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Temat PKS-u w naszym woje-

wództwie powraca jak przysłowio-

wy bumerang. Kiedy się wydaje, 

że sytuacja już została opanowa-

na, pojawiają się kolejne problemy. 

Jak podkreśla jeden z pracowni-

ków tego przedsiębiorstwa, PKS-y 

to firmy nieustannie ocierające się 

o absurd. Dlaczego? 

Jak słucha się relacji z funk-

cjonowania tegoż biznesu to trud-

no nie przyznać racji pracowni-

kom. Choćby na przykładzie Lu-

belskich Linii Autobusowych – 

zarząd sprzedaje biurowiec, by 

potem w tym samym budynku 

wynajmować pomieszczenie biu-

rowe. Autobusy nie wyjeżdżają 

na trasy, bo brakuje kierowców. – 

Tu nikt nawet nie chce przyjść do 

pracy – relacjonują pracownicy. 

Sytuacja jest tym bardziej 

trudna, że od jakiegoś czasu  

w spółce trwa spór zbiorowy. 

Jak podkreśla przewodniczą-

cy „Solidarności” w lubel-

skim PKS-ie, innej drogi 

nie było. Rozmowy z za-

rządem nie przynoszą 

żadnych efektów, a za 

wszystkie problemy spółki, 

zdaniem zarządzających, odpo-

wiedzialne są związki zawodowe. 

Bardzo trudna sytuacja jest 

także w PKS-ie w Międzyrzecu 

Podlaskim. Tam z kolei wszyst-

kim pracownikom zmieniony 

umowy z pełnego etatu na 3/4. 

Podobnej zmiany chciano do-

konać także w zamojskiej spółce, 

ale tam udało się zablokować ten 

haniebny proceder. Marek Wale-

wander, przewodniczący Regio-

nalnej Sekcji PKS, zwraca uwa-

gę, że pomimo ciągłych rozmów  

i spotkań z przedstawicielami or-

ganu prowadzącego, jakim jest 

Urząd Marszałkowski, brakuje 

konkretnych rozstrzygnięć. – 

Marszałek za każdym razem 

obiecuje, że chce pomóc, że lada 

dzień będzie decyzja i nic – mówi 

rozgoryczony. 

Natomiast dla PKS-u  

w Puławach minister 

powołał likwidatora. Jest 

to tym bardziej zadziwiające, że 

jeszcze niedawno prowadzono 

rozmowy, by puławskie przedsię-

biorstwo połączyć z miejskim 

MZK lub też pozwolić na jego 

przejęcie przez załogę. 

Sławomir Kamiński, przewod-

niczący oddziału Puławy NSZZ 

„Solidarność”, uważa, że najbar-

dziej sensowne byłoby przejęcie 

tej firmy przez załogę (bez dłu-

gów powstałych z winy polity-

ków), jednak w chwili obecnej 

wydaje się, że los puławskiego 

przedsiębiorstwa jest już przesą-

dzony. 

Jak podkreśla Sławomir Ka-

miński, obecność likwidatora mo-

że być szansą dla PKS-u lub 

gwoździem do jego trumny,  

w zależności od tego jak bardzo 

likwidator zdąży mu zaszkodzić 

do chwili podjęcia kolejnych kro-

ków przez nowego ministra skar-

bu. 

Nie sposób nie wyciągnąć  

w obecnej sytuacji jednego wnio-

sku – za chwilę PKS zniknie  

z dróg Lubelszczyzny. Ciekawe, 

kto wówczas będzie woził ludzi na 

nieopłacalnych odcinkach… Bo 

śmiem wątpić, że zrobią to prywat-

ni przewoźnicy… Obym się myliła. 

Agnieszka Kosierb 

 

„PKS – przedsiębiorstwo absurdu…” 
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Wysoki poziom kształcenia, 

świetnie wyposażone szkoły, wy-

pracowany przez ostatnie lata sys-

tem wychowawczy – to tylko nie-

które argumenty, padające w dys-

kusji przeciwko likwidacji gimna-

zjów. 9 października br., odbyło się 

robocze spotkanie nauczycieli  

i dyrektorów szkół gimnazjalnych  

z naszego województwa 

z posłami Prawa i Spra-

wiedliwości. Partię obej-

mującą rządy reprezento-

wali – Lech Sprawka, Ga-

briela Masłowska i Sylwe-

ster Tułajew. 

