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Uroczystości rozpoczęły się  

w sobotę, kiedy to w strugach 

deszczu, zebrani uczestniczyli we 

Mszy św. na Wałach Jasnogór-

skich. Następnie pielgrzymi całą 

noc trwali na modlitwie, między 

innymi podczas Apelu Jasnogór-

skiego, wspólnej Drogi Krzyżowej, 

Mszy św. o północy i czuwania 

przed obrazem Matki Bożej.  

Centralnym punktem piel-

grzymki była tradycyjnie niedziel-

na Msza św. na wałach, która 

zgromadziła około 25 tys. piel-

grzymów. Przewodniczył jej me-

tropolita wrocławski abp Józef 

Kupny, krajowy duszpasterz ludzi 

pracy. Uczestników pielgrzymki 

powitał przeor Jasnej Góry  

o. Marian Waligóra. – Jesteście 

ludźmi często ciężkiej pracy, ale 

swój wysiłek odnosicie do Boga, 

pamiętacie, że praca jest drogą 

korzystania z tych darów, jakie 

dał nam sam Stwórca. Od was 

uczymy się tej pięknej postawy 

czynienia sobie ziemi poddaną, 

ale z szacunkiem dla darów Nie-

ba – powiedział. 

Homilię wygłosił biskup po-

mocniczy diecezji radomskiej 

34. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę 

Miłosierdzie przychodzi przez Maryję 

Piotr Turzyński, który mówił, że 

każdy człowiek tęskni za solidar-

nością. – Jest to tęsknota wpisa-

na w ludzkie serce, stworzone na 

obraz i podobieństwo Boga, który 

jest wspólnotą. Tęsknota za soli-

darnością, widzianą w innych lu-

dziach to tęsknota za bliskością, 

zrozumieniem, wspólnotą – po-

wiedział biskup. 

Przed eucharystią do zebra-

nych zwrócił się przewodniczący 

Komisji Krajowej NSZZ 

„Solidarność” Piotr Duda, który 

mówił m.in. o konieczności ogra-

niczenia handlu w niedzielę. Pod-

kreślił, że dla związkowców  

i wszystkich chrześcijan ten dzień 

stanowi niezwykłą wartość. – 

Niestety, dzisiaj wielu członków 

naszego związku, ale także wielu 

pracowników chciałoby być z na-

mi tutaj, na tej pielgrzymce, ale 

muszą być w pracy, tylko dlate-

go, że przez ostatnie 27 lat trans-

formacji wszystkie wartości nam 

się wywróciły – podkreślił. 

Obiecał, że podczas przyszło-

rocznej pielgrzymki będziemy 

dziękować za wolne niedziele  

i przywrócenie niższego wieku 

emerytalnego – najważniejszych 

kwestii, o jakie w tej chwili walczy 

NSZZ „Solidarność”. 

Tysiące pielgrzymów modliło się w miniony weekend  

(17-18.09.2016 r.) u stóp Jasnogórskiej Matki. Wokół często-

chowskiego szczytu zgromadziła ich 34. Ogólnopolska Piel-

grzymka Ludzi Pracy, zapoczątkowana w 1983 r. przez bł. 

ks. Jerzego Popiełuszkę. 
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Odpowiedzialni za przygoto-

wanie tegorocznej pielgrzymki 

związkowcy z Regionu Ziemi Ra-

domskiej przypomnieli o wyda-

rzeniach sprzed 40 lat w ich mie-

ście. Przed Mszą św. odbył się 

koncert poświęcony pamięci ks. 

Romana Kotlarza, podczas które-

go wystąpili: Jerzy Zelnik i Robert 

Grudzień. 

Na Jasnej Górze obecni byli 

także związkowcy z Regionu 

Środkowo-Wschodniego NSZZ 

„Solidarność”, z przewodniczą-

cym Marianem Królem na czele. 

