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Sytuacja w zakładach pracy 

W Centrum Onkologii Ziemi 

Lubelskiej najważniejsze jest bez-

pieczeństwo i zdrowie pracowni-

ków oraz pacjentów. W związku  

z zagrożeniem koronawirusem 

Centrum jest zaopatrzone we 

wszystkie środki ochronne. Maga-

zyny są pełne i niczego nie braku-

je. Są maski, fartuchy i płyny do 

dezynfekcji.  

- Rzadko się zdarza, aby prze-

wodniczący dużej organizacji 

związkowej chwalił dyrektora, ale 

rzeczywiście nie ma żadnych po-

wodów, aby krytykować prof. Sta-

rosławską w kwestii zarządzania 

Centrum w sytuacji pandemii. Pa-

ni dyrektor wzorowo dba o bezpie-

czeństwo chorych i personelu me-

dycznego. Przed wejściem do bu-

dynku zorganizowane są dwa 

punkty kontrolne, jeden dla pa-

cjentów drugi dla pracowników. 

Nie ma możliwości, aby ktoś 

przemknął się z wirusem do 

COZL. Zostało wynajętych 11 

kontenerów biurowych. Mierzone 

są temperatury. Jest wsparcie ze 

strony Wojsk Obrony Terytorial-

nej. Uważam, że tak zabezpie-

czonego szpitala w Lublinie nie 

ma – powiedział Józef Krupa 

przewodniczący Solidarności  

w COZL. 

Jeśli chodzi o rozbudowę 

Centrum, to inwestycja się za-

kończyła i oddano całość do 

użytku, oczywiście będą jeszcze 

dokonywane drobne prace.  

W najbliższym możliwym czasie 

Centrum będzie doposażone - 

pieniądze na ten cel zostały 

przekazane. COZL ubiega się 

również o kontrakty na kolejne 

oddziały, wtedy popłynie też 

większy strumień pieniędzy. 

Związkowcy wspierają te działa-

nia i zapowiadają, że będą stać 

na straży dobra Centrum.  

Przed COZL stoi wyzwanie, 

aby się nie zadłużać, a wiadomo, 

że trzeba też spłacać dług zacią-

gnięty przez poprzednie kierow-

nictwo. Problemem na dziś jest 

również to, że prowadzone spra-

wy sądowe dotyczące pracowni-

ków zostały zawieszone, więc 

wydłuża się czas rozstrzygnięć. 

COZL WZOREM 

DOBRY MODEL 

Model Opakowania w Biłgoraju 

ze względu na charakter branży 

funkcjonuje jak przed kryzysem – 

niewiele się zmieniło. Generalnie 

sytuacja pracowników jest stabil-

na. Nie ma żadnych cięć etatów, 

kilka osób się zwolniło z osobi-

stych powodów, są nawet braki 

kadrowe. Praca odbywa się w ru-

chu ciągłym, a pracodawca nie 

ma potrzeby korzystania ze 

wsparcia państwa.  

- Gdyby zatrudniający chciał 

podejmować działania dotyczące 

pracowników, musiałby zaczerp-

nąć opinii związku. Jak na razie 

takiej potrzeby nie było - powie-

dział przewodniczący Solidarno-

ści w Model Opakowania Zbi-

gniew Wyłupek.    

Wiadomo, że w zakładzie są 

obostrzenia związane z zapew-

nieniem bezpieczeństwa w 

związku z koronawirusem.  

W tym zakresie niczego pracow-

nikom nie brakuje, pracodawca 

zapewnia środki ochronne i za-

sady bezpie-

czeństwa są 

przestrzegane. 

Są płyny, ma-

seczki, przyłbice 

i rękawiczki. 



W MPK Lublin 

wszystko pozo-

staje na zasa-

dach sprzed pan-

demii. Porozumienie zawarte mie-

dzy pracodawcą a pracownikami 

obowiązuje do czerwca br. Spra-

wa dotyczy m.in. pałac, dodatku 

motywacyjnego i Zakładowego 

Układu Zbiorowego Pracy.   

- W przyszłym miesiącu będziemy 

rozmawiać o kolejnych podejmo-

wanych krokach. 90 proc. wpły-

wów z komunikacji spadło. Wpły-

wy też do miasta spadły. Na razie 

jesteśmy na dotychczasowych 

zasadach. Kierowcy wykorzystują 

zaległe i bieżące urlopy. Kursy są 

okrojone, ale na szczęście nie ma 

żadnych zwolnień. Jak na obecne 

warunki i w porównaniu do sytua-

cji tej samej branży w innych mia-

stach, to u nas jest dobrze - mówi 

Krzysztof Dąbrowski przewodni-

czący Solidarności w MPK Lublin.  
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Tam gdzie było konieczne założo-

ne są osłony pleksi. Spółka daje 

sobie radę.  

- Jestem akurat w komisji BHP  

i muszę powiedzieć, że wszystko 

jest w porządku – zaznaczył Zbi-

gniew Wyłupek.   

W biłgorajskiej Spółce pracuje 

ponad 300 pracowników. Działal-

ność firmy polega na produkcji 

opakowań m.in. na produkty 

spożywcze.  

                             KRYZYS NIE TAKI STRASZNY 

W Wentworth Tech w Poniato-

wej wszystko idzie do przodu. 

Zarząd wypłacił premie za pierw-

sze półrocze br. Jest też klimat do 

rozmów o podwyżki dla pracowni-

ków. Widać dobrą wolę praco-

dawcy i jest szansa na sukces  

w tym zakresie. Prezes zapowie-

dział, że będzie przedłużał umo-

wy wszystkim, którym kończą się 

umowy i sukcesywnie będzie 

podwyższał płace. Pracodawca 

nie korzysta z Tarczy Antykryzy-

sowej. Firma będzie kupować no-

we maszyny.  

- Pracodawca ma propracow-

nicze podejście. Wiem, że w są-

siedniej firmie pracodawca tnie 

wynagrodzenia pracownikom, ale 

tam nie ma związku zawodowe-

go – mówi przewodniczący Soli-

darności w Wentworth Tech Da-

riusz Celejewski.  

Zasady bezpieczeństwa są  

w zakładzie przestrzegane. 

- Jeśli chodzi o środki ochron-

ne to pracodawca wywiązał się 

dobrze z obowiązku. Przy wej-

ściu do zakładu są płyny dezyn-

fekujące, mamy pod dostatkiem 

masek i rękawiczek, można je 

brać też dla domowników. Były 

co prawda dwie osoby na kwa-

rantannie, trochę było strachu, 

ale okazało się że nikt nie choro-

wał – dodaje Celejewski. 

Grupa Wentworth jest świato-

wym liderem na rynku oprzyrzą-

dowania do produkcji opakowań 

i przetwórstwa tworzyw sztucz-

nych. Wentworth Tech w Ponia-

towej zatrudnia 133 osoby. 

NIEBEZPIECZNA TARCZA 

Pracowników Lubelskiego 

Urzędu Wojewódzkiego niepokoją 

niekorzystne zapisy Tarczy Anty-

kryzysowej 2.0. Nie ma jeszcze 

jednak konkretnych rozwiązań, 

które mają być ogłoszone w for-

mie rozporządzeń.  

- Czekamy, aż będą wytyczne 

ws. pracowników, a w Tarczy mó-

wi się o redukcji zatrudnienia  

i cięciu wynagrodzeń, zobaczymy 

jaki będzie rozwój wydarzeń - mó-

wi przewodnicząca Solidarności  

w LUW Elżbieta Kurzępa.  

 W LUW nie ma czasowego 

przestoju w pracy, w niektórych 

oddziałach jest wprowadzona pra-

ca zdalna. Niektórzy dyrektorzy 

delegatur nie wyrażają zgody na 

pracę zdalną, ponieważ nie widzą 

takich podstaw. Obecnie urząd 

musi realizować zadania dotyczą-

ce pandemii, a dotychczasowe 

obowiązki schodzą na dalszy 

plan.   

- Bezpieczeństwo pracowni-

ków jest zagwarantowane, są 

szybki odgradzające od peten-

tów. Środki ochronne mamy. Nie 

słyszę, aby pracownicy skarżyli 

się w tej sprawie – mówi Elżbieta 

Kurzępa. 

Przewodnicząca złożyła rów-

nież pismo do pracodawcy o wy-

płatę 6 proc. podwyżki wynagro-

dzenia obiecanej przez rząd.  

W niektórych urzędach te pienią-

dze zostały już wypłacone.  

W MPK BEZ ZMIAN 

Fot. ZTM Lublin 
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Lublin W związku z wystąpieniem za-

grożenia epidemiologicznego ko-

ronawirusem w Instytucie Nowych 

Syntez Chemicznych w Puławach 

od połowy marca do 17 maja br. 

został wprowadzony okres czaso-

wego przestoju. Część zatrudnio-

nych pracuje zdalnie. Po powro-

cie do pracy związkowcy będą 

zabiegać o najkorzystniejsze roz-

wiązania dla pracowników, aby 

skutki kryzysu były najmniej do-

tkliwe dla załogi. Jak mówią 

związkowcy Instytut nie ucierpiał-

by, gdyby zrekompensował pra-

cownikom poniesione straty  

w całości. W zakładzie trwają jed-

nocześnie prace nad nowym Za-

kładowym Układem Zbiorowym 

Pracy.  

KOŃCZY SIĘ 

PRZESTÓJ 

CZY UDA SIĘ URATOWAĆ PZL-ŚWIDNIK? 

Wraz z upływem czasu okazu-

je się, że dotychczas wprowadzo-

ne środki łagodzące skutki kryzy-

su w PZL-Świdnik są niewystar-

czające. W związku z brakiem 

nowych zamówień będą zwalnia-

ni kolejni pracownicy. Załoga wi-

dzi ratunek w zwiększeniu zamó-

wień ze strony rządowej. Jak po-

wiedział wiceminister aktywów 

państwowych Artur Soboń, obec-

nie PZL Świdnik realizuje kon-

trakt o wartości 1,6 mld zł na śmi-

głowce morskie AW 101, jest też 

podpisany kontrakt na moderni-

zację czterech śmigłowców W3. 

Są rozważane zlecenia moderni-

zacji kolejnych Sokołów. W spra-

wie PZL-Świdnik prowadzone są 

rozmowy z parlamentarzystami. 

IM LEPIEJ TYM  

GORZEJ 

W Stokrotce ogólnie ujmując 

pracodawca wykorzystuje sytua-

cję koronawirusa, nie po to, aby 

zmienić coś dla dobra pracowni-

ków, ale przeciwnie – chce ogra-

niczyć zatrudnienie. Umowy pra-

cowników, które kończyły się  

w kwietniu, nie zostały przedłużo-

ne. Skutek jest taki, że pracowni-

cy są obciążeni zwiększonym 

zakresem obowiązków. Praco-

dawca chce ograniczyć koszty  

i wyzyskać ludzi, a rolę związków 

zawodowych maksymalnie ogra-

niczyć. O ile inne branże bardziej 

ucierpiały lub całkiem straciły do-

chody o tyle handel spożywczy 

ma się dobrze mimo wszystko. 

Ludzie muszą żywność kupować.  

Pracodawca ma pretekst, że-

by nie spotykać się ze związka-

mi, a rozmowa telefoniczna czy 

videokonferencja to nie to samo, 

co rozmowy bezpośrednie. Trud-

no zdalnie rozmawiać, w ogóle 

jakakolwiek forma kontaktu z pra-

codawcą graniczy z cudem. Za-

rząd nie ma czasu dla załogi.    

- Pytaliśmy się pracodawcy  

o plany redukcji zatrudnienia, ale 

nie mamy odpowiedzi. Jeśli mia-

łyby być zwolnienia zbiorowe, to 

powinno być skonsultowane ze 

związkami zawodowymi. Na ra-

zie żadnych uzgodnień nie ma. 

To jest samowolka pracodawcy. 

 Przez osiem godzin musimy 

pracować w maskach lub przyłbi-

cach. Jest o wiele trudniej. Jeśli 

zmniejszą załogę, to zwiększy 

się obciążenie dla pozostałych – 

mówi przewodnicząca Solidarno-

ści w Stokrotce Alicja Symbor.  

Choć pracownicy włożyli 

ogromny wysiłek, gdy klienci ma-

sowo robili zakupy, to pracodaw-

ca tego nie docenił.  

- Nadmiar pracy w dniach, 

gdy sklepy były oblegane przez 

klientów, nie został pracownikom 

właściwie zrekompensowany. 

Dostaliśmy w kwietniu pieniądze 

„na waciki” po 200 zł, a w marcu 

100 zł. Oczywiście brutto. W 

marcu niektóre sklepy wypraco-

wały nawet 300 proc. normy. Za-

łoga wykonała ogromny wysiłek i 

obroty lawinowo wzrosły. Takie 

„nagrody” to upokorzenie – do-

daje Alicja Symbor. 

Załoga musiała zabiegać  

o własne bezpieczeństwo, braku-

je środków ochronnych.  

- Środki ochrony staraliśmy 

się wymóc na pracodawcy, długo 

to trwało i z opóźnieniem, ale 

wiadomo, że z początku i służba 

zdrowie nie wszystko miała. Rę-

kawiczek brakuje nagminnie, 

pracownicy często sami sobie je 

kupują. Tam gdzie załoga jest 

zorganizowana, pracownicy do-



Solidarność Pracowników Poczty 

Polskiej Regionu Lubelskiego 

Jeśli chodzi o zabezpieczenie 

w środki ochronne w spółce to 

sytuacja jest opanowana. pra-

cownicy posiadają przyłbice, 

środki do dezynfekcji, a także 

rękawiczki.  

W czasie epidemii poczta 

przejęła na siebie obowiązek za-

pewnienia kontaktu m.in. między 

urzędami administracji państwo-

wej a petentami. 

- Trzeba podkreślić, że Poczta 
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stają po 4 maski na osiem godzin, 

a jedną maskę powinno się wy-

rzucać po dwóch godzinach. Tam 

gdzie pracownicy nie mają kon-

taktu ze związkiem zawodowym, 

pracownicy mają jedną maskę na 

osiem godzin. Jeśli chodzi  

o ograniczenia liczby ludzi  

w sklepie, to nikt tego nie kontro-

luje – mówi przewodnicząca Ali-

cja Symbor. 

SOLIDARNOŚĆ MOŻE DUŻO 

Zarząd Poczty Polskiej czę-

ściowo spełnił wniosek pocztowej 

Solidarności dotyczący wypłaty 

dodatkowych premii dla załogi  

w wysokości 700 zł brutto. To bo-

nus dla tych, którzy byli obecni  

w pracy od ogłoszenia stanu 

zagrożenia epidemicznego.  

Dzięki interwencji Solidar-

ności w Urzędach Poczto-

wych powróciły okienka, sta-

nowiące ochronę dla pracow-

ników obsługi klienta. Na 

chwilę obecną praktycznie 

wszystkie urzędy takie zabez-

pieczenia posiadają.  

- Tutaj należą się podziękowa-

nia również wiceprezesowi Zarzą-

du Poczty Polskiej panu Andrze-

jowi Bodzionemu, który aktywnie 

wspierał nasze starania - mówi 

Kamil Wąsik, Przewodniczący 

Organizacji Podzakładowej NSZZ 

jako Operator Narodowy, w tych 

trudnych chwilach służyła oby-

watelom pośrednicząc w zała-

twieniu ważnych spraw urzędo-

wych (min. ZUS, Urząd Skarbo-

wy, Starostwa etc.). Dlatego 

ważne było jak najszybsze za-

pewnienie naszym pracownikom 

środków ochrony. Obecnie sytu-

acja wygląda stabilnie, 

jednak trzeba reagować 

na każdy sygnał ze 

strony pracownika doty-

czący jakichkolwiek bra-

ków – mówi Kamil Wą-

sik. 

 Jak powiedział Kamil 

Wąsik do realizacji po-

zostały jeszcze najważniejsze 

postulaty, w tym przedłużenie 

obowiązywania Zakładowego 

Układu Zbiorowego Pracy, który 

wygaśnie w tym roku i realizacja 

postulatu podwyżek dla pracow-

ników Poczty.  

Ciężka praca,  

niska płaca 

Pracownicy DPS-u w Tyszow-

cach są obciążeni większą liczbą 

obowiązków. Jednak z tego tytułu 

nie otrzymają żadnych podwyżek, 

premii czy nagród. Personel nara-

ża bezpieczeństwo własne, jak 

również swoich rodzin.  

- Pracujemy na pełnych obro-

tach, nikt z personelu nie korzysta 

ze zwolnień, wszyscy zachowują 

się odpowiedzialnie. Sama jestem 

pielęgniarką i mogę powiedzieć, 

że za ten wysiłek nie ma żadnego 

dodatku. Moja płaca zasadnicza 

jest niska – powiedziała prze-

wodnicząca Solidarności DPS 

Anna Swatowska. 

W kwestii zapewnienia środ-

ków ochronnych personelowi ni-

czego nie brakuje. Są środki do 

dezynfekcyji, 

fartuchy, ręka-

wiczki, maseczki 

i przyłbice. Jed-

nak jakość ich 

nie jest najlep-

sza. Wszyscy 

pracownicy mieli 

robione testy na 

koronawirusa, 

wszystkie wyniki 

były negatywne. 

Obowiązuje zakaz odwiedzin, 

mieszkańcy są uświadamiani, że 

nie mogą udawać się poza miej-

sce zamieszkania. 

T.K. 



 

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO, 

DROGIE KOLEŻANKI I KOLEDZY ZWIĄZKOWCY  

NSZZ RI ,,Solidarność,, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z wyrazami należnego szacunku i nadziei na dzisiaj, jutro, zawsze 

 

Teresa Hałas 

Przewodnicząca NSZZ RI "Solidarność" 
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Dzisiaj, 12 maja przypada 39. rocznica rejestracji Naszego 

Związku. Rocznica z której jesteśmy Dumni co roku, bo to histo-

ria pisana wolą wyboru i walki o wolne prawa rolników w Polsce. 

Z uwagi na okoliczności epidemiologiczne i z tym związane prze-

pisy w tym ważnym dla nas dniu nie możemy wspólnie święto-

wać. 

 Dlatego z wielką przyjemnością pragnę tą droga wszystkich 

Państwa pozdrowić i podziękować za waszą społeczną prace  

w budowaniu związkowych struktur i osobistego zaangażowania  

na rzecz rozwoju gospodarstw rodzinnych w Polsce. 

Dziękuję naszym kolegom, którzy przez te wszystkie lata kiero-

wali strukturą związkową na wszystkich szczeblach władzy,  

dziękuję sympatykom związku. 

Bardzo serdecznie dziękuję za współpracę Sekretariatowi 

Duszpasterstwa Rolników, Przedstawicielom władz Rządowych  

i Samorządowych i tym wszystkim, którzy na przestrzeni tych lat 

wspierali nas w naszych statutowych działaniach.  

Ale nie sposób nie pochylić się nad rolą tych działaczy których 

już dzisiaj nie ma wśród nas, a którzy zostawili nam jako piękną 

pamiątkę swój osobisty związkowy dorobek. W dniu takim jak ten 

wspomnienie ich osobowości jest nad wyraz szczególnie wy-

mowne i czułe. 

Solidarność chroni  

pracowników przed  

zwolnieniami 

Firmy, w których funkcjonuje 

NSZZ Solidarność praktycznie 

nie zwalniają pracowników,  

a wprowadzane ograniczenia  

w czasie pracy, przestoje ekono-

miczne i obniżki wynagrodzeń 

wprowadzane są w ramach po-

rozumień. Często korzystniej-

szych niż dopuszczają to zapisy 

tarczy antykryzysowej. To głów-

ne informacje przekazane przez 

szefów zarządów regionów i se-

kretariatów branżowych w ra-

mach dwudniowej (13-14 maja) 

wideokonferencji z Prezydium 

Komisji Krajowej. 

 18 maja 1944 r. oddziały 2. 

Korpusu Polskiego zdobyły wzgó-

rze Monte Cassino. Zginęło 923 

polskich żołnierzy, 2931 zostało 

rannych, a 345 uznano za zagi-

nionych. Kilka dni później, dzięki 

krwi przelanej przez polskich bo-

haterów, amerykańskie oddziały 

wkroczyły do Rzymu. 
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Represjonowani na Jasnej Górze 

W niedzielę 10 maja 2020 r.,  

odbyła się XXIII Ogólnopolska 

Pielgrzymka Osób Represjonowa-

nych w Stanie Wojennym na Ja-

sną Górę. W Mszy św. w Kaplicy 

Cudownego Obrazu wzięli udział 

przewodnicząca Ogólnopolskiej 

Federacji Stowarzyszeń Represjo-

nowanych Anna Rakocz oraz de-

legacja i poczet sztandarowy czę-

stochowskiego Stowarzyszenia 

Więzionych, Internowanych i Re-

presjonowanych. 

W tym roku, ze zrozumiałych 

względów przeciwepidemicznych, 

w pielgrzymce wzięła udział jedy-

nie symboliczna reprezentacja 

osób represjonowanych w stanie 

wojennym.  

Grzegorz Przemyk, 

jedna z ofiar komunizmu 

19 maja 1983 r. w Warszawie  

z udziałem kilkudziesięciu tysięcy 

ludzi odbył się pogrzeb Grzegorza 

Przemyka. Podczas mszy żałob-

nej w kościele św. Stanisława 

Kostki ks. Bronisław Dembowski 

mówił: 

[…] Już wiemy, że można tak 

bić, żeby zabić. Ale jesteśmy 

chrześcijanami i wiemy, że Chry-

stus na krzyżu powiedział – Wy-

baczcie im, bo nie wiedzą co 

czynią. Pod presją opinii publicz-

nej Prokuratura Wojewódzka  

w Warszawie ogłosiła komunikat 

o wszczęciu śledztwa. […] 
 

Źródło: Encyklopedia Solidarności 

18 maja 1986 r. w Świdniku,  

w kościele NMP został poświę-

cony dzwon, któremu nadano 

imię Dzwon Wolności. Wyryto na 

nim m.in. napis: Solidarność lu-

dzi pracy Świdnika do życia mnie 

powołała. 

Aktu poświęcenia dokonał 

biskup pomocniczy Ryszard Kar-

piński. Ówczesny duszpasterz 

Ludzi Pracy, ks. Mieczysław 

Brzozowski wygłosił homilię nt. 

polskiej tradycji pojmowania wol-

ności.  

Rocznica  

poświęcenia dzwonu 

Źródło: historia.swidnik.net 
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Dziękuję Bogu, że jest Soli-

darność. Nie jest ona  już wie-

lomilionowym Związkiem, jed-

nak jest poważną organizacją, 

o dużym autorytecie. W wywa-

żony sposób podchodzi do pro-

blemów. Mam nadzieję, że tę 

wartość utrzyma.  

W historii mieliśmy wielkich 

polityków i mężów stanu, jak 

np. śp. Jan Olszewski. Współ-

pracowałem z nim przez 20 lat 

w Ruchu Odbudowy Polski. 

Byłem pod wrażeniem, że wi-

dzi o wiele głębiej niż inni. Zo-

stał on politycznie zneutralizo-

wany, ale zawsze, gdy była 

trudna sytuacja, zwracaliśmy 

się do niego o opinię i ocenę. 

 Podobnie teraz Solidarność 

jest na trudny czas i ma realny 

wpływ na rzeczywistość.  

Solidarność jest organizacją 

funkcjonującą w narodzie, zaj-

muje się prawami pracowni-

ków, jej głos jest znaczący  

w niejednej sprawie.  
              

Kazimierz Bachanek 

Solidarność jest... 

18 maja - 100. rocznica 

urodzin  

św. Jana Pawła II 

Nie ma wolności bez Solidarności,  
a Solidarności bez miłości. 
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Zapraszamy do oglądania 

transmisji video ze spotkania po-

święconego 100. rocznicy urodzin 

św. Jana Pawła II pod hasłem 

Jan Paweł II inspiracją Lubelskie-

go Lipca. Materiał dostępny jest 

na profilu Facebook lubelskiej 

Solidarności i LUW. 

O roli św. Jana Pawła II,  

w budowaniu wolnej Polski  

i Lubelskim Lipcu 1980 r. mówili 

m.in. uczestnicy tamtych wyda-

rzeń. 

Spotkanie odbyło się 18 maja 

br. i zostało przygotowane przez 

Lubelski Urząd Wojewódz-

ki, NSZZ Solidarność i TVP 3 Lu-

blin. Honorowy Patronat objął Me-

tropolita Lubelski abp Stanisław 

Budzik. 

W godzinach popołudniowych 

odbyła się uroczysta Msza św.  

w Parafii pw. Św. Rodziny w Lu-

blinie. W Eucharystii uczestniczy-

ły m.in. delegacje władz woje-

wódzkich i samorządowych. Lu-

belską Solidarność reprezentował 

przewodniczący Marian Król wraz 

z pocztem sztandarowym.  

Wspomnienia o św. Janie Pawle II 

Z okazji 100. rocznicy urodzin 

Karola Wojtyły delegacje złożyły 

kwiaty pod Pomnikiem św. Jana 

Pawła II i Kardynała Stefana Wy-

szyńskiego znajdującym się na 

dziedzińcu Katolickiego Uniwer-

sytetu Lubelskiego Jana Pawła 

II w Lublinie. 

Fot. Parafia pw. Św. Rodziny Lublin 
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"Jesteśmy Ci wdzięczni, Ojcze 

Święty, za każde Twoje słowo, za 

każdy życzliwy gest, za każde 

ojcowskie upomnienie i skarcenie. 

[...] Prosimy Cię dzisiaj, byś nie 

ustawał w modlitwie za Twój  

i nasz dom ojczysty, w którym cią-

gle tyle niesprawiedliwości [...] Za 

dom ojczysty, gdzie jednocześnie 

mimo wszystko umacnia się na-

dzieja i rozwija solidarność serc  

i umysłów ludzi dobrej woli. [...] 

Prosimy Cię na koniec, umiłowa-

ny Ojcze Święty, jak prosili Cię 

byli internowani: bądź z nami, 

bądź z nami modlitwą i sercem, 

jak i my dzisiaj jesteśmy z Tobą". 
 

