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Świdnik 40 lat po strajku

Pikieta w Warszawie
40 lat temu na Lubelszczyźnie
być dumna, że rozpoczęła zmiarozpoczęły się strajki nazwane ny, które potem objęły całą Europotem Lubelskim Lipcem 1980. pę – mówił prezes Instytutu PaJako pierwsza zaprotestowała mięci Narodowej, Jarosław Szazałoga WSK PZL Świdnik.
rek. – Świdnickie protesty są
11 lipca br. uczczono te wyda- dość dobrze udokumentowane –
rzenia.
Zaproszeni
goście, podkreślał prezes IPN. – Przez
a wśród nich Artur Soboń – wice- lata „ciemną plamą” była działalminister aktywów państwowych, ność służb bezpieczeństwa. TeJarosław Szarek – prezes IPN, raz dzięki Instytutowi Pamięci
Lech Sprawka – wojewoda lubel- Narodowej możemy te „ciemne
ski, Piotr Duda – przewodniczący plamy” odkrywać. Najważniejsze
Komisji Krajowej NSZZ Solidar- jest jednak, jaką drogę przeszliność oraz Marian Król – przewod- śmy przez ostatnich 40 lat. Na
niczący
Regionu
Środkowo- początku tej drogi był Świdnik
Wschodniego NSZZ Solidarność i Lubelszczyzna. To ten protest
oddali hołd bohaterom lipcowych zmienił bieg historii.
strajków i złożyli kwiaty pod poZebrani modlili się w intencji
mnikiem na terenie WSK PZL uczestników protestów sprzed 40
Świdnik.
laty oraz członków NSZZ Solidar– Załoga PZL-Świdnik może ność. Po Eucharystii odbył
Lublin się
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patriotyczny koncert Norberta
„Smoły” Smolińskiego, a także
prezentacja książki dr Leszka
Pietrzaka pt. „Świdnik - miasto
wolności”.
Uroczystości w Świdniku wpisują się w trwające w Regionie
Środkowo-Wschodnim obchody
40. rocznicy Lubelskiego Lipca
1980 oraz powstania NSZZ Solidarność.
A.K.
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Jubileuszowa wystawa
Na Placu Łokietka w Lublinie
nastąpiło otwarcie wystawy poświęconej wydarzeniom Lubelskiego Lipca 1980. 7 lipca przedstawiciele lubelskiej Solidarności,
MPK oraz władz samorządowych
złożyli kwiaty pod Krzyżem
Wdzięczności w Lublinie. Z kolei
w Trybunale Koronnym uczestnicy lipcowych strajków z 1980 r.
otrzymali Medal Lublin Bohaterom. Wydarzenie uświetnił koncert w wykonaniu Lubelskiej Federacji Bardów.

Lublin

Dziękujemy za poparcie Andrzeja Dudy
Między ubiegającym się o reelekcję prezydentem Andrzejem
Dudą, a NSZZ Solidarność została podpisana umowa programowa. Zgodnie z jej zapisami prezydent RP zobowiązał się do realizacji postulatów związkowych,
gdy wygra wybory, a Solidarność
postanowiła udzielić poparcia Andrzejowi Dudzie.
To była wyjątkowo długa kampania wyborcza, zakończona sukcesem. Nasz związek zaangażował się w mobilizację członków
oraz sympatyków Solidarności do
pójścia na wybory. Solidarność
wspierała Andrzeja Dudę wydając
stosowne stanowiska. Podczas
licznych spotkań z mediami władze związku apelowały, aby
w pierwszej i drugiej turze dokonać właściwego wyboru, żeby
zwyciężył kandydat, który rzeczywiście będzie zabiegał o polskie
sprawy. Solidarność uczestniczyła
w wielu wiecach wyborczych Andrzeja Dudy, a szczególnie w finale kampanii, w Zamościu. Wśród
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tłumnie zgromadzonych ludzi,
widoczne były transparenty Solidarności.
- Nasze poparcie to jeden
z elementów strategii w kampanii.
Wiemy, że niewielką różnicą głosów wygrał Andrzej Duda, dlatego zaangażowanie i wsparcie Solidarności, także duchowe mogło
prawdopodobnie w znacznym
stopniu zadecydować o zwycię-

