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Pikieta w  Warszawie 

Lublin 

Dla Niepodległej 

Fot. LUW 

Fot. LUW 

W Lublinie odbyły się uroczy-

stości związane ze 100-leciem 

odbudowy państwa polskiego. W 

obchodach, 8 stycznia br., uczest-

niczyli przedstawiciele Regionu 

Środkowo-Wschodniego NSZZ 

Solidarność wraz z pocztem 

sztandarowym.  

 Uroczystość rozpoczęła się od 

złożenia kwiatów pod tablicą upa-

miętniającą Romana Dmowskiego 

i Ignacego Paderewskiego w ko-

ściele pw. Matki Bożej Królowej 

Polski w Lublinie.  

- Często pamiętamy tragiczne 

daty, gdzie ponieśliśmy ogromne 

straty w ludziach i majątku. Trze-

ba o tym pamiętać, to jest nasza 

powinność, ale ważne jest rów-

nież abyśmy umieli się cieszyć ze 

zwycięstw. A takim zwycięstwem 

były m.in. Powstanie Wielkopol-

skie, II Powstanie Śląskie i odzy-

skanie dostępu do Bałtyku – po-

wiedział Zdzisław Niedbała z kan-

celarii Prezydenta Miasta Lublin. 

Na placu Li-

tewskim miał 

miejsce apel 

pamięci, z ko-

lei przed Po-

mnikiem Nie-

znanego Żoł-

nierza delega-

cje złożyły 

kwiaty i zapali-

ły znicze.  

 O tym jak 

ważne jest 

uczestnictwo Solidarności w ta-

kich obchodach mówił Krzysztof 

Choina, zastępca przewodniczą-

cego Regionu. 

- Solidarność powstała na fun-

damentach Katolickiej Nauki Spo-

łecznej - tak jest napisane w pre-

ambule statutu. Zawsze widzieli-

śmy swoje korzenie wśród ugru-

powań, które prowadziły walkę  

o niepodległość Polski. Bez wąt-

pienia Ojcowie Niepodległości, 

jak np. Roman 

Dmowski, Ignacy 

Paderewski należą 

do grona osób, 

które powinniśmy 

upamiętniać. Stąd 

w takich uroczysto-

ściach patriotycz-

nych uczestniczy-

my.  

Krzysztof Choi-

na odniósł się rów-

nież do kwestii po-

stawienia pomnika 

Romana Dmowskiego w Lubli-

nie. 

- Wszystko wskazuje na to, że 

w Lublinie będzie pomnik Roma-

na Dmowskiego. Są co prawda 

perturbacje związane z jego 

umiejscowieniem, ale znając 

przewodniczącego Mariana Kró-

la, który jest jednym z głównych 

inicjatorów budowy pomnika  

i stoi na czele Społecznego Ko-

mitetu Fundacji Pomnika Roma-

na Dmowskiego, jestem przeko-

nany, że monument się pojawi. 

Z kolei w Trybunale Koron-

nym uczestnicy obchodów mogli 

wzbogacić swoją wiedzę histo-

ryczną na konferencji naukowej 

z udziałem zaproszonych gości. 

Wykład wygłosił m.in. red. Woj-

ciech Kempa, historyk i prawnuk 

Powstańców Śląskich. 

Uroczystość urozmaicił patrio-

tyczny koncert fortepianowy, a w 

godzinach wieczornych w Archi-

katedrze Lubelskiej sprawowana 

była Msza św. za Ojczyznę i Oj-

ców Niepodległości.  

T.K.  



Wspomnienia z wydarzeń 

Lubelskiego Lipca 1980 

W bieżącym roku będziemy 

świętować 40. rocznicę wyda-

rzeń Lubelskiego Lipca 1980  

i powstania NSZZ Solidarność. 

Z pewnością wielu z Was posia-

da osobiste wspomnienia zwią-

zane z tamtymi wydarzeniami. 

Być może ktoś z Waszych ro-

dzin również chciałby podzielić 

się doświadczeniami sprzed 40 

lat. W związku z tym zachęcamy 

do przesyłania pisemnych wspo-

mnień związanych z Lubelskim 

Lipcem 1980. Mile są również 

widziane dokumenty i zdjęcia  

z tamtych lat. Wspomnienia bę-

dą publikowane w Głosie Związ-

kowca i na stronie internetowej.  

Materiały można przesyłać na 

adres: 

reporter.lublin@solidarnosc.org.pl    
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13 stycznia 1981 r. w miesiąc 

po ogłoszeniu stanu wojennego 

w wielu kościołach w całym kraju 

odbywały się Msze św. w intencji 

Ojczyzny. W warszawskim ko-

ściele św. Stanisława Kostki na-

bożeństwo odprawiał ks. Jerzy 

Popiełuszko. 

W niedzielę, 19 stycznia 2020 

r. o godz. 18.00 zapraszamy na 

Mszę św. w intencji Ojczy-

zny,  przy relikwiach bł. ks. Je-

rzego Popiełuszki w kościele pw. 

św. Piotra Apostoła w Lublinie. 

Po Eucharystii będzie spotkanie 

opłatkowe. 

Modlitwa przy relikwiach  

Patrona Solidarności 
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Spotkanie opłatkowe 

W siedzibie lubelskiej Solidar-

ności odbyło się noworoczne spo-

tkanie Sekcji Emerytów i Renci-

stów Regionu Środkowo-

Wschodniego NSZZ Solidarność.  

 Zanim związkowcy przełamali 

się opłatkiem, wzięli udział  

w Mszy św. w parafii pw. św. Pio-

tra Apostoła w Lublinie. Euchary-

stii przewodniczył i homilię wygło-

sił Regionalny Duszpasterz Ludzi 

Pracy, ks. prał.  Zbigniew Kuzia. 

Wszystkich zgromadzonych 

przywitał przewodniczący Sekcji 

Emerytów i Rencistów Andrzej 

Krupa. Spotkanie było również 

okazją do śpiewania kolęd w na-

strojowej świątecznej atmosferze.    

Związkowcy pożegnali śp. Krzysztofa Marczewskiego 

W kościele pw. NMP w Opolu 

Lubelskim, miała miejsce uroczy-

stość pogrzebowa śp. Krzysztofa 

Marczewskiego – lekarza i działa-

cza związkowego. 4 stycznia br.  

w ostatniej drodze, zmarłemu to-

warzyszyli związkowcy i poczty 

sztandarowe m.in. z Lublina, Kra-

śnika i Zamościa. Region Środ-

kowo-Wschodni NSZZ Solidar-

ność reprezentował przewodni-

czący Marian Król wraz z pocz-

tem sztandarowym.   

Pokój Jego duszy! 
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Solidarność według mnie  

Dla mnie Solidarność oznacza 

przeciwstawienie się narodu tota-

litarnej władzy komunistycznej 

oraz dążenie do wolnej Ojczyny. 

Wspólne działania zmierzające 

do uwolnienia Ojczyzny spod ob-

cego reżimu. Solidarność to mo-

bilizacja i zrzeszanie się ludzi  

w walce o lepsze jutro. To pomoc 

jeden drugiemu, żeby nikt nie 

został sam. 

Solidarność to znak nawiązu-

jący do istotnego doświadczenia 

i symbol całego ruchu społeczne-

go dążącego do wolność Polski. 

To także świadome podejmowa-

nie odpowiedzialności za losy 

wspólnoty. 

                    Józef Godlewski 

  

 

7 stycznia br. w Wojewódzkim 

Urzędzie Lubelskim odbyło się 

spotkanie noworoczno-opłatkowe 

z Kombatantami i Działaczami 

Opozycji Antykomunistycznej 

podczas którego Szef Urzędu do 

Spraw Kombatantów i Osób Re-

presjonowanych Jan Józef Ka-

sprzyk uhonorował zasłużone 

osoby medalami  Pro Bono Polo-

niae oraz Pro Patria. 

Medale Pro Bono Poloniae 

otrzymali Marianna Krasnodębska 

i Stanisław Łukasik. Z kolei Meda-

le Pro Patria odebrali Krzysztof 

Gilewicz, ks. ppłk Andrzej Pier-

siak,  a także prof. dr hab. Marek 

Pietraś.    

Fot. UdSKiOR 

Medale dla zasłużonych 
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