Agnieszka Kosierb 
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Ponad 400 osób uczestniczyło  

w pierwszej edycji „Mili Pamięci 

Ofiar Komunizmu”. Przypadający  

w 77. rocznicę sowieckiej agresji na 

Polskę bieg jest częścią Biegowej 

Triady Pamięci. Będzie ona przypo-

minać mieszkańcom naszego re-

gionu rocznicę odrodzenia Państwa 

Polskiego po 123 latach zaborów – 

„Nocna Mila Niepodległości” 11  

listopada oraz strajki na Lubelsz-

czyźnie – Bieg Solidarności 

„Lubelski Lipiec 1980” w czerwcu. Organizatorem tej 

międzypokoleniowej imprezy jest Fundacja „Ruchu 

Solidarności Rodzin” i Kuratorium Oświaty w Lubli-

nie, przy wsparciu Regionu Środkowo-Wschodniego 

NSZZ „Solidarność”.  

Impreza rozpoczęła się od zapalenia zniczy 

przed Światłem Pamięci Ofiar Komunizmu, przed 

budynkiem Zarządu Regionu Środkowo-

Wschodniego NSZZ „Solidarność”.  

Mila Pamięci 

Ofiar  

Komunizmu 

Następnie już w Parku Ludowym uczestnicy 

odśpiewali hymn państwowy. Do zgromadzonych 

gości przemówiła m.in. Teresa Misiuk, Lubelski 

Kurator Oświaty, która wskazała, że pamięć  

o ważnych wydarzeniach w historii Polski i świata 

można budować w oparciu oaktywność sportową. 

Uczestnicy „Mili Pamięci” uczcili minutą ciszy 

ofiary komunizmu.  

Przed startem biegów przeprowadzona została 

profesjonalna rozgrzewka dla wszystkich zawodni-

ków. Następnie dystans jednej mili tj. 1609 metrów 

pokonali uczniowie, rodzice i nauczyciele ze szkół 

podstawowych klasy IV-VI, szkół gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych z terenu Lubelszczyzny. Nie 

zabrakło także uczestników z tzw. „dziką kartą” w 

patriotycznych koszulkach. Każdy zawodnik otrzy-

mał pamiątkowy dyplom ukończenia biegu, nato-

miast pierwsze trójki w poszczególnych kategoriach, 

medale i nagrody rzeczowe.  

Warto odnotować, że wśród uczniów klas IV 

szkół podstawowych zwyciężyli Aleksandra Lesz-

czyńska i Krzysztof Młynarski. Natomiast w kategorii 

szkół gimnazjalnych pierwsze trzy miejsca zajęli 

Natalia Zych, Maja Oleszczuk i Natalia Wołoszyn 

oraz Dariusz Listopad, Michał Zalewski i Krzysztof 

Kociszewski. Najliczniejsze reprezentacje startujące 

w biegu, złożone z uczniów, nauczycieli i rodziców 

ze Szkoły Podstawowej nr 24, Gimnazjum nr 18 

oraz Zespołu Szkół nr 1 otrzymały pamiątkowe pu-

chary. 

Całość wyników biegu jest dostępna pod adre-

sem internetowym www.live.ultimasport.pl/515.  

Marcin Paluch 
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W bieżącym roku minęła 35. 

rocznica powstania Regionalnej Sek-

cji Nauki Regionu Środkowo-

Wschodniego NSZZ „Solidarność”.  

Z tej okazji na Uniwersytecie Marii 

Curie-Skłodowskiej spotkali się jej 

założyciele na nadzwyczajnym ze-

braniu Rady RSN, które prowadził 

przewodniczący, dr Józef Kaczor.     

14 października 1980 r. przedsta-

wiciele 5 lubelskich uczelni powołali 

do życia Komisję Porozumiewawczą 

Lubelskiego Ośrodka Naukowego 

(KPLON).  

Utworzenie Regio-

nalnej Sekcji Nauki 

NSZZ „Solidarność” 

dało nadzieję na polep-

szenie losu ówczesnym 

pracownikom nauko-

wym. Od początku dzia-

łalności próbowała in-

formować i kształcić 

ludzi z „Solidarności”, 

wykraczając poza cen-

zurę. Komisja stanowiła 

przede wszystkim forum 

wymiany doświadczeń 

między komisjami za-

kładowymi lubelskich 

uczelni i placówek nau-

kowych, a także koordynowała 

wspólne przedsięwzięcia. Ponadto 

przekazywała informacje o pracach 

Ogólnopolskiej Komisji Porozumie-

wawczej Nauki (OKPN). Przewodni-

czącym Komisji był w tym czasie 

Wiesław Krajka z Instytutu Filologii 

Angielskiej UMCS.  

