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Uroczyste obchody Dnia Wol-

ności i Solidarności w Lublinie 

rozpoczęło przemówienie szefa 

lubelskiej Solidarności. Podkreślał 

on, jak ważna jest pamięć o boha-

terach sprzed 41 lat, ale odniósł 

się także do bieżącej sytuacji w 

naszym kraju. Zachęcał zebra-

nych do wsparcia inicjatywy NSZZ 

Solidarność, dotyczącej obywatel-

skiego projektu ustawy o emerytu-

rach stażowych. Mocno podkreślił 

także, jak ważna jest obrona su-

werenności naszej Ojczyzny, na-

wiązując do sytuacji na granicy 

Polski i Białorusi. Marian Król,  

w mocnych słowach, odniósł się 

do niepoważnych zachowań nie-

których parlamentarzystów, pod-

kreślając że zadaniem każdego  

z nas jest dbanie o wolność Pol-

ski, a ta w tym momencie jest po-

ważnie zagrożona. - Nie możemy 

Dzień Wolności i Solidarności 

milczeć, jeśli widzimy, jakie nie-

bezpieczeństwo czeka za pro-

giem – mówił przewodniczący. 

Do zebranych listy okoliczno-

ściowe skierowali Marszałek Sej-

mu RP Elżbieta Witek, Premier 

RP Mateusz Morawiecki oraz Mi-

nister Edukacji i Nauki Przemy-

sław Czarnek. 

W hołdzie bohaterom lata 

1980 r. przed pomnikiem złożono 

kwiaty i zapalono znicze. 

W intencji zmarłych i żyjących, 

którzy działali w ruchu solidarno-

ściowym oraz na rzecz wolności 

Ojczyzny odprawiona została 

Msza św. w Archikatedrze Lubel-

skiej, której przewodniczył abp. 

Stanisław Budzik. 

Po wspólnej eucharystii złożo-

no kwiaty pod pomnikiem bł. Ks. 

Jerzego Popiełuszki, patrona 

NSZZ Solidarność. 

Dzień Solidarności i Wolno-

ści przypomina historyczny 

zryw Polaków w lipcu i sierpniu 

1980 roku. To wydarzenie za-

początkowało proces upadku 

komunizmu nie tylko w Polsce, 

ale i w tej części Europy. Histo-

rycy nie mają wątpliwości, pod-

pisanie porozumień w Gdańsku 

między komisją rządową a Mię-

dzyzakładowym Komitetem 

Strajkowym i powstanie Soli-

darności stało się początkiem 

końca systemu pojałtańskiego. 

To był przełomowy moment  

w historii nie tylko Polski, ale  

i Europy. Od 2005 roku roczni-

ca podpisania Porozumień 

Sierpniowych jest oficjalnym 

świętem państwowym obcho-

dzonym jako Dzień Solidarno-

ści i Wolności. 

A. Kosierb 

- Naszym najważniejszym 

zadaniem jest dbanie o Oj-

czyznę i jej wolność – mówił 

pod Pomnikiem Wdzięczno-

ści Marian Król, Przewodni-

czący Regionu Środkowo-

Wschodniego NSZZ Solidar-

ność. Odbyły się tam uroczy-

stości z okazji Dnia Wolności 

i Solidarności, w których 

wzięli udział przedstawiciele 

rządu, władze województwa  

i miasta. Byli też, ci którzy 

41. lat temu miesiąc wcze-

śniej walczyli podczas Lubel-

skiego Lipca 1980. 
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21 sierpnia 2021 w Centrum 

Kultury Filmowej „Stylowy” w Za-

mościu odbył się przedpremiero-

wy pokaz filmu „Z Gwiazdami 

podróż bez końca”, w reż.  

M. Dłużewskiej – z udziałem 

twórców i bohaterów filmu. 

„Z Gwiazdami podróż bez 

końca” to najnowsza produkcja 

dokumentalna Marii Dłużewskiej. 

Film o miłości i spełnionym życiu 

z najnowszą historią Polski w tle. 

Andrzej Gwiazda, pięcioletnie 

dziecko, wywieziony z matką  

i babcią z Pińska do Północnego 

Kazachstanu, spędza tam sześć 

lat. Rodzinie Joanny Dudy – 

Gwiazdy w Krzemieńcu cudem 

udaje się uniknąć śmierci z rąk 

Sowietów, Niemców, Ukraińców. 

Gwiazdowie uczestniczyli w nie-

mal wszystkich polskich zrywach 

niepodległościowych i płacili za 

to wysoką cenę. Zawsze wierni 

swojemu systemowi wartości, 

zawsze wolni, wymykający się 

wszelkim modom i doraźnym 

trendom politycznym. Z wysoko-

ści mikroskopijnego balkoniku na 

Z Gwiazdami podróż bez końca  
- pokaz przedpremierowy  

oraz spotkanie twórców i bohaterów filmu 

dziewiątym piętrze bloku w Trój-

mieście patrzą na świat wciąż  

z zachwytem, wciąż nienasyceni, 

gotowi do nowych wyzwań. 

Andrzej Gwiazda, współtwór-

ca Wolnych Związków Zawodo-

wych Wybrzeża i NSZZ 

„Solidarność”, jeden z liderów 

strajku w Stoczni Gdańskiej, ne-

gocjator Porozumień Sierpnio-

wych, działacz podziemia, prze-

ciwnik porozumienia  

z władzami PRL oraz jego 

żona Joanna Gwiazda, 

publicystka, działaczka 

opozycji demokratycznej 

w PRL 

Maria Dłużewska – reży-

serka, scenarzystka, ak-

torka, dziennikarka, laure-

atka wielu nagród filmo-

wych i odznaczeń pań-

stwowych, uhonorowana 

Grand Prix 8. Zamojskie-

go Festiwalu Filmowego 

„Spotkania z historią” za 

wybitne zasługi dla pol-

skiej kinematografii histo-

rycznej. 

Z okazji premiery filmu  

w Zamościu Państwu Jo-

annie i Andrzejowi Gwiazdom 

została wręczona statuetka  

w dowód uznania za niezłomną 

działalność na rzecz przemian 

demokratycznych w Polsce 

przez przewodniczącego Rady 

Oddziału Zamość Regionu Środ-

kowo- Wschodniego NSZZ Soli-

darność. 

zyciezamoscia.pl 
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Urodził się 9 lipca 1949 r.  

w Łaskarzewie. Ukończył LVI LO 

w Warszawie (1967). 

Od 1967 r. do grudnia 1981 r. pra-

cownik Zakładów Azotowych Puławy 

(ZAP), od 1982 r. współwłaściciel za-

kładu kamieniarskiego w Łaskarzewie 

(wykonawca wielu płyt i pomników 

upamiętniających działalność podzie-

mia niepodległościowego w latach 

1939-56). 

Od września 1980 r.  

w „Solidarności”; w 1981 r. współ-

organizator i członek Komitetu Za-

łożycielskiego Samorządu Pra-

cowniczego ZA Puławy. 

W dniach 13/14-19 grudnia 

1981 r. uczestnik strajku w ZA Pu-

ławy, członek Komitetu Strajkowe-

go (odpowiedzialny za funkcjono-

wanie zakładu); po pacyfikacji 

strajku 19-20 grudnia 1981 r.  

w ukryciu na terenie zakładu,  

w dniach 21-22 grudnia 1981 r.  

w mieszkaniu Włodzimierza Wójto-

wicza w Puławach; 21 grudnia 

1981 r. zwolniony z pracy; 22/23 

grudnia wyszedł z ukrycia, 23 

grudnia 1981 r. aresztowany, do 

24 grudnia przetrzymywany w Ko-

mendzie Miejskiej Milicji Obywatel-

skiej w Puławach, do 31 stycznia 

1982 r. w Areszcie Śledczym  

w Lublinie, sądzony z Jerzym Sa-

niewskim i Janem Okoniem, 29 

stycznia 1982 r. skazany wyrokiem 

Sądu Wojewódzkiego w Lublinie 

na 2 lata więzienia. Osadzony  

Nie żyje Zenon Benicki  
– człowiek „Solidarności” 

w Zakładzie Karnym w Łodzi  

i Łęczycy; od 15 lutego 1982 r. 

przerwa w odbywaniu kary, w wy-

niku rewizji po ponownym rozpa-

trzeniu sprawy (październik 1982-

styczeń 1983) postępowanie 

umorzono. W latach 1982-85 spo-

radycznie drukarz materiałów 

podziemnych. Od 1985 r. do 1989 

r. współtwórca (z Tadeuszem Ski-

bą i Grzegorzem Wołczykiem) 

nieformalnej grupy podziemnej  

w Puławach, prowadzącej hurto-

wy kolportaż wydawnictw pod-

ziemnych z Warszawy do Puław, 

następnie w Puławach udostęp-

niał własne mieszkanie na punkt 

kolportażowy (gł. odbiorcy: Julian 

Bączkowski, G. Wołczyk i T. Ski-

ba); współorganizator (z T. Skibą) 

w Puławach kilku spotkań ze zna-

nymi postaciami środowisk nieza-

leżnych; współorganizator akcji 

Wakacje z Bogiem. Kilkakrotnie 

przesłuchiwany, rewizje w miesz-

kaniu. W 1985 r. współwykonawca 

(z J. Okoniem) tablicy 

„Solidarności” Ziemi Puławskiej ku 

czci ks. Jerzego Popiełuszki, którą 

zamontował (z G. Wołczykiem) w 

kościele św. Stanisława Kostki w 

Warszawie. W latach 1986-89 

współorganizator (z T. Skibą) Ra-

dia „Solidarność” Ziemi Puławskiej: 

w latach 1986-87 przygotowywał 

audycje, nadawane we współpracy 

z Anną i Zbigniewem Zubowskimi, 

a w latach 1987-89 z Wacławem 

Hennelem. 

W 1989 r. członek Komitetu Oby-

watelskiego (KO) w Puławach. 

Honorowy członek Światowego 

Związku Żołnierzy Armii Krajowej (za 

wykonywanie tablic upamiętniających 

miejsca związane z działalnością AK 

w Obwodzie Garwolin). 

Odznaczony Krzyżem Wolności i 

Solidarności 2 października 2014 r. 

Zmarł 29 sierpnia 2021 r. 

Serdeczne wyrazy współczucia 
 

Rodzinie 
 

Śp. Zenona Benickiego 
 

składają 

 
Przewodniczący i związkowcy  

z Regionu Środkowo-Wschodniego 
NSZZ „Solidarność” 

Wyrazy żalu i współczucia 
 

Rodzinie 
 

Śp. Zenona Benickiego 
 

składa 

 
Organizacja Międzyzakładowa  

NSZZ „Solidarność” 
w Grupie Azoty 

Zakładach Azotowych Puławy S.A. 

Wyrazy żalu i współczucia 
 

Rodzinie 
 

Śp. Zenona Benickiego 
 

składa 

 
Rada Oddziału Puławy 

Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ 
„Solidarność” 



Głos związkowca 29/2021 str. 6 

Serdeczne wyrazy współczucia 
 

Teresie Misiuk 
Kurator Oświaty w Lublinie 

 
z powodu śmierci 

 

TEŚCIOWEJ 
 

składa 

 
Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania 

NSZZ „Solidarność” 
Regionu Środkowo-Wschodniego 

Wyrazy żalu i współczucia 
 

Teresie Misiuk 
Kurator Oświaty w Lublinie 

 
z powodu śmierci 

 

TEŚCIOWEJ 
 

składa 

 
Przewodniczący 

Regionu Środkowo-Wschodniego 
NSZZ „Solidarność” 

Serdeczne wyrazy współczucia 
 

Annie Sylwestrzak 
 

z powodu śmierci 
 

MĘŻA 
 

składa 

 
Regionalna Sekcja  

Służby Zdrowia 
NSZZ „Solidarność” 

Regionu Środkowo-Wschodniego 

Wyrazy żalu i współczucia 
 

Annie Sylwestrzak 
 

z powodu śmierci 
 

MĘŻA 
 

składa 

 
Przewodniczący 

Regionu Środkowo-Wschodniego 
NSZZ „Solidarność” 

 

Uwaga! Ważne! 
 

 

W związku z trwającą akcją zbierania podpisów pod 

obywatelskim projektem ustawy Emerytura za staż, pro-

simy o dostarczanie list z podpisami do kolejnych 

czwartków w danym tygodniu. Jest to związane z ko-

niecznością przekazywania bieżących informacji na te-

mat liczby zebranych podpisów do Komisji Krajowej 

NSZZ "Solidarność". Karty z podpisami można składać w biurach ZR w Lublinie, ul. Królew-

ska 3, w godz. 7:00 - 15:00.  

Wzory kart do zbierania podpisów oraz wszelkie materiały dostępne są na stronie inter-

netowej regionu: www.solidarnosc.org.pl/lublin, a także w biurach ZR przy ul. Królewskiej 3 

w Lublinie. 
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Organizacja Zakładowa 
NSZZ „Solidarność”  

w UMCS  
i Fundacja „Pomoc Polakom 

na Wschodzie” 
 

organizują  

w dn. 8-10 października 

2021 roku  

 

wyjazd na Ukrainę 

do Kamieńca Podolskiego i Chocimia 
 

w 400-lecie zwycięskiej bitwy Rzeczypospolitej  
z armią turecką w 1621 roku pod Chocimiem 

 
W programie: 
 zwiedzanie Kamieńca Podolskiego i zamku w Chocimiu.  

 9 października wyjazd na historyczne pole bitwy chocimskiej  

 10 października Msza Trydencka w Kamieńcu Podolskim, zwiedzanie eks-

pozycji i pokazy grupy rekonstrukcyjnej. 

 
Zakwaterowanie w hotelu GALAHOTEL w Kamieńcu Podolskim 

 

koszt 700 złotych 

Zapisy do 10 września 2021 roku  
w sekretariacie OZ NSZZ „S” UMCS tel. 81 537-51-08 

e-mail: solidarnosc.kz@poczta.umcs.liblin.pl 
opłata i numer paszportu do 15 września 

 
Warunkiem uczestnictwa w wycieczce jest posiadanie 

 potwierdzenia szczepienia przeciwko COVID19  
 

Jeżeli choćby jeden z uczestników wycieczki 
nie będzie miał potwierdzenia szczepienia strona ukraińska  

cofnie z granicy cały autokar 


