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Przed sierpniem był lipiec, przed
Gdańskiem – Lublin

Pikieta w Warszawie

Regionalne uroczystości 40.
rocznicy Lubelskiego Lipca 1980
były podsumowaniem działań
podjętych przez Region Środkowo
-Wschodni NSZZ Solidarność,
a mających na celu upamiętnienie
bohaterów lipcowych strajków. 26
lipca br. odbyła się uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem
Arcybiskupa Stanisława Budzika,
podczas której uroczystego zawierzenia Matce Bożej dokonał
Przewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego Marian Król.
Po Mszy św. odbyła się gala 40
-lecia z udziałem premiera RP
Mateusza Morawieckiego, zastępcy przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność TadeuGłos związkowca 30-32/2020

sza Majchrowicza, licznie zgromadzonych parlamentarzystów,
władz wojewódzkich i samorządowych, przedstawicieli organizacji państwowych oraz oczywiście uczestników Lubelskiego
Lipca 1980 i związkowców.
– Wydarzenia Lubelskiego
Lipca wymagają ciągłego przypominania i szczególnego upamiętnienia w historii Polski. W wielkich strajkach, które rozpoczęły
się w Świdniku nie chodziło przecież tak naprawdę o cenę kotleta, chodziło o wywalczenie przestrzeni dla wolności, suwerenności. Mam nadzieję, że upamiętniając tamte wydarzenia, poniekąd wypełnimy testamentLublin
uczest-

ników lipcowych strajków, których już z nami nie ma – powiedział podczas gali Marian Król,
przewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność.
Do uczestników gali okazjonalny list skierował Prezydent
RP Andrzej Duda. Odczytała go
Zofia Romaszewska, doradca
prezydenta. – 40 lat temu mieszkańcy Świdnika, Lublina, Puław
i innych miast rozpoczęli strajk
i walkę o godność. Ich postawa
sprawiła, że komunistyczna władza musiała ustąpić protestującym i podpisać z nimi precedensowe porozumienie. Lubelski
Lipiec był przełomem dającym
nadzieję, że presja przynosi
efekty. Strajki otworzyły drogę
do wydarzeń sierpniowych i powstania NSZZ Solidarność. Dziś
przesłanie Lubelskiego Lipca
pozostaje wciąż aktualne. Strajki
były wołaniem o wolną Polskę.
Pamiętajmy o tym wielkim zrywie, niech on będzie dla nas
wszystkich lekcją wielkiej solidarności.
Premier Mateusz Morawiecki
po Mszy św. w Lubelskiej Archikatedrze podkreślał – Każda
epoka ma gdzieś swój początek,
swoje miejsce, swój czas. Epoka
Solidarności ma swój początek,
swój czas, w dwóch wielkich wystr. 1

darzeniach: wizycie Jana Pawła
II, naszego wielkiego papieża
w czerwcu'79 roku w Polsce oraz
(w wydarzeniach) na Lubelszczyźnie, w 150 strajkujących zakładach, gdzie blisko 54 tysiące
robotników sięgnęło po ten trudny
środek walki, walki o wolność,
walki właśnie o Solidarność.
Premier zaznaczył, że wtedy Polacy pokazali również, że „Polska
jest silna i kwitnie wtedy, kiedy
jest zjednoczona”. – Pokazaliśmy
jako naród swoją siłę, pokazaliśmy, że największe imperia, imperium zła, imperium komunistyczne, muszą drżeć przed siłą
polskich serc, przed siłą polskiej
Solidarności – oświadczył.
Tadeusz Majchrowicz odczytał
list od przewodniczącego KK, Piotra Dudy.
Uroczysta gala była także okazją do wręczenia odznaczeń państwowych, przyznanych przez
prezydenta RP. Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski odznaczeni zostali pan Tadeusz Mazur
oraz pani Elżbieta Wilhelm, natomiast Złoty Krzyż Zasługi otrzymali pan Andrzej Krupa i pani
Wiesława Stec.
Z kolei Prezydium Zarządu Regionu
Środkowo-Wschodniego
NSZZ Solidarność przyznało statuę Lubelskiego Lipca premierowi
Mateuszowi Morawieckiemu, posłowi Przemysławowi Czarnkowi
oraz doradcy prezydenta RP Zofii
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Romaszewskiej.
Specjalnym medalem Lubelskiego Lipca wyróżniono osoby
wspierające upamiętnienie wydarzeń z 1980 roku oraz działaczy
związkowych, szczególnie zaan-

gażowanych w pracę na rzecz
NSZZ Solidarność.
Uroczystą galę zakończył koncert Orkiestry Trybunału Koronnego w Lublinie.
A.K.
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Szkolenie dla nowych organizacji
związkowych
W siedzibie Regionu Środkowo
-Wschodniego NSZZ Solidarność
związkowcy z nowo powstałych
organizacji związkowych przeszli
podstawowe szkolenia. Wśród
uczestników byli związkowcy
służb więziennych z Zamościa,
Opola Lubelskiego i Hrubieszowa.
Na zajęciach zostały omówione
tematy dotyczące m.in. współpracy pracowników z pracodawcami,
SIP, elektronicznych ankiet, a także rozwoju związku. Szkolenie
odbyło się 29 lipca br., a poprowadził je zastępca przewodniczącego lubelskiej Solidarności - Marek Wątorski.
- Siłą związku jest jego liczebność, jeśli w organizacji ponad 50
proc. pracowników należy do Solidarności, to więcej można ugrać.
Związkowcy wyszli ze szkolenia
z świadomością, że ciągle należy
się kształcić i pozyskiwać nowe
umiejętności – mówił zastępca
przewodniczącego.
T.K.

Lublin

Bon 200 zł na urlop w DOMS - na 40 lat
NSZZ Solidarność

Zapraszamy do skorzystania
z wypoczynku w ośrodkach
DOMS w Jarnołtówku, Spale
i Zakopanem. Z bonem zapłacicie
Państwo o 200 zł mniej za
wszystkie
usługi świadczone
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w naszych obiektach, a w szczególności za wyżywienie, noclegi
oraz strefę relaksu.
Bon należny jest każdemu, kto
na dzień 15 lipca 2020 r. jest
członkiem Związku NSZZ Solidarność. Bon powinniście Państwo otrzymać w organizacji
Związku, w której jesteście Państwo zarejestrowani. Jeśli nie należycie do NSZZ Solidarność, a
chcecie otrzymać bon to należy

się zapisać do zakładowej bądź
terenowej organizacji NSZZ Solidarność, a po miesiącu członkostwa otrzymacie bon 200 zł na
wypoczynek.
Bony można wykorzystać od
1 sierpnia 2020 r. do 31 lipca
2021 r. Zapraszamy przewodniczących organizacji związkowych po odbiór bonów, w siedzibie lubelskiej Solidarności.
str. 3

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Powstania
Warszawskiego i Akcji „Burza” na Lubelszczyźnie
W sobotę 1 sierpnia w Lublinie
odbyły się obchody upamiętniające wybuch Powstania Warszawskiego i Akcję „Burza” na Lubelszczyźnie. Wzięli w nich udział kombatanci, przedstawiciele władz
państwowych i samorządowych,
służb mundurowych oraz instytucji
organizacji zajmujących się upamiętnianiem historii, a także wielu
mieszkańców Lublina. W obchodach lubelską Solidarność reprezentował zastępca przewodniczącego Krzysztof Choina wraz
z pocztem sztandarowym.
Obchody rozpoczęły się od
dźwięku syren i odegrania polskiego hymnu narodowego. Głos
podczas obchodów zabrał mjr
Bogdan Walas z Armii Krajowej.
Zaznaczył on, że Powstanie Warszawskie nie było wyłącznie walką o stolicę, lecz bitwą o całą Polskę. Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy na płycie Pomnika Nieznanego Żołnierza uczestnicy wydarzenia udali się do Kościoła
Garnizonowego, gdzie ks. ppłk
Andrzej Piersiak odprawił Mszę
św. w intencji Powstańców Warszawskich oraz uczestników Akcji
„Burza” poległych, zmarłych i żyjących.
osób w oczekiwaniu na koncert
Po obrzędach religijnych przed Orkiestry Wojskowej w Lublinie.
kościołem zgromadził się tłum Przybyli tego dnia wspólnie z or-

Fot. IPN
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kiestrą śpiewali piosenki powstańcze, patriotyczne i wojskowe.

Fot. IPN
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Pożegnaliśmy śp. Bogdana Zielińskiego
We wtorek 28 lipca br., w kaplicy cmentarnej przy ul. Unickiej
w Lublinie pożegnaliśmy zasłużonego działacza Solidarności – śp.
Bogdana Zielińskiego. Podczas
uroczystości
pogrzebowych,
zmarłemu towarzyszyli związkowcy wraz z pocztami sztandarowymi
Regionu
ŚrodkowoWschodniego NSZZ Solidarność
oraz LW Bogdanka. Lubelską Solidarność reprezentowali przewodniczący Marian Król i zastępca
Krzysztof Choina. Pożegnalne
słowa do zgromadzonych skierowali koledzy i współpracownicy
śp. Zielińskiego: Jan Andrzejkiewicz i Lech Ciężki.
- Śp. Bogdana Zielińskiego
wspominam dobrze, znaliśmy się
od strajku w 1980 r. Był człowiekiem odważnym, ale też rozważnym i skutecznym w działaniu. Był
znany z tego, że wprost mówił

prawdę dyrekcji zakładu i władzom partyjnym. Jego działalność w FSC sprawiła, że nie był
mile widziany przez ludzi PZPR,
nie otrzymywał awansu, ani podwyżek, więc przeniósł się do LW
BOGDANKA – mówił Lech Ciężki.
- Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmował się zbiórką
pieniędzy dla internowanych,
a zatem i dla mnie. Realizował
Solidarność nie tylko słowem, ale
i czynem. Był człowiekiem konkretnym – wspominał Ciężki.
- Gdy odwiedziłem go kilka dni
przed śmiercią, mówił, że gdy
miał dwa lata, to jadł czekoladę
od Zapory. Było tak, ponieważ
Zapora kwaterował się w ich rodzinie na dwie, trzy noce. Dlatego skoro taki człowiek jak Zapora
przebywał w rodzinie śp. Zielińskiego, to wiadomo jakimi warto-

Śp. Bogdan Zieliński zabezpieczał sztandar
NSZZ Solidarność FSC
Stan wojenny, wprowadzony
na terenie całej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 13 grudnia 1981
roku nie zdołał unicestwić ogromnego ruchu związkowego i społecznego, jakim był Niezależny
Samorządny Związek Zawodowy
Solidarność. Już od pierwszych
chwil nowej, „wojennej” rzeczywistości, działacze związkowi przystąpili do organizowania podziemnych struktur Solidarności. Starano się uratować przed konfiskatą
i zniszczeniem zbiory biblioteczne,
dokumenty, pieczęcie oraz symbole związku.
Jednym z takich symboli, który
udało się ukryć i przechować aż
Głos związkowca 30-32/2020

do początku lat 90-tych, był
sztandar NSZZ Solidarność Fabryki Samochodów Ciężarowych.
Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania i odwagi zaufanych
osób. W poniedziałek, 14 grudnia
1981 roku, Zdzisław Barszczewski (przew. Komitetu Strajkowego
na wydz. C-15 w FSC) zdołał
ukryć i wynieść sztandar NSZZ
Solidarność z terenu zakładu.
Zdeponowano go w jednym
z mieszkań na Czechowie. Andrzej Grabowski (przew. KS w
laboratorium), w styczniu 1982
roku, poprosił o pomoc Bogdana
Zielińskiego (przew. KS na wydz.
narzędziowym) w ulokowaniu

ściami żyli – podkreślił Ciężki.
Z kolei Krzysztof Choina
wspomina śp. Bogdana Zielińskiego jako w pełni zaangażowanego i otwartego człowieka.
- Śp. Bogdan Zieliński począwszy od lipca 1980 r. był odLublin
dany związkowi. Należał do grupy osób, które negocjowały porozumienie w FSC. Działał
w podziemnej komisji zakładowej, przechowywał sztandar
organizacji zakładowej FSC.
Przez kilka kadencji był członkiem komisji zakładowej w LW
BOGDANKA. Zapamiętałem śp.
Bogdana Zielińskiego, jako człowieka z zasadami, aktywnego
działacza, który chętnie pomagał
ludziom – zaznaczył Choina.
Wieczny odpoczynek racz mu
dać Panie…
T.K.

Spieszmy się kochać ludzi,
tak szybko odchodzą.

Najserdeczniejsze wyrazy
współczucia i żalu

Rodzinie
z powodu śmierci

Bogdana Zielińskiego
składają
Przewodniczący
oraz związkowcy z Regionu
Środkowo-Wschodniego
NSZZ Solidarność
str. 5

sztandaru Solidarności w bezpiecznym miejscu. Bogdan Zieliński, wspólnie z Januszem Bieńkiem (prac. Liceum Samochodowego w Lublinie) i Henrykiem Kasperkiem (prac. na wydz. narzędziowym) podjęli decyzję o ukryciu sztandaru w domu tego ostatniego w Niemcach. W umówionym dniu, z zachowaniem zasad
konspiracji, wysłannicy Bogdana
Zielińskiego – Janusz Bieniek
i Henryk Kasperek odebrali sztandar z mieszkania w dzielnicy Czechów. Szczęśliwie przewieźli go
przez wojskowy punkt kontrolny
w Elizówce i umieścili w domu
w Niemcach. Miejsce przechowywania sztandaru było znane bardzo wąskiej grupie osób. W obawie przed przejęciem go przez
komunistyczny aparat bezpieczeństwa, nie był on wypożyczany
działaczom
podziemnych
struktur Solidarności na uroczystości i manifestacje patriotyczne.
W 1987 roku sztandar został

przekazany na ręce ks. Zbigniewa Kuzi – k a p e l a n a l u b e l
s k i e j Solidarności i proboszcza

parafii pw. MB Królowej Polski
w Lublinie. Po 1989 r. powrócił
do prawowitych właścicieli.
Marcin Paluch, historyk

Maski dla
służby zdrowia
W sierpniu br. Region Środkowo-Wschodni NSZZ Solidarność
przekazał łącznie kilkadziesiąt
sztuk półmasek dla pracowników
służby zdrowia z: SPZOZ nr 1 w
Bełżycach, Powiatowego Centrum
Zdrowia w Opolu
Lubelskim
i SPSK nr 4 w Lublinie.
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