Na zebraniach dyskutowano o pro-

gramie ideowym „Solidarności”, statu-

cie uczelni wyższej, koncepcjach fi-

nansowania nauki, polityce płacowej 

państwa i problemach ochrony środo-

wiska. Zapoczątkowany został proces 

integracji środowiska akademickiego  

i wspólnej refleksji nad potrzebami 

szkolnictwa wyższego.  

Największym wydarzeniem tego 

okresu był udział w ceremonii wrę-

czenia doktoratu honoris causa KUL 

Czesławowi Miłoszowi oraz spotka-

nie z Lechem Wałęsą na terenie 

KUL i UMCS (czerwiec 1981). 

W stanie wojennym i później 

członkowie OKPN NSZZ 

„Solidarność” nie zaprzestali swojej 

działalności organizując tajne spo-

tkania, sympozja, działając w tzw. 

Społecznej Komisji Nauki i Towarzy-

stwie Kursów Naukowych. Członko-

wie NSZZ „Solidarność” uczelni Lu-

blina reaktywowali, 27 czerwca 1983 

roku, działalność Koła Pracowników 

Nauki O/A PTTK. Dawało ono możli-

wość oficjalnego działania, gdyż 

PTTK nie zdelegalizowano w stanie 

wojennym. Organizowano tzw. wie-

czory klubowe, gdzie występowali, 

podczas bojkotu TV, sławni artyści  

i ludzie kultury. Były też seanse fil-

mowe „półkowników”. Częste były 

legalne wyjazdy na nielegalne impre-

zy do Warszawy (grób ks. Jerzego 

Popiełuszki), do Krakowa, do Wro-

cławia, Gdańska i Gdyni.  

KPN O/A PTTK przetrwało do 

dziś i kontynuuje zainicjowane jesz-

cze w stanie wojennym patriotyczne 

rajdy Szlakiem I Brygady Legionów, 

a od 1995 r. Rajd Szlakiem 27 Dywi-

zji Wołyńskiej AK. Prezesem jest dr 

Ryszard Grzywna (AM). 

Podczas pielgrzymki Jana Pawła 

II do Lublina w 1987 r.  w imieniu 

podziemnego środowiska naukowe-

go „Solidarności” dary ołtarza złożyli 

rektor UMCS prof. Tadeusz Baszyń-

ski i dr Sławomir Janicki z Politechni-

ki Lubelskiej. 

Po relegalizacji NSZZ 

„Solidarność” w 1989 roku do Ko-

misji Porozumiewawczej Lubel-

skiego Ośrodka Naukowego dołą-

czyli przedstawiciele Instytutu 

Agrofizyki PAN, Instytutu Medycy-

ny Wsi oraz Instytutów Puławskie-

go Ośrodka Naukowego. Przewod-

niczącym KPLON od 1992 roku był 

Józef Kaczor (UMCS). Komisja 

była ośrodkiem opiniotwórczym  

i intelektualnym dla Regionu. Kon-

tynuowała rozpoczętą w stanie 

wojennym organizację 

wakacji dla dzieci 

„Uczelniane wakacje  

z Bogiem”, Wakacje 

Rodzinne „S” i zimowi-

ska, współorganizowa-

ła liczne pielgrzymki  

i wycieczki. 

Nasi członkowie zawsze 

aktywnie uczestniczyli  

w życiu związkowym, 

społecznym i politycz-

nym naszego kraju.  

19 maja 2000 r. Komisja 

Porozumiewawcza Lu-

belskiego Ośrodka Nau-

kowego NSZZ „S” prze-

kształciła się w Regio-

nalną Sekcję Nauki Regionu Środko-

wo-Wschodniego. Przewodniczącym 

sekcji do chwili obecnej jest Józef 

Kaczor. Wielkim sukcesem Regio-

nalnej Sekcji Nauki była organizacja 

w 2000 r. sympozjum naukowego 

„Przed Sierpniem był Lipiec”,  

z okazji 20-lecia NSZZ „S”. Po raz 

pierwszy po 20 latach spotkało się 

tak wielu działaczy i wyraziło chęć 

dalszej współpracy.  

