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Uroczyste spotkanie rozpoczę-

to odśpiewaniem hymnu. Następ-

nie przewodniczący oddziału 

NSZZ „Solidarność” w Radzyniu 

Podlaskim, Jerzy Bednarczyk, 

powitał wszystkich przybyłych 

oraz została odmówiona krótka 

modlitwa w intencji zmarłych  

działaczy Solidarności. 

Historię związku w Radzyniu 

Podlaskim przypomniała Elżbieta 

Pietraszek. Następnie głos zabrał 

przewodniczący Regionu Środko-

wo-Wschodniego NSZZ Solidar-

ność Marian Król. Wyraził 

wdzięczność, że zgromadzeni na 

sali pamiętają o osobach, które 

walczyły z władzą komunistyczną  

i dzięki nim aktualnie może istnieć 

„Solidarność”. Podkreślał także, że 

odzyskanie wolności było możliwe 

dzięki pomocy Matki Bożej, a siłą 

była wiara, która dawała nadzieję 

na lepsze czasy i motywowała do 

walki oraz prowadziła do okazywa-

nia braterskiej pomocy innym. Na 

koniec swojego wystąpienia wyra-

ził nadzieję, że „Solidarność bę-

dzie trwała dalej i ludzie będą 

umieli patrzeć krytycznie, a nie 

krytykancko”. 

Wojewoda lubelski porównał 

Solidarność do marzenia „o tym, 

abyśmy mogli być wspólnotą, 

żebyśmy byli razem”. Dodał tak-

że, że 40 lat temu ludzie marzyli 

o normalności, a nie o wielkich, 

nierealnych rzeczach, a teraz 

należy się cieszyć, że doczekali-

śmy wolnej, suwerennej Polski  

i pamiętamy o ludziach, którzy do 

tego doprowadzili. 

Przewodniczący Sejmiku Woje-

wództwa Lubelskiego Jerzy Szwaj 

w krótkim wystąpieniu zaznaczył, że 

„Solidarność to jest odpowiedzial-

ność, odpowiedzialność za kraj, za 

drugiego człowieka, za swoje miej-

sca pracy i te wartości od zawsze są 

w narodzie Polski”. Dodał też, że 

należy przekazywać je kolejnym 

pokoleniom, aby nie dopuścić do ich 

zapomnienia. 

Starosta Szczepan Niebrzegow-

ski porównał Solidarność do 

„sumienia władzy, bez którego wła-

dza w Polsce może szybko zejść na 

manowce”. Dodał także, że 

„Solidarności nie da się zabić, moż-

na ją osłabić, ale ona zawsze jest.” 

Na zakończenie części oficjal-

nej głos zabrał prezes RaSIL, Jó-

zef Korulczyk. Stwierdził, że jest 

jedynym na sali członkiem Zarzą-

du Oddziału NSZZ Solidarność  

z lat 1980-1981. Nie zgodził się ze 

stwierdzeniami poprzedników, iż 

oddają głos „bezimiennym bohate-

rom Solidarności, ponieważ ci bo-

haterowie mają swoje imiona. To 

były konkretne osoby i konkretne 

działania. To konkretne osoby two-

rzyły komitety założycielskie, reje-

strowały komisje zakładowe. Na 

dowód tego odczytał skład 25-

osobowego Zarządu Oddziału 

NSZZ Solidarność w Radzyniu 

Podlaskim oraz 3-osobowej Komi-

sji Rewizyjnej. 

Na zakończenie spotkania 

wręczono pamiątkowe medale 

oraz ryngrafy przedstawiające 

wizerunek Matki Bożej Solidar-

ności nowo powstałym organiza-

cjom związkowym. 

źródło: radzyninfo.pl 

foto: radzyninfo.pl 

40-lecie Lubelskiego Lipca  

w Radzyniu Podlaskim 

Oficjalna część obcho-

dów 40- lecia Lubelskiego 

Lipca 1980 i powstania 

NSZZ Solidarność  odbyła 

się 23 sierpnia br.  

w sali widowiskowo -

kinowej Radzyńskiego 

Ośrodka Kultury. Wcze-

śniej zgromadzeni modlil i  

się podczas Mszy św. 

Otwarto także okoliczno-

ściową wystawę i rondo 

im. NSZZ Solidarność .  
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31 sierpnia – Gdańsk, uroczystości główne: 
 

godz. 15.00 – uroczystości na placu Solidarności w Gdańsku, złożenie kwiatów koło 

Bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej.  

Uwaga: Delegacje składające wiązanki kwiatów (wieńce składamy w rocznice Grudnia 

1970, prosimy o przygotowanie wizytówek), przemarsz do Bazyliki pw. św. Brygidy. 

godz. 17.00 – uroczysta Msza św. w Bazylice pw. św. Brygidy. 

  

Inne planowane uroczystości: 
 

31 sierpnia, Gdańsk 

godz. 9.00 (ul. Fitelberga 8) - uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej śp. Aliny Pien-

kowskiej-Borusewicz (1952-2002);  

godz. 9.45 (ul. Leśny Stok 4) - uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej śp. Magdale-

ny Modzelewskiej-Rybickiej (1954-2016), 

godz. 10.30 ul. (Leśny Stok 4) - uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej śp. Jana 

Koziatka (1942-2017) (organizator: Oddział IPN w Gdańsku), 
 

31 sierpnia, Gdynia 

godz. 10.00 (przy Urzędzie Miasta) - złożenie kwiatów pod pomnikiem na placu Wolnej 

Polski (organizator: Oddział NSZZ „S” w Gdyni), 
 

31 sierpnia, Gdańsk 

godz. 12.30 – złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II i Ronalda Rea-

gana; 

godz. 13.00 – złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem Anny Walentynowicz 

(organizator: Stowarzyszenie Godność), 
 

31 sierpnia, Gdańsk 

godz.12.30 – złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą założycieli „Solidarności” 

oświatowej, ul. Osiek (organizatorzy: Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania 

NSZZ „Solidarność” w Gdańsku i KM Oświaty i Wychowania „S” w Gdańsku), 
 

31 sierpnia, Gdańsk 

godz. 20.00 – plac koło Sali BHP, Koncert: Koniec lata z Solidarnością (organizator: 

TVP) 

Urodziny  

NSZZ „Solidarność”  

- program 
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Jesteśmy całym sercem  

z Białorusinami. 40 lat temu to my 

potrzebowaliśmy pomocy, dziś to 

Białorusini potrzebują wsparcia 

od nas - mówił przewodniczący 

NSZZ Solidarność Piotr Duda, 

informując o nowych inicjatywach 

i dotychczasowych działaniach 

„Solidarności” ws. Białorusi. 

Od wielu dni z uwagą obser-

wujemy wydarzenia na Białorusi, 

a nasze serca zwrócone są ku 

tamtejszym robotnikom i pracow-

nikom. Trwają tam protesty zwią-

zane z wyborami prezydenckimi, 

które my traktujemy jako wybory 

sfałszowane. Dla Solidarności to 

sprawa jasna, jak i moment 

szczególny. Dzieje się to w sierp-

niu, gdzie 40 lat temu w Sali BHP 

robotnicy walczyli o to, by powo-

łać wolne, niezależne związki za-

wodowe. Dlatego jesteśmy całym 

sercem z Białorusinami. 40 lat 

temu to my potrzebowaliśmy po-

mocy, dziś to Białorusini potrze-

bują wsparcia od nas. Na Komisji 

Krajowej w ubiegłym tygodniu 

przyjęliśmy stanowisko, które 

wspiera wolną Białoruś, to było 

dla nas bardzo ważne. W kolej-

nych dniach widzimy, że protesty 

są coraz liczniejsze, że ludzi za-

myka się w więzieniach, że zwal-

nia się z pracy działaczy związko-

wych, którzy stoją na czele straj-

ków - mówił Piotr Duda. Jak pod-

kreślił, czas podjąć konkretne kro-

ki, aby pomóc opozycji na Biało-

rusi. - Solidarność jest szczegól-

nie zobowiązana, aby wspierać 

jedyny wolny związek zawodowy 

jaki jest na Białorusi - Białoruski 

Kongres Demokratycznych 

Związków Zawodowych - z któ-

rym współpracujemy od wielu lat. 

Dzisiaj nagrałem w formie wideo 

apel do opozycji, by spróbowali 

za naszym przykładem, nie jak  

w '56 roku, czy '70, gdzie miała 

miejsce tragedia na Wybrzeżu, 

ale żeby ich bastionami były za-

kłady pracy. To jedyny sposób, 

by zmusić Łukaszenkę do 

ustępstw - zaznaczył przewodni-

czący. Poinformował, że związek 

zawodowy "S" zorganizował kon-

wój humanitarny, który w środę 

wyruszy na Białoruś. 

Jesteśmy jego organizatorem. 

Są tam produkty spożywcze, to co 

czujemy, że może się dzisiaj przy-

dać w zakładach pracy w czasie 

strajku. Zobaczymy, czy w ogóle 

zostanie wpuszczony na Białoruś. 

Dopełniliśmy wszelkich koniecz-

nych formalności, aby tak się stało

- powiedział szef Komisji Krajowej. 

Kolejnym ważnym etapem działań 

"S" jest powołanie funduszu 

"Solidarni z Białorusią" - związek 

wpłacił na konto tego funduszu 

milion zł.  

To kwota potrzebna dla tych, 

którzy tracą pracę, dla ich rodzin. 

Chcemy wspomagać rodziny, 

które stracą swoich żywicieli. Pa-

miętamy, co działo się 40 lat te-

mu w naszym kraju. Apeluję do 

innych polskich związków zawo-

dowych, aby także wreszcie po-

kazały solidarność. Apeluję do 

partii politycznych - dość gadania 

w telewizjach, macie teraz możli-

wość wesprzeć konkretne działa-

nia, trzeba przejść od słów do 

czynów! Tam jest łamana prawo-

rządność, prawa człowieka, dla-

tego zwracamy się do europej-

skich i światowych federacji 

związków zawodowych. Musimy 

wesprzeć Białorusinów. Od tego 

jest „Solidarność”, by w takich 

sytuacjach pomagać. Nie mogli-

śmy sobie wymarzyć lepszego 

prezentu na 40. rocznicę Porozu-

mień Sierpniowych, niż wolna  

i demokratyczna Białoruś - po-

wiedział Piotr Duda.  

- Chcę z tego miejsca podzięko-

wać naszemu rządowi, że na tyle, 

na ile to możliwe, wspiera Białoruś. 

Dzisiaj „Solidarność” przejmuje ini-

cjatywę i proszę o kontakt, jeśli ktoś 

chce pomóc tym, którzy walczą  

o wolną Białoruś - podsumował 

przewodniczący. 

www.tysol.pl 

Solidarni z Białorusią 

Serdeczne wyrazy współczucia  

Rodzinie 
 

śp. KRZYSZTOFA KOTOWSKIEGO  
 

składa  

Rada Sekcji Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność”  

Regionu Środkowo-Wschodniego 



Głos związkowca 35/2020 str. 5 

Głos związkowca. e-Tygodnik Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”. 
Wydaje: Biuro Informacyjne Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”, 20-109 Lublin, ul. Królewska 3, tel. 53-208-11  

e-mail: reporter.lublin@solidarnosc.org.pl, www.solidarnosc.org.pl/lublin. 

Przygotowała: A. Kosierb 

Redakcja zastrzega sobie prawo opracowywania wszystkich tekstów. 

Najnowszy numer już od  września dostępny  

na ul. Królewskiej 3 w Lublinie. Zapraszamy! 


