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Biegli dla idei 

Dzieci, młodzież, wychowawcy 

i rodzice pobiegli w 4. Mili Pamięci 

Ofiar Komunizmu, która miała 

miejsce w Ogrodzie Saskim   

w Lublinie.  21 września, dokład-

nie na dystansie 1609 m rywalizo-

wało 555 zawodników. 

Wszyscy byli zwycięzcami  

i każdy otrzymał medal z wizerun-

kiem ostatniego żołnierza i boha-

tera partyzantki antykomunistycz-

nej, Józefa Franczaka ps. Laluś, 

który zginął w 1963 r. Ten nie-

złomny patriota pochodził właśnie 

z Lubelszczyzny. 

W poszczególnych kategoriach 

przyznano wyróżnienia. Ideą tego 

wydarzenia sportowego jest pielę-

gnowanie pamięci historycznej. To 

zarazem okazja do aktywnego 

spędzenia wolnego czasu. 

Dyrektor Fundacji Ruchu Soli-

darności Rodzin, Marek Wątorski 

powiedział:  

- 4. Mila Pamięci Ofiar Komu-

nizmu upamiętnia 170 mln ofiar 

tego systemu na całym świecie. 

Oddajemy też hołd działaczom 

podziemia antykomunistyczne-

go, dlatego zawodnicy otrzymują 

medal z wizerunkiem Józefa 

Franczaka ps. Laluś. Jest to bieg 

międzypokoleniowy i jedyny taki 

w Polsce – zaznaczył Wątorski.   

Przewodniczący lubelskiej 

Solidarności Marian Król, pod-

kreślił jak ważne jest pielęgno-

wanie pamięci historycznej  

w obecnych czasach.  

- 4. Mila Pamięci Ofiar Komu-

nizmu jest po to, aby podkreślić 

wagę dramatycznych wydarzeń, 

które miały miejsce w najnow-

szej historii świata. Spowodowa-

ły one wiele nieszczęść i tragedii 

zarówno rodzinnych, jak i osobi-

stych. Miliony ludzi były ofiarami 

systemu marksistowsko leninow-

skiego. Trzeba mówić i pamiętać 

o bolesnych doświadczeniach 

systemu komunistycznego. Nale-
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ży przypominać, że wolność nie 

jest dana raz na zawsze – mówił 

Król.  

Bieg poprzedziło zapalenie zni-

czy pod Światłem Pamięci Ofiar 

Komunizmu, przy siedzibie lubel-

skiej Solidarności. 

Organizatorami biegu byli: 

Fundacja Ruchu Solidarności Ro-

dzin, Region Środkowo-Wschodni 

NSZZ Solidarność, Kuratorium 

Oświaty w Lublinie, IPN Oddział 

Lublin oraz Ministerstwo Sportu  

i Turystyki. 

Transmisja z biegów oraz cała 

galeria są dostępne na stronie 

internetowej lubelskiej Solidarności. 
 

TK  
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Związkowcy u Pani Jasnogórskiej 

Związkowcy z całego kraju już 

po raz 37. uczestniczyli w Piel-

grzymce Ludzi Pracy, która jak co 

roku odbyła się w trzecią niedzielę 

września. Tym razem pątnicy gro-

madzili się w Częstochowie pod 

hasłem „Matko, która nas znasz,  

z dziećmi Twymi bądź”. 

Na Jasną Górę licznie przybyli 

związkowcy z województwa lubel-

skiego z władzami Regionu Środ-

kowo-Wschodniego NSZZ 

Solidarność na czele.  Wśród 

kilkunastu autokarów, które 

wyruszyły z Lubelszczyzny 

byli związkowcy m.in. z  WSK-

PZL Świdnik, LW Bogdanki, 

puławskich Azotów, Fabryki 

Łożysk Tocznych w Kraśniku, 

Jobon, Polfy, Daewoo, Lubelli 

i Herbapolu. 

Dwudniowe uroczystości 

na Jasnej Górze rozpoczęły 

się w sobotę od złożenia 

kwiatów pod pomnikiem bł. 

ks. Jerzego Popiełuszki.  

W programie były m.in. modli-

twy różańcowe, Apel Jasno-

górski w Kaplicy Cudownego 

Obrazu, koncert i Droga Krzyżo-

wa współorganizowana przez 

Region Środkowo-Wschodni 

NSZZ Solidarność. 

Prof. Mieczysław Ryba wygło-

sił wykład pt. „Nauka Społeczna 

Kościoła wobec zagrożeń ideolo-

gicznych i systemowych współ-

czesnego świata.”   

Głównym wydarzeniem dru-

giego dnia 37. Pielgrzymki Ludzi 

Pracy była uroczysta Msza św. 

pod przewodnictwem ks. abpa 

Józefa Kupnego. Eucharystię 

poprzedziło wystąpienie prze-

wodniczącego Komisji Krajowej 

NSZZ Solidarność Piotra Dudy, 

a także premiera Mateusza Mo-

rawieckiego.  

TK 



Ciało zmarłego złożono na 

cmentarzu komunalnym na ra-

domskim Firleju. 

O. Czuma urodził się 2 listopa-

da 1930 r. w Lublinie. Ukończył 

studia na Katolickim Uniwersyte-

cie Lubelskim i w naszym mie-

ście przyjął święcenia kapłańskie. 

Przez kilka lat był diecezjalnym 

duszpasterzem akademickim 

oraz rektorem kościoła akade-

mickiego KUL.  

Duchowny pochodził z rodziny 

o tradycjach patriotycznych.  

W domu poznał wartości, którymi 

kierował się w życiu i które prze-

kazywał kolejnym pokoleniom 

polskiej młodzieży. W okresie 

PRL był działaczem opozycji de-

mokratycznej i wspierał podziem-

ną działalność wydawniczą.  

W 1970 r. doświadczył kilkumie-

sięcznego aresztowania przy ul. 

Rakowieckiej w Warszawie.  

Zmarły należał do Solidarno-

ści, organizował Msze św. za Oj-

czyznę. Pomagał również oso-

bom represjonowanym i ich ro-

dzinom. Po zmianach ustrojo-

wych udzielał pomocy osobom 

bezrobotnym. Był Duszpaste-

rzem Ludzi Pracy Ziemi Radom-

skiej i przez 

lata współ-

pracował z 

radomską 

Solidarno-

ścią. 

W 2006 r. 

Prezydent 

RP Lech Ka-

czyński od-

znaczył o. 

Z głębokim bólem przyjęliśmy 

wiadomość o odejściu jezuity ojca 

Huberta Czumy - honorowego 

członka NSZZ Solidarność. Jego 

pogrzeb, obył się 23 września br. 

w Katedrze w Radomiu. Mszy św. 

przewodniczył ks. bp Henryk To-

masik.  

W uroczystościach uczestni-

czyli przedstawiciele najwyższych 

władz państwowych, parlamentar-

nych, wojewódzkich i samorządo-

wych. 

Region Środkowo-Wschodni 

NSZZ Solidarność reprezentowali: 

przewodniczący Marian Król, za-

stępca Krzysztof Choina wraz  

z pocztem sztandarowym i Regio-

nalny Duszpasterz Ludzi Pracy 

ks. prał. Zbigniew Kuzia. Nie za-

brakło również delegacji wycho-

wanków o. Huberta z Lublina,  

a także przewodniczącego Rady 

Miasta Lublin Jarosława Pakuły  

i Zdzisława Niedbały – przedsta-

wiciela prezydenta naszego miasta.   
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Pożegnaliśmy Duszpasterza  

Solidarności 

Czumę Krzyżem Komandorskim 

Orderu odrodzenia Polski,  

a w 100. rocznicę istnienia Kato-

lickiego Uniwersytetu Lubelskie-

go został uhonorowany Jubileu-

szowym Medalem.   

O. Czuma zawsze stawał po 

stronie prawdy, praw człowieka  

i słabszych. Przewodniczący lu-

belskiej Solidarności Marian Król 

powiedział, że duchowny był wy-

jątkową i wybitną osobą. 

- O. Czuma był osobą, która 

przez wiele lat wywierała bardzo 

ważny wpływ na naszą świado-

mość i postawę, wtedy gdy mo-

gliśmy tylko marzyć o wolnej   

i demokratycznej Polsce. Bez 

jego duszpasterskiego wsparcia, 

bez jego słów nadziei i duchowej 

mądrości trudno byłoby nam żyć 

w systemie komunistycznym. Ale 

dzięki jego naukom łatwiej nam 

było funkcjonować także w cza-

sach, gdy odzyskaliśmy naszą 

wolność i suwerenność. Były one 

dla nas moralnym kompasem 

pozwalającym uniknąć zagubie-

nia w naszym codziennym życiu 

– mówił Król. 

W dniu śmierci o. Czumy 19 

września br. flaga lubelskiego 

Fot. Radio Lublin 
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Honorowy obywatel Lublina 

W 2016 r. w Trybunale Koronnym w Lublinie odbyło się uro-

czyste wręczenie Aktu Nadania Honorowego Obywatelstwa o. 

Hubertowi Czumie. Duchowny został uhonorowany na wniosek 

przewodniczącego Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Soli-

darność Mariana Króla, który również wygłosił laudację.  

Ratusza została opuszczona do 

połowy masztu przez Prezydenta 

miasta Lublin Krzysztofa Żuka 

oraz przewodniczącego Regionu 

Środkowo-Wschodniego NSZZ 

Solidarność Mariana Króla.  

TK, fot. Gość.pl 

Pożegnaliśmy  

działacza związkowego 

W ostatniej drodze 

zmarłemu Mariano-

wi Sołtysowi towa-

rzyszyli m.in. przewodniczący Re-

gionu Marian Król wraz z pocztem 

sztandarowym oraz związkowcy. 

Pogrzeb śp. Mariana Sołtysa od-

był się 7 września br. w Sanktua-

rium św. Marii Magdaleny w Bił-

goraju. Mszę św. żałobną po-

przedził różaniec. Ciało zmarłego 

zostało złożone na pobliskim 

cmentarzu.  

Śp. Jan Sołtys od październi-

ka 1980 r. należał do Solidarno-

ści. Był aktywnym i zaangażowa-

nym działaczem biłgorajskiej So-

lidarności. W 1981 r. był delega-

tem na I WZD Regionu Środko-

wo-Wschodniego NSZZ Solidar-

ność. W latach 80. zajmował się 

kolportażem książek. Po wpro-

wadzeniu stanu wojennego zo-

stał internowany i osadzony  

w Ośrodku Odosobnienia w Kra-

snymstawie, Włodawie i Kwidzy-

nie. 

Pokój Jego duszy! 
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80 lat temu Sowieci  

wbili nam nóż  w plecy 

W Lublinie obchodziliśmy 80. 

rocznicę agresji Rosji sowieckiej 

na Polskę. W intencji ofiar bolsze-

wizmu, poległych na Kresach 

Wschodnich, zamordowanych  

w Katyniu i zmarłych na zesłaniu 

oraz w łagrach Sybiru, sprawowa-

na była Msza św. w kościele pw. 

Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej. 

Po Eucharystii na placu Litew-

skim przy pomniku Nieznanego 

Żołnierza odbyła się uroczystość  

z ceremoniałem wojskowym .     

17 września obchodzony jest 

również Dzień Sybiraka, dlatego 

też delegacje złożyły kwiaty i za-

paliły znicze pod pomnikiem Matki 

Sybiraczki. 

80 lat temu Armia Czerwona 

wkroczyła na teren Rzeczypospo-

litej Polskiej, realizując ustalenia 

zawarte w tajnym protokole paktu 

Ribbentrop-Mołotow. Konsekwen-

cją sojuszu dwóch totalitaryzmów 

był rozbiór Polski. 

Podczas obchodów Region 

Środkowo-Wschodni NSZZ Soli-

darność reprezentował zastępca 

przewodniczącego Krzysztof  

Choina. 

TK 
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19 września obchodziliśmy miesięcznicę mę-

czeńskiej śmierci kapelana Solidarności bł. ks. 

Jerzego Popiełuszki. W kościele pw. św. Piotra 

Apostoła w Lublinie sprawowana była Msza św. za 

Ojczyznę. Pod pomnikiem patrona Solidarności  

zapaliliśmy znicz. 

Zapraszamy na kolejną Mszę św. 19 październi-

ka, w 35. rocznicę śmierci kapłana.   

Podziękowanie za działalność 

23 września, w siedzibie lubel-

skiej Solidarności odbyło się spo-

tkanie Regionalnej Sekcji Oświaty 

i Wychowania NSZZ Solidarność. 

Zebranie poprowadziła przewodni-

cząca Wiesława Stec. 

Obrady rozpoczęły się od po-

dziękowań kilku związkowcom 

oświatowej Solidarności, za ak-

tywną działalność, zaangażowanie 

i ciężką pracę na niwie związko-

wej. Niektórzy z wyróżnionych  

z powodu podjęcia nowych wy-

zwań zawodowych, będą musieli 

zakończyć pracę w Solidarności. 

Podczas spotkania były życzenia, 

wspólne zdjęcia i wspomnienia 

doświadczeń z niełatwej pracy  

w organizacjach związkowych. 

Związkowcy - którym podzięko-

wano - obdarowali przewodniczącą 

Wiesławę Stec okazałym bukie-

tem pięknych kwiatów, w dowód 

wdzięczności za wzorową, owoc-

ną i długą współpracę. 

I tak w dobrej atmosferze roz-

poczęła się druga część zebra-

nia, w której uczestniczył Poseł 

na Sejm RP Lech Sprawka. Te-

matem dyskusji były sprawy bie-

żące oświatowej Solidarności.   

TK 
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O naprawie służby zdrowia  

Odbyło się spotkanie Regional-

nej Sekcji Służby Zdrowia NSZZ 

Solidarność. Na zebraniu 25 

września w siedzibie lubelskiej 

Solidarności gościł m.in. Wicemi-

nister Rodziny Pracy i Polityki 

Społecznej Krzysztof Michałkie-

wicz, który mówił o planach pań-

stwa w zakresie polityki społecz-

nej. Jak powiedział parlamenta-

rzysta, w ostatnich czterech latach 

dużo udało się zrealizować w tej 

kwestii, ale jest jeszcze dużo do 

zrobienia, ponieważ ten obszar 

polityki był silnie zaniedbany 

przez poprzednie władze.  

Minister zaznaczył, że są i bę-

dą większe środki na służbę 

zdrowia. Wskazał, że znaczne 

podniesienie minimalnego wyna-

grodzenia za pracę, ma na celu 

skończenie z polityką taniej siły 

roboczej. Chodzi o to, aby Polacy 

nie musieli emigrować za grani-

cę. Ponadto minister podkreślił, 

że w celu uzdrowienia służby 

zdrowia planowane jest przezna-

czenie 6% PKB do 2024 r. na 

ochronę zdrowia.  

Krzysztof Michałkiewicz za-

znaczył, że jego postawę i po-

glądy kształtowała Solidarność, 

w której działał od samego po-

czątku. Podkreślił zarazem, że  

w jego resorcie są osoby silnie 

związane z Solidarnością jak np. 

minister Szwed czy minister Bo-

żena Borys-Szopa. Dlatego też 

ideały związku w zakresie ochro-

ny zdrowia i polityki społecznej 

są im bliskie i godne realizacji.   

Głos zabrał również doradca 

wojewody lubelskiego Tomasz 

Pitucha, który wskazał na po-

trzebę ochrony wartości i instytu-

cji rodziny w Polsce. Powiedział, 

że konsekwentnie będzie dążył 

do tego, aby bronić małżeństwa  

i tradycyjnego porządku społecz-

nego.  

Po wystąpieniu gości nastąpi-

ła ożywiona dyskusja dotycząca 

problemów w instytucjach pomo-

cy społecznej i służbie zdrowia. 

 

TK 

Szkolenia w Kraśniku 24 września odbyło się pierw-

sze powakacyjne posiedzenie 

Rady Oddziału Kraśnik NSZZ 

Solidarność. Na spotkaniu omó-

wiono sprawy rozwoju związku 

oraz proces wdrażania w Orga-

nizacjach Zakładowych systemu 

informatycznego i analityczno-

statystycznego. Podczas pre-

zentacji multimedialnej związ-

kowcy zapoznali się z zasadami 

wypełniania ankiet. Szkolenie 

prowadzili zastępca przewodni-

czącego Marek Wątorski oraz 

Marlena Szczepaniak.   



Głos związkowca 38-39/2019 str. 10 

Akcja protestacyjna  

w Stokrotce  

W dniach 16-21 września br.  

w całej Polsce została przeprowa-

dzona akcja protestacyjna w sieci 

handlowej Stokrotka. Protest pole-

gał na noszeniu naklejek z napi-

sem: NSZZ Solidarność, walczy-

my o godne płace. 

Jak powiedziała Alicja Symbor, 

przewodnicząca NSZZ Solidar-

ność w sieci Stokrotka, protest 

spotkał się z dużym zainteresowa-

niem pracowników i jest konse-

kwencją braku podejmowania roz-

mów przez pracodawcę w kwestii 

podwyżek. 

– Informacje o proteście wysła-

liśmy niemal do wszystkich Sto-

krotek. Odzew był bardzo duży, 

bowiem z 28 miast Polski. Pra-

cownicy pytają się, o kontynuację 

akcji. 30 września dojdzie do spo-

tkania z pracodawcą i zobaczymy 

czy będzie w ogóle wola wznowie-

nia rozmów na temat podwyżek. 

Jeśli nie dojdzie do realizacji po-

stulatu, to  przy pomocy Regionu 

będziemy podejmować kolejne 

czynności przewidziane w prawie - 

niewykluczony jest protest. 

W październiku ubiegłego ro-

ku NSZZ Solidarność weszła  

w spór zbiorowy z siecią handlo-

wą STOKROTKA Sp. z o.o. 

Związkowcy wystąpili z dwoma 

postulatami. Domagali się pod-

wyżki ekwiwalentu za pranie 

służbowej odzieży oraz wzrostu 

wynagrodzenia dla każdego pra-

cownika o 500 zł brutto. O ile 

pierwsze żądanie zostało zreali-

zowane, to w sprawie drugiego 

do dziś jest bez zmian.   

Jesienią zarząd spółki przygo-

towuje budżet na przyszły rok. 

Związkowcy grożą, że jeśli ich 

postulaty nie zostaną spełnione, 

to w okresie świąt Bożego Naro-

dzenia przeprowadzą strajk wło-

ski.  

Stokrotka Sp. z o.o. powstała 

w Lublinie jako Polska sieć han-

dlowa. Od 2018 r. właścicielem 

sieci Stokrotka jest litewski Maxi-

ma Grupe, który w zeszłym roku 

przejął sieci Aldik, a w 2019 r. 

Sano. Sieć Stokrotka po przeję-

ciach posiada ponad 500 skle-

pów. Tak więc widać prężny roz-

wój spółki na rynku, ale za tym 

nie idą podwyżki wynagrodzeń 

dla załogi.  

TK 

Szkolenie 

związkowe 

Kilkudziesięciu związkowców 

wzięło udział w szkoleniach z za-

kresu Społecznego Inspektora 

Pracy. Na zajęciach zostały pod-

jęte dwa tematy: wypadki przy 

pracy i choroby zawodowe oraz 

udział SIP w komisji BHP. Wykła-

dy miały miejsce 19 września  

w siedzibie lubelskiej Solidarno-

ści, a przeprowadził je inspektor 

pracy lubelskiego Okręgu.   
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Chcemy godnie zarabiać, 

bo człowiek jest największą wartością  

Chcemy, aby pracownicy byli traktowani na równi, dlatego do-

magamy się podwyżki dla każdego pracownika na zasadach ucz-

ciwości i sprawiedliwości – mówi Kamil Wąsik, Przewodniczący Or-

ganizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Pol-

skiej Regionu Lubelskiego, w rozmowie z Tomaszem Kupczykiem. 

Dlaczego jest Pan w Solidar-

ności? 

 Solidarność odegrała ogromną 

rolę w przywracaniu wolności  

w naszym kraju. Gdyby nie Soli-

darność, być może dalej byliby-

śmy państwem  uzależnionym od 

decyzji Wschodu, proszę spojrzeć 

na Ukrainę i problemy, jakie mają.  

Chciałem współtworzyć grupę, 

która działa we wspólnej sprawie. 

Do Solidarności wstąpiłem 11 lat 

temu. Początkowo miałem wątpli-

wości czy warto - rozmawiałem 

ze związkowcami, rozważając 

wszelkie za i przeciw. Ostatecz-

nie zdecydowałem się dołączyć 

do grona Solidarności na Poczcie 

Polskiej. To szeroki ruch społecz-

ny, w którym zrzeszamy się, aby 

walczyć o nasz byt i godne wa-

runki pracy. Mam ogromny sza-

cunek do Solidarności i do osób 

które ją tworzyły chociażby Anna 

Walentynowicz, Andrzej Gwiaz-

da czy Lech Kaczyński. 
 

Cały wywiad dostępny jest  

w najnowszym październikowym 

wydaniu Czasu Solidarności. 

Bohater  

z Lubelszczyzny 

22 września br. odbyły się uro-

czystości pogrzebowe 22 ofiar 

zbrodni komunistycznych odnale-

zionych na „Łączce”. Wśród bo-

haterów walk o wolną Polskę jest 

pochodzący z Kraśnika por. Ro-

man Groński, ps. „Żbik”. Urodził 

się 28 lutego 1926 w Kraśni-

ku. Był żołnierzem oddziału Armii 

Krajowej Hieronima Dekutow-

skiego „Zapory”. Należał do Zrze-

szenia „Wolność i Niezawisłość”, 

Kawaler Krzyża Komandorskiego 

z Gwiazdą Orderu Odrodzenia 

Polski.  

Brał udział w wielu akcjach 

zbrojnych oddziału przeciw ko-

munistycznemu aparatowi bez-

pieczeństwa. 
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Fot. Tysol.pl 

21 września br. w Sali BHP w 

Gdańsku odbyła się inauguracja 

emisji przez Mennicę Państwową 

srebrnej monety:  90 rocznica 

urodzin Anny Walentynowicz.  

Informujemy, że jest możliwość 

Zamów monetę 
zamówienia takiej monety  

w cenie 130 zł za sztukę. Osoby 

chcące nabyć monetę proszone 

są o zamówienie jej drogą mailo-

wą pod adresem: 

e.zydorek@solidarnosc.org.pl 

Podczas oficjalnych uroczysto-

ści obchodów 39. rocznicy po-

wstania NSZZ Solidarność,  

a także 38. rocznicy żyrardow-

skiego strajku, w Żyrardowie mia-

ło miejsce odsłonięcie Muralu So-

lidarności znajdującego się  

u zbiegu ulic 1 Maja i Stefana 

Okrzei. 

Warto tak promować  

Solidarność 

Fot. Tomasz Gutry Tygodnik Solidarność 

mailto:e.zydorek@solidarnosc.org.pl


 

 

 

Centralne Biuro Antykorup-

cyjne zatrzymało radnego Rady 

Miejskiej w Obornikach, na go-

rącym uczynku przyjęcia kolej-

nej transzy łapówki w zamian 

za pośrednictwo w uzyskaniu 

pozytywnej decyzji ws. planu 

zagospodarowania przestrzen-

nego. 

Mężczyznę ujęto w chwilę 

po przyjęciu 20 tys. zł łapówki. 

Wcześniej przyjął 10 tys. zł,  

a docelowa kwota łapówki mia-

ła wynieść 110 tys. zł. 

 

25.09.2019 r. 
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Zlecenie dla Świdnika 

W PZL – Świdnik została pod-

pisana umowa na unowocze-

śnienie czterech śmigłowców 

Sokół. Podpisany 16 września 

br. kontrakt opiewa na blisko 100 

mln zł i zapowiada kolejny, obej-

mujący modernizację 25 ma-

szyn. 

Fot. Głos Świdnika 

Zmarł Stefan Kubowicz 

Zmarł Stefan Kubowicz  

w październiku skończyłby 72 

lata. Był wieloletnim skarbni-

kiem Komisji Krajowej. Wcze-

śniej aktywnie działał w Krajo-

wej Sekcji Oświaty i Wychowa-

nia NSZZ "S". Był nauczycielem 

i działaczem Solidarności od 

1980 roku. 

Msza św. i pogrzeb śp. Ste-

fana Kubowicza odbędą się 

28 września w sobotę  

o godzinie 12.00 w Kasinie 

Wielkiej (woj. małopolskie). 