W dowód uznania, za całokształt 

pracy, z okazji 25-lecia NSZZ 

„Solidarność”, Zarząd Regionu Środ-

kowo-Wschodniego odznaczył Komi-

sje Zakładowe NSZZ „S” uczelni Lu-

blina specjalnymi ryngrafami.   

Do dziś nasza praca koncentruje 

się wokół sytuacji w szkolnictwie 

wyższym i nauce oraz aktywnie 

uczestniczymy we wszystkich przed-

sięwzięciach związkowych. 

Barbara Maniak 

35 lat Regionalnej Sekcji Nauki  
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Premier Szydło zaprosiła 

wczoraj po godz. 15 przedstawi-

cielki „Solidarności” do Centrum 

Dialogu Społecznego. – Idziemy 

na te rozmowy z nadzie-

ją, że to będzie początek 

dobrej zmiany w służbie 

zdrowia – powiedziała 

przed rozmowami Maria 

Ochman, przewodnicząca 

Krajowego Sekretariatu 

Ochrony Zdrowia NSZZ 

„S”. 

Spotkanie miało rozła-

dować napięcie i być 

wstępem do przemyśla-

nych i kompleksowych 

zmian, które przywrócą 

zaufanie pacjentów do 

służby zdrowia. 

Maria Ochman przy oka-

zji powiedziała, że minister 

zdrowia Konstanty Radziwiłł stracił 

ich zaufanie, dlatego zwróciły się 

do premier Szydło, która jest dla 

nich „osobą godną zaufania”.  

– To było dobre i rzeczowe 

spotkanie. Ustaliliśmy harmono-

gram spotkań, czekamy na opinię 

„Solidarności” w sprawie projek-

tów i sformułowanie na piśmie 

oczekiwań – powiedziała premier 

Beata Szydło po dwugodzinnym 

spotkaniu z pielęgniarkami i do-

dała, że podczas rozmów ustalo-

ny został „tryb dalszego dialogu”. 

Szydło zobowiązała ministra 

Okupacja Ministerstwa Zdrowia zakończona 

Protestujące pielęgniarki z NSZZ „S” spotkały się w Cen-

trum Dialogu Społecznego z premier Beatą Szydło, która 

przybyła na rozmowy wczoraj wieczorem (20.09.2016 r.), po 

posiedzeniu rządu. Protestujące opuściły Ministerstwo 

Zdrowia, kończąc okupację ministerialnych pomieszczeń. 

zdrowia do „konkretnych działań 

w konkretnym czasie”.  

– Minister bardzo wnikliwie 

odnotował postulaty. Po latach 

zaniedbań, ponieważ ostatnie 

osiem lat było zmarnowane, sys-

tem musi być naprawiony, a to 

trudne wyzwanie – tłumaczyła 

premier.  

– Najważniejsze jest to, aby 

był prowadzony dialog – powie-

działa premier Szydło po spotka-

niu z członkiniami naszego 

związku. 

Przypomnijmy, że związkowcy 

z Krajowego Sekretariatu Ochro-

ny Zdrowia NSZZ „Solidarność” 

okupowali budynek Ministerstwa 

Zdrowia po posiedzeniu Zespołu 

Trójstronnego ds. Ochrony Zdro-

wia. Po fiasku negocjacji zapo-

wiedzieli, że nie opuszczą gma-

chu resortu, jeżeli nie dojdzie do 

spotkania z premier Beatą Szy-

dło. 

Domagali się realizacji po-

stulatów strajkujących, między 

innymi: podwyżki wynagrodzeń 

dla wszystkich grup zawodo-

wych zatrudnionych w placów-

kach ochrony zdrowia, radykal-

nego przyspieszenia prac nad 

Ustawą o minimalnym wynagro-

dzeniu w Ochronie Zdrowia, 

przygotowania i ustalenia usta-

wy o sieci szpitali, zwiększenia 

finansowania Państwowego Ra-

townictwa Medycznego, utrzy-

mania dotychczasowych zadań 

Państwowej Inspekcji Sanitar-

nej. 

 

www.solidarnosc.org.pl 

foto: Kancelaria Premiera - 

Youtube.com 


