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Czterdzieści dwa lata temu do-

konał się nasz historyczny sukces, 

z którego powinniśmy być dumni, 

który powinien nam przypominać, 

że Ojczyzną i wolnością nie można 

kupczyć. Ojczyzna to Matka, którą 

w sposób szczególny należy chro-

nić i o nią dbać, a nie poszukiwać 

jej wrogów, pomocnych w zdobyciu 

politycznej władzy.” – czytamy  

w stanowisku Zarządu Regionu 

Środkowo-Wschodniego NSZZ So-

lidarność, przyjętym z okazji pań-

stwowego święta Dnia Solidarności 

i Wolności. 

Dzień Solidarności i Wolności  

w Lublinie w tym roku miał wyjątko-

wo uroczystą i bogatą oprawę. Lu-

belska Solidarność już w południe 

spotkała się na specjalnym posie-

dzeniu Zarządu Regionu, podczas 

którego odznaczono szczególnie 

zasłużonych związkowców medala-

mi BENE MERITUS. Przyjęto także 

stanowisko z okazji święta Solidar-

ności i Wolności. 

W godzinach popołudniowych 

lubelski deptak przybrał biało-

czerwone barwy, a to za sprawą pra-

cowników z Solidarności, którzy roz-

dawali przechodniom flagi i balony  

w barwach narodowych. Jednocze-

śnie zapraszali do udziału w uroczys-

tych obchodach święta w Lublinie. 

Centralne uroczystości rozpo-

częły się tradycyjnie pod Pomni-

kiem Wdzięczności, gdzie stawili 

się przedstawiciele władz państwo-

wych: minister w kancelarii prezy-

denta Andrzeja Dudy – Andrzej De-

ra, posłowie, senatorowie, wojewo-

Solidarność i wolność uczczona w Lublinie 

da lubelski, wicemarszałek woje-

wództwa lubelskiego, przedstawi-

ciele władz samorządowych Lubli-

na i województwa, członkowie or-

ganizacji społecznych i stowarzy-

szeń oraz oczywiście najważniejsi 

goście – uczestnicy wydarzeń  

z 1980 r. 

Po odśpiewaniu hymnu pań-

stwowego i wspólnej modlitwie, 

którą poprowadził kapelan Soli-

darności, ks. Zbigniew Kuzia, zo-

stał odczytany list prezydenta An-

drzeja Dudy. 

Głos zabrał także, między in-

nymi, wojewoda lubelski Lech 

Sprawka, który zwrócił uwagę, że 

dziś po raz kolejny zdajemy eg-

zamin z solidarności wobec na-

szych sąsiadów, a oni toczą wal-

kę o wolność swoją i naszą. 

Przedstawicielka młodego poko-

lenia w swoim wystąpieniu dzię-

kowała bohaterom strajków  

w 1980 r. za wolną Polskę. 

Zebrani złożyli kwiaty pod po-

mnikiem, a następnie uczestniczyli 

w uroczystej Mszy św. w Archikate-

drze Lubelskiej. Modlili się podczas 

niej w intencji wszystkich żyjących  

i zmarłych, którzy działali w ruchu 

solidarnościowym oraz na rzecz 

wolności Ojczyzny. Po Eucharystii 

złożono także kwiaty pod pomni-

kiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki, 

patrona NSZZ Solidarność. 

Podsumowaniem obchodów 

był koncert Solidarności i Wolności 

na Placu Litewskim. Zaśpiewała 

tam Lubelska Federacja Bardów, 

a także ukraiński zespół Taraka. 

Koncert był też elementem wspar-

cia dla walczącej Ukrainy, a temat 

wojny za naszą wschodnią grani-

cą powracał podczas całego Dnia 

Solidarności i Wolności w Lublinie. 
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Do sytuacji Ukraińców odniosła 

się również lubelska Solidarność  

w swoim stanowisku: „Dziś ponow-

nie stajemy wobec zagrożeń płyną-

cych zza wschodniej granicy, ze 

strony Federacji Rosyjskiej. 42 lata 

temu walczyliśmy z terrorem Związ-

ku Sowieckiego, a obecnie jesteśmy 

zobowiązani do wsparcia walk na-

szych sąsiadów, Ukraińców, z na-

jeźdźcą – spadkobiercą sowieckich, 

totalitarnych metod perswazji. Po raz 

kolejny z całą stanowczością pod-

kreślamy, że nie ma naszej zgody, 

by w cywilizowanym świecie popeł-

niano bezkarnie zbrodnie, jakich do-

konują wojska rosyjskie na terenie 

Ukrainy. 

Jednocześnie wyrażamy naszą 

solidarność i pełne wsparcie obywa-

telom Ukrainy, którzy dzielnie bronią 

swojej wolności i suwerenności.” 

Dodatkowo w gmachu Poczty 

Polskiej (ul. Krakowskie Przedmie-

ście 50) można oglądać wystawę 

„Tu rodziła się Solidarność”. Została 

ona przygotowana w związku z ob-

chodami 40. rocznicy powstania 

NSZZ Solidarność. Prezentacja po-

dzielona jest na trzy części: ogólno-

polską, regionalną i lokalną. W gma-

chu poczty prezentowana jest część 

poświęcona Lubelszczyźnie. 

Z kolei podczas uroczystości  

w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie 

dziewiętnaście osób zostało uhono-

rowanych za wybitne zasługi w dzia-

łalności na rzecz przemian demokra-

tycznych w Polsce. W imieniu prezy-

denta Andrzeja Dudy odznaczenia 

wręczył minister Kancelarii Prezy-

denta RP Andrzej Dera. 

Uroczystości Dnia Solidarności  

i Wolności w Lublinie już od wielu 

lat wspólnie organizują Wojewoda 

Lubelski, Marszałek Województwa 

Lubelskiego, Prezydent Miasta Lu-

blin, Dyrektor Lubelskiego Oddzia-

łu IPN oraz Przewodniczący Re-

gionu Środkowo-Wschodniego 

NSZZ Solidarność, pokazując, że 

mimo różnic można działać razem, 

jeśli tylko jest dobra wola. 

Koncert Wolności i Solidarno-

ści został zrealizowany przy 

wsparciu Prezydenta Miasta Lu-

blin oraz Marszałka Wojewódz-

twa Lubelskiego. Partnerem wy-

darzenia było Województwo Lu-

belskie w ramach programu 

„Warto być Polakiem”. Patronat 

medialny nad wydarzeniem objęli: 

TVP3 Lublin, Radio Lublin oraz 

Kurier Lubelski. 

A. Kosierb 
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- Wielu z nas jeszcze do 

niedawna zarabiało poniżej 

najniższej krajowej. W tej 

chwili to się zmieniło, bo ma-

my już najniższą krajową, 

czyli 3010 złotych lub nieco 

wyżej – informuje Małgorzata 

Guz, koordynator Zespołu 

NSZZ Solidarność Domów 

Pomocy Społecznej Woje-

wództwa Lubelskiego. Przy-

znaje jednak, że za taką kwo-

tę „trudno wyżyć”. - Wiemy, 

że nie będzie to łatwe, by wy-

walczyć realizację naszych 

postulatów, w tym podwyżkę 

o tysiąc złotych, ale my się 

nie poddamy - dodaje. 

Urzędnicy lubelskiego ratusza 

zapewniali już podczas lipcowego 

protestu, że pracownicy DPS-ów 

z Lublina otrzymają podwyżkę 

300 zł. Miała ona być we wrze-

śniu, związkowcy wciąż czekają. 

Protestujący podkreślali tak-

że, że rozumieją, jak ważne  

Protest pracowników DPS-ów trwa! 
w ich sprawie są rozwiązania 

systemowe – Bo jeżeli wzrośnie 

nam płaca, to wzrośnie też koszt 

utrzymania mieszkańca – pod-

kreśla Małgorzta Guz. – Musimy 

zadbać o zmiany ustawowe, że-

by nasza płaca wzrastała, a po-

dopieczni nie byli tym obciążani. 

Tego samego dnia pracowni-

cy DPS-ów protestowali także 

przed domami pomocy w Lubli-

nie, gdyż nadal trwają spory 

zbiorowe z dyrekcją tychże do-

mów. Warto wiedzieć, że ewen-

tualne podwyżki będą dzielone 

właśnie przez dyrektorów kon-

kretnych placówek, a związkow-

com zależy, by otrzymali je 

szczególnie ci, których uposaże-

nie jest najniższe. 

Kolejne etapy protestu już 

wkrótce. 

A.K. 

W czwartek (8 września br.) pracownicy lubel-

skich DPS-ów odwiedzili obradujących radnych 

miasta Lublin. Wręczyli im petycję, w której doma-

gają się wzrostu płac i zabezpieczenia podwyżek 

wynagrodzeń w przyszłorocznym budżecie. 
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- Nie da się na poziomie tylko 

regionalnym rozwiązać problemów 

ogólnopolskich - mówił dziś Bogdan 

Kubiak, zastępca przewodniczące-

go KK NSZZ "S" do zrzeszonych  

w Solidarności pracowników DPS-

ów. W warszawskiej siedzibie Komi-

sji Krajowej NSZZ „S” odbyło się 

robocze spotkanie Komisji Zakłado-

wych NSZZ Solidarność w Domach 

Pomocy Społecznej. 

Uczestnicy spotkania rozmawiali 

o problemach osób zatrudnionych  

w DPS-ach i o postulatach, które 

mogliby przedstawić pracodawcom 

oraz rządowi w kontekście procedo-

wanego projektu ustawy o zmianie 

ustawy o pomocy społecznej oraz 

ustawy o działalności leczniczej. 

Uczestniczący w spotkaniu za-

stępca przewodniczącego NSZZ 

Solidarność Bogdan Kubiak po-

wiedział do zebranych: - Nie da 

się na poziomie tylko regionalnym 

rozwiązać problemów ogólnopol-

skich. Dziś zaczynamy działać ro-

boczo, a jednocześnie spróbujemy 

się zjednoczyć, tak by mówić jed-

nym głosem o problemach. 

Marek Wątorski, zastępca prze-

wodniczącego Zarządu Regionu 

Środkowo-Wschodniego NSZZ Soli-

darność zaś podkreślał: - Wzrost 

gospodarczy, wzrost PKB absolut-

nie nie przekładał się na sytuację 

pracowników DPS. Nie ma podwy-

żek, tylko regulacje, które dalej trzy-

mają was w słoiku najniższego wy-

nagrodzenia. Regulacje przeprowa-

dzane są najczęściej we wrześniu 

przyznając awansem kwotę, która 

od stycznia i tak należałaby się pra-

cownikom z powodu podwyżki pen-

sji minimalnej. 

Przewodniczący Wątorski mówił 

także o pracownikach DPS-ów  

z województwa lubelskiego, którzy 

domagają się m.in. 1000 zł podwyż-

ki oraz powiązania ich wynagrodzeń 

ze średnią płacą w Polsce. 

Zbigniew Spendel, przewodni-

czący Rady Krajowej Sekcji Pra-

„Razem jesteśmy potężną siłą”.  
Pracownicy DPS-ów walczą o lepsze warunki pracy 

cowników Pomocy Społecznej 

NSZZ Solidarność apelował pod-

czas spotkania, by skupić jak naj-

więcej organizacji w strukturach 

branżowych Związku. 

Maria Ochman, przewodniczą-

ca Krajowego Sekretariatu Ochro-

ny Zdrowia NSZZ „S” mówiła zaś 

do zebranych: - Nie jesteście sa-

mi. Dziś widać, jak wiele osób 

przyszło na to spotkanie. Pracow-

nicy DPS to jest potężna siła. Py-

tanie, czy mocniej zjednoczymy 

się w strukturę branżową. Jeżeli 

będzie nas więcej i będzie nas 

widać, to siła nacisku będzie więk-

sza. 

Apelowała też o to, by przed-

stawiciele Solidarności w DPS-

ach sformułowali swoje postulaty 

dotyczące wynagrodzeń oraz wa-

runków pracy. Wówczas, jej zda-

niem, łatwiej będzie rozmawiać  

o nich z rządem i pracodawcami.  

- Wywalczyliśmy wysokie podwyż-

ki w służbie zdrowia. Poprawa 

waszej sytuacji także jest możliwa 

– mówiła Maria Ochman. 

Podczas spotkania apelowano, 

by spośród przedstawicieli Soli-

darności stworzyć grono eksper-

tów, którzy wypracowaliby postu-

laty, nad którymi mógłby praco-

wać specjalny zespół roboczy po-

wołany przy Ministerstwie Rodziny 

i Polityki Społecznej w celu omó-

wienia problemów tej grupy pra-

cowników. - Musimy stworzyć po-

stulaty i określić, czego oczekuje 

system opieki społecznej w Polsce 

– mówiła Maria Ochman. 

W efekcie podczas spotkania 

powstał Krajowy Zespół Roboczy 

do spraw Pomocy Społecznej 

NSZZ Solidarność. 

Uczestnicy spotkania zaś alar-

mowali podczas spotkania o pro-

blemach w codziennej pracy oraz 

tych dotyczących warunków ich 

pracy. Pojawiły się głosy, że chcieli-

by jako grupa zawodowa nie podle-

gać samorządom powiatowym. Mó-

wili też o tym, że wynagrodzenie 

zasadnicze niektórych z nich jest 

niższe niż pensja minimalna i tylko 

dzięki dodatkom, np. stażowym 

osiągają ją. Przekonywali też, że 

pracodawcy często nie chcą dać im 

podwyżek, bo to spowodowałoby 

wyższe koszty funkcjonowania po-

szczególnych DPS-ów, a tym sa-

mym wyższe koszty pobytu w nim 

pacjentów i ci prawdopodobnie 

przenosiliby się do innych, tań-

szych jednostek. - W tej chwili DPS

-y konkurują ceną, a nie jakością 

usług – konkludowano. 

Podczas spotkania zapowiedzia-

no też dalsze prace nad problema-

mi pracowników DPS-ów. 22 wrze-

śnia ma odbyć się spotkanie związ-

kowców z przedstawicielem Mini-

sterstwa Rodziny i Polityki Społecz-

nej. 

Basia Michałowska 

tysol.pl 
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- Zły duch często chce przekonać 

człowieka, że jest tak potężny, iż bieg 

historii, życie całkowicie zależy od 

niego. Próbuje wzbudzić w nas lęk. 

Tymczasem wobec potęgi Chrystuso-

wej miłości i matczynej czułości Maryi 

zło jest bezradne - mówił w homilii na 

Jasnej Górze bp Wiesław Śmigiel. 

Mszy Świętej, którą odprawiono 

o godz. 11 przewodniczył Krajowy 

Duszpasterz Ludzi Pracy abp Józef 

Kupny. Homilię wygłosił bp Wiesław 

Śmigiel - Historia pielgrzymki ludzi 

pracy na Jasną Górę to lata modli-

twy oraz wysiłku i zaangażowania 

konkretnych ludzi. U jej początków 

było wielu ludzi wiary, dobrej woli, 

ale przede wszystkim był charyzma-

tyczny kapłan, obrońca praw czło-

wieka i męczennik, bł. ks. Jerzy Po-

piełuszko. 

- Dzisiaj martwimy się o nasze miej-

sca pracy, martwimy się, że w związku 

z galopującymi cenami energii elek-

trycznej i gazu nasze miejsca pracy są 

zagrożone. Dlatego będziemy prowa-

dzić intensywny dialog społeczny, a jeśli 

nie, to będziemy protestować, aby 

wspólnie z rządem wypracować rozwią-

zania, które nie pozwolą zniszczyć na-

szej gospodarki, tak mozolnie budowa-

nej przez wszystkie lata - powiedział 

Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ 

Solidarność do pątników zebranych na 

Jasnej Górze z okazji jubileuszowej 40. 

Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy. 

 - Jak widać, pogoda nas nie roz-

pieszcza, ale na modlitwę zawsze 

jest dobry czas i dobra pogoda. Dla-

40. Pielgrzymka Ludzi Pracy 

tego jak co roku tu na Jasnej Górze 

w trzecią sobotę i niedzielę wrze-

śnia spotykają się ludzie pracy. Nie 

jednego zawodu, nie jednej branży, 

tylko tak jak sobie życzył ks. Jerzy 

Popiełuszko - ludzie pracy, aby po-

dziękować Jasnogórskiej Pani za 

opiekę – powiedział Piotr Duda, wi-

tając przybyłych na pielgrzymkę 

gości, m.in. przedstawicieli władz, 

Duszpasterzy Ludzi Pracy, człon-

ków rodziny ks. Jerzego Popiełusz-

ki, oraz członków NSZZ Solidarność 

wraz z pocztami sztandarowymi. 

- Każdy przybywa dzisiaj w swojej 

intencji. Intencji swojej rodziny, swo-

ich najbliższych, ale także tej rodziny 

z zakładu pracy. Bo przecież repre-

zentujecie całą Polskę, całą Solidar-

ność i zakłady pracy, w których ciężko 

pracujecie. Ale przede wszystkim od-

dając się w opiekę Jasnogórskiej Pa-

ni. Zawsze wyjeżdżamy z Jasnej Gó-

ry z tą wielką nadzieją, że będziemy 

mogli pracować przez najbliższy rok 

w zdrowiu, że nie spotka nas nie-

szczęśliwy wypadek w miejscu pracy  

i że przede wszystkim to miejsce pra-

cy będzie i będzie godnie wynagra-

dzane. A pracownicy w zakładzie pra-

cy będą traktowani w sposób podmio-

towy, a nie przedmiotowy, bo tak do 

nas mówił ks. Jerzy Popiełuszko, aby-

śmy jako Solidarność stali na straży 

wartości – powiedział Piotr Duda.  

Przewodniczący przypomniał, że 18 

września 1983 roku podczas pierwszej 

pielgrzymki na Jasną Górę robotnicy,  

w większości hutnicy Huty Warszawa, 

przyjeżdżali w jednej intencji – opieki nad 

pracownikami, ale także o przywrócenie 

zdelegalizowanej Solidarności. - O przy-

wrócenie związku, który dzisiaj tak bar-

dzo wspiera i pomaga ludziom pracy  

w naszym kraju – przekonywał. 

- Chociaż przykro z drugiej strony, 

że mamy takie narzędzia, jak wolny 

związek zawodowy, a tak mało pracow-

ników z tego korzysta. Nie przystępują 

do związków zawodowych, uważają, że 

Solidarność i tak za nich sprawę zała-

twi. Gdyby każdy tak myślał, nie byłoby 

w ogóle ruchu związkowego w naszym 

kraju – przekonywał przewodniczący 

Duda, przyznając, że Jasna Góra to 

miejsce, w którym związkowcy modlą 

się, ale i wzajemnie wspierają.  

Przewodniczący Duda przypomniał, 

że żyjemy w trudnych czasach. - Dzi-

siaj martwimy się o nasze miejsca pra-

cy, martwimy się, że w związku z galo-

pującymi cenami energii elektrycznej  

i gazu nasze miejsca pracy są zagrożo-

ne. Dlatego będziemy prowadzić inten-

sywny dialog społeczny, a jeśli nie, to 

będziemy protestować, aby wspólnie  

z rządem wypracować rozwiązania, 

które nie pozwolą zniszczyć naszej 

gospodarki, tak mozolnie budowanej 

przez wszystkie lata – zapowiedział 

przewodniczący Duda. Zastrzegał jed-

nak, że obecnie pomiędzy Solidarno-

ścią i rządem toczy się dialog. - Najlep-

szym tego przykładem jest wzrost mini-

malnego wynagrodzenia w roku 2023. 

To był trudny dialog, ale taki, który 

przynosi pozytywne efekty. Dlatego 

przed nami kolejne ciężkie rozmowy  

z rządem. Uważamy, że w trudnych 

rozmowach możemy dojść do porozu-

mienia – powiedział Piotr Duda. 

Dodał: - To momenty bardzo wzru-

szające, że mimo niepogody, jest was 

tak wielu. Solidarność od swego po-

wstania zawierzyła Jasnogórskiej Pani. 

Przeglądając archiwalne zdjęcia  

z pierwszej pielgrzymki natknąłem się 

na zdjęcie z transparentem: „Obroniłaś 

nas przed szwedzkim, broń nas Matko 

przed sowieckim”. 40 lat temu, a jakże 

aktualne hasło! 

Przekonywał, że musimy być soli-

darni z narodem ukraińskim, bo dziś 

Ukraińcy walczą nie tylko o swoją 

wolność, ale również o wolność Pol-

ski i całej Europy. 

www.tysol.pl 
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Blisko 600 osób upamiętniło  

w Lublinie miliony ofiar systemu 

komunistycznego. Bieg jest sym-

bolicznym uczczeniem 83. rocz-

nicy napaści ZSRR na Polskę 

podczas II wojny światowej, któ-

ra miała miejsce 17 września 

1939 r.  

Zawodnicy mieli do pokonania 

dystans 1 mili lądowej, czyli 1609 

metrów. Trasę wspólnie pokonali 

uczniowie od klasy 5 do 8 szkoły 

podstawowej, a także uczniowie 

szkół ponadpodstawowych oraz 

rodzice i nauczyciele. Uczestnicy 

biegali wokół Ogrodu Saskiego  

w Lublinie. Wszyscy zawodnicy 

otrzymali na mecie medal z wize-

runkiem Bohatera Podziemia An-

tykomunistycznego gen. Kazi-

mierza Tumidajskiego. Najlicz-

niejsze reprezentacje szkolne 

wystawiły: 

- Szkoła Podstawowa nr 28 im. 

Synów Pułku Ziemi Lubelskiej 

kat. szkoły podstawowe 

- VII Liceum Ogólnokształcące 

im. Marii Konopnickiej kat. szkoły 

ponadpodstawowe 

Nagrody dla najlepszych wrę-

czali: Teresa Misiuk – Lubelski 

Kurator Oświaty,  Robert Dere-

wenda – Dyrektor Oddziału In-

stytutu Pamięci Narodowej w Lu-

blinie, Zbigniew Wojciechowski – 

Wicemarszałek Województwa 

Lubelskiego, Zdzisław Niedbała 

– przedstawiciel Prezydenta Mia-

sta Lublin, Marek Wątorski – 

Prezes Fundacji „Ruchu Solidar-

ności Rodzin” – prowadzący za-

wody.  

Organizatorami imprezy byli: 

Fundacja „Ruchu Solidarności 

Rodzin” i Region Środkowo-

Wschodni NSZZ „Solidarność”, 

natomiast współorganizatorami 

Kuratorium Oświaty w Lublinie  

i Lubelski Oddział Instytutu Pa-

mięci Narodowej. 

7. Mila Pamięci Ofiar Komunizmu  
W hołdzie walczącym za naszą wolność. 

Bieg od 2016 roku rozgrywa-

ny jest w ramach Lubelskiej Bie-

gowej Triady Pamięci. 

Bieg objęty patronatem hono-

rowym i finansowany przez Mini-

stra Sportu w ramach programu 

„Sport dla wszystkich” 

Zadanie realizowane w ra-

mach programu Samorządu Wo-

jewództwa Lubelskiego „Warto 

być Polakiem”.      

Patronat honorowy: Ministerstwo 

Sportu i Turystyki, Wojewoda Lubel-

ski Lech Sprawka. Marszałek Woje-

wództwa Lubelskiego Jarosław Sta-

wiarski, Prezydent Miasta Lublin 

Krzysztof Żuk. Sponsor wydarzenia: 

PGE Dystrybucja S.A. 

Zapraszamy 11 listopada na  

7. Lubelski Bieg Niepodległości -

zapisy wkrótce. 

Red. 
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Po wybuchu protestów robot-

niczych i strajku w stoczni gdań-

skiej 31 sierpnia 1980 r. doszło 

do podpisania Porozumień 

Sierpniowych, a w konsekwencji 

utworzenia Niezależnego Samo-

Rondo NSZZ „Solidarność” w Kraśniku 

rządnego Związku Zawodowego 

Solidarność. Wydarzenia na Po-

morzu zostały poprzedzone lip-

cowymi protestami w zakładach 

pracy na Lubelszczyźnie. Rów-

nież w Kraśniku. 

W niedzielę, 28 sierpnia br. 

odbyła się uroczystość nadania 

imienia „Rondo NSZZ Solidar-

ność” skrzyżowaniu ulic Urzędow-

skiej, Granicznej i Lubelskiego 

Lipca 1980. Została ona poprze-

dzona stosowną uchwałą Rady 

Miasta. 

Uroczystość zorganizowali 

Przewodniczący Oddziału Zarzą-

du Regionu NSZZ Solidarność 

Józef Michalczyk oraz Miasto 

Kraśnik z burmistrzem Wojcie-

chem Wilkiem. 

Wzięli w niej udział także poseł 

Kazimierz Choma, Marszałek 

Województwa Lubelskiego Jaro-

sław Stawiarski, a Region Środ-

kowo-Wschodni NSZZ Solidar-

ność reprezentował przewodni-

czący Marian Król wraz z pocz-

tem sztandarowym. 

Red. 

Nasz udział w uroczysto-

ściach rocznicowych w Gdań-

sku rozpoczął się 31 sierpnia 

2022 roku przejściem ze sztan-

darami na plac Solidarności  

w Gdańsku i złożeniem kwia-

tów przy Bramie nr 2 Stoczni 

Gdańskiej. Uczciliśmy w ten 

sposób 42. rocznicę Sierpnia 

1980 oraz powstania NSZZ 

Solidarność. Następnie udali-

śmy się do Bazyliki św. Brygi-

dy, gdzie uczestniczyliśmy we 

Mszy św. 

W 83. rocznicę wybuchu II 

wojny światowej, 1 września od 

godziny 4.45, nasza delegacja 

brała udział w uroczystościach 

państwowych na Westerplatte, 

następnie udaliśmy się na 

Cmentarz Ofiar Hitleryzmu na 

Gdańskiej Zaspie, by oddać hołd 

obrońcom Poczty Polskiej w UP 

Gdańsk 1. 

Na uroczystościach w Gdańsku 

Na cmentarzu Gdańsk Zaspa 

pochowanych jest 38 Obrońców 

Poczty Polskiej, zamordowanych 

przez Niemców. 

Około południa rozpoczęły się 

uroczystości przed pomnikiem 

poległych Obrońców Poczty Pol-

skiej w Gdańsku, gdzie po oko-

licznościowych przemówieniach, 

w asyście Honorowej Wojska 

Polskiego, złożono wieńce. 

W gdańskich uroczysto-

ściach rocznicowych brała 

udział delegacja POZ NSZZ 

Solidarność Pracowników 

Poczty Polskiej WER Lublin  

w składzie:  

Romuald Talarek, Krzysztof 

Czarnacki, Waldemar Dziwul-

ski, Grzegorz Pastuszak i Piotr 

Fugiel. 

R. Talarek 
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W 102. rocznicę bitwy pod Ko-

marowem odsłonięto pomnik upa-

miętniający polską konnicę. Wyda-

rzenie było częścią obchodów 

Święta Kawalerii Polskiej. 

Dwudniowe obchody Święta 

Kawalerii Polskiej – Komarowska 

Potrzeba 2022 zostały objęte Pa-

tronatem Narodowym Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej Andrze-

ja Dudy w Stulecie Odzyskania 

Niepodległości. 

27 sierpnia 2022 o godz. 17.30 

obyło się uroczyste złożenie wieńców 

na mogile poległych w bitwie pod Ko-

marowem. Następnie w kościele pw. 

Świętej Trójcy w Komarowie została 

odprawiona msza w ich intencji. 

Zwieńczeniem wieczoru był koncert 

pieśni patriotycznych w wykonaniu 

Reprezentacyjnego Zespołu Arty-

stycznego Wojska Polskiego. 

Uroczyste odsłonięcie pomnika 

miało miejsce w niedzielę 28 sierp-

nia 2022. Poprzedziła je msza polo-

wa, koncelebrowana przez metro-

politę lwowskiego abpa Mieczysła-

wa Mokrzyckiego, bpa polowego 

WP Wiesława Lechowicza, kapela-

na 9 Pułku Ułanów Małopolskich, a 

zarazem proboszcza parafii MB 

Królowej Polski w Zwierzyńcu, ks. 

Błażeja Górskiego oraz proboszcza 

parafii pw. Świętej Trójcy w Koma-

rowie ks. dra Franciszka Nieckarza. 

Po zakończeniu części oficjalnej 

odbyły się pokazy wyszkolenia woj-

skowego oraz inscenizacja epizo-

dów bitwy pod Komarowem. 

W uroczystościach wzięli udział 

m.in.: wicepremier Mariusz Błasz-

czak – minister obrony narodowej, 

wicepremier prof. Piotr Gliński – 

minister kultury i dziedzictwa naro-

dowego, gen. Rajmund Andrzej-

czak – Szef Sztabu Generalnego 

Odsłonięcie pomnika Chwały Kawalerii  
i Artylerii Konnej 

Wojska Polskiego, poseł Sławomir 

Zawiślak. Do uczestników obcho-

dów 102. rocznicy bitwy pod Ko-

marowem skierowali listy prezy-

dent Andrzej Duda oraz marsza-

łek Sejmu RP Elżbieta Witek. 

Instytut Pamięci Narodowej 

reprezentował prezes, dr Karol 

Nawrocki, który w nawiązaniu do 

ostatniej wielkiej bitwy kawale-

rii powiedział: - Polscy szwoleże-

rowie i ułani brali udział w bitwie 

o wolny od systemu komunistycz-

nego świat. I choć świat ani wów-

czas nie rozumiał zagrożenia pły-

nącego z sowieckiej ideologii, ani 

– mam wrażenie – nie zrozumiał 

go do dnia dzisiejszego, do XXI 

wieku, to ta walka miała sens 

ogólnoświatowy i ogólnoeuropej-

ski, choć toczyła się o wolną, nie-

podległą Rzeczpospolitą. 

Bitwa pod Komarowem była 

jednym z najważniejszych starć 

wojny polsko-bolszewickiej. 31 

sierpnia 1920 roku Polacy, dowo-

dzeni przez płk. Juliusza 

Rómmla, stoczyli zwycięską po-

tyczkę z 1. Armią Konną Siemio-

na Budionnego. 

Starcie pod Komarowem było 

największą bitwą polskiej jazdy w 

XX wieku. Wzięło w niej udział ok. 

5 600 kawalerzystów. Na pamiąt-

kę tego wydarzenia w Woli Śnia-

tyckiej powstał pomnik, które-

go  głównym elementem są kilku-

nastometrowe skrzydła husarskie, 

pomiędzy którymi ustawiono odla-

ne z brązu sylwetki trzech szarżu-

jących kawalerzystów. Całość do-

pełniają tablice ze znakami pułko-

wymi, ufundowane przez Instytut 

Pamięci Narodowej. 

Inicjatorem budowy pomnika 

było Stowarzyszenie Bitwa pod Ko-

marowem i Światowy Związek Żoł-

nierzy Armii Krajowej Okręg Za-

mość. 

Lubelską Solidarność reprezen-

towali członkowie Zarządu Regionu: 

Marek Chmielewski, Konrad Gardy-

ga, Marek Walewander oraz Romu-

ald Talarek, a także poczty sztanda-

rowe. 

Red. 


