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Zdaniem KK NSZZ 

Solidarność propozy-

cje rządu nie chronią 

społeczeństwa przed 

ubóstwem energetycz-

nym, nie chronią firm 

energochłonnych 

przed upadłością,  

a w kontekście wyso-

kiej inflacji nie gwaran-

tują podwyżek dla sze-

roko rozumianej sfery 

finansów publicznych. 

Nie dają też jasnej od-

powiedzi co dalej  

z emeryturami stażowymi. Dlate-

go Solidarność 17 listopada br. 

organizuje manifestację pod ha-

słem „Marsz Godności”. 

Komisja Krajowa NSZZ Soli-

darność ogłosiła, że 17 listopada 

odbędzie się w Warszawie mani-

festacja, podczas której Solidar-

ność będzie się domagać: 

- Systemowego powstrzymania 

wzrostu cen energii uzyskiwanej 

ze wszystkich rodzajów surowców 

i nośników; 

- Zapewnienia godziwego, syste-

mowego wzrostu wynagrodzeń 

pracowników w szeroko rozumia-

nej sferze finansów publicznych; 

- Przyjęcia ustawy dotyczącej tzw. 

emerytur stażowych. 

Dlaczego Solidarność  

protestuje? 

Przede wszystkim Komisja 

Krajowa, po spotkaniach z pre-

mierem i przedstawicielami rzą-

du, pozyskała pogłębioną wie-

„Marsz Godności”  
- listopadowa manifestacja w Warszawie! 

dzę na temat działań rządu do-

tyczącą wysuniętych przez 

Związek postulatów. Niestety,  

z tych spotkań wynika jedno-

znacznie, że propozycje rządu 

nie gwarantują skutecznej ich 

realizacji. Zdaniem Solidarności 

nie chronią one społeczeństwa 

przed ubóstwem energetycz-

nym, nie chronią firm energo-

chłonnych przed upadłością,  

a w kontekście wysokiej inflacji 

nie gwarantują podwyżek dla 

szeroko rozumianej sfery finan-

sów publicznych. Nie dają też 

jasnej odpowiedzi co dalej  

z emeryturami stażowymi. 

„W przypadku pierwszego po-

stulatu dotyczącego cen energii 

zasadnicza różnica między nami 

[stanowiskami rządu i Solidarno-

ści - przyp. BM] polega na tym, 

że rząd uruchamia cały system 

wsparcia m.in. dla konkretnych 

firm, podmiotów, organizacji, sa-

morządów, gospodarstw domo-

wych (wprowadzając jednocze-

śnie limity), zamiast – czego do-

maga się Solidarność – systemo-

wego zablokowania wzrostu cen 

dla wszystkich. To skomplikowa-

ne i groźne, bo w wielu przypad-

kach mamy do czynienia z po-

mocą publiczną, a ta musi być 

zgodna z prawem unijnym. Dla 

przykładu, jeśli udziela się 

wsparcia dla firm energochłon-

nych, to konieczna jest notyfika-

cja Komisji Europejskiej. A ta nie 

jest oczywista, co mogliśmy ob-

serwować np. wobec hut szkła" - 

wyjaśnia Marek Lewandowski, 

Rzecznik Przewodniczącego KK 

NSZZ Solidarność. 

„Jeśli Komisja uzna pomoc za 

niezgodną z prawem unijnym, 

będzie trzeba ją zwrócić, a firmy 

takie jak huty, cementownie, za-

kłady chemiczne będą musiały 

upaść. To oznacza utratę nawet 



Głos związkowca 22-23/2022 str. 2 

 

miliona miejsc pracy i nienotowa-

ne od lat dwucyfrowe bezrobocie. 

Zablokowanie wzrostu cen dla 

wszystkich będzie wymagało 

wsparcia jedynie dla wytwórców 

energii i nie będzie niosło za sobą 

groźby wzrostu inflacji oraz upa-

dłości zakładów przemysłowych. 

Nie będzie również konieczny 

system dotacji, który wielu z takie-

go wsparcia wyklucza” - dodaje 

Marek Lewandowski. 

Jeśli chodzi o drugi postulat, 

Solidarność domaga się pod-

wyżki dla pracowników z obsza-

rów finansowanych z pieniędzy 

publicznych i to jeszcze w tym 

roku. Chodzi tu również o pra-

cowników finansowanych przez 

samorządy. 

„To również pieniądze pu-

bliczne. Zgodnie z naszym sta-

nowiskiem do przyszłorocznego 

budżetu domagamy się podwy-

żek w 2023 roku na poziomie 20 

proc. Tymczasem rząd propo-

nuje w przyszłym roku jedynie 

7,8, co stanowi zaledwie poło-

wę obecnej inflacji. W naszej 

ocenie nie należy mówić  

o podwyżce, ale co najwyżej  

o regulacji, czy raczej dodatku 

inflacyjnym” - twierdzi Marek 

Lewandowski. 

W przypadku emerytur stażo-

wych, sprawa jest najbardziej 

oczywista. Od 10 miesięcy mro-

żony jest w komisji sejmowej 

obywatelski projekt Solidarności, 

który miał pierwsze czytanie  

w grudniu ub. roku. Jeszcze go-

rzej jest z projektem prezydenc-

kim w tej sprawie. 

Ten od grudnia nie miał na-

wet swojego pierwszego czyta-

nia. Takie traktowanie głowy 

państwa to zdaniem Solidarno-

ści skandal. 

„Domagamy się natychmia-

stowego odmrożenia prac  

w sejmie, przeprowadzenia 

pierwszego czytania projektu 

prezydenckiego oraz dialogu. 

Jesteśmy otwarci na dialog, ale 

ten dialog trzeba prowadzić. Co 

najważniejsze, podnosząc te 

argumenty w bezpośrednich 

rozmowach z rządem, nie udało 

nam się przekonać premiera do 

zmiany stanowiska w powyż-

szych sprawach. Stąd decyzja 

o skorzystaniu z kolejnego na-

rzędzia w demokracji – manife-

stacji na ulicach Warszawy” - 

przekonuje Marek Lewandow-

ski. 

Decyzja o proteście nie zamy-

ka drogi do porozumienia. Soli-

darność jest otwarta na rzeczowy 

dialog, jednak związkowcy za-

znaczają, że bez zmiany stanowi-

ska rządu wobec kluczowych po-

stulatów porozumienie nie będzie 

możliwe. 

www.tysol.pl  
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Już 11 listopada tradycyjnie  

o godz. 8:30 w Ogrodzie Saskim 

obudzimy Lublin na niepodle-

głość. Zapisy ruszyły! 

Lubelski Bieg Niepodległości 

to sportowe wydarzenie patrio-

tyczne. Trwają zapisy poprzez 

stronę internetową: solidar-

nosc.org.pl/lublin. 

Bieg dla młodzieży szkół 

średnich, uczniów klas 5-8 szkół 

7. Lubelski Bieg Niepodległości  
– ruszyły zapisy! 

podstawowych, a także rodziców 

i nauczycieli. Organizator bez-

płatnie przygotował: zapisy elek-

troniczne, profesjonalny pomiar 

czasu, medal ukończenia biegu, 

nagrody dla zwycięzców. 

Bieg rozpocznie się o godz. 

8:30 uroczystą zbiórką przy 

muszli koncertowej Ogrodu Sa-

skiego w Lublinie. Od godz. 9:00 

w odstępach 30 minutowych na 

trasę biegu wyruszą trzy grupy 

biegaczy. Dystans 1609 metrów 

nie jest najdłuższy, ale wymaga 

przygotowania.  

Organizator: Fundacja „Ruchu 

Solidarności Rodzin”, Region 

Środkowo-Wschodni NSZZ Soli-

darność.  

Współorganizacja: Lubelski 

Kurator Oświaty i Lubelski Od-

dział IPN.  

Patronat medialny: TVP 3 Lu-

blin, Radio Lublin, Kurier Lubelski, 

Tygodnik Solidarność, Nowy Ty-

dzień, Radio Centrum 

Bieg objęty patronatem hono-

rowym i finansowany przez Mini-

stra Sportu i Turystyki w ramach 

programu „Sport dla wszystkich” 

Zadanie realizowane w ramach 

programu Samorządu Województwa 

Lubelskiego „Warto być Polakiem”.  

Partnerem strategicznym  

i sponsorem wydarzenia jest PGE 

Dystrybucja S.A. 

Patronat honorowy: Minister-

stwo Sportu, Wojewoda Lubelski, 

Marszałek Województwa Lubel-

skiego, Prezydent Miasta Lublin. 
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Od 1 stycznia 2022 r. można 

odliczyć (od dochodu przed opo-

datkowaniem) ulgę w podatku 

dochodowym od osób fizycznych 

(PIT) z tytułu składek członkow-

skich na rzecz związków zawo-

dowych. Od 1 lipca 2022 r. rocz-

ny limit tej ulgi zwiększył się do 

500 zł. 

Od 1 stycznia 2022 r. podatnik 

możne odliczyć ulgę z tytułu skła-

dek członkowskich na rzecz 

związków zawodowych. Znoweli-

zowana ustawa o podatku docho-

dowym od osób fizycznych zwięk-

szyła limit odliczenia zapłaconych 

składek z 300 zł do 500 zł. 

W sytuacji gdy składki na rzecz 

związku zawodowego potrącane 

są przez pracodawcę z wynagro-

dzenia, podatnikowi do udowod-

nienia wysokości poniesionych na 

ten cel wydatków wystarczy jedy-

nie informacja płatnika zamiesz-

czona w PIT-11. Przed wprowa-

Odlicz od dochodu 500 zł za składkę związkową 

dzonymi zmia-

nami potrzebne 

było dodatkowo 

oświadczenie 

organizacji 

związkowej. 

Pomimo 

wykazania  

w   PIT-11 

wyższej kwoty 

składki, to  

i tak odlicze-

niu podlega ustalony limit, tj. 

max. 500 zł.  Nowy wzór formu-

larza PIT-11 wypracowany w 

związku z postanowieniami no-

welizacji ustawy o PIT z 9 

czerwca, która jest nazywana 

potocznie Polski Ład 2.0 

(Ministerstwo Finansów określa 

ją „Niskie Podatki”) obowiązuje 

od 1 lipca 2022 roku. 

Jeżeli pracodawca nie po-

trąca składek członkowskich z 

wynagrodzenia pracownika, 

ma on obowiązek posiadać do-

wód (dowody) wpłaty składek 

członkowskich na rzecz związ-

ków zawodowych. Dowód 

wpłaty musi zawierać co naj-

mniej: dane identyfikujące 

członka związku zawodowego 

dokonującego wpłaty, nazwę 

organizacji związkowej na 

rzecz której dokonano wpłaty, 

tytuł i datę wpłaty oraz kwotę 

wpłaconych składek. 

tysol.pl 

Podczas sesji Rady Miasta  

w Kraśniku głos zabrali przedsta-

wiciele Organizacji Zakładowej 

NSZZ „Solidarność“ z MPK. Brak 

podwyżek dla pracowników MPK 

to główny powód obecności związ-

kowców na sesji. Brak dialogu  

w sprawach pracowniczych zmusił 

związki do podjęcia radykalnych 

działań. Przez wiele lat pracowni-

54. sesja Rady Miasta w Kraśniku  
w barwach NSZZ „Solidarność” 

cy wykazywali 

wyjątkowe zro-

zumienie dla 

trudnej sytuacji, 

godząc się na 

brak podwyżek, 

zawieszając 

np. fundusz 

socjalny. Z roku 

na rok realne 

place pracowni-

ków są coraz 

niższe.  

Organizacja Zakładowa NSZZ 

„Solidarność” uznała, że nie mo-

że być dalszej zgody na takie 

obniżenie poziomu płac pracow-

ników. Już dziś większość za-

trudnionych w MPK ociera się  

o płacę minimalną.  

Rada Miasta kilka lat temu  

z ochotą fundowała szerokie ulgi 

bezpłatnych przejazdów dla korzy-

stających z komunikacji miejskiej, 

stąd m.in. dziś takie problemy finan-

sowe MPK. Organizacja Zakładowa 

NSZZ „Solidarność” uważa, że 

kosztów tych przywilejów nie może 

ponosić 32 pracowników MPK. 

Trudna sytuacja finansowa MPK 

wymaga zdecydowanej pomocy ze 

strony samorządu.  

Firmie potrzebne są działania, 

które będą miały wymiar długofalo-

wy. Niestety od kilkunastu lat mamy 

doraźną pomoc, takie łatanie ubyt-

ków w formie pokrywania strat. 

Subwencja od kilku lat jest na tym 

samym poziomie, mimo corocznej 

inflacji i wzrostu cen paliw. OZ 

NSZZ„S" w MPK uznaje, że dalsze-

go obniżania poziomu płac być nie 

może i w przypadku braku działań 

ze strony właściciela nie wyklucza 

wejścia w spór zbiorowy. 

Józef Michalczyk 
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W niedzielę, 9 października 

przed Muzeum Wsi Lubelskiej  

w Lublinie odbyła się pikieta  

w obronie wyrzuconej z pracy 

Przewodniczącej i części Komisji 

Zakładowej. 

Protest był także wyrazem 

sprzeciwu wobec postępowania 

dyrektor MWL, która – według 

związkowców – „w sposób rażą-

cy naruszyła przepisy prawa pra-

cy wypowiadając stosunki pracy 

pracownikom podlegającym 

szczególnej ochronie”. 

W pikiecie wzięło udział kilku-

dziesięciu związkowców z Regio-

nu Środkowo-Wschodniego 

NSZZ Solidarność na czele  

z przewodniczącym Marianem 

Królem, a także przedstawiciele 

Sekretariatu Kultury i Środków 

Przekazu oraz Krajowej Sekcji 

Muzeów i Instytucji Ochrony Za-

bytków NSZZ Solidarność. 

Związkowcy przynieśli ze sobą 

transparenty, na których widniało 

hasło: STOP BEZPRAWIU. 

– Pani dyrektor podjęła decy-

zję o zwolnieniu trzech osób, naj-

bardziej wartościowych pracow-

ników naszej instytucji. To oso-

by, które znają to Muzeum od 

Pikieta Solidarności  
przed Muzeum Wsi Lubelskiej  

podszewki, znają każdy obiekt, 

znają historię tych miejsc. To 

osoby, które tworzyły nasze eks-

pozycje, całe zaplecze konser-

watorskie, na którym wzorują się 

inne muzea. To osoby, które 

tworzyły podwaliny do naszej 

edukacji, która teraz została cał-

kowicie sprowadzona praktycz-

nie do oprowadzania grup – mó-

wiła w czasie wydarzenia Danu-

ta Olesiuk, przewodnicząca Or-

ganizacji Zakładowej NSZZ Soli-

darność w Muzeum Wsi Lubel-

skiej. 

– Mamy nadzieje, że sprawy 

sądowe, które się toczą przyniosą 

dobre rozstrzygnięcie. Mamy na-

dzieje, że wsparcie jakie otrzymuje-

my z Regionu Środkowo-

Wschodniego, Sekretariatu Kultury, 

Krajowej Sekcji Muzeów, pomoże 

nam przebić się z naszymi racjami. 

Tu nie chodzi o nasz prywatny inte-

res, tylko o interes tej instytucji. Ma-

my nadzieję, że te osoby wrócą do 

pracy, a w Muzeum będzie można 

pracować realizując jego misję  

w pełni – dodała. 

Red. 
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W środę, 19 października br., 

w pojezuickim kościele św. Pio-

tra Apostoła w Lublinie odbyła 

się Msza św. upamiętniająca 38. 

rocznicę męczeńskiej śmierci bł. 

ks. Jerzego Popiełuszki. 

Jednocześnie były to jedno-

czesnie obchody Narodowego 

Dnia Pamięci Duchownych Nie-

złomnych.  

– Ks. Popiełuszko był kape-

lanem „Solidarności” – przypo-

minał bp Józef Wróbel. – I jeże-

li był kapłanem, to nie dla sie-

bie i nie tylko dla tych, którzy 

przychodzili do kościoła z ró-

żańcem w ręku, ale miał na 

uwadze i starał się o dobro tych 

wszystkich, którzy cierpieli  

z powodu niesprawiedliwości, 

deptania ich praw czy ich god-

ności osobowej. 

– Błogosławiony ksiądz Je-

rzy głosił prawdę i upominał się  

o pokrzywdzonych – mówił 

przewodniczący Regionu Środ-

kowo-Wschodniego NSZZ Soli-

darność Marian Król. – Wnosił 

wartości najwyższe, odprawiał 

msze za ojczyznę, w intencji  

o nawrócenie. Był taki rzecznik 

stanu wojennego, który nazy-

wał to seansem nienawiści. Za 

prawdę, miłość i piękno ks. Po-

piełuszko zginął i oddał życie. 

Jest symbolem tych nowych 

czasów, współczesnym mę-

czennikiem. 

Po odprawionym w intencji 

Ojczyzny nabożeństwie delega-

cje złożyły kwiaty pod tablicą 

upamiętniającą zamordowanego 

kapelana „Solidarności”. 

Podobne uroczystości miały 

miejsce także w wielu miastach 

naszego Regionu, miedzy innymi 

w Kraśniku, Świdniku, Puławach, 

Łęcznej, Zamościu, Biłgoraju, 

Tomaszowie Lub, itd. 

Red. 

38. rocznica męczeńskiej śmierci  
bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
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Forum rozpoczęło się od zło-

żenia kwiatów przy grobie ks. 

Jerzego Popiełuszki na war-

szawskim Żoliborzu. Uczest-

niczki wydarzenia brały także 

udział w uroczystej Mszy św.  

w 38. rocznicę śmierci patrona 

Solidarności. 

Następnego dnia odbyła się 

główna konferencja. Jej 

uczestników zaszczyciła obec-

nością minister rodziny i poli-

tyki społecznej Marlena Ma-

ląg. Minister podkreśliła, jak 

ważna jest rola kobiet w histo-

rii NSZZ Solidarność, ale tak-

że we współczesnej Polsce. – 

Wiemy, że kobiety potrafią. 

My w ministerstwie też tego 

doświadczamy, kiedy trzeba, 

uśmiechając się, podejmować 

trudne tematy i nie pokazywać 

swoich emocji. Ja w życiu za-

wodowym i prywatnym wyzna-

ję zasadę, że przede wszyst-

kim trzeba rozmawiać wprost 

o problemach, bo wtedy moż-

na je zdiagnozować, znaleźć 

rozwiązanie i iść do przodu, 

robiąc dobre rzeczy – podkre-

śliła minister Maląg. – My jako 

rząd przede wszystkim bę-

dziemy wspierać kobiety, bę-

„Kobiety potrafią!”. V Forum Kobiet  
NSZZ „Solidarność” w Warszawie 

dziemy wprowadzać takie roz-

wiązania, które są rozwiązania-

mi dobrymi, aby Polska mogła 

być państwem nowoczesnym, 

silnie rozwijającym się, ale 

opartym na tradycji, opartym 

na silnym fundamencie, jakim 

jest rodzina – dodała. 

Wspólnie z Anną Schmidt, 

pełnomocnikiem rządu ds. rów-

nego traktowania, minister wrę-

czyła uczestniczkom spotkania 

Odznaki Honorowe Ministra Ro-

dziny i Polityki Społecznej. Od-

znakę Primus in Agendo otrzy-

mały panie: Mariola Gąsior, Jo-

lanta Kamińska, Anna Kerner, 

Danuta Kubacka, Irena Nowak, 

Anna Rakocz oraz Lidia Zenobia 

Oleksińska (nieobecna podczas 

uroczystości). Wręczono także 

odznaki Meritis pro Familia – Za-

służony dla Rodziny. 

Dzisiejsze nagrody to przede 

wszystkim podziękowania za to, 

co, kochane panie, robicie każ-

dego dnia – powiedziała minister 

Maląg. 

Wcześniej zgromadzonych 

witała przewodnicząca Krajo-

wej Sekcji Kobiet NSZZ Soli-

darność, Joanna Kruk. – Bar-

dzo się cieszę, że mogę już po 

raz piąty was powitać. Forum 

Kobiet zostało wymyślone jako 

nasze święto w Solidarności. 

Poprzednie forum odbyło się  

w Częstochowie, w zamkniętym 

gronie, bez spotkania face to 

face – mówiła i dodała: – Mieli-

śmy ze sobą ograniczony kon-

takt. Przestaliśmy się motywo-

wać, zamknęliśmy się w do-

mach, pracy związkowej też 

nam trochę ubyło. Natomiast 

problemów wcale nie jest mniej. 

Dlatego mam nadzieję, że to fo-

rum w dosyć licznym gronie po-

zwoli na to, żebyśmy dziś i jutro 

porozmawiali ze sobą na temat 

aktualnej sytuacji. 

Do uczestniczek kongresu listy 

skierowali prezydent Andrzej Du-

da, Małgorzata Gosiewska i prze-

wodniczący KK Piotr Duda.  

Bardzo ważną częścią forum 

była konferencja problemowa.  

W tym roku tematem przewodnim 

była rola polskich kobiet w zdoby-

waniu i utrzymywaniu wolności  

i niepodległości oraz ich pozycja 

we współczesnym życiu społecz-

nym. Dyskutowano w ramach pa-

neli: „Pani na gospodarstwie. Rola 

kobiety w życiu społecznym”, 

„Czapka żołnierska zamiast kape-

lusza” oraz „Bohaterki opozycji lat 

80.”. 

Organizatorem V Forum Kobiet 

była Sekcja Kobiet NSZZ Solidar-

ność Region Mazowsze przy 

współpracy z Zarządem Regionu 

Mazowsze NSZZ Solidarność. 

Współorganizatorem wydarzenia 

było Ministerstwo Rodziny i Polity-

ki Społecznej, a partnerem mery-

torycznym – Muzeum Historii Pol-

ski. Patronat honorowy nad V Fo-

rum Kobiet NSZZ Solidarność ob-

jęły: pani Małgorzata Gosiewska – 

wicemarszałek Sejmu RP oraz 

pani Marlena Maląg – minister 

rodziny i polityki społecznej. 

tysol.pl 
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Już 18 listopada br. w Puła-

wach odbędzie się Gala Tymex 

Boxing Night 23, podczas której 

walczyć będą m.in. Łukasz Ma-

ciec, Damian Jonak, Sasha Sido-

renko, Michał Soczyński, Michał 

Leśniak i Stanisław Gibadło. 

Ze specjalnym zaproszeniem 

na to wydarzenie przybyli do na-

szego regionu Damian Jonak, Łu-

kasz Maciec i Sasha Sidorenko. 

Spotkali się z dziennikarzami  

i kibicami, odpowiadali na pytania 

i oczywiście zachęcali do udziału 

w gali. Bilety można kupić po-

przez e-bilet. 

Szczególnie do kibicowania 

podczas gali zachęcał Damian 

Jonak, który od lat jest członkiem 

NSZZ „Solidarność” i podczas 

swoich walk dumnie prezentuje 

znak naszego Związku. 

Gala bokserska  
w Puławach 

W maju br. odbyła się XXV 

ogólnopolska Pielgrzymka Osób 

Represjonowanych na Jasną Gó-

rę. Pielgrzymkę zaszczycił swoją 

obecnością Szef Urzędu ds. Kom-

batantów i Osób Represjonowa-

nych Jan Józef Kasprzyk.  

Z Lubelskiego Stowarzyszenia  

Represjonowanych w Stanie Wo-

jennym w pielgrzymce uczestni-

czyło 11 osób pod przewodnic-

twem koleżanki Jadwigi Kiszczak, 

prezes stowarzyszenia. 

Po obradach plenarnych Za-

rządu Ogólnopolskiego Federacji 

Stowarzyszeń Represjonowanych 

w Stanie Wojennym pod przewod-

nictwem prezes Anny Rakoczy  

z Częstochowy odbyły się wykła-

dy: „Znaczenie zawartych porozu-

mień ze strajkującymi robotnikami 

w Hucie Kartowice i Jastrzębiu  

w 1980 roku dla tworzenia struktur 

Pielgrzymka Osób Represjonowanych  
na Jasną Górę 

NSZZ „S” oraz Rola Andrzeja 

Rozpłochowskiego w tworzeniu 

ruchu związkowego i działalność 

opozycji komunistycznej. 

Uczestnicy pielgrzymki wzięli 

udział w uroczystym Apelu Ja-

snogórskim, złożyli kwiaty pod 

pomnikiem bł. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego i spotkali się z mi-

nistrem Janem Józefem Ka-

sprzykiem.  

Minister Kasprzyk w swoim 

wystąpieniu podkreślił, że „to Wy 

jesteście pokoleniem zwycię-

skim, któremu należy się opieka 

państwa. W tym świętym miej-

scu, gdzie Jan Paweł II powie-

dział „tu byliśmy zawsze wolni”. 

Ale jak mówił „wolność nie jest 

dana na zawsze, o wolność trze-

ba dbać”.  

Rzeczpospolita Polska od 

2015 roku objęła represjonowa-

nych opieką i poprzez minister-

stwo kombatantów i osób repre-

sjonowanych stara się pomagać 

ponad 15 tysiącom represjono-

wanych. 

W dyskusji padły pytania  

o pomoc medyczną, darmowe 

leki, opieka nad grobami repre-

sjonowanych. Nie obyło się też 

bez pytania o nadużycia wśród 

represjonowanych o ukrywaniu 

współpracy z SB.  

Pielgrzymkę zakończyła uro-

czysta suma. Delegacja repre-

sjonowanych wręczyła oo. Pauli-

nom okolicznościowy puchar. 

Uczestnictwo we mszy bezpo-

średnio przed Obrazem MB Czę-

stochowskiej było dla pielgrzy-

mów wielkim przeżyciem, z któ-

rym wyjechali do swoich środo-

wisk. 

Józef Kaczor 