Jako pierwsi głos  

w dyskusji zabierali dyrek-

torzy i nauczyciele. Re-

prezentowali oni zarówno środowi-

sko dużego miasta, jakim jest Lu-

blin, jak również mniejsze ośrodki 

– Radawczyk, Krężnicę Jarą, Pu-

chaczów, Kraśnik, Lubartów, 

Łęczną i wiele innych miejscowo-

ści. Pojawili się także pracownicy 

oświaty ze szkół podstawowych  

i ponadgimnazjalnych. 

Wśród argumentów najczę-

ściej przytaczanych w obronie 

gimnazjów pojawiał się przede 

wszystkim wysoki poziom kształ-

cenia w tym typie szkoły. Jak po-

kazują badania, Polska znajduje 

się w czołówce Europy, zajmując 

miejsce w pierwszej trójce, w za-

leżności od rodzaju badanej wie-

dzy. Ponadto zarówno nauczy-

ciele, jak i dyrektorzy, podkreślali 

ogromną pracę wychowawczą, 

jaka została wykonana przez 

ostatnie 16 lat. Zwracali oni uwa-

gę, że początki rzeczywiście były 

trudne, ale w chwili obecnej wy-

pracowany spójny system wycho-

wawczy przynosi z roku na rok 

coraz lepsze efekty. 

Ważnym argumentem są tak-

że ogromne nakłady finansowe, 

włożone w wyposażenie szkół 

gimnazjalnych, tak, by jak najle-

piej kształcić młodych ludzi. Gim-

nazjaliści korzystają z możliwości 

wymian międzynarodowych, bio-

rą udział w licznych projektach 

edukacyjnych i wychowawczych. 

Zwracano także uwagę na kwe-

stię rozwoju młodego człowieka – 

to już nie są te same nastolatki, co 

kiedyś – mówią 

dyrektorzy. Dziś 

mamy społe-

czeństwo infor-

matyczne. A co 

do problemów 

wieku dojrze-

wania, w chwili 

obecnej trudniej 

jest w szkołach 

podstawowych 

– podkreślają. 

Nie bez znaczenia jest także 

problem zatrudnienia – nauczy-

ciele z gimnazjów objawiają się 

utraty miejsc pracy. 

Odpowiadając nauczycielom  

i dyrektorom, poseł Lech Sprawka, 

podkreślał, że robi wszystko, by 

naprawiać system, a nie zmieniać 

ustroju. Zapewniał też, że żadne 

zmiany nie będą miały miejsca bez 

merytorycznej debaty i szeroko 

pojętych konsultacji społecznych. 

Takiego samego zapewnienia 

udzielili pozostali posłowie PiS. 

Sam poseł Sprawka jest zdania, 

że likwidacja gimnazjów nie rozwią-

że problemów, jakie trapią polską 

oświatę. Zwrócił uwagę na błędy  

w podstawie programowej, które są 

dużym utrudnieniem w edukacji 

wyższej. Przypomniał, że w 2009 

roku została wprowadzona refor-

ma, która kończy nauczanie historii, 

geografii, biologii, chemii i fizyki na 

poziomie klasy pierwszej szkoły 

ponadgimnazjalnej. 

Dyskutując ze zgromadzonymi 

pedagogami poseł Sprawka za-

uważył, że od dawna mówi o kilku 

zmianach, które mógłby usprawnić 

system edukacji. Jest to między 

innymi likwidacja bloków progra-

mowych, analiza systemu egzami-

nowania i sprawdzenie, czy speł-

nia on swoją rolę oraz sensow-

ność testu szóstoklasistów. 

Podsumowując dyskusję, moż-

na by się pokusić o stwierdzenie, 

że póki co temat likwidacji gimna-

zjów to bardziej medialne show niż 

rzeczywisty problem. Tak przy-

najmniej twierdzą posłowie PiS  

i obiecują słuchać głosu nauczy-

cieli i pracowników oświaty. 

Regionalna Sekcja Oświaty  

i Wychowania NSZZ „Solidarność”, 

z inicjatywy której odbyło się spo-

tkanie, podkreśla z kolei, że nie-

zmiennie będzie wspierać nauczy-

cieli i pracowników placówek 

oświatowych, a w kwestii likwidacji 

gimnazjów jest przeciwna zmianom 

ustrojowym, ale chętnie wesprze 

merytoryczną pracę nad systemem 

kształcenia. 

