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Wolność to dar
W Lublinie świętowano Dzień Solidarności i Wolności. Złożono kwiaty pod
Pomnikiem Wdzięczności, była warta honorowa, wspólna modlitwa w Archikatedrze Lubelskiej oraz specjalny pokaz fontann.
Parlamentarzyści,
samorzą- Bab. Po Eucharystii uczestnidowcy, przedstawiciele organiza- cy uroczystości zebrali się
cji państwowych i pozarządowych przed pomnikiem bł. ks. Jeoraz związkowcy wraz z bohate- rzego Popiełuszki, gdzie karami protestów z 1980 r. uczcili pelan lubelskiej „Solidarności”
w Lublinie Dzień Solidarności ks. Zbigniew Kuzia poprowai
Wolności.
Przy
Pomniku dził modlitwę i złożono kwiaty.
Wdzięczności głos zabrali zaproUroczystości zakończył speszeni goście, w swoich wystąpie- cjalny pokaz fontann na Placu
niach podkreślając znaczenie Litewskim.
NSZZ „Solidarność”, a także strajDzień Solidarności i Wolnoków Lubelskiego Lipca. Przewod- ści to polskie święto państwoPikieta w Warszawie
niczący lubelskiej „Solidarności”
Marian Król podkreślał, że przed
Związkiem
stoją
zadania, które się
nie zdezaktualizowały. Zwrócił również uwagę na
fakt, że to właśnie
„Solidarność” od
lat upominała się o
godną płacę, programy
socjalne
i sprawiedliwą Polskę.
Zebrani złożyli
kwiaty i uczestniczyli we wspólnej
modlitwie, której
przewodniczył ks.
biskup
Adam
Lublin
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we, obchodzone co roku 31
sierpnia, upamiętnia rocznicę porozumień sierpniowych,
ustanowione w celu upamiętnienia historycznego zrywu
Polaków do wolności i niepodległości z 1980, który zapoczątkował proces upadku komunizmu i wyzwolenia
narodów Europy Środkowej i Wschodniej.
A.K.
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Dzień Solidarności i Wolności - galeria foto
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40-lecie „Solidarności” w Zamościu
W piątek, 4 września, odbyły
się zamojskie obchody jubileuszu
40-lecia NSZZ „Solidarność”.
Rozpoczęły się one na Rynku
Solnym, gdzie otwarto wystawę
„Tu rodziła się „Solidarność”. Zamość jest kolejnym, goszczącym
ją miastem. Wystawa, przygotowana przez IPN, podróżuje po
naszym kraju od lipca.
Następnie uczestnicy obchodów przeszli do katedry,
gdzie
została
odprawiona
Msza Święta w intencji Ojczyzny i działaczy związku. Po jej
zakończeniu złożono kwiaty
i zapalono znicze pod pomnikiem św. Jana Pawła II. Kolejnym punktem obchodów była
gala w sali kina „Stylowy”,
gdzie wręczono odznaczenia,
zarówno
państwowe
jak
i związkowe, oraz pamiątkowe
wyróżnienia najbardziej zasłu-

Lublin

żonym
członkom
NSZZ
„Solidarność”.
Oprawę muzyczną obchodów
zapewniło Trio Beethovenowskie.
Organizatorami uroczystości były

wspólnie Miasto Zamość oraz
Rada Oddziału Zamość Regionu
Środkowo-Wschodniego
NSZZ
„Solidarność”.
A.W.

Zaproszenie
na uroczyste posiedzenie Zarządu Regionu,
z okazji 40. rocznicy powstania
Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”,
które odbędzie się 10 września 2020 r. o godz. 10:00
w Sali Kolumnowej
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Spokojna 4.
Marian Król
Przewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego
NSZZ „Solidarność”
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Najnowszy numer już od września dostępny
na ul. Królewskiej 3 w Lublinie. Zapraszamy!
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