G

łos związkowca
Numer 15/2021

e-Tygodnik Regionu
Środkowo-Wschodniego
Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego

16.04.2021

11. rocznica katastrofy smoleńskiej
- Lublin pamięta!
W reżimie sanitarnym, z ograniczona liczbą uczestników,
uczczono w Lublinie 11. rocznicę katastrofy smoleńskiej.
Przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i miejskich oraz związkowcy z przewodniczącym Marianem Królem, złożyli kwiaty i modlili się w intencji Ofiar tej narodowej
tragedii.

Głos związkowca 15/2021

str. 1

Związkowcy apelują ws. szczepień
Przewodniczący Rady Sekretariatu Przemysłu Spożywczego
NSZZ „Solidarność” wysłał dwa
pisma do ministra Michała
Dworczyka i wicepremiera Jarosława Gowina.

„Jako Rada Sekretariatu, samo
uruchomienie
procedur
szczepienia w zakładach pracy,
oceniamy bardzo pozytywnie.
Jednocześnie zwracamy uwagę,
że sektor spożywczy jest kluczowym
obszarem
gospodarki,
a pracownicy w nim zatrudnieni,
swoją pracą, gwarantują bezpieczeństwo żywnościowe Polaków.
Natomiast
pracownicy
branży HoReCa, ze względu na
jej specyfikę - częste kontakty
z innymi osobami, są jedną
z grup najbardziej narażonych
na zarażenie” – podkreślono.
Więcej na: tysol.pl

Z żalem przyjęliśmy informację o śmierci

Śp. DARIUSZA SZEWCA

zasłużonego działacza NSZZ „Solidarność”
Wyrazy żalu i współczucia
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Nie żyje Jan Magierski
– naczelny drukarz regionu
31 marca zmarł nasz kolega
Jan Magierski.
We wrześniu
1980 roku był członkiem grupy
inicjatywnej, która przygotowała
zebranie założycielskie NSZZ
„Solidarność”. Dzięki Jego autorytetowi na zebraniu 25 września
1980 roku zjawiło się blisko trzystu pracowników Akademii Rolniczej, spośród których 250 osób
podpisało deklarację przystąpienia do NSZZ „Solidarność” i wybrało 21-osobowy Komitet Założycielski. Od pierwszych spotkań
wiedzieliśmy, że będzie jego niekwestionowanym liderem. Doświadczenie w działalności opozycyjnej w latach siedemdziesiątych, liczne kontakty w środowisku lubelskiej opozycji, a przede
wszystkim koncyliacyjna osobowość, umiejętność łączenia ludzi
i różnych racji sprawiły, że w ciągu kilku tygodni udało się stworzyć strukturę organizacji liczącej
pod koniec 1980 roku ponad
1000 pracowników Uczelni czyli
2/3 ówczesnego stanu zatrudnienia. W czasie zebrania delegatów wybierających statutową komisję zakładową nie wyraził zgody na kandydowanie w czasie
wyboru przewodniczącego. Został wiceprzewodniczącym wykonując w następnych miesiącach
gigantyczną pracę organizacyjną, łącznie w kierowaniem zespołem redakcyjnym zakładowe-

