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e-Tygodnik Regionu  

Środkowo-Wschodniego  

Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego G łos związkowca 
Numer 23/2019 

    07.06.2019 

Na mecie zameldowało  

się blisko 800 osób 

Kenijczyk Mutuku Elijah Wam-

bija triumfował w 7. PKO Półmara-

tonie Solidarności, który w sobotę 

został rozegrany na trasie ze 

Świdnika do Lublina. Zwycięzca 

osiągnął na mecie rezultat 

68:11min. Na drugim miejscu 

uplasował się jego rodak Hoea 

Kiplagat Tuei, który stracił do 

triumfatora 11 sekund, natomiast 

na najniższym stopniu podium 

stanął Ukrainiec Jurij Rusiuk 

69:21.  

Najlepszym z Polaków okazał 

się Sylwester Lepiarz z LKB Rud-

nik, zajmując czwartą pozycję  

z rezultatem 69:36, piąty na mecie 

Andrzej Leończuk (70:51) a naj-

lepszym z województwa lubel-

skiego Michał Biały z SKB Kra-

śnik, który był szósty (72:59). 

Bieg półmaratoński na dystansie 

21,0975 km ukończyło 706 

uczestników na 767 którzy wy-

startowali w Świdniku. 

Z kolei w rywalizacji pań naj-

szybsza okazała się Mołdawian-

ka Olesea Smowjenco, pokonu-

jąc linię mety w czasie 76:06. 

Kolejne pozycje wywalczyły trzy 

Kenijki: Euliter Jepchirchir Tanui 

(76:19), Ruth Chemisto Matebo 

(77:43) i Jane Ngima Mbogo 

(78:09). Na piątym miejscu fini-

szowała zaś Mariola Stasiewicz 

z Białej Podlaskiej (82:07), a na 

szóstym zamościanka Aleksan-

dra Jakubczak (85:22). 
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7. PKO Półmaraton Solidarno-

ści był także okazją do rywalizacji 

biegaczy z zakładów kolejowy 

Polski. Rozegrano Mistrzostwa 

Polski Kolejarzy w półmaratonie. 

Sponsorem platynowym biegu 

była spółka akcyjna PKP Cargo. 

Na starcie stanęło 57 zawodni-

ków. Mistrzami w kategorii OPEN 

(K+M) zostali: Sebastian Chmie-

larz (80:23) i Sylwia Kolecka 

(92:44). 

Uczestnicy 7. PKO Półmarato-

nu Solidarności wystartowali  

o godz. 9, w pobliżu bramy wjaz-

dowej WSK PZL Świdnik. To tutaj 

11 lipca 1980 roku podpisano 

pierwsze porozumienie w PRL-u 

ze strajkującymi robotnikami. Ten 

sukces rozlał się na całą Lubelsz-

czyznę. W dniach od 8 do 24 lipca 

strajkowało blisko 100 tys. pra-

cowników z  ponad 150 zakładów. 

Ten zryw dał impuls na Wybrzeże 

do stoczniowców gdzie rozpoczę-

ła się Solidarność.  Meta zlokali-

zowana została wewnątrz Hali 

Wystawienniczej Targów Lublin. 

Już od wczesnych godzin ran-

nych było wiadomo, że bezchmur-

ne niebo zapowiada upał na tra-

sie. Na kilka minut przed startem 

biegaczy przywitał dyrektor biegu 

wraz z gośćmi specjalnymi: Ja-

nem Karwańskim dyrektorem Re-

gionu Bankowości Detalicznej 

PKO Banku Polskiego w Lublinie, 

Karoliną Gorczycą ambasadorką 

programu „PKO Bank Polski Bie-

gajmy Razem”, Marianem Królem 

szefem Lubelskiej Solidarności  

i 22-letnią Weroniką z Niedrzwicy 

Dużej – dla której uczestnicy bie-

gu mogli pobiec z przypiętą do 

koszulki kartką "Biegnę dla Wero-

niki”, dzięki czemu Fundacja PKO 

dokona przelewu pieniędzy na 

konto organizacji opiekującej się 

chorą Weroniką.  

