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Regionalne
uroczystości
42. rocznicy
Lubelskiego Lipca 1980
Program:
10:30 – złożenie kwiatów
pod Krzyżem Wdzięczności,
Droga Męczenników Majdanka 14
11:30 – Msza św. w Archikatedrze
Lubelskiej, ul. Królewska 10
13:00 – spotkanie okolicznościowe
w auli Caritas Lublin,
ul. Wyszyńskiego 2,
(wjazd od Unii Lubelskiej)
15:00 – poczęstunek
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W 42. rocznicę strajku w Tomaszowie Lub.
W niedzielę, 26 czerwca br.,
odbyły się uroczystości miejskie
dla uczczenia 42. rocznicy pierwszego
protestu
robotniczego
w Filii WSK Świdnik w Tomaszowie Lubelskim.
Obchody, zorganizowane przez
burmistrza miasta Wojciecha Żukowskiego i NSZZ Solidarność Regionu Środkowo-Wschodniego Oddział w Tomaszowie Lubelskim,
rozpoczęła Msza św. w Sanktuarium ZNMP pod przewodnictwem
ks. prałata Czesława Grzyba.
W wygłoszonej homilii kapłan nawiązał do historii Solidarności, do
sytuacji przed 42. laty, kiedy ludzie
pracy, w formie strajku, zaprotestowali przeciwko zniewoleniu, poniewieraniu godności, łamaniu prawa pracowniczego i podjęli walkę
o godną pracę i płacę.
Po zakończeniu nabożeństwa i udzieleniu
błogosławieństwa pod
kolumną Solidarności na
placu
przykościelnym
grupa byłych pracowników WSK w Tomaszowie z lat 80., przedstawiciele władz samorządo-
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wych miasta i powiatu oraz
Rada Oddziału NSZZ „S” na
czele z przewodniczącą Marzenną Chlebowską zapalili
znicze.
Następnie uformował się
pochód z pocztem sztandarowym NSZZ „S” Oddział
Tomaszów Lubelski, który
przemieścił się pod pomnik
Solidarności przy Rynku,
gdzie wieńce i wiązanki
kwiatów oraz znicze złożyli:
władze samorządowe miasta i powiatu, delegacja pracowników
WSK, przedstawiciele tomaszowskich placówek kultury oraz delegacja NSZZ Solidarność Oddziału
Tomaszów Lubelski.
Na zakończenie uroczystości
głos zabrali wiceburmistrz Renata
Miziuk, wicestarosta Jarosław
Korzeń oraz Leszek Rosik, pierwszy przewodniczący Organizacji
Zakładowej NSZZ Solidarność,
który podkreślił znaczenie tego
protestu jako zorganizowanej formy oporu i sprzeciwu w odpowiedzi na bezprawie komunistycznej
władzy.
Red.
Foto: Rewizje Tomaszowskie
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Świdnicka iskra wolności
42. rocznica strajków Świdnickiego Lipca

W niedzielę (10 lipca br.) uroczystościami w Świdniku lubelska „Solidarność” rozpoczęła obchody Lubelskiego Lipca 1980.
To właśnie w Świdniku, 8 lipca
1980 r., wybuchł strajk, który rozprzestrzenił się na całą Lubelszczyznę, a potem na całą Polskę.
Rocznicowe obchody rozpoczęło
spotkanie na terenie WSK PZL
Świdnik. Strajkujący w 1980 roku, władze państwowe i samorządowe, a także związkowcy
z NSZZ „Solidarność” złożyli
kwiaty przed pomnikiem Świdnickiego Lipca. Wysłuchali także
wystąpień zaproszonych gości.
- Zebraliśmy się tutaj, żeby uczcić rocznicę wydarzeń, które
w sposób bardzo wymierny i znaczący wpłynęły na historię Polski
i Europy Środkowo-Wschodniej.
Wydawałoby się, że to był tylko
drobny epizod w małym mieście na
wschodzie 42 lata temu. Czy ktoś
z uczestników tamtych wydarzeń
przewidywał i zdawał sobie sprawę
z tego, że czterodniowy strajk, który
tutaj miał miejsce od 8 do 11 lipca,
może mieć takie znaczenie dla dalszych losów nie tylko Polski, ale całego systemu komunistycznego,
a de facto dla jego upadku? Myślę,
Głos związkowca 16-17/2022

że wbrew pozorom najbardziej tego
świadoma była ówczesna władza mówił podczas uroczystości Andrzej Kuchta, przewodniczący
NSZZ „Solidarność” w świdnickich
zakładach.
Z kolei wiceminister finansów
Artur Soboń przekonywał podczas
obchodów: - Bez Świdnika, bez
Lubelskiego Lipca nie byłoby Porozumień Sierpniowych, nie byłoby tej odwagi, tej wiary, że można
wysuwać nie tylko postulaty ekonomiczne, ale także polityczne.
Wreszcie nie byłoby tej iskry wolności, która stąd wypłynęła.

Wiceminister dodał, że dzisiejsi mieszkańcy Świdnika są dumni
z ówczesnych strajkujących. Ale
osoby wówczas zaangażowane
mogą być też dumne ze Świdnika
dziś. - Mogą być dumne z tego,
jak rozwija się to miasto, z infrastruktury społecznej, drogowej.
Miasto jest coraz lepiej skomunikowane. Miasto ma wreszcie
wielki potencjał przemysłowy. Jesteśmy w miejscu, które ma przed
sobą bez wątpienia świetną przyszłość – mówił nawiązując do
umowy na dostarczenie śmigłowców dla polskiej armii. - To nie
tylko szansa na dobre miejsca
pracy w nowoczesnym przemyśle. To także rozwój, to także
myśl naszych konstruktorów, inżynierów. To polski śmigłowiec,
który będzie służył polskim siłom
zbrojnym.
Wojewoda
Lubelski
Lech
Sprawka przekonywał: - Jest czas
siewu i czas zbiorów. Ten siew
trwał w Polsce długie lata. Warto
pamiętać, że dla społeczeństwa
miasta Świdnik, a w szczególności załogi tego zakładu ten siew
zaczął się nawet wcześniej niż
data, której rocznicę dziś obchodzimy – powiedział, przypominając, że Świdnik ma również swój
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epizod w wydarzeniach Czerwca
1976 roku. - Miasto Świdnik i jego ludzie mają wielkie zasługi
w budowaniu wolności – powiedział.
Z kolei przewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego
NSZZ „Solidarność” Marian Król
mówił: - Walczyliśmy o upodmiotowienie człowieka w zakładzie
pracy. System był niby prorobotniczy, a robotnicy powiedzieli
„nie”. Nie inżynierowie, nie administracja, tylko właśnie ówcześni
robotnicy powiedzieli „Nie zgadzamy się na takie dalsze traktowanie”.
Przewodniczący Król podziękował uczestnikom ówczesnych
wydarzeń, którzy przybyli na uroczystość.
Następnie zebrani modlili się
w kościele NMP Matki Kościoła
za wszystkich uczestników lipcowych strajków. Po Eucharystii
odbyła się prelekcja Marcina
Krzysztofika z lubelskiego IPN-u,
pokazująca świdnicką drogę do
wolności.
Na zakończenie uroczystości
mieszkańcy Świdnika i goście
bawili się podczas rodzinnego
festynu.
W trakcie rocznicowych obchodów, już tradycyjnie, przed
kościołem NMP Matki Kościoła
można było oddać krew.
Kolejnym etapem obchodów
będą uroczystości u lubelskich
kolejarzy, 16 lipca br. oraz uroczystości regionalne 24 lipca br.
A. Kosierb
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Kolejarze świętowali 42. rocznicę strajku

Mszą Świętą w kościele Najświętszego Serca Jezusowego
w Lublinie rozpoczęły się uroczystości 42. rocznicy strajku Lubelskich Kolejarzy. W obchodach,
16 lipca br., uczestniczyli m.in.
przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, związkowcy, a przede wszystkim kolejarze.
Koncelebrowanej Mszy św.
przewodniczył i homilię wygłosił
ks. Tadeusz Pajurek. Duchowny wskazał ścisły związek wyboru ks. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, z powstaniem
Solidarności i polską drogą do
wolności.
Po Mszy św. nastąpił przemarsz na teren byłej Lokomotywowni, gdzie miały miejsce okolicznościowe przemówienia oraz
złożenie kwiatów pod pomnikiem
Doli Kolejarskiej.
Wiceminister finansów Artur
Soboń stwierdził, że bez wydarzeń Lubelskiego Lipca 1980, nie
byłoby „wielkiego ruchu Solidarności, zrywu niepodległościowego i naszej wolności”.
Z kolei wicewojewoda lubelski
Bolesław Gzik odczytał list od
premiera Mateusza Morawieckiego, w którym szef Rady MiniGłos związkowca 16-17/2022

strów napisał, że podejmując
strajk lubelscy kolejarze wykazali
się "hartem ducha i odwagą",
a strajk rozpoczęty przez nich
w lokomotywowni objął następnie cały węzeł komunikacyjny. Paraliż regionu okazał się skuteczną formą nacisku - dodał.
Lubelscy kolejarze przystąpili do strajku 16 lipca 1980 r.
Wśród 14 postulatów strajkowych załogi Węzła PKP znalazły się żądania o charakterze
ekonomicznym i socjalnym.
Szczególnie istotny okazał się
polityczny postulat powołania

reprezentacji zawodowej kolejarzy, wybranej oddolnie przez
wszystkich pracowników. Wysuwano także postulat wprowadzenia wolnych sobót oraz zagwarantowania
bezpieczeństwa
strajkującym.
Następnego dnia (17 lipca)
strajk rozszerzył się na cały lubelski Węzeł PKP. Protestujący powołali komitet strajkowy, na jego
czele stał Czesław Niezgoda,
mistrz z hali napraw lokomotyw
spalinowych.
Konsekwencją strajku PKP było wstrzymanie ruchu pociągów
już pierwszego dnia protestu. Sytuację pasażerów pogarszał protest kierowców PKS.
19 lipca podpisano porozumienie kończące protest. Obiecane podwyżki płac były jednak
znacznie niższe niż żądania pracowników. Organizatorom protestu zagwarantowano bezpieczeństwo.
Najważniejszym
z osiągniętych postulatów była
możliwość przeprowadzenia wyborów do rady zakładowej według ordynacji zgodnej z postulatami pracowników, a nie z ordynacją Centralnej Rady Związków Zawodowych.
T. Kupczyk
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Poczuj wiatr osiemdziesiątych lat!
Festyn z okazji 42. rocznicy
„Lubelskiego Lipca 1980”
W sobotę, 16 lipca 2022 r.
mieszkańcy Lublina w radosnej atmosferze świętowali
kolejną rocznicę strajków,
znanych w historii pod nazwą
„Lubelski Lipiec 1980”.
Na festynie w Ogrodzie Saskim bawili się wspólnie dzieci, młodzież i seniorzy. Wszyscy chętnie korzystali z przygotowanych
atrakcji:
gier
i konkursów, dmuchańców,
warsztatów plastycznych, kolorowych balonów z helem
i słodyczy. Festyn uatrakcyjnił
występ zespołu Aga Band
z przebojami z ‘80 lat.
Festyn przygotował Region
Środkowo-Wschodni
NSZZ
Solidarność wraz z Fundacją
„Ruchu Solidarności Rodzin”.
Zadanie było współfinansowane ze środków Gminy Lublin.
M. Podstawka
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XVI Turniej Piłki Nożnej „Lubelski Lipiec 1980”
Turniej przypomina o Lubelskim Lipcu 1980, o wydarzeniach, które zmieniły losy Polski.
Daliśmy sygnał do zmian, które obaliły ten skostniały system
i pozwoliły ludziom cieszyć się
wolnością. Przywrócono honor,
dumę i szacunek do tych wartości, wśród których powinien
wzrastać każdy wolny człowiek.
Strajkując, domagaliśmy się
praw do lepszego jutra. Nie wyszliśmy na ulicę, do konfrontacji
z SB, Milicją, ZOMO i Wojskiem
Polskim, tylko zaprosiliśmy do
siebie tych, którzy decydowali na
różnych szczeblach o naszym
być albo nie być i usiedliśmy do
negocjacji.
Ten Lipiec był zaczynem powstania „Solidarności”. Tu się zaczęło coś, czego nie spodziewał
się wielki świat, a finał nastąpił
w Stoczni Gdańskiej, 31 sierpnia
1980 roku, podpisaniem porozumienia przez Lecha Wałęsę z Panem Jagielskim, przedstawicielem
upadającego systemu PRL.
To dzięki powstaniu Solidarności runął Mur Berliński, upadł
Związek Sowiecki. Europa zrozumiała, że tam, za murem są ludzie, którzy chcą być wolni, chcą
by ich praca była należycie ceniona, szanowana i opłacana.
Dzisiaj, po 42 latach, jestem
z dziećmi na boisku i cieszę się,
że mogą żyć w wolnej Ojczyźnie.
Poprzez organizację turnieju staram się przekazać tym młodym
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ludziom, jak wielkim darem jest
wolność i możliwość dokonywania własnych wyborów. Uczę ich,
by z dumą i szacunkiem patrzyli
na swoich rodziców, dziadków
i babcie, by potrafili im podziękować za to, że nie bali się stanąć
twarzą w twarz z mroczną rzeczywistością lat ‘80.
Wierzę, że nawet jeśli mnie
już nie będzie, to ci młodzi poniosą dalej prawdę o wydarzeniach Lubelskiego Lipca 1980.
ORGANIZATORZY:
Ognisko TKKF Omega, NSZZ
Solidarność Region ŚrodkowoWschodni, Fundacja „Ruchu Solidarności Rodzin”, Urząd Miasta
Lublin Wydział Sportu i Turystyki, Szkoła Podstawowa nr 52,
IPN Oddział Lublin, Przemysław
Delmanowicz - CONTRIX, MW
SPORT- Marek Wójcik.
Patronat: Prezydent Miasta
Lublin Krzysztof Żuk.
Wyniki XVI turnieju „Lubelski
Lipiec 1980”:

1. miejsce – Omega
2. miejsce – Fury Lubartowska
3. miejsce – Wrońska
4. miejsce – Jastrzębie I
Najlepszy zawodnik: Kacper
Piasecki (Fury Lubartowska)
Najlepszy strzelec: Krzysztof
Siedlecki(Omega) – 11 bramek
Najlepszy bramkarz: Jakub Kościk (Omega)
Turniej pocieszenia Lubelskiego Lipca 1980:
1. miejsce – Alfa
2. miejsce - Drewniaki
O nagrody jak zawsze zadbali:
- Marian Król i Marek Wątorski
NSZZ Solidarność.
- Urząd Miasta Lublin Wydział
Sportu i Turystyki
- CONTRIX Przemysław Delmanowicz
- Marek Wójcik MW Sport
Dziękujemy Prezydentowi Miasta Lublina za patronat.
Zbigniew Furman
Foto: Facebook TKKF Omega
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Rozśpiewane Przedszkolaki

8 czerwca 2022 r. odbyła się
inauguracja I Międzyprzedszkolnego Festiwalu Piosenki Przedszkolnej
pt.:
„Rozśpiewane
Przedszkolaki”, organizowanego
przez Przedszkole Miejskie Nr 15
w Zamościu, we współpracy
z Klubem Seniora „Złoty Wiek”,
pod Honorowym Patronatem
Prezydenta Miasta Zamość Pana
Andrzeja Wnuka.
Głównym celem festiwalu było
wspieranie talentów muzycznych
dzieci w wieku przedszkolnym,
rozwijanie ich zdolności wokalnych i artystycznych, rozbudzanie zamiłowania do śpiewu i muzyki oraz zacieśnianie więzi międzypokoleniowej.
W wydarzeniu wzięli udział:
dzieci z zamojskich przedszkoli
wraz z wychowawcami, Pan Marian Król - Przewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ
„Solidarność”, Pan Marek Walewander - Radny Miasta Zamość,
Przewodniczący Rady Oddziału
NSZZ „Solidarność” w Zamościu,
Pan Konrad Gardyga - Wiceprzewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Lubelski Węgiel „Bogdanka”, Pani Magdalena Adamczuk – przedstawiciel
Wydziału Oświaty Urzędu Miasta
Zamość, Pan kpt. Piotr Grabczak zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu, Pan mjr Piotr
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Burak - dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie, Pan Krzysztof Malicki – przedstawiciel Santander Leasing Oddział w Lublinie,
przedstawiciele Klubu Seniora
„Złoty Wiek” w Zamościu, Pani
Joanna Kowalewska-Guz – Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr
15 w Zamościu – gospodarz wydarzenia.
Uroczystość uświetnił występ
dzieci pięcioletnich z grupy
„Delfinki” pod kierunkiem Pani
Barbary Jandy oraz Pani Renaty
Iwan, jak również występ solistki
z Klubu Seniora „Złoty Wiek”
w piosence Eleni, pt.: „Niech
tańczą nasze serca”.
Wybór zwycięzców był niezwykle trudny, komisja konkursowa
brała pod uwagę kreatywność,
ogólny wyraz artystyczny utworu
oraz wykorzystanie dekoracji i rekwizytów. Wręczono 6 nagród
głównych w dwóch kategoriach
wiekowych: dzieci 3-4 letnie oraz
dzieci 5-6 letnie, przyznano również 7 wyróżnień.
Kategoria wiekowa: 3-4 lata:
I miejsce – Lidia Kuźma, PM Nr 4
II miejsce – Kornelia Grzesiuk, PM
Nr 15
III miejsce – Gabriela Kraj, PM Nr
10
Kategoria wiekowa: 5-6 lat:
I miejsce – Wiktoria Solecka, PM
Nr 15

II miejsce – Maria Batalia, PM Nr 1
III miejsce – Aleksandra Kopf, PM Nr
14
Wyróżnienia:
Kategoria wiekowa: 3-4 lata:
Hanna Brzycka – PM Nr 5
Zuzanna Kierepka – PM Nr 12
Filip Godzisz – PM Nr 6
Kategoria wiekowa: 5-6 lat:
Gabriela Tama – PM Nr 10
Iga Dawidek – PM Nr 6
Natalia Szynderska – PM Nr 12
Julia Maluga – Niepubliczne Przedszkole For Kids.
Wszyscy nauczyciele przygotowujący dzieci do festiwalu otrzymali podziękowania, ponieważ
sukces dzieci nie byłby możliwy
bez pracy i zaangażowania ich
wychowawców.
Wierzymy, iż I Międzyprzedszkolny Festiwal Piosenki Przedszkolnej pt.: „Rozśpiewane Przedszkolaki” zapoczątkuje piękną tradycję corocznych festiwali organizowanych przez nasze przedszkole.
Zwieńczeniem
uroczystości
było pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników oraz słodki poczęstunek w postaci tortu.
Sponsorami nagród rzeczowych zostali: Zamość Twierdza
Otwarta, NSZZ „Solidarność” Komisja Krajowa, „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni, NSZZ
„Solidarność” Region ŚrodkowoWschodni Oddział Zamość, Organizacja Międzyzakładowa NSZZ
„Solidarność” Lubelski Węgiel
„Bogdanka”, LHS PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.,
Zakład Karny w Zamościu, Areszt
Śledczy w Krasnymstawie, Santander Leasing Oddział w Lublinie, Sun Tourist – Biuro Podróży
w Zamościu.
Koordynatorkami Festiwalu były: Pani Anna Goszczyńska, Pani
Aleksandra Malicka oraz Pani Monika Sierak.
Oddział Zamość NSZZ „S”
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Formularz zgłoszeniowy na Forum Kobiet dostępny jest na stronie internetowej
Regionu: solidarnosc.org.pl/lublin
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