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40 zawodników na 40-lecie wydarzeń  

Lubelskiego Lipca 1980 
w hołdzie uczestnikom strajków na Lubelszczyźnie 

W tym roku świętujemy jubileu-

szową rocznicę skutecznych wy-

stąpień robotniczych, które dopro-

wadziły do podpisania pierwszego 

w PRL-u porozumienia między 

władzą komunistyczną a załogą 

WSK Świdnik. Ten odważny zryw 

ośmielił inne zakłady pracy nasze-

go regionu do pójścia tą samą 

drogą. Gdy bariera strachu zosta-

ła pokonana, do strajków włączyło 

się Wybrzeże. Zostały podpisane 

porozumienia sierpniowe i powstał 

NSZZ Solidarność. Od tamtego 

momentu wystarczyła niespełna 

dekada i reżim komunistyczny ru-

nął, nie od razu, ale jego rozkładu 

nikt nie był w stanie już powstrzy-

mać. 

Wszystko zaczęło się właśnie 

na Lubelszczyźnie. Rokrocznie 

Region Środkowo-Wschodni 

NSZZ Solidarność świętuje tamte 

przełomowe wydarzenia. Jedną  

z form upamiętnienia jest Bieg 

Solidarności, w formule którego 

mamy Półmaraton, biegi młodzie-

żowe i dziecięce. Ze względu na 

stan epidemii w Polsce tegorocz-

na impreza, w tradycyjnej formu-

le nie mogła się odbyć. 

Jednak organizatorzy posta-

nowili w symboliczny sposób 

uczcić doniosłość historycznych 

wydarzeń. 6 czerwca na stadio-

nie lekkoatletycznym w Lublinie 

40 zawodników pobiegło dwoma 

torami pokonując 14 578 metrów. 

Wszystko to dla bohaterów Lu-

belskiego Lipca 1980.  

- To było dokładnie 14 578 

metrów, to jest liczba dni, które 

upłynęły od wybuchu strajku  
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w WSK Świdnik 8 lipca 1980 r. do 

dziś. Biegnąc na takim dystansie, 

półmaratończycy oddają hołd bo-

haterom Lubelskiego Lipca – po-

wiedział Marek Wątorski, dyrektor 

PKO Półmaratonu Solidarności. 

Wśród zaproszonych uczestni-

ków byli m.in. zawodowi biegacze 

i ambasadorowie PKO Półmarato-

nu Solidarności. Sobotni bieg wy-

różniał się tym, że zawodnicy 

startowali w koszulkach z różnych 

edycji PKO Półmaratonu Solidar-

ności – a było ich siedem. Nie li-

czył się czas, prędkość, zajęte 

miejsce – wszyscy solidarnie bie-

gli dla idei, zdrowia i relaksu.  

Trzeba zaznaczyć, że pokona-

nie niemal 15 kilometrów, przy 

całkowicie słonecznej aurze, bez 

odrobiny cienia do łatwych zadań 

nie należało. Wszyscy jednak 

mieli wystarczająco odwagi i mo-

tywacji aby dotrzeć do mety.  

Dziękujemy wolontariuszom za 

zaangażowanie i pomoc w obsłu-

dze całej imprezy. Z pewnością 

miłą atmosferę wniosła muzyka 

biegowa, a ujmujący widok pięk-

nej murawy i choć częściowy wi-

dok Starego Miasta na pewno za-

chwyciły zawodników.  

Bieg był udany, było dużo ra-

dości, wspólne zdjęcia, wszyscy  

z satysfakcją i spełnieniem opusz-

czali stadion. Minusem było to, że 

zbyt mało osób mogło wziąć 

udział w wydarzeniu. Pozostaje 

nadzieja, że w przyszłym roku nie 

będzie już limitów i wystartuje re-

kordowa liczba uczestników. 

Warto zaznaczyć, że choć Soli-

darność organizuje bieg, to jej 

głównym zadaniem jest przede 

wszystkim dbanie o godne warun-

ki pracy i płacy pracowników. 

- Nam generalnie Solidarność 

kojarzy się z biegami, ale pamię-

tajmy również, że Solidarność to 

również związek zawodowy, który 

dba o interesy pracowników. Każ-

dy ma swoje miejsce pracy, jeśli 

ktoś potrzebowałby pomocy, 

szczególnie w obecnych trudnych 

czasach, to wiadomo gdzie trze-

ba się zgłosić – powiedział Irene-

usz Pszczoła, uczestnik biegu.   

Na zakończenie imprezy 

uczestnicy otrzymali pamiątkowe 

dyplomy, koszulki i medale. Dy-

rektor biegu podziękował wszyst-

kim za obecność i wyraził na-

dzieję, że kolejna edycja odbę-

dzie się w tradycyjnej formule. 

T.K. 
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Najszczersze wyrazy  

współczucia i żalu  

Markowi  

Chmielewskiemu  

z powodu  śmierci 
 

BRATA 
 

składają 
 

Przewodniczący  

oraz  

związkowcy z Regionu  

Środkowo-Wschodniego  

NSZZ „Solidarność”   

 

 

 

Wyrazy głębokiego 

współczucia i żalu  

Markowi  

Chmielewskiemu  

z powodu  śmierci 

BRATA 

składa 
 

Komisja Zakładowa  

NSZZ „Solidarność”  

Szpitala  

Neuropsychiatrycznego  

w Lublinie  

 

 

 

Wyrazy  

współczucia i żalu  

Markowi  

Chmielewskiemu  

z powodu  śmierci 

BRATA 

składa 
 

Regionalna Sekcja Ochrony 

Zdrowia  

NSZZ „Solidarność”   

Zmarł Alfred Bondos 

Z głębokim żalem i smutkiem 

przyjęliśmy informację, o śmierci 

wybitnego i zasłużonego działa-

cza opozycji demokratycznej –  

Alfreda Bondosa. Bez wątpienia 

był patriotą, walczył o wolną Pol-

skę, współtworzył Solidarność  

i był jej ikoną. 

Za działalność na rzecz Ojczy-

zny zapłacił wysoką cenę. Po 

wprowadzeniu stanu wojennego, 

był represjonowany, musiał ucie-

kać z własnego domu, rozstając 

się tym samym na dłuższy okres 

z rodziną. Ukrywał się na terenie 

WSK Świdnik. Był również zwol-

niony z pracy. W latach 80. był 

dwukrotnie aresztowany, przeby-

wał w więzieniu na Rakowieckiej 

w Warszawie, a następnie po 

aresztowaniu w przeddzień wizyty 

Ojca Świętego, był osadzony  

w Lublinie.  

Prowadził działalność informa-

cyjną w podziemnym radiu Soli-

darność. Pisał teksty, które były 

publikowane w podziemnym biu-

letynie „Grot”. Włączał się  

w organizację „Wakacji z Bo-

giem”.  

 Śp. Alfred Bondos był jedną  

z czołowych postaci walczących  

z reżimem komunistycznym. 

Wbrew zagrożeniu, bez wahania 

podejmował wyzwania czyniąc 

to, co dyktowało mu serce  

i zdrowy rozsądek, z myślą  

o dzieciach, kolejnym pokoleniui 

Polsce.  

 Śmierć jest zawsze nie w po-

rę – za szybko, za rano, za na-
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gle.  Odejście śp. Alfreda Bondo-

sa, w czterdziestą rocznicę Lubel-

skiego Lipca 1980, jest tym bar-

dziej boleśniejsze. Świętować bę-

dziemy narodziny naszego związ-

ku, ale bez bohatera Solidarności.  

Był ciepłym, przyjaznym, po-

godnym i otwartym człowiekiem. 

Kochał Boga, rodzinę i Polskę, 

której los nie był mu obojętny. An-

gażował się społecznie, lubił po-

magać, troszczył się również  

o sprawy lokalne, dlatego też był 

samorządowcem. 

Solidarność pozostaje w smut-

ku z chrześcijańską nadzieją, na 

Jego życie wieczne.  

Alfred Bondos zmarł nagle  8 

czerwca wieczorem w swoim do-

mu w Świdniku. Miał 75 lat. 

  

Wieczny odpoczynek racz 

mu dać Panie! 