Rywalizacja na trasie w czo-

łówce od początku biegu przebie-

gała według przewidywań. Za-

wodnicy z Kenii upodobali sobie 

naszą trasę. Z dużym skutkiem  

i sportowym zacięciem w ścisłej 

czołówce biegli zawodnicy ze 

wschodu z Yurii Riusiuk - Ukraina 

na czele. Przez dużą część dy-

stansu deptali im po piętach lide-

rzy z Polski. Jak się później oka-

zało decydujący był 15 km. Odle-

głość pomiędzy najlepszymi stale 

wzrastała. Jednak, śledzone mię-

dzyczasy osiągane na 10 i 15 

kilometrze pokazywały że w tym 

roku w Lublinie nie padnie rekord 

trasy. Przypomnijmy że jest to 

64:04 min. MEN i 74:04 WOMEN.       

Tradycja organizowania biegu 

na trasie Świdnik-Lublin sięga 

1993 r. W 2013 r. Bieg Solidar-

ności z 12.5 km został prze-

kształcony w PKO Półmaraton 

Solidarności. Sponsorem tytular-

nym biegu jest nieprzerwanie od 

2013 r. PKO Bank Polski. Trasa 

nie należy do najłatwiejszych, do 

tego lubelskie słońce daje  

w kość. Jest to najstarszy bieg 

na ścianie wschodniej, który co 

roku w biegach towarzyszących 

gromadzi tysiące dzieci i mło-

dzieży. Bieg ma swoją tradycję  

i niepowtarzalny klimat wschod-

niej gościnności. Jego motorem 

jest wielka idea i historia, która 

dała początek obaleniu systemu 

komunistycznego w Europie 
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Środkowowschodniej. - Składamy 

podziękowania sponsorom i part-

nerowi technicznemu - podkreśla 

Marek Wątorski dyrektor biegu od 

pierwszej edycji PKO Półmarato-

nu Solidarności.  

W Lublinie rozegrano biegi to-

warzyszące  na dystansie 3000 

m. W Charytatywnym Biegu Fir-

mowym wygrał Sylwester Dudek  

z LKB Rudnik, przed Piotrem 

Gawdą (Centrum Medyczne Orto-

Optymist) oraz Zbigniewem Grąd-

kiem (Lekkoatletyka Dla Każde-

go). Poza tym walczono w biegu 

studentów, niepełnosprawnych 

oraz biegach szkolnych, w róż-

nych kategoriach wiekowych od 

klasy IV szkół podstawowych. Nie 

zapomniano o najmłodszych 

adeptach sztuki biegania. W stre-

fie mety 7. PKO Półmaratonu na 

Targach Lublin w ramach Dnia 

Dziecka na sportowo odbywały 

się biegi dziecięce na dystansie 

od 150-350 metrów, sztafety ro-

dzinne z bocianem oraz gry i za-

bawy. Oblężenie przeżyły specjal-

nie przygotowane strefy sportowe 

np.: biegowa PKO BP,  szermier-

ki, bocci. 

Już teraz zapraszamy do Lubli-

na na początku czerwca  w 2020 

roku.  
 

Dyrektor Biegu 

Marek Wątorski 
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Fot. 

Biegli pod sztandarem 

Solidarności 

Ponad 800 pasjonatów sportu  

i sympatyków Solidarności wzięło 

udział w 27. Biegu Solidarności 

Lubelski Lipiec 1980. Tradycyjnie 

imprezę poprzedziło złożenie 

kwiatów pod pomnikiem bł. ks. 

Jerzego Popiełuszki przy kościele 

pw. św. Piotra Apostoła w Lubli-

nie. Wieniec złożył przewodniczą-

cy lubelskiej Solidarności Marian 

Król wraz z delegacją.  

Po intensywnej rozgrzewce,   

z nieco lekkim spięciem przed 

strzałem startera, ruszyli z Kró-

lewskiej zawodnicy w kilku turach 

podzielonych ze względu na ka-

tegorie wiekowe. Nie zabrakło 

również charytatywnego biegu 

firmowego i startu niepełno-

sprawnych. W tym roku młodzi 

mogli pobiec w koszulkach bia-

łych, zielonych lub czerwonych  

z koziołkiem i napisem Solidar-

ność.  

 Przy słonecznej pogodzie i w 

świetnej atmosferze odbyła się 

rywalizacja na dystansie 3000 

m. 

 Satysfakcji z pewnością do-

starczyła piękna trasa, z histo-

rycznymi nazwami ulic m.in. Za-

mojska i Lubelskiego Lipca 

1980. 1 czerwca najważniejsza 

była meta w hali Targów Lublin 

S.A., gdzie wręczane były nagro-

dy, a każdy mógł uczestniczyć  

w niezwykłym i długo wyczeki-

wanym Sport Festiwal.   