stwie – powiedział Marian Król,
szef lubelskiej Solidarności.
- Organizacje Zakładowe
z całego Regionu włączyły się w
poparcie Andrzeja Dudy, była
przekazywana wiedza o jego dokonaniach na rzecz ludzi pracy.
Uważam, że to co mogliśmy ze
swojej strony zrobić, to zostało
wykonane. Członkowie Solidarności uczestniczyli w wiecach
str. 2

wyborczych, widać było kogo Solidarność popiera – podkreślił Król.
Szef lubelskiej Solidarności
dziękuje wszystkim, którzy odpowiedzieli pozytywnie na apel.
- Związkowcom, sympatykom
i wszystkim, którzy oddali głos na
Andrzeja Dudę serdecznie dziękuję. To prezydent z wielką wrażliwością społeczną, który przez
ostatnie pięć lat przyczynił się do
odwrócenia negatywnych tendencji w prawie pracy, m.in. przywrócił poprzedni wiek emerytalny,
wprowadził obszerny pakiet rozwiązań prorodzinnych i prospołecznych. W obliczu trudnych relacji między Solidarnością a rządem, prezydent zawsze stawał po
stronie ludzi pracy – mówił szef

lubelskiej Solidarności.
- To była długa kampania,
większość mediów ośmieszała
ludzi, którzy oddawali głos na
człowieka prawego. Szczególny
szacunek należy się polskiej wsi,
która po raz kolejny broniła naszej tożsamości. Jest nadzieja,
że w ciągu kolejnych pięciu lat
w
niektórych
środowiskach,
a szczególnie wśród młodych nastąpi zmiana i przekonanie, że
wartości są bardzo ważne – dodał Król.
Jeśli chodzi o interes ludzi
pracy, nie jest pewne, że w najbliższych latach wszystkie nasze
postulaty będą realizowane przez
rządzących. W obozie władzy są
politycy, którzy mogą promować

antypracownicze zapisy w prawie pracy.
- Nikt nie mówił, że będzie
łatwo. Zawsze musimy być przygotowani na różne warianty.
Wiadomo, że w środowisku rządzących są ludzie o skrajnych
poglądach liberalnych, którzy
chcą przeforsować niekorzystne
rozwiązania dla ludzi pracy. Liczymy na to że roztropne działania pana prezydentaLublin
będą na
pewno wsparciem i dążeniem do
tego, aby cała Polska rozwijała
się harmonijnie i solidarnie, aby
była realizowana zasada społecznej gospodarki rynkowej mówił Król.
T.K.

Warto pomagać - może będą następni
Popularyzujemy pozytywne postawy członków naszego związku. Po-

niżej zamieszczamy list od
mieszkanki Lublina, która spotka-

ła się z życzliwą i otwartą postawą pracownika Poczty Polskiej.

Anna K.
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Pan Grzegorz Pastuszak jest
związkowcem, a jego bezinteresowna postawa buduje pozytywny
wizerunek Poczty Polskiej.
- Dużo się mówi o Poczcie Polskiej i naszych Pracownikach. Często są to opinie negatywnie. A tutaj proszę,
dostałem maila od Pani Naczelnik UP Lublin 9 z załącznikiem,
w którym jest podziękowanie dla Listonosza, Kolegi z naszej Organizacji Związkowej Solidarności WER Lublin. Warto na-

głaśniać takie sprawy, chociaż Grzesiek zrobił to co zawsze, nie licząc i nie patrząc na
to, co można by ugrać przy okazji dobrego uczynku. Fajnie, że
są tacy Ludzie wśród nas! – powiedział Romuald Talarek.
Zachowanie pana Grzegorza
Pastuszaka jest godne naśladowania. Jego bezinteresowna pomoc i solidarność z potrzebującymi, to z pewnością piękne gesty,
które ułatwiają życie i dostarczają
dużo radości. Nasz związkowiec

dał
przykład,
że
można
i warto pomagać innym. Dostarczając listy przynosił również
bukiet dobrych słów, wsparcie
i nadzieję.
Dziękujemy panu Grzegorzowi za zaangażowanie, otwartość
i misję, którą wypełnia. Gratulujemy jednocześnie Poczcie Polskiej, że ma tak szlachetnego
człowieka w gronie swoich praLublin
cowników.
T.K.

