Wodociągów  

w Kłodawie. Zatrzymani usłyszeli 

zarzuty w prokuraturze  

w Koninie. 
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