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Dzień Solidarności i Wolności w Lublinie
Region Środkowo-Wschodni NSZZ "Solidarność" był głównym organizatorem 38. rocznicy porozumień sierpniowych. 31
sierpnia 1980 r. podpisano postulaty, na mocy których powstał
m.in. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność".
Uroczystości rozpoczęły się modlitwą za ojczyznę na posiedzeniu Zarządu Regionu, a zakończyły uroczystą Mszą Świętą w intencji zmarłych i żyjących działaczy NSZZ "Solidarność". Akcent
modlitewny wskazuje na kierunek, w którym patrzyli strajkujący
robotnicy przeszło 30 lat temu.

Związkowcy mają piękną tradycję, polegającą na rozpoczynaniu posiedzeń Zarządu Regionu od modlitwy za ojczyznę. 31
sierpnia również tak się stało.
Spotkanie przedstawicieli Regionu Środkowo-Wschodniego miało charakter uroczysty.
Przewodniczący Marian Król
przekazał najważniejsze infor-

macje z ostatniego posiedzenia
Komisji Krajowej, po czym głos
zabrał prof. Mieczysław Ryba,
przypominając o początkach
"Solidarności" oraz korzeniach
Związku. NSZZ "S" wyrósł na
gruncie Katolickiej Nauki Społecznej.
Szanowni Państwo. Bardzo
proszę o przyjęcie postawy za-

sadniczej. Poczty sztandarowe
Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego Solidarność wprowadzić! - tymi słowami wiceprzewodniczący Regionu
Środkowo-Wschodniego
Marek Wątorski rozpoczął kolejną część uroczystości, które
odbyły się pod Pomnikiem
Wdzięczności, przy Drodze Męczenników Majdanka.
O godz. 17:30 przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych,
wojskowych,
oświatowych
kombatanckich,
a także mieszkańcy Lublina
zebrali się pod monumentem
upamiętniającym
sierpniowe
strajki, by oddać hołd bohaterom tamtych dni. Głos zabierali
m.in Wicewojewoda Lubelski
Robert Gmitruczuk, Prezydent
Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
Przewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność Marian Król i poseł na
Sejm RP Sylwester Tułajew.
Jeszcze raz witam państwa
w miejscu szczególnym, które
jest miejscem naszej lubelskiej
dumy, które upamiętnia te wydarzenia sprzed 38 lat, które
dały ten nowy charakter buntu
społecznego, charakter chrześcijański. Ojciec Święty nam
uświadomił co znaczy persona-

Jeszcze nie czas zwijać sztandarów Solidarności
~`Abp Sławoj Leszek Głódź
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lizm i co znaczy człowiek –
to był odzew na zawołanie
Ojca Świętego "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi". Ten
Duch się objawił. (...)Dziś
chcemy również mówić
i przypomnieć tych ludzi,
którzy byli cichymi bohaterami, a bez nich te wydarzenia nie miałyby miejsca.
(...) Dziś gromadzimy się,
by oddać cześć i honor tym
ludziom, którzy mieli marzenia, marzenia o wolnej
ojczyźnie i mieli odwagę,
by te marzenia spełnić –
mówił
Przewodniczący
Regionu
ŚrodkowoWschodniego Marian Król.
Upamiętniamy w dniu
dzisiejszym wyjątkowe wydarzenie, ale niektórzy
z nas mają to wydarzenie
w swojej pamięci. Jest taka
piękna pieśń trzech solidarnościowych bardów, którzy
różnili się głosem, zapatrywaniem, postępowaniem,
ale cel mieli wspólny. Każdy twój wyrok przyjmę
twardy. Przed mocą Twoją
się ukorzę, ale strzeż mnie
Boże od pogardy. Od nienawiści strzeż mnie Boże.
(...)Z tego miejsca bardzo
serdecznie dziękuje za kultywowanie pamięci, kultywowanie pamięci ruchu,
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który nie tylko wyzwolił Rzeczpospolitą, ale wszystkie państwa,
które zostały położone na
wschód od Odry – mówił wicewojewoda lubelski, Robert Gmitruczuk.
Po okolicznościowych przemówieniach liczne delegacje złożyły kwiaty. Tę część obchodów
zakończył, odegraniem hejnału
miasta Lublin, Tadeusza Godzisz
- miejski hejnalista. Kolejna
część uroczystości odbyła się
pod pomnikiem patrona NSZZ
"Solidarność", bł. ks. Jerzego
Popiełuszki, gdzie uczestnicy
pomodlili się o opiekę ks. Jerzego nad Związkiem i Ojczyzną,
oraz o wyniesienie patrona Solidarności na ołtarze Kościoła Po-

wszechnego, a także w intencji
Ojczyzny. Nabożeństwo poprowadził ks. prałat Zbigniew Kuzia, który również wypowiedział
do zebranych kilka słów.
Obchody zakończyła uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem bpa Ryszarda Karpińskiego, którą uświetniły liczne
poczty sztandarowe oraz przedstawiciele najważniejszych osób
w mieście. Po oficjalnej części
obchodów uczestnicy mogli
udać się na Plac Zamkowy,
gdzie zespół BAJM grał koncert
z okazji Dnia Solidarności i Wolności oraz 40-lecia swojego istnienia.
Mateusz Bednarek
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Obchody 79. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej
1 września mieszkańcy
Lublina po raz kolejny uczcili
pamięć tych, którzy zginęli w
czasie II Wojny Światowej.
Uroczystości rozpoczęły się
Mszą Świętą w intencji ofiar
cywilnych i wojskowych. Eucharystia odprawiona została w
kościele Braci Mniejszych Kapucynów przy ul. Krakowskie
Przedmieście 42, a uczestniczyły w niej poczty sztandarowe oraz przedstawiciele władz
samorządowych,
wojewódzkich, w tym reprezentanci urzędu miejskiego, marszałka województwa lubelskiego oraz wojewody lubelskiego. Na eucharystii pojawili się również kombatanci i mieszkańcy Lublina.
Liturgię poprowadził i homilię
wygłosił o. Henryk Cieniuch.
Po zakończeniu Eucharystii
wszyscy zebrani udali się
w kierunku Pomnika Nieznanego Żołnierza. O godzinie 12:00
na Placu Litewskim rozpoczęła
się druga część uroczystości.
Na początku odśpiewano hymn
państwowy. Po odśpiewaniu
hymnu Zdzisław Niedbała przywitał wszystkich, którzy zebrali
się, by upamiętnić ofiary niemieckiej agresji na nasz kraj 1
września 1939 roku. Następnym punktem były okolicznościowe przemówienia. Jako
pierwszy głos zabrał przedstawiciel kombatantów płk. Marian
Wojtas. Poseł na sejm RP Sylwester Tułajew w swoim przemówieniu odwołał się do Westerplatte jako miejsca-symbolu
nieugiętości polskiego żołnierza, polskiego narodu. Stwierdził, że musimy cały czas przypominać kto był ofiarą, a kto
był katem. Poseł Jakub KuleGłos związkowca 36/2018

sza mówił na temat polskich polityków, jako osób współwinnych
rozpoczęcia II Wojny Światowej.
Jako kolejny głos zabrał prezydent miasta Lublin Krzysztof
Żuk.
Składam hołd bohaterom
Polski, którzy bohatersko wypełnili swój patriotyczny obowiązek
obrony ojczyzny. Napaść Niemiec hitlerowskich na Polskę
rankiem 1939 roku stanowiła
pogwałcenie norm i prawa narodów do życia w pokoju. 1 września 1939 roku cały naród stanął
do obrony ojczyzny, do legendy
przeszły przytaczane już dzisiaj
bitwy, Westerplatte, Hel, Modlin,
Warszawa, bitwa pod Modrą,
nad Bzdurą czy pod Tomaszowem Lubelskim.
Następnie głos w imieniu
marszałka województwa Lubelskiego zabrała pani Anna Augustyniak, odczytując list, który
przygotował Marszałek Sławomir Sosnowski. Głos zabrała
także dyrektor generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
Agata Grula, która odczytała list
wojewody Lubelskiego. Jako

ostatni przemawiał Igor Wyszyński-Karłowski
wiceprzewodniczący młodzieżowej rady
miasta Lublin. Na wstępie swojego przemówienia wspomniał
o bezwzględności zła, nienawiści i pogardy dla człowieka, które objawiło się w liczbie zamordowanych cywilów. Przedstawił
sytuację, jaka panowała w czasie II Wojny Światowej. Mówił
także o odwadze Polaków, za
którą zapłaciliśmy największymi
stratami ze wszystkich państw
alianckich. Swoje wystąpienie
zakończył słowami „Niech żyje
wolna i niepodległa Polska”.
Po zakończeniu przemówień
przy grobie nieznanego żołnierza delegacje złożyły kwiaty i
zapaliły znicze. Region Środkowo-Wschodni NSZZ Solidarność reprezentowała Wiesława
Stec, członek prezydium Zarządu Regionu oraz Wiceprzewodnicząca Regionalnej Sekcji
Oświaty i Wychowania.
Obchody zakończyły się
odegraniem pieśni "Cisza".
Dariusz Jóźwiak
str. 3

Spotkanie w
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Prezydium Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ
„Solidarność” uda się 12 września br. do Warszawy, by debatować
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Spotkanie odbędzie się o godzinie 9:00 i będzie dotyczyło najistotniejszych kwestii związanych
z województwem lubelskim.

Fot: wikimedia
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Kartka z kalendarza





3 września 1980r. - Porozumienia Jastrzębskie były trzecim po
gdańskim i szczecińskim dokumentem podpisanym przez władze PRL i strajkujących robotników.
5 września 1981 r. w gdańskiej hali „Olivia” rozpoczął się I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Obrady trwały od 5
do 10 września i od 26 września do 7 października. Pierwszym
przewodniczącym NSZZ „Solidarność” został Lech Wałęsa.

Podsumowanie
sezonu turystycznego
W Sopocie biuro turystyczne
podsumowało sezon wakacyjny
2018. Według Anny GolecMastroianni, prezes Stowarzyszenia Turystycznego Sopot, wynika,
że obłożenie w hotelach wyniosło
od 70% do 100% w zależności od
miejsca i
ceny.
Dodatkowo
w ośrodkach kulturalnych takich
jak biblioteki, muzea, teatry a także w amfiteatrze również odnotowano znaczny wzrost liczby zwiedzających.
Źródło: www.sopot.pl

Porozumienie ministrów
obrony RP i Etiopii
Podczas tegorocznej edycji Salonu
Obronnego w Targach Kielce
o godz. 16 na stoisku Ministerstwa
Obrony Narodowej Pan Minister
Mariusz Błaszczak podpisał porozumienie o współpracy obronnej
z Ministrem obrony Etiopii.
Źródło: www.targikielce.pl
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Zwiększenie nakładów
Minister finansów prof. Teresa Czerwińska podczas tegorocznego forum ekonomicznego w Krynicy poinformowała
zebranych, że przeznaczamy
coraz więcej na ochronę zdrowia. W latach 2015-2019 nakłady na ochronę zdrowia to
wzrost o blisko 30 proc.
Źródło: https://twitter.com/
mf_gov_pl

Uśmiechnij
się!

-Dzień dobry - wita nowy
pracownik
-Dzień dobry - wita szef
-Ile będę zarabiał na początku?
-na początku 700zł, a potem
więcej.
-A, dobrze, to przyjdę potem.

Forum ekonomiczne
W dniach 4-6 września 2018
w Krynicy odbyło się forum ekonomiczne. Jest to największa konferencja w Europie ŚrodkowoWschodniej, na którą przyjeżdża
ponad 4 tys. gości Swoje poglądy
wymienili szefowie rządów i parlamentów, ministrowie, parlamentarzyści i prezesi największych spółek.
Źródło:
www.forum-ekonomiczne.pl

DYLEMATY JĘZYKOWE
Tą czy tę?
W starannej polszczyźnie powinniśmy pisać i mówić
„Weź tę książkę”. Tradycyjna forma tę bywa jednak
zastępowana formą tą. Wynika to stąd, że wśród różnych określeń
rzeczownika rodzaju żeńskiego (w naszym wypadku jest to wyraz książka) tylko zaimek ta ma w bierniku końcówkę -ę, podczas
gdy inne określenia przyjmują końcówkę -ą: „Weź tę książkę”, ale:
„Weź tamtą książkę”, „Weź pierwszą książkę”, „Weź ładną książkę”.
str. 5

Z życia Komisji Krajowej
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Narodowe czytanie
W sobotę 8 września w Lublinie w ramach narodowego czytania
odbędzie się odczyt Przedwiośnia Stefana Żeromskiego. Od godziny
12::00 powieść będzie można usłyszeć przed urzędem miasta Lublin
oraz w Galerii OLIMP. Tekst czytać będą przedstawiciele m.in.: urzędu miasta Lublin, urzędu wojewódzkiego, oraz urzędu marszałkowskiego.
Region Środkowo-Wschodni NSZZ Solidarność będzie reprezentowany przez członków Prezydium Zarządu Regionu.
Inne miejsca gdzie będzie można przeczytać Żeromskiego to: biblioteka wojewódzka im. Hieronima Łopacińskiego, „Skansenie”. Poza
Lublinem Przedwiośnie będzie czytane od godziny 14:30 przy pomniku Stefana Żeromskiego w Parku Zdrojowym w Nałęczowie.
Źródła: skansen.pl/ lsi-lublin.pl/ tps-dworek.pl

Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego z delegatury w Krakowie w czasie prowadzenia śledztwa
ustalili, że zatrzymana osoba,
w zamian za pośrednictwo w ułatwianiu wygrania dwóch przetargów
wręczyła 100.000 złotych łapówki.
Ponadto zatrzymana przedsiębiorczyni, obiecała nieformalnym pośrednikom, załatwiaczom, korumpującym wysokiej rangi urzędników,
1/3 kwoty od przyszłej ceny sprzedaży wygranych w przetargu nieruchomości.
Do tej pory zatrzymano 8 osób,
w tym trzech wysokiej rangi urzędników. Nadal w areszcie śledczym
przebywają 3 osoby. Śledztwo jest
rozwojowe. Badane są przetargi na
nabycie nieruchomości, w szczególności lokali mieszkaniowych
i lokali użytkowych pochodzących
z zasobów Gminy Miejskiej Krakowa.

Narodowy Dzień Pamięci
Kapłanów Niezłomnych
Kilku posłów Prawa i Sprawiedliwości przedstawiło w sejmie
projekt dotyczący ustanowienia
nowego święta państwowego.
Według dokumentu, 19 października, mielibyśmy obchodzić Narodowy Dzień Pamięci Kapłanów
Niezłomnych.
Święto
byłoby
ustanowione w hołdzie dla kapłanów, którzy zginęli, broniąc i dając świadectwo swojej wierze, a
także wykazując męstwo w postawie patriotycznej.
źródło: pch24.pl
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Nadanie imienia Lubelskiego Lipca 1980
Szkole Podstawowej nr 40
Rada Miasta Lublin doceniła
wspólne wysiłki mieszkańców Lubelszczyzny. Efektem tego jest
uchwała, na mocy której Szkoła
Podstawowa nr 40 im. Leona
Kruczkowskiego, od 1 września
br., nosi nazwę Lubelskiego Lipca
1980.
Inicjatywa powstała z połączenia sił Rady Pedagogicznej, Rady
Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego. Wyrażamy radość, że
młode pokolenie będzie miało
okazję uczęszczać do szkoły, której imię jest nierozerwalnie związane z lubelszczyzną. Lipcowe
wydarzenia z 1980 r. przyczyniły
się do powstania pierwszego wolnego związku w bloku komunistycznym. Przedsięwzięcia ludzi,
którym na sercu leżało dobro kraju
i poprawa warunków bytowych
wszystkich rodaków, stworzyli fun-
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damenty organizacji, dzięki której dziś, możemy cieszyć się
z suwerenności.
Poznanie historii jest niezwykle istotne dla młodego pokolenia. Młodzież będzie decydowała o przyszłości naszego państwa, jak i o sposobie upamiętniania wydarzeń historycznych.
Lokalny patriotyzm, czego wyrazem jest wspólna inicjatywa rodziców, nauczycieli i uczniów
w postaci propozycji uchwały,
pozwala budować więzi, które
pomogą przetrwać próbę czasu.
14 września br. odbędą się
uroczystości, w których udział
weźmie
Region
ŚrodkowoWschodni NSZZ „Solidarność”.
W trakcie obchodów zostanie
poświęcony nowy sztandar. Będzie to upamiętnienie ludzi, którzy już na początku lat osiem-

dziesiątych walczyli z niesprawiedliwością systemową i społeczną.
Nadanie imienia Lubelskiego Lipca 1980 Szkole Podstawowej nr
40 jest ogromnym krokiem, aby
Niezależny Samorządny Związek
Zawodowy „Solidarność” został
zapamiętany jako organizacja
walcząca o prawa człowieka
i demokrację, jako manifest ludzi
chcących zerwać kajdany ucisku.

str. 8

Komarów 2018 czyli jak połączyć
przekaz historii ze współczesnością
150 uczestników i koni biorących udział w rekonstrukcji bitwy z 1920 roku, pirotechnika
i pokaz współczesnego wojska tak wyglądała Bitwa pod Komarowem 2018.
W dniach 22-26 sierpnia odbyły
się manewry kawaleryjskie grup
rekonstrukcyjnych z terenu całego
kraju, czego zwieńczeniem była
inscenizacja bitwy z przełomu
sierpnia i września 1920 roku.
A zatem czym była bitwa pod
Komarowem?
Bitwa pod Komarowem w rzeczywistości rozegrała się na polach Wolicy Śniatyckiej. Była ona
wynikiem odparcia 1 konnej Armii
Bolszewickiej, dowodzonej przez
Siemona Budionnego, spod Zamościa 30 sierpnia 1920 roku.
Starcie na polach Wolicy Śniatyckiej miało miejsce w dniach 30
sierpnia – 1 września. Bitwa ta
była w większości starciem kawalerii Polskiej i Bolszewickiej. Armią
Bolszewicką dowodził wspomniany już Siemon Budionny, który
w ramach rozkazu miał wspomóc
walki pod Warszawą, jednak
wcześniej postanowił podbić Zamość, co mu się nie udało. Jazda
polska miała wsparcie artylerii
i piechoty, która dotarła na pole
bitwy ze znacznym opóźnieniem,
gdy polska konnica była już bardzo przetrzebiona przez liczne
potyczki z bolszewikami. To właśnie dzięki pomocy, którą otrzymali polscy kawalerzyści, losy bitwy udało się odmienić i zmusić
czerwonoarmistów do wycofania
się.
Dlatego na pamiątkę tamtych
wydarzeń rok rocznie, w ostatni
weekend sierpnia, odbywa się rekonstrukcja. Po raz pierwszy poGłos związkowca 36/2018

tyczkę odtworzono w 2006 roku.
W tym roku przypada 98. rocznica „Bitwy pod Komarowem.”
Wchodzi ona w obchody 100lecia odzyskania przez nasz kraj
niepodległości. W związku z tym
patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. Przed bitwą odprawiona została msza święta z udziałem
licznych pocztów sztandarowych
wojskowych,
kombatanckich
i szkolnych. Na mszy pojawili się
także przedstawiciele rekonstruktorów z dwoma sztandarami. W czasie homilii można było
usłyszeć fragmenty opowiadań
kawalerzystów z roku 1920.
Usłyszeliśmy następujący fragment „Szlochały kobiety żegnające nas, wyciągały ręce ku niebiosom żegnając nas pobożnym
Boże
Błogosław,
kiedyśmy
w pędzie już bitewnym gnali za
wrogiem”. Pojawiło się m.in.
stwierdzenie, że nie tylko siła
ramion ale i wiara we wsparcie
Matki Boskiej i Jej Syna pomagały naszym ułanom w tej batalii.

Po mszy świętej nastąpiła druga część uroczystości z udziałem
wojska.
Odśpiewano
hymn,
w czasie którego wciągnięto na
maszt flagę Rzeczpospolitej Polskiej. W dalszej kolejności były
przemówienia, apel pamięci i złożenie wieńców. Równocześnie
osoby zainteresowane mogły
obejrzeć sprzęt wojskowy taki
jak: pojazdy opancerzone typu
hummer i inne, a także uzbrojenie podręczne jakie jest na wyposażeniu garnizonów Hrubieszów
i Zamość.
Głównym punktem obchodów
była
inscenizacja
wydarzeń
z przed 98 lat. W rozmowie z organizatorami usłyszałem, że w
tym roku na polach Wolicy Śniatyckiej stawiło się ok. 150 rekonstruktorów z całego kraju. Osobiście udało mi się porozmawiać
z panią, która jest w sztabie organizacyjnym, jak również jest
czynnym rekonstruktorem. Wciela się w postać sanitariuszki z
konwoju, na który napadają ludzie Budionnego. Jak mówi,
w rekonstrukcji bierze udział od 5
lat. Pierwszy raz była biernym
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widzem a od 4 lat czynnie bierze
udział w inscenizacji. Na pytanie
skąd wziął się pomysł na rozpoczęcie tego przedsięwzięcia powiedziała, że jest to próba utrzymania i pielęgnowania pamięci
o tym, co się tu wydarzyło, natomiast sami organizatorzy powzięli trud aby ją stworzyć. W rozmowie padło również imię i nazwisko organizatora i przewodniczącego stowarzyszenia Komarowska Potrzeba. Jest nim Tomasz
Dudek, który dba aby wszystko w
czasie rekonstrukcji przebiegło
pomyślnie.
Tomasz Dudek, na pytanie
odnośnie drugiej części rekonstrukcji, czyli pokazu wojsk
współczesnych, powiedział, że
współczesne wojsko, szczególnie
oddział Hrubieszów, jest kontynuatorem historii oddziałów biorących udział w bitwie pod Komarowem. Natomiast mówiąc o jednostkach lotniczych podkreślił, że
jest to rodzaj współczesnej kawa-
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lerii podkreślając przy tym znaczenie słowa „Kawaleria”. Na
pytanie o wprowadzenie efektów
pirotechnicznych w trakcie 1
części rekonstrukcji powiedział,
że on jak i pozostali organizatorzy chcą rozwijać rekonstrukcje
o nowe atrybuty, aby z każdym
rokiem urealniać przebieg bitwy.
Tegoroczna inscenizacja była
inna od poprzednich. Oprócz
tego, że przyjechało najwięcej
jak do tej pory rekonstruktorów,
to także w jej trakcie zastosowano elementy pirotechniczne, imitujące uderzenie pocisku artyleryjskiego w ziemię, co jeszcze
bardziej urealniło pokaz. Po zakończeniu pierwszej części rekonstrukcji,
polegającej
na
przedstawieniu bitwy z 1920 roku, nastąpiła część ukazująca
działania współczesnego wojska. Za przykład posłużyło ukazanie odbicia ważnej przesyłki
z wrogiego konwoju. Za konwój
posłużył quad i dwie ciężarówki.

Grupą odbijającą był oddział piechoty wspierany przez quad i 2
samochody Hummer. Całą akcję
wspierały dwa śmigłowce Mi 24
z oddziałem wojsk desantowych
na pokładzie każdego z nich.
W trakcie drugiej części zebrani
zobaczyli jak wygląda zabezpieczenie lądowiska i pomoc naziemna w sprowadzeniu śmigłowców na ziemię. Grupie operacyjnej udało się odbić ładunek
i przetransportować rannego bezpiecznie do śmigłowców i ewakuować ich z miejsca akcji. Na
zakończenie śmigłowce zrobiły
jeszcze dwa okrążenia nad zebranymi i odleciały na lądowisko,
na którym znajdowały się przed
rozpoczęciem rekonstrukcji. Po
zakończeniu inscenizacji organizatorzy podziękowali zebranym
za przybycie i zaprosili wszystkich na przyszłoroczną rekonstrukcje na wzgórzu 255 w Wolicy Śniatyckiej.
Dariusz Jóźwiak
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