26 lipca w Lublinie
W najbliższą niedzielę odbędą się regionalne uroczystości
z okazji 40 rocznicy Lubelskiego Lipca 1980.
26 lipca 2020 r., o godz. 10:00 będzie sprawowana Msza św. w Archikatedrze Lubelskiej
(transmisja TVP i TV Trwam), godz. 12:00 Gala 40 rocznicy Lubelskiego Lipca 1980,
w Sali widowiskowej Caritas (wjazd od Unii Lubelskiej). Na Placu Katedralnym i przed
budynkiem Caritas będą ustawione telebimy.

Wspomnienie śp. Ewy Szaleckiej-Gronek
„W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem”
II List do Tymoteusza
W dniu 30 czerwca br. odeszła
do Domu Ojca nasza śp. Koleżanka Ewa Szalecka-Gronek, Przewodnicząca OM Pracowników
Oświaty w Świdniku, członek Regionalnej
Sekcji
Oświaty
i Wychowania NSZZ Solidarność
oraz ukochana córka, siostra, mama, babcia. Odeszła zbyt szybko,
pozostawiając pustkę wśród bliskich, ale też w środowiskach
w których działała. Będzie brakować jej ciepła, uśmiechu i entuzjazmu. Swoją energią zarażała innych, była oddana sprawom Ojczyzny, działalność w środowiskach patriotycznych uważała za
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swój obowiązek. Szczególnym
kultem śp. Ewa darzyła bł. Księdza Jerzego Popiełuszkę - patrona NSZZ Solidarność. Jej ulubioną modlitwą była Koronka do Bożego Miłosierdzia.
Przez wiele lat związana zawodowo - jako nauczyciel - ze
Szkołą
Podstawową
nr
3 w Świdniku. Praca z dziećmi,
dbałość o ich rozwój, współpraca
z rodzicami, organizowanie konkursów i wystaw plastycznych
o tematyce historycznej, patriotycznej i religijnej, jak również
prowadzenie żywych lekcji historii
z udziałem świdnickich komba-

tantów w szkołach i przedszkolach Świdnika były dla niej pasją.
Działalność w NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty, Ruchu Odbudowy Polski, Światostr. 4

wym Związku Żołnierzy Armii Krajowej, przywracanie pamięci Żołnierzom Niezłomnym były dla śp.
Ewy sensem życia. Do końca była
wierna dewizie Bóg, Honor i Ojczyzna.
Dzięki swojemu zaangażowaniu od wielu lat pełniła funkcję
przewodniczącej Międzyzakładowej Organizacji NSZZ Solidarność
Pracowników Oświaty w Świdniku.
Z zapałem niosła pomoc związkowcom, uczestniczyła w zebraniach, pikietach, strajkach oraz
negocjacjach z pracodawcami.
Prace plastyczne z konkursu 25lecie Solidarności, którego była
współorganizatorem zostały wystawione w Parlamencie Europejskim, tym samym idea Solidarności oraz pamięć o „Lubelskim Lipcu” za pomocą prac plastycznych

miała szansę zaistnieć na arenie
europejskiej.
Była sekretarzem oraz członkiem
pocztu
sztandarowego
Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej Koło w Świdniku.
Na początku jako członek wspierający, a później z uwagi na zasługi miała zaszczyt wejść w szeregi Związku jako członek zwyczajny. Współorganizowała uroczystości patriotyczne z działaczami AK, wraz z pocztem sztandarowym Koła AK w Świdniku
reprezentowała miasto na wielu
uroczystościach
państwowych
i religijnych na terenie Województwa Lubelskiego.
Odznaczona: Medalem Komisji
Edukacji Narodowej, Srebrnym
Krzyżem Zasługi, Medalem Amicus Civitatis Świdnik, Medalem

Bene Merenti Civitatati Świdnik,
Odznaką honorową za zasługi
dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Odznaczeniem Bene Meritus NSZZ Solidarność
Region
ŚrodkowoWschodni.
Życie się zmienia, ale się nie
kończy.
Wdzięczni i pamietający dobro, które wniosłaś w życie
Lublin
wszystkich, których spotkałaś
na
Swojej drodze ziemskiego życia.

W imieniu członków OM Pracowników Oświaty w Świdniku
i Rady Regionalnej Sekcji
Oświaty i Wychowania
NSZZ Solidarność
Wiesława Stec
Przewodnicząca RSOiW
NSZZ Solidarność

40. rocznica Lubelskiego Lipca 1980
upamiętniona w Chodlu i Poniatowej
Ze względu na liczny udział
i godne podziwu zaangażowanie
uczniów i nauczycieli z Chodla
i Poniatowej w Ogólnopolskim
Konkursie 40 lat Solidarności na
Lubelszczyźnie – Lubelski Lipiec
1980 „Stąd ruszyła lawina…”
przedstawiciele Międzyzakładowej
Organizacji
NSZZ
„Solidarność” Oświaty i Wychowania w Opolu Lubelskim złożyli gratulacje i podziękowania wszystkim
uczniom i ich opiekunom. Ze
względu na sytuację epidemiczną
odbyły się dwa oddzielne spotkania. W Chodlu 26 czerwca koleżanki Anna Gasińska i Aleksandra
Królikowska ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego,
które przygotowały poczęstunek
dla uczniów, a przewodniczący
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organizacji wręczył drobne upominki.
Natomiast dzięki życzliwości
Pana Rafała Pastwy - dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Stefana
Żeromskiego w Poniatowej 1 lipca mieliśmy okazję wyrazić swoją
wdzięczność
i
pogratulować
wszystkim uczestnikom ze szkoły
w Poniatowej, ich Rodzicom
i Opiekunom. W spotkaniu naszą
organizację reprezentowali koleżanka Anna Kłak – członek prezydium i sekretarz oraz Waldemar Jakubowski – przewodniczący. Obie uroczystości przebiegły
w podniosłej, ale równocześnie
radosnej atmosferze. Wzajemny
szacunek, zrozumienie i serdeczność są wyrazem wciąż żywej
tradycji Lubelskiego Lipca 1980

w naszym powiecie, a także znakiem nadziei na przyszłość.
Jesteśmy z dumni z zaangażowania młodzieży i ich opiekunów, a z laureatami konkursu
spotkamy się jeszcze we wrześniu.
Waldemar Jakubowski
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Lublin
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Gra miejska
Uczestnicy gry miejskiej szli
szlakiem najważniejszych wydarzeń historycznych Lublina. Na
pierwszej stacji była Unia Lubelska, na ostatniej Lubelski Lipiec
1980. Możemy być dumni, że na
Lubelszczyźnie miały miejsce
przełomowe wydarzenia dla naszej Ojczyzny. Gra miejska w
Ogrodzie Saskim odbyła się 11
lipca, w 40. rocznicę podpisania
porozumienia
między
załogą
WSK Świdnik i władzami PZPR.
To był ogromny sukces strajkujących.

40. rocznica strajków
kolejarzy
W 40. rocznicę strajków kolejarzy na lubelskim dworcu kolejowym odprawiona została Msza
święta. W niedzielnych obchodach (19 lipca) m.in. związkowcy,
przedstawiciele władz parlamentarnych i samorządowych złożyli
kwiaty pod pomnikiem Doli Kolejarskiej w pobliżu dawnej lokomotywowni.
Podczas uroczystości zostały
odczytane okolicznościowe listy
od prezydenta Andrzeja Dudy,
premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
Kolejarze rozpoczęli protest
16 lipca 1980 r. w lokomotywowni, a potem zastrajkował cały węzeł. Ruch pociągów przez Lublin
został zablokowany, a pociągi
pasażerskie kończyły kursy pod
miastem, skąd dowożono pasażerów komunikacją zastępczą.

Lubelski Lipiec poprzedził
strajki na Wybrzeżu, które utorowały drogę do powstania Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego Solidarność. Historia zaczęła się w Świdniku, później w Lublinie.
T.K.

Solidarność jest…
Solidarność oznacza dla mnie przeciwstawienie się
narodu, totalitarnej władzy komunistycznej oraz dążenie do wolnej Ojczyny. To były wspólne działania
zmierzające do uwolnienia Ojczyzny spod obcego
reżimu. Solidarność to mobilizacja i zrzeszanie się
ludzi w walce o lepsze jutro. To pomoc jeden drugiemu, żeby nikt nie został sam.
Solidarność to znak nawiązujący do istotnego doświadczenia
i symbol całego ruchu walczącego o wolność Polski. To świadome
podejmowanie odpowiedzialności za losy wspólnoty.
Józef Godlewski
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