go biuletynu informacyjnego. Był
również naszym delegatem na
Zebranie Regionalne, które odbyło się w Świdniku. Jego spokój
i zrównoważenie okazywało się
zbawienne na gorących zebraniach, z których każde było rodzajem „burzy mózgów”.
Wprowadzenie przez komunistyczny rząd Jaruzelskiego stanu
wojennego sparaliżowało działalność Związku. Jednak dzięki temu, że nie wystarczyło miejsc
w więzieniach i obozach dla
wszystkich
działaczy
NSZZ
„Solidarność” w każdym większym środowisku znaleźli się ludzie, którzy podejmowali próby
kontynuacji takich działań jakie
były możliwe. W Lublinie, jednym
z nielicznych był Jan Magierski,
który wraz z Andrzejem Pleszczyńskim i Krzysztofem Grudniem podjął się zadania wznowienia wydawania informatora
związkowego po zlikwidowaniu
przez SB zespołu redakcyjnego
utworzonego przez studentów
z NZS. Wkrótce zebrali wokół
siebie współpracowników, co
umożliwiało kontynuację wydawnictwa aż do utworzenia podziemnych struktur regionalnych
Związku. Równolegle prowadziliśmy działalność w ramach Tajnej
Komisji Zakładowej funkcjonującej w zmieniającym się składzie
aż do wiosny 1989 roku. Jan był
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przez nas uważany za lidera mimo braku sformalizowanej struktury. Jego zaangażowanie w działalność społeczną uległo osłabieniu po chorobie w 1991 roku. Rekonwalescencja i sprawy rodzinne ograniczyły Jego aktywność,
ale wciąż mogliśmy liczyć na mądre rady i autorytet jakim cieszył
się w Uczelni i poza nią.
Pogarszający się stan zdrowia
sprawił, że po przejściu na emeryturę swoje działania ograniczył
do laboratorium fotograficznego
i spraw rodzinnych. Zawsze jednak cieszył się z możliwości
udziału w spotkaniach, z których
wynosiliśmy Jego mądre rady
i wiedzę. Zwłaszcza gdy w spotkaniach uczestniczyła żona Sabina dzięki, której przez ostatnie
lata miał stały kontakt z otoczeniem
mimo coraz większych
ograniczeń. Zawsze będzie brakowało tego ostatniego spotkania,
które się nie odbyło.
Odznaczony: Złotą Odznaką
„Fotograf Krajoznawca” (1977),
Odznaką „Zasłużony Działacz
Kultury” (1979), Złotym Krzyżem
Zasługi
(1988),
Odznaką
„Zasłużony
Działacz
Kultury” (1999), Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski (2001),
Srebrną Honorową Odznaką
PTTK (2003), Złotym Medalem
„Za Fotograficzną Twórczość”.
Lech Szafrański
str. 3

WOLONTARIAT LUBELSKIEJ SOLIDARNOŚCI
Nie biegam – pomagam!
Bieg Solidarności „Lubelski Lipiec 1980” to aktywna lekcja historii, utrwalanie pamięci o naszych
lipcowych bohaterach przez sport, a jednocześnie popularyzacja zdrowego stylu życia. To także doskonała okazja do promocji NSZZ „Solidarność” i integracji związkowców z mieszkańcami Lubelszczyzny oraz rozbudzania lokalnego patriotyzmu, zwłaszcza wśród młodego pokolenia.
5 czerwca 2021 r., w sobotę, po raz 28 organizujemy jedną z największych i najbardziej rozpoznawalnych imprez sportowych. Proponujemy udział w Biegu ulicami Lublina uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentom, a przedstawicieli biznesu zapraszamy do Charytatywnego Biegu Firmowego – wszystkie na dystansie 2300 metrów. Najmłodsi spróbują swoich sił na
płycie stadionu w ramach Biegu Krasnali i Biegu Młodzików. Natomiast bardziej doświadczeni biegacze mogą wziąć udział w 8. PKO Półmaratonie Solidarności i pokonać trasę ponad 21 km.
Organizacja tak dużego przedsięwzięcia wymaga od Regionu zgromadzenia ok. 300-osobowej
grupy wolontariuszy, którzy zadbają o bezpieczeństwo uczestników na trasie biegów, zapewnią obsługę punktów żywienia, obsługę strefy startów i strefy mety.
Zwracamy się do Was z apelem o udział, w formie wolontariatu, w organizacji naszej imprezy.
Zapraszamy związkowców i nie tylko, z całymi rodzinami. Razem stwórzmy wyjątkową atmosferę
tego wydarzenia!
Czekamy na zgłoszenia imienne osób od 14 roku życia
do WOLONTARIATU LUBELSKIEJ SOLIDARNOŚCI
Zapisy do wolontariatu przyjmujemy do dnia 31 maja br., telefonicznie pod numerem:
81 53 208 11; lub na e-mail: bieg.lublin@solidarnosc.org.pl
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