33 lata od pielgrzymki Papieża 

9 czerwca w Parafii Św. Rodzi-

ny w Lublinie, wierni uczestniczyli 

w odpuście parafialnym w 33. 

rocznicę pobytu św. Jana Pawła II 

w Lublinie i 3 rocznicę konsekracji 

Kościoła. Mszy św. o godz. 18.00 

przewodniczył Ks. Abp Mieczy-

sław Mokrzycki – Metropolita 

Lwowski. W czasie uroczystości 

wystąpił Chór Jana Pawła II.  

W uroczystościach wziął 

udział przewodniczący Zarządu 

Regionu Marian Król wraz z 

pocztem sztandarowym.  

Fot. Parafia Św. Rodziny 

 

Solidarność jest… 

Dla mnie Solidarność jest 

wszystkim. Solidarność idzie  

w dobrym kierunku. Ważne jest, 

że funkcjonowanie Związku opie-

ra się na fundamentalnych war-

tościach patriotycznych i religij-

nych. Dobrze, że Solidarność 

idzie ręka w rękę z kościołem. 

Sięgając myślami w przeszłość, 

przypominam sobie „karnawał 

Solidarności”, wtedy wszyscy 

byliśmy jak jedna rodzina, ni-

czym bracia i siostry. Wspólnota 

tamta miała piękny charakter. 
 

Wiesław Kudelski  
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80. rocznica egzekucji więźniów Zamku Lubelskiego 

10 czerwca odbyły się uro-

czystości z okazji 80. rocznicy 

egzekucji więźniów Zamku Lu-

belskiego, w ramach Akcji AB. 

 Wśród uczestników obcho-

dów były delegacje władz woje-

wódzkich, samorządowych, IPN 

i Muzeum Lubelskiego. Lubelską 

Solidarność reprezentowała 

przewodnicząca Regionalnej 

Sekcji Oświaty i Wychowania  

i członek Prezydium Zarządu 

Regionu Wiesława Stec, wraz   

z pocztem sztandarowym. 

Po złożeniu kwiatów - przy 

pomniku na zbiorowej mogile 

pomordowanych - uczestnicy 

uroczystości wzięli udział  

w Mszy św. w intencji ofiar nie-

mieckich zbrodni z czasów II 

wojny światowej w kościele pw. 

Świętej Rodziny w Lublinie.  

W Lublinie na miejsce egze-

kucji ofiar Akcji AB wybrano tzw. 

Doły należące do wsi Rury Jezu-

ickie (Czuby). Począwszy od 29 

czerwca do 15 sierpnia 1940 r. 

wskutek przeprowadzonych eg-

zekucji, śmierć poniosło ok. 500 

osób.   

                                             T.K. 

Postać błogosławionego ks. 

Jerzego Popiełuszki pokazaną 

przez pryzmat wartości, które wy-

znawał i którym był wierny poka-

zano na wystawie "Dekalog księ-

dza Jerzego", którą od soboty (6 

czerwca) można oglądać na placu 

przed Teatrem Dramatycznym  

w Białymstoku. 

Dekalog  

księdza Jerzego 
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Wsparcie dla Andrzeja Dudy 

fot. twitter.com/polskifrfr 

Odsłonięcie Popiersia 

bł. ks. Jerzego 

Popiełuszki 

Pod koniec maja br. nastąpiło 

odsłonięcie popiersia bł. ks. Je-

rzego Popiełuszki na południu 

Francji w Béziers. 

W siedzibie lubelskiej Solidar-

ności obyła się konferencja praso-

wa z udziałem Lubelskiego Woje-

wódzkiego Społecznego Komitetu 

Poparcia Kandydata na Prezyden-

ta Rzeczypospolitej Polskiej Pana 

Andrzeja Sebastiana Dudy.  

Zebranie miało miejsce 9 czerw-

ca, a Komitet powstał dzień wcze-

śniej. W jego skład wchodzi 127 

osób. Wśród osób wspierających 

kandydaturę Andrzeja Dudy są: 

nauczyciele akademiccy, lekarze, 

prawnicy, działacze społeczni i 

samorządowcy. 

 Celem Komitetu jest m.in. za-

chęcanie do udziału w wyborach 

prezydenckich, głosowanie na An-

drzeja Dudę, wsparcie organiza-

cyjne w kampanii wyborczej, pu-

blikacja treści dotyczących ubie-

gającego się o reelekcję prezy-

denta.   
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