Agnieszka Kosierb 

Gimnazjum – tak czy nie? 
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W związku z artykułami, które 

pojawiły się w Dzienniku 

Wschodnim, w dniach 16 i 17 li-

stopada br., Przewodnicząca Re-

gionalnej Sekcji Oświaty i Wy-

chowania NSZZ „Solidarność” 

wystosowała oświadczenie do 

redakcji lubelskiego dziennika. 

W oświadczeniu czytamy mię-

dzy innymi, że autorka tekstu 

zmieściła w artykule tylko frag-

ment maila, będącego zapisem 

wypowiedzi przewodniczącej.  

Mater ia ły zamieszczone  

w Dzienniku Wschodnim doty-

czyły likwidacji gimnazjów i sta-

n o w i s k a  o ś w i a t o w e j 

„Solidarności” w tej sprawie. 

Autorka tekstu zasugerowała, 

że  dz ia ł ac ze  z w iązk owi  

z „Solidarności” tylko pozornie 

sprzeciwiają się pomysłowi li-

kwidacji gimnazjów. 

Teresa Misiuk, przewodniczą-

ca RSOiW i wiceprzewodnicząca 

KSOiW NSZZ „Solidarność” sta-

nowczo podkreśla, że stanowisko 

Prezyd ium KSOiW NSZZ 

„Solidarność” w sprawie gimna-

zjów jest jasne. Wyraża ono zde-

cydowany sprzeciw wobec likwi-

dacji tego typu szkoły. 

Ponadto w oświadczeniu czy-

tamy: „(…) rozumiejąc i podziela-

jąc wielki niepokój środowiska 

oświatowego, szczególnie na-

uczycieli i pracowników oświaty 

zatrudnionych w gimnazjach i nie 

chcąc być biernym, zorganizowa-

liśmy 9 listopada br. w Lublinie 

spotkanie zainteresowanych 

osób z posłami PiS. Spotkało się 

ono z dużym zainteresowaniem – 

wzięło w nim udział ponad 50 

osób. Szczegółowa informacja  

o spotkaniu znajduje się na stro-

nie internetowej Regionu Środko-

w o - W s c h o d n i e g o  N S Z Z 

„Solidarność”. W tym samym 

dniu odbyło się cykliczne zebra-

nie przewodniczących Organiza-

cji Zakładowych i Międzyzakłado-

w y c h  o r a z  K ó ł  N S Z Z 

„Solidarność” ze szkół i placówek 

oświatowych, którego istotną 

część stanowiła dyskusja o za-

Oświadczenie ws. publikacji w Dzienniku Wschodnim 

miarze likwidacji gimnazjów. 

Uczestnicy obu spotkań byli za-

chęcani do przesyłania swoich 

uwag i opinii. Do biura Sekcji 

Oświaty i Wychowania NSZZ 

„Solidarność” wpłynęło już wiele 

stanowisk w tej sprawie i stale 

docierają kolejne. Wszystkie zo-

staną wykorzystane w debacie, 

która mamy głęboką nadzieję, 

poprzedzi decyzję rządu w spra-

wie gimnazjów.” 

Przewodnicząca Teresa Misiuk 

zaapelowała także do redaktorów 

Dziennika Wschodniego i innych 

mediów, by opinie o działalności 

NSZZ „Solidarność”, a tym samym 

ocena aktywności związku, była 

dokonywana w oparciu o rzeczywi-

stą działalność. Ponadto zachęca-

ła dziennikarzy do publikowania 

artykułów o codziennej pracy  

w gimnazjach i jej efektach. – Bę-

dzie to stanowiło ważny głos  

w społecznej dyskusji nad niezwy-

kle ważnym problemem – napisała 

Teresa Misiuk. 

Red. 

To już kolejny 

r o k ,  k i e d y  

w ogólnopolską 

akcję pomocy 

dzieciom, firmowa-

ną przez Ewę Dados z Radia Lu-

blin, włącza się Odział Regionu 

Środkowo-Wschodniego NSZZ 

„Solidarność” w Lubartowie. Peł-

nomocnik akcji powiatu lubartow-

skiego, Józef Małyska, serdecz-

nie zachęca do wzięcia w niej 

udziału i wsparcia dzieci szcze-

gólnie potrzebujących pomocy – 

z rodzin wielodzietnych, niepeł-

nych, będących w trudnej sytuacji 

materialnej oraz niepełnospraw-

nych. 

W ramach akcji prowadzona 

będzie zbiórka darów od 16 listo-

pada do 9 grudnia 2015 r., w dni 

powszednie od godz. 10.00 do 

14.00, w biurze przy ul. Legionów 

63 w Lubartowie.  

Natomiast w niedzielę – 29 

listopada br. – odbędzie się Wiel-

ka Uliczna Zbiórka Darów na te-

renie miasta. Rzeczy, którymi 

zechcemy się podzielić, będzie 

można składać do samochodów 

oznakowanych logo akcji, znajdu-

jących się przy dużych sieciach 

handlowych. Tego dnia biuro bę-

dzie czynne w godz. 9.00-17.00. 

Prowadzący zbiórkę będą 

przyjmowali: odzież, obuwie, za-

bawki, książki, art. szkolne i pa-

piernicze, środki czystości i higie-

ny osobistej, słodycze, trwałe ar-

tykuły spożywcze, ziemiopłody, 

przedmioty gospodarstwa domo-

wego oraz opał. 

Całość zebranych darów, za 

pośrednictwem Oddziału Lubartów 

Regionu Środkowo-Wschodniego 

NSZZ „Solidarność”, zostanie 

przekazana Miejskiemu Ośrodkowi 

Pomocy Społecznej w Lubartowie. 

Już teraz dziękujemy za oka-

zane serce! 

Kontakt:  pełnomocnik akcji – 

Józef Małyska, tel. 781 048 527 

biuro – 81/855 28 80.  

Red. 

„Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” 2015  
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– Wydarzenia z Lubelszczy-

zny wpłynęły na dzieje całego 

kraju. To właśnie w naszym re-

gionie władze PRL po raz pierw-

szy w sposób pokojowy, bez roz-

lewu krw,i zostały zmuszone do 

podpisania porozumienia. Dało to 

Polakom sygnał do walki o wol-

ność. Miesiąc później doszło do 

zawarcia porozumień w Gdańsku 

– mówi Marek Wątorski, zastęp-

ca przewodniczącego Regionu 

Środkowo-Wschodniego NSZZ 

„Solidarność”. 

Doceniając wagę tych wyda-

rzeń, Fundacja „Ruchu Solidar-

ności Rodzin” postanowiła prze-

kazać wiedzę o nich uczniom  

z lubelskich szkół. – Obchody 

rocznicowe przypadają na okres 

wakacyjny. Młodzież przebywa 

wtedy na wypoczynku, często 

poza regionem. Ma więc utrud-

niony dostęp do informacji.  Dla-

tego o „Lubelskim Lipcu” zdecy-

dowaliśmy się opowiedzieć im  

w październiku i listopadzie, na 

szkolnych lekcjach historii – tłu-

maczy Monika Smolak, koordy-

nator projektu. 

Projekt zatytułowany „Przed 

Sierpniem był Lipiec – 35. roczni-

ca Lubelskiego Lipca” realizowa-

ny był w 9 szkołach gimnazjal-

nych z terenu Lubelszczyzny, 

m.in. z Kraśnika, Hrubieszowa, 

Lubartowa i Puław. Powstał przy 

współpracy z Muzeum Historii 

Polski, w ramach progra-

mu ,,Patriotyzm Jutra”. Wspierali 

„Ale w radiu nic nie mówili…”  

 młodzież uczy się  

o „Lubelskim Lipcu 1980” 

Komiks „Ale w radiu nic nie mówili…” oraz lekcje z „żywą 

historią” w lubelskich gimnazjach były częścią projektu, na-

wiązującego do wydarzeń sprzed 35. lat, określanych mia-

nem „Lubelskiego Lipca”. Dotyczyły one strajków robotni-

czych, które w okresie od 8 do 25 lipca 1980 r. ogarnęły za-

kłady pracy z terenu całego województwa lubelskiego. Po-

nad 100 tys. ludzi odważyło się wówczas wystąpić przeciw-

ko komunistycznej władzy i domagało się polepszenia wa-

runków życia.  

go również Region Środkowo-

Wschodni NSZZ ,,Solidarność”  

i Instytut Pamięci Narodowej Od-

dział Lublin, a patronat honorowy 

nad projektem objął Marszałek 

Województwa Lubelskiego.  

Podczas lekcji uczniowie wy-

słuchali relacji historyków oraz 

świadków historii, czyli osób, któ-

re brały udział w lipcowych straj-

kach. Obejrzeli również film do-

kumentalno-rysunkowy i otrzyma-

li po egzemplarzu komiksu. 

Młodzi ludzie są wymagającymi 

odbiorcami. Szukają interesują-

cych środków przekazu, które 

poza zdobywaniem wiedzy, łączą 

się z przyjemnością i zabawą. 

Dlatego stwierdziliśmy, że ko-

miks, składający się w dużej mie-

rze z obrazków, będzie dla nich 

bardziej przystępny i ciekawszy 

niż książka – informuje koordyna-

tor.  

Fabuła komiksu skupia się na 

proteście zorganizowanym przez 

kolejarzy w lokomotywowni PKP. 

W wersji elektronicznej jest do-

stępny w całości pod linkiem 

http://www.solidarnosc.org.pl/

lublin/files/pages/file/Komiks%20-

% 2 0 w e r s j a % 2 0 d o %

20wydruku.pdf. 

Monika Smolak 
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W czasach, gdy spora część 

naszego społeczeństwa, w tym 

wielu związkowców NSZZ 

„Solidarność”, było zwolennikami 

Platformy Obywatelskiej, miałem 

odwagę pisać o niej po imieniu, 

czego konsekwencje poniosłem  

i ponoszę nadal.  

Dziś odwaga bardzo potaniała 

i sporo ludzi maluje się komba-

tantami – cóż, komentować tego 

nie będę.  Jest jednak coś, co 

poruszyć trzeba koniecznie. Mam 

w życiu zasadę: prawda przeciw 

światu.  

W naszym związku przetoczy-

ła się ostatnio dyskusja na temat 

tego, czy związek powinien 

wspierać w wyborach swoich 

członków startujących z list Plat-

formy oraz czy którykolwiek 

związkowiec powinien udzielać 

poparcia kandydatom z tej forma-

cji?  Pojawiły się głosy, że to 

zdrada.  

Pozwolę sobie zadać pytanie:  

A jeśli kandydat z Platformy jest 

porządny,  jeśli robi wiele dobrego 

dla innych, jeśli na co dzień robi 

coś sensownego dla polepszenia 

warunków pracy w swoim zakła-

dzie? Jak w takiej sytuacji powi-

nien zachować się człowiek przy-

zwoity? Zaprzeczyć faktom? Potę-

pić? A może pokazać, że jest dla 

tych ludzi szansa i droga?  

Z własnego życia związkowe-

go mogę powiedzieć, że do dziś 

pozostaję wdzięczny pewnemu 

posłowi SLD za to, że dzięki nie-

mu w jednym z upadających za-

kładów pracy WSZYSCY pracow-

nicy dostali w nowym podmiocie 

umowy o pracę na czas nieokre-

ślony i na takich samych warun-

kach finansowych jak w starym. 

Żaden inny poseł nie był tak sku-

teczny. I co mam pisać i mówić, 

skoro taka jest prawda? Skła-

mać, mówiąc, że było inaczej?  

Piszę zawsze, że SLD było, 

jest i będzie dla mnie zorganizo-

waną grupą przestępczą, ale je-

den jej poseł był przyzwoitym 

człowiekiem, a przynamniej  

w tym jednym przypadku zacho-

wał się bardzo przyzwoicie, jak 

mało kto.  

Mam taką odwagę, bo jeśli 

przestanę mówić prawdę, to  

w NSZZ „Solidarność” nie mam 

czego szukać.  

Sławomir Kamiński 

Mówię jak jest ... 

Jeszcze do końca listopada można 

podpisywać się pod obywatelskim pro-

jektem ustawy o wzmocnieniu przemy-

słowego potencjału obronnego Rzeczy-

pospolitej Polskiej. 

W imieniu pracowników WSK PZL 

Świdnik, ale także we własnym, dobrze 

pojętym interesie, zachęcamy do zaan-

gażowania się w zbiórkę podpisów! 

Szczegółowa informacja na temat 

projektu ustawy oraz druk potrzebny do 

zbierania podpisów do pobrania na na-

szej stronie: www.solidarnosc.org.pl/

lublin.  

Wypełnione druki można dostarczać 

do siedziby ZR w Lublinie, przy ul Kró-

lewskiej 3, pok. 33, III piętro lub prze-

syłać bezpośrednio do Organizacji Mię-

dzyzakładowej NSZZ „Solidarność” 

przy WSK PZL Świdnik S.A. ul. Lotni-

ków Polskich 1, 21-040 Świdnik. 

Red. 

Zbieramy  

podpisy!!! 
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Stanisław Węglarz urodził się 

25 lipca 1948 r. w Kamiennej Gó-

rze k. Wałbrzycha. W 1966 r. 

ukończył Liceum Ogólnokształcą-

ce w Gliwicach. Pracował kolejno 

w Kopalni Węgla Kamiennego 

„Miechowice” w Bytomiu i Przed-

siębiorstwie Budowy Kopalni Ru-

dy Miedzi w Lubinie. W 1978 r. 

rozpoczął pracę w Przedsiębior-

stwie Robót Górniczych w Łęcz-

nej. Tu związał się z opozycją 

antykomunistyczną. Od września 

1980 r.  aktywnie działał  

w „Solidarności”. Na I Walnym 

Zebraniu Delegatów Regionu 

Środkowo-Wschodniego w Świd-

niku powierzono mu funkcję wi-

ceprzewodniczącego Zarządu 

Regionu ds. interwencji. Był dele-

gatem na I Krajowy Zjazd Dele-

gatów „Solidarności” w Gdańsku. 

12 grudnia 1981 r. ok. godz. 23 

został aresztowany w Łęcznej 

przez funkcjonariuszy SB. Do 21 

lipca 1982 r. przebywał w Ośrod-

ku Odosobnienia we Włodawie. 

W latach osiemdziesiątych był 

wielokrotnie zatrzymywany przez 

SB. Prowadzono wobec niego 

Sprawę Operacyjnego Rozpraco-

wania o krypt. „Gwarek”. Stani-

sław Węglarz zaangażował się  

w działalność podziemnych struk-

tur „Solidarności”. W latach 1984-

1986 nadał kilka audycji pod-

ziemnego Radia „Solidarność”  

w Łęcznej. Był przedstawicielem 

Regionu Środkowo-Wschodniego 

w Tymczasowej Komisji Koordy-

nacyjnej NSZZ „S” (ogólnopolski  

organ koordynujący podziemną 

działalność regionalnych struktur 

„Solidarności”). Od grudnia 1986 

roku był przewodniczącym Tym-

czasowego Zarządu Regionu  

w Lublinie. Należał do Komitetu 

Obywatelskiego przy Przewodni-

czącym NSZZ „Solidarność” Le-

chu Wałęsie. W 1989 r. brał 

udział w obradach Okrągłego 

Stołu. W latach 1989-1992 był 

przewodniczącym Zarządu Re-

gionu Środkowo-Wschodniego 

NSZZ „Solidarność”. W pierwszej 

kadencji Sejmu RP był posłem  

z list Komitetu Obywatelskiego. 

W latach 1994-1998 piastował 

funkcję radnego Rady Miasta Lu-

blin. Na przełomie XX i XXI wieku 

zaangażował się w działalność 

Partii Republikanie i Patrii Demo-

kratycznej.  

Stanisław Węglarz zmarł po 

ciężkiej chorobie 13 listopada 

2005 r. Pośmiertnie został od-

znaczony Krzyżem Kawalerskim 

Orderu Odrodzenia Polski. 

 

oprac. Marcin Paluch 

Stanisław Węglarz (1948-2005) 

Ryszard Jankowski, wiceprzewodniczący Regionu Środkowo-

Wschodniego NSZZ „Solidarność” w 1981 r. przypomniał na ła-

mach „Słownika opozycji PRL 1956-1989” ciekawy epizod z ży-

cia Stanisława Węglarza. Po obradach Okrągłego Stołu do biura 

„Solidarności” przyszła kobieta chora na stwardnienie rozsiane. 

Oznajmiła, że wycofano ze sprzedaży radziecki lek, który zaży-

wała i stąd ma przed sobą kilkanaście tygodni życia. Stanisław 

Węglarz od razu zadzwonił do Moskwy, do Stanisława Cioska,  

i lek załatwił. Podobnych sytuacji było wiele w jego życiorysie. 

Bogdan Lis, jeden z założycieli „Solidarności”, zapamiętał Stani-

sława Węglarza jako człowieka, który zawsze i wszystkim służył 

pomocą. 13 listopada br. minęła 10 rocznica śmierci Stanisława 

Węglarza, dlatego przybliżamy postać tego działacza lubelskiej 

„Solidarności”. 

Tablica, ufundowana w piątą rocznicę 

śmierci Stanisława Węglarza, wmurowa-

na jest w ścianę siedziby Regionu Środko-

wo-Wschodniego NSZZ „S” 