Choć wyróżnione były najlep-

sze osoby, to każdy otrzymał 

wyjątkowy, niepowtarzalny me-

dal i nie było przegranych. Dużo 

emocji dostarczyło losowanie 

nagród podczas ceremonii zwy-

cięzców.  

W Dniu Dziecka miały rów-

nież miejsce Biegi Dziecięce na 

terenie Targów Lublin S.A. Naj-

młodsi, w dniu swojego święta 

pobiegli w różnych grupach wie-

kowych na dystansach 150–300 

m. Uśmiech dzieci i widok stoją-

cych na podium najmłodszych 

zawodników dostarczyły z pew-

nością wielu wrażeń dorosłym. 

Całość zakończyła się sztafetą 

rodzinną z bocianem na dystan-

sie 350 m. Najlepsi zawodnicy 

otrzymali nagrody rzeczowe. 

Dzień Dziecka na sportowo, to 

był idealny pomysł i prezent dla 
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rodzin, które mogły wspólnie spę-

dzić wolny czas.  

Celem imprezy sportowej było 

upamiętnienie wydarzeń  z lipca 

1980 r. To wtedy na Lubelszczyź-

nie pojawiła się iskra, która roz-

nieciła płomień wolności na cały 

kraj. Strajki rozpoczęte przez ro-

botników WSK PZL-Świdnik, do-

prowadziły do pokonania bariery 

strachu i masowych wystąpień  

w innych miastach Polski, w tym 

na Wybrzeżu. Wydarzenia Lubel-

skiego Lipca 1980, w konsekwen-

cji doprowadziły do podpisania 

porozumień sierpniowych  

i „karnawału Solidarności”. W ko-

lejnych latach nastąpił demontaż 

systemu komunistycznego  

i pierwsze częściowo wolne wy-

bory w czerwcu 1989 r.   

27. Bieg Solidarności to była 

również promocja NSZZ 

„Solidarność”, Lublina i Lubelsz-

czyzny. Podkreśliliśmy również 

wagę prozdrowotnego i  aktywne-

go stylu życia.  

Dziękujemy wszystkim spon-

sorom oraz wolontariuszom za 

wkład i zaangażowanie, bez któ-

rych całe wydarzenie by się nie 

odbyło.  

Tego samego 

dnia miał miejsce 

7. PKO Półmara-

ton Solidarności 

ze Świdnika do 

Lublina, w którym 

uczestniczyło 

blisko 800 za-

wodników. Biegi 

zostały zorgani-

zowane przez 

Region Środko-

wo-Wschodni NSZZ „Solidarność”  

i Fundację „Ruchu Solidarności 

Rodzin”, przy współpracy Woje-

wody Lubelskiego i Lubelskiego 

Kuratora Oświaty.    
 

Tomasz Kupczyk 
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Polska droga do  

wolności 

W Lublinie i Fajsławicach odbyły się trzydniowe uroczystości 

związane z 40. rocznicą pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny  

i 30. rocznicą wyborów do Sejmu i Senatu RP. W uroczystościach 

udział wzięli m.in. przedstawiciele władz parlamentarnych, woje-

wódzkich i samorządowych, związkowcy, a przede wszystkim 

uczestnicy historycznych wydarzeń i mieszkańcy. 

Obchody rozpoczęły się   

2 czerwca od dziękczynnej Mszy 

św. w Archikatedrze Lubelskiej, 

którą sprawował i homilię wygłosił 

ks. proboszcz Adam Lewandow-

ski. Po Eucharystii Społeczny Ko-

mitet Organizacyjny Obchodów 

złożył kwiaty w miejscu upamięt-

nienia papieża Polaka.  

Tego samego dnia świętowano 

w Fajsławicach wraz z rolniczą 

Solidarnością. Po Eucharystii 

wszyscy udali się procesyjnie na 

cmentarz, aby złożyć wieniec na 

grobie Senatora RP Janusza 

Henryka Stępniaka. Był on pierw-

szym przewodniczącym NSZZ 

„Solidarność” Rolników Indywidu-

alnych w Fajsławicach. Kiedy 

związek został zdelegalizowany, 

był aktywnym działaczem w pod-

ziemiu. Do parlamentu dostał się - 

z ramienia KO Soli-

darność - z bardzo 

wysokim poparciem 

społecznym.  

Sala Urzędu Gminy 

Fajsławice wypeł-

niała się po brzegi, 

a wśród uczestni-

ków obecna była 

liczna grupa mło-

dzieży. Mogliśmy 

wysłuchać wspo-

mnień bohaterów, którzy współ-

tworzyli Solidarność RI. Zostali 

oni wyróżnieni statuetkami przez 

poseł na Sejm RP Teresę Hałas. 

Na spotkaniu wykład wygłosił 

również szef lubelskiej 

„Solidarności” Marian Król, który 

podkreślił ogromną rolę Jana 

Pawła II w tworzeniu Solidarno-

ści i drogi Polski do wolności.  

 Wyjątkowe wrażenie zrobił 

montaż słowno-muzyczny w wy-

konaniu młodzieży szkolnej.  

Można było również zobaczyć 

prezentację multimedialną pt. 

„Aresztować Janusza Henryka 

Stępniaka” przygotowaną przez 

Michała i Macieja Stępniaków 

(syn i wnuk senatora). Działal-

ność Solidarności RI w Fajsławi-

cach przedstawiała również 

świetnie przygotowana wystawa.  
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Pierwszy dzień uroczystości 

zakończył się koncertem w Muszli 

Koncertowej Ogrodu Saskiego  

z udziałem Lubelskiej Federacji 

Bardów, Łukasza Jemioły i Jana 

Borkowskiego.  

Ważnym wydarzeniem było 

rozstrzygnięcie konkursu okolicz-

nościowego dla dzieci i młodzie-

ży, które miało miejsce w Gimna-

zjum i XXI LO im. Św. Stanisława 

Kostki w Lublinie. Laureaci zostali 

nagrodzeni przez Lubelskiego 

Kuratora Oświaty. 

Kulminacja obchodów nastąpi-

ła 4 czerwca. Społeczny Komitet 

złożył wieniec przy tablicy upa-

miętniającej działalność Komitetu 

Obywatelskiego „Solidarność” 

oraz na dziedzińcu KUL. 

W Centrum Transferu Wiedzy 

Katolickiego Uniwersytetu Lubel-

skiego Jana Pawła II odbyła się 

konferencja „Polska droga do 

wolności 1979 - 1989”. Miały 

miejsce dwa panele dyskusyjne. 

W pierwszej części tematem 

były „Doświadczenia 

uczestników” z 

udziałem posłów 

Sejmu kontraktowe-

go: Włodzimierza 

Blajerskiego, Stani-

sława Józefa Maj-

dańskiego, Ignacego 

Czeżyka i senatora I 

kadencji Senatu dra 

hab. Eugeniusza 

Wilkowskiego. Drugi panel był 

poświęcony „Ocenie ekspertów” 

z udziałem ministra sprawiedli-

wości Andrzeja Czumy, dra hab. 

Mieczysława Ryby, dra hab. Mi-

rosława Szumiły i dra hab. Aliny 

Rynio. Moderatorem dyskusji 

był dr hab. Tomasz Panfil.  

Na konferencji mówiono  

o znaczeniu i skutkach I piel-

grzymki Jana Pawła II do Ojczy-

zny, początkach „Solidarności”  

i działalności w podziemiu. Pod-

czas dyskusji o obradach Okrą-

głego Stołu doszło do konfronta-

cji uczestników, którzy różnie 

oceniali tamte wydarzenia. Jest 

to nadal temat kontrowersyjny  

i wzbudzający wiele emocji. 

Zwolennicy Okrągłego Stołu 

wskazywali na to, że udało się 

zapobiec rozlewowi krwi. Z kolei 

przeciwnicy mówili o negatyw-

nych konsekwencjach dla III RP, 

wynikłych z ustaleń Okrągłego 

Stołu. 

 W Trybunale Koronnym miała 

miejsce dyskusja panelowa pt. 

„Lublin, Europa, Wolność – ‘’89 

rok przełomu”. 

Zwieńczeniem rocznicowych 

obchodów był koncert na placu 

Litewskim w wykonaniu Gospel 

Rain i zespołów młodzieżowych. 

Na placu wystawiono również 

170 urn wyborczych przypomina-
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jących o wyborach z 4 czerwca 

1989 r. Mieszkańcy Lublina mogli 

wziąć udział w akcji pisania listów 

Mam marzenie Polska 1989 – 

2019. Do specjalnej urny były 

wrzucane listy opowiadające  

o Polsce przyszłości. Po koncer-

cie zaprezentowano multimedial-

ny pokaz fontann dotyczący histo-

rii Polski.  

Uroczystości w Lublinie zosta-

ły zorganizowane przez Społecz-

ny Komitet Organizacyjny obcho-

dów 40. rocznicy pielgrzymki Ja-

na Pawła II do Polski i 30. roczni-

cy wyborów do Sejmu i Senatu 

RP. Z kolei obchody w Fajsławi-

cach zawdzięczamy Towarzy-

stwu przyjaciół Fajsławic i Gminie 

Fajsławice.  

Tomasz Kupczyk 
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Aktywni związkowcy 

Na ostatnim posiedzeniu Za-

rządu Regionu Środkowo-

Wschodniego NSZZ „Solidarność”, 

które miało miejsce 5 czerwca 

zastępca przewodniczącego 

Marek Wątorski podziękował 

wszystkim związkowcom, którzy 

byli obecni podczas 7. PKO Pół-

maratonu Solidarności i 27. Bieg 

Solidarności. Przez swoje zaan-

gażowanie i pomoc udało się 

sprawnie i na wysokim poziomie 

zapewnić przebieg całej imprezy 

sportowej.  

Relację z obchodów 40. rocz-

nicy I pielgrzymki Jana Pawła II 

do Polski i 30. rocznicy wyborów 

do Sejmu i Senatu RP zdał prze-

wodniczący lubelskiej Solidarno-

ści Marian Król. 

O sytuacji w Oddziałach poin-

formowali ich przewodniczący. 

Przyjęto również terminy posie-

dzeń ZR na kolejne miesiące.                                                                     

         

  TK   

Dzień Patrona  

Miasta Lublin - 13 czerwca 

Św. Antoni Padewski od czterech wieków jest uznawany za patrona 

Lublina. Widocznym przejawem jego kultu jest obraz zawieszony na 

Bramie Krakowskiej, od strony Starego Miasta. W znajdującym się  

w pobernardyńskim kościele pw. Nawrócenia Św. Pawła      przy ul. 

Bernardyńskiej 5 będącym Lubelskim Sanktuarium Św. Antoniego  

w patronalnym dniu 13 czerwca corocznie odbywa się odpust. Trady-

cją poprzednich lat właśnie w tym dniu sprawowana jest Msza św.  

w intencji miasta i jego mieszkańców.  

Prezydent i Rada Miasta Lublin wraz z Proboszczem Parafii zapra-

szają 13 czerwca br. (czwartek), o godz. 18.30, na wspólną modlitwę 

za Lublin i jego mieszkańców.             

Mszę św., poprzedzi o godz. 17:30 koncert okolicznościowy  

z udziałem Sylwii Strugińskiej - solistki Teatru Muzycznego w Łodzi,  

a także kompozytora i organisty Roberta Grudnia z Lublina. W progra-

mie przewidziano utwory religijne i patriotyczne, które zakończą się 

nabożeństwem czerwcowym prowadzonym przez artystów.  

 

 

 
 

 

 

 

Wyrazy współczucia i żalu  

z powodu śmierci Arcybiskupa  

 

Bolesława Pylaka  
 

Rodzinie  

oraz Bliskim Zmarłego  
 

składają  
 

Przewodniczący  

i Związkowcy Regionu Środko-

wo-Wschodniego NSZZ 

„Solidarność”.  
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było poszkodowanych   

w wypadkach przy pracy  

w I kw. 2019 r.  
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4 czerwca br. funkcjonariu-

sze Gdańskiej delegatury CBA 

zatrzymali 17 osób w związku 

ze śledztwem dotyczącym po-

dejrzenia wyłudzenia ponad 27 

mln zł z Polskiej Agencji Rozwo-

ju Przedsiębiorczości. Zatrzy-

mane osoby powiązane są  

z branżą meblarską. Śledztwo 

dotyczy wyłudzenia pieniędzy  

w latach 2013-2015. Fundusze 

miały pochodzić z unijnego pro-

gramu „Innowacyjna gospodar-

ka na lata 2009-2013”. Wszyscy 

zatrzymani trafią do prokuratury 

regionalnej w Gdańsku gdzie 

usłyszą zarzuty. 

Śledztwo ma charakter roz-

wojowy w związku, z czym nie-

wykluczone są dalsze  

zatrzymania. 


