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3. Mila Pamięci Ofiar Komunizmu
w Lublinie
Już 15 września zapraszamy na wyjątkowy bieg w ramach Lubelskiej Triady Niepodległości. Mila Pamięci
Ofiar Komunizmu to drugi
bieg, który łączy aktywny sposób spędzania czasu z historyczną pamięcią.
NSZZ „Solidarność” stara się
kultywować pamięć o ludziach,
którzy zginęli w walce za Ojczyznę. Lubelska mila pamięci to
jedyne takie wydarzenie w Polsce. Jest organizowane od 2016
r., zawsze w okolicach rocznicy
17 września 1939 r., czyli daty
napaści ZSRR na Polskę podczas II wojny światowej. Bieg
upamiętnia ponad 170 mln ofiar
systemu komunistycznego.
Pomysłodawcą i organizatorem biegu jest Fundacja „Ruchu
Solidarności Rodzin” we współpracy z Kuratorium Oświaty
w Lublinie, Regionem Środkowo
-Wschodnim NSZZ Solidarność
i IPN oddział Lublin.
Bieg wpisuje się w obchody
odzyskania niepodległości. Tak
jak 100-lecie wolności nie powtórzy się nigdy, tak medal, któ-

ry przygotowali organizatorzy,
również jest wyjątkowy. Składa
się z trzech części tworzących
jedną całość. To piękny symbol
potrzeby jedności w narodzie.
Jedności, która pozwoliła i nadal
pozwala przetrwać najtrudniejsze chwile.
Biegowa Triada Niepodległości to wyjątkowe wydarzenie
sportowe. Od kilku lat widać
rozkwit biegania w Lublinie. Najczęściej jest ono ukierunkowane
na grupy zainteresowania np.
dystansem półmaratońskim - jak

to jest w przypadku PKO Półmaratonu Solidarności. My pomyśleliśmy o formule biegania
wielopokoleniowego z jednej
linii startu. Dzieci, młodzież,
rodzice i wychowawcy wspólnie, obok siebie wylewają pot
na trasie. Dystans mili olimpijskiej daje im tę szansę. Pomysł chwycił, co roku mamy
komplet zawodników. Bardzo
nas to cieszy i motywuje do
pracy. Tegoroczna edycja biegu jest niecodzienna i ważna.
Hasło: „Solidarność dla Nie-

„Cudem nie jest to, że skończyłem. Cudem jest to, że miałem odwagę aby rozpocząć.”
– John Bingham, maratończyk, autor książek o bieganiu
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podległej” zobowiązuje. Stąd,
wysiłkiem współorganizatorów
triady:
Kuratorium
Oświaty
w Lublinie, Lubelskiej Solidarności, Oddziału Lubelskiego
IPN i sponsora SKOK Chmielewskiego w Lublinie przygotowaliśmy szereg atrakcji z medalem mili włącznie - mówi Marek
Wątorski pomysłodawca i organizator Biegowej Triady Pamięci, prezes Fundacji „Ruchu Solidarności Rodzin”.
Zanim medal zawiśnie na
szyi, czeka na was dystans 1
mili lądowej – 1609 m. Trzeba
zmierzyć się z trasą, biegnącą
prze Park Ludowy. Start biegu
o godzinie 10:00, jednak wcześniej zapraszamy na uroczystą
zbiórkę biegaczy o 9:40 w Parku Ludowym. Zawody skierowane są do uczniów szkół podstawowych kl. IV-VIII, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
Do startu razem z uczniami zapraszamy rodziców, opiekunów
i nauczycieli.
14 sierpnia ruszyły zapisy
– dołączyć można tylko drogą
elektroniczną
na
stronie:

www.solidarnoscrodzin.pl.
Zapraszamy,
aby
wbiec
w tegoroczną jesień z NSZZ
„Solidarność”.
W bieżącej edycji wszyscy
zawodnicy otrzymają na mecie
unikalny medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Wizerunek graficzny medalu uzupełni
kolekcję medalową Lubelskiej
Triady Niepodległości. Jest to
jedyny taki medal w Polsce,
utworzony z trzech części.
Pierwszą część zdobyliście
kończąc 26. Bieg Solidarności
„Lubelski Lipiec 1980”. Medal
drugi, do kolekcji MEDALU NIEPODLEGŁOŚCI, zdobędziecie
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na mecie 3.Mili Pamięci Ofiar
Komunizmu. Na zwycięzców
czekają upominki przygotowane
przez Lubelski Oddział IPN,
współorganizatora biegu.
Czekają także puchary - dla
najliczniejszej
reprezentacji
szkolnej w kategorii: szkoła
podstawowa i szkoła ponadpodstawowa, w skład której
wchodzą uczniowie, rodzice
i nauczyciele. Organizator przewidział również dodatkowe losowanie medali niepodległości
z pierwszego biegu triady. Losowanie odbędzie się po zakończeniu biegu.

Prosimy zawodników
o start w koszulkach patriotycznych. Obowiązuje
limit zawodników - 555
osób. Decyduje kolejność
zgłoszeń.
ZAPISY i REGULAMIN
na stronie internetowej:
www.solidarnoscrodzin.pl
Dołącz do wydarzenia
na Facebooku!
Oprac.
Mateusz Bednarek
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Ostatnie
pożegnanie
Odszedł Władysław Rokicki, bohater wrześniowej
wojny, członek Armii Lublin,
żołnierz Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich. Uroczystości pogrzebowe odbyły
się 21 sierpnia w kościele
pw. Nawrócenia Świętego
Pawła Apostoła w Bełżycach. Pułkownik Rokicki
zmarł w wieku 101 lat. Spoczął na bełżyckim cmentarzu.
źródło: Lubelski Urząd
Wojewódzki
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18 sierpnia 1980 r. rozpoczął się protest w Szczecinie:
w Stoczni Remontowej „Parnica”, Stoczni im. Warskiego
i „Gryfii”. Powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy z Marianem Jurczykiem na czele, który był w stałym kontakcie
z MKS w Gdańsku. Sformułowano 36 postulatów. Pod hasłem
„Solidarność” z Gdańskiem” wysunięto postulaty utworzenia
wolnych związków zawodowych.



Z 20 na 21 sierpnia 1968 r. wojska ZSRR, Polski, Węgier, Bułgarii i NRD wkroczyły na terytorium Czechosłowacji. Rozpoczęła się operacja „Dunaj”, będąca reakcją Kremla na „Praską
Wiosnę”.
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Z życia Komisji Krajowej

„Pożegnanie lata z
Solidarnością”

31 sierpnia o godzinie
20.00, tuż przy historycznej
Sali BHP na terenie Stoczni Gdańskiej, odbędzie się
koncert „Pożegnanie lata
z Solidarnością”. W koncercie
wystąpią
m.in.
gwiazdy list przebojów lat
80-tych, które zaśpiewają
swoje
najpopularniejsze
piosenki.

Uśmiechnij
się!
Panna Ziuta zawsze
spóźnia się do pracy. Któregoś dnia wzywa ją dyrektor.
- Czy pani wie, o której
zaczynamy pracę?
- Skąd mam wiedzieć?
Kiedykolwiek przyjdę, wszyscy już pracują.

Lista wykonawców:

DYLEMATY JĘZYKOWE

Johnson Righeria
Shanguy
Jary Oddział Zamknięty
Scotch
F.R. David
Komodo
No Mercy
Ewa Farna
Kombi

Z powrotem czy spowrotem?
Zgodnie z zasadami języka polskiego wyrażenie
z powrotem powinniśmy zapisać ROZDZIELNIE
z przyimkiem z.
Nietrudno w tym przypadku o pomyłkę. Część wyrażeń pisanych
etymologicznie osobno (reguła obowiązywała do 1938 roku) zgodnie z obowiązującymi zasadami zapisujemy łączenie. Z powrotem
jednak nie zmieniło swojej formy i należy o tym pamiętać.

Kasia Nova
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Bitwa pod Komarowem
Bitwa pod Komarowem zmieniła przebieg walki na południowym
froncie - Od środy trwa rekonstrukcja, związana z 98. rocznicą obchodów zwycięstwa Polaków nad Sowietami. Uroczystości odbywają
się w miejscu dawnej bitwy, tj. w Woli Śniatyckiej pod hasłem
„Komarowska Potrzeba 2018”. Kulminacją obchodów będzie inscenizacja bitwy, która nastąpi 26 sierpnia. Na niedzielę zaplanowano
również m.in. obchody Święta Kawalerii Polskiej, uroczyste złożenie
meldunku, pokazy wyszkolenia kawaleryjskiego oraz pokazy wyszkolenia jednostek Wojska Polskiego. Na zakończenie obchodów przewidziano rozdanie nagród Pucharu Polski Militari.
źródło: radiomaryja.pl/roztocze.net

Agenci z warszawskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali Marka M.,
kupca
roszczeń.
Mężczyzna
w wyniku oszustwa stał się właścicielem roszczeń do dwóch nieruchomości w Warszawie - działki
i kamienicy wartych wiele milionów złotych. Funkcjonariusze
przeszukali kilka adresów w Warszawie, tam zabezpieczyli dokumenty, które mogą stanowić dowód w sprawie.
Zatrzymany przez CBA Marek
M. usłyszał w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu zarzuty
m.in. oszustwa, fałszowania dokumentów oraz wyłudzenia praw
majątkowych przy reprywatyzacji
stołecznych nieruchomości.

Porozumienie
Prezydent RP, w trakcie wizyty w Nowej Zelandii, rozmawiał
z premierem tego kraju, Jacindą
Ardern. W obecności Prezydenta
Dudy i premier Ardern podpisano
m.in. umowy o lotnictwie cywilnym między Rzeczpospolitą
a Nową Zelandią, memorandum
o porozumieniu pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a Uniwersytetem Massey oraz umowę
o współpracy partnerskiej miast
Kazimierz Dolny i Pahiatua.
Źródło: Prezydent.pl
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