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Oświadczenie
W związku z informacją jaka pojawiła się na stronach katalogowych Instytutu Pamięci Narodowej –
Oddział w Lublinie sugerującą tajną współpracę w czasach PRL przewodniczącego Międzyzakładowej
Organizacji Związkowej w ZA Puławy kolegi Andrzeja Jacyny z Wojskową Służbą Wewnętrzną, informujemy, że Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” w Lublinie podejmie działania, które będą zmierzały do gruntownego zbadania tej sprawy. W tym celu zamierzamy zwrócić się do
IPN – Oddział w Lublinie z prośbą o udostępnienie nam pełnych zapisów ewidencyjnych i dokumentów
archiwalnych dot. sugerowanej przez IPN współpracy Andrzeja Jacyny z organami WSW. W razie potrzeby o pomoc w ocenie tych dokumentów zwrócimy się do ekspertów. Dopiero wówczas możliwe
będą w tej sprawie dalsze działania jakie podejmie Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ
„Solidarność”.
Pragniemy również poinformować, że Pan Andrzej Jacyna stanowczo zaprzeczył, jakoby w czasach PRL współpracował z organami Wojskowej Służby Wewnętrznej i zamierza on zwrócić się w tej
sprawie z wnioskiem o tzw. autolustrację, której wyniki przedłoży Zarządowi Regionu.
O ostatecznym rezultacie wyjaśnienia tej sprawy będziemy informowali opinie publiczną.

Przewodniczący
Regionu Środkowo-Wschodniego
NSZZ „Solidarność”

Serdeczne wyrazy żalu
i wspóczucia

Markowi Wątorskiemu

Z żalem pożegnaliśmy

Śp. Stanisława Czaplę

z powodu śmierci

RODZINIE ZMARŁEGO

BRATA

wyrazy żalu i współczucia

składa

składają

Zarząd Regionu
Środkowo-Wschodniego
NSZZ „Solidarność”

Związkowcy z NSZZ „Solidarność”
Regionu Środkowo-Wschodniego
Oddział Zamość

Głos związkowca 9-10/2017

str. 1

Lubelska
„Solidarność”
w Hucie Pieniackiej
Delegacja NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego wzięła
udział w uroczystościach upamiętniających 73. rocznicę zagłady mieszkań-

ców polskiej wsi - Huty Pieniackiej.

W tegorocznej pielgrzymce do
miejsca martyrologii narodu Polskiego wzięła udział pięćdziesięcioosobowa grupa, w skład której
weszli m.in., członkowie NSZZ
„Solidarność” z Lublina wspólnie
wyruszyli wraz z przewodniczącym
Regionu
ŚrodkowoWschodniego – Marianem Królem, rodziny pomordowanych,
represjonowani w stanie wojennym, samorządowcy, działacze
społeczni, wykładowcy i młodzież
szkolna.
Uczczenie pamięci w tym roku, miało szczególne znaczenie
ze względu na zdewastowanie
w styczniu pomnika przez nieznanych sprawców. Podczas nabożeństwa ekumenicznego poświęcono krzyż odnowiony przez stronę ukraińską.
Biorąca udział w uroczystościach posłanka PiS Małgorzata
Gosiewska przypomniała, że
zadaniem naszego i kolejnego
pokolenia jest niedopuszczenie
do powtórnej tragedii. – „To
miejsce stało się dla Polaków
miejscem bólu i niewyobrażalnej tragedii. Tragedii, która już
nigdy powtórzyć się nie może
i to jest zadanie dla nas” – powiedziała.
Powołując się na słowa Jana
Pawła II i Lecha Kaczyńskiego
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apelowała o przebaczenie i pojednanie, które powinno opierać
się na prawdzie. – „Prawdziwa
przyjaźń wymaga […], mówienia
całej prawdy, także tej najtrudniejszej i najboleśniejszej”- dodała.
Prezes Stowarzyszenia Huta
Pieniacka, Małgorzata Gośniowska-Kola, stwierdziła, że zniszczenie polskiego pomnika było
raną dla Polski, a jego odbudowa
nadzieją. – „Był to atak na krzyż,
czyli na znak prawdy. Ale jednak
znaleźli się ludzie, którzy przyczynili się do tego, że stoi dzisiaj
granitowy krzyż. Chcemy wiedzieć, komu możemy podzięko-

wać za to” - powiedziała. - Chociaż pamiętamy o zbrodniczych
aktach to powinniśmy mieć
świadomość, że jedziemy na
nabożeństwo
ekumeniczne,
trzeba modlić się o pojednanie,
ale powinno opierać się ono na
prawdzie” - powiedział prezes
Stowarzyszenia „Wspólne korzenie” Zbigniew Wojciechowski.
Radny Miasta Puławy,
Ignacy Czeżyk podkreślił, że
Ukraina jest nieprzewidywalnym
podmiotem współpracy bilateralnej i należy promować wkład
Polski w powstanie niepodległej
Ukrainy. – „W 1991 r. Polska
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Narodowy
Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych
w Lublinie
Oficjalne uroczystości rozpoczęło
złożenia
kwiatów
w miejscu pamięci zamordowanych na Zamku Lubelskim na
cmentarzu, przy ul. Unickiej,

a następnie przy pomniku Zaporczyków na placu Zamkowym.
Centralnym punktem obchodów byłą Msza święta w kościele pw. Michała Archanioła w Lu-

blinie. Licznie zgromadzone
dzieci
recytowały
wiersze
i przygotowały koncert pieśni
patriotycznych. Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek odczytał okolicznościowy list od
Prezes Rady Ministrów – Beaty
Szydło.
Zwieńczeniem uroczystości
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych było odśpiewanie hymnu Polski, odczytanie
apelu poległych oraz złożenie
kwiatów pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych przy parafii pw.
Michała Archanioła. Kurator
oświaty w Lublinie, Teresa Misiuk wygłosiła także okolicznościowe przemówienie,.
Region Środkowo-Wschodni
NSZZ „Solidarność” reprezentował Krzysztof Choina, zastępca
przewodniczącego ZR.
Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych obchodzony jest 1 marca każdego roku.
Inicjatywę ustanowienia tego
święta podjął prezydent Lech
Kaczyński, a po jego śmierci
podtrzymał ją prezydent Bronisław Komorowski. Ostateczna
decyzja w tej sprawie zapadła
w 2011 roku. Święto jest wyrazem pamięci dla żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.
Tomasz Kupczyk
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Fundacja „Ruchu Solidarności Rodzin”
21-109 Lublin, ul. Królewska 3, tel. 81/53 208 11 wew. 26, fax. 81/53 233 01
e-mail: fundacja.lublin@solidarnosc.org.pl

Organizacja Pożytku Publicznego

Nr KRS 0000088689

Konto:
Bank Pekao SA III O/Lublin 88 1240 2382 1111 0000 3895 8209
To tylko

1%
a tyle dobrego można uczynić
Zadbaj, aby Twoje podatki zostały należycie wykorzystane!

Ty decydujesz!
Więcej informacji: http://www.solidarnoscrodzin.pl/jeden-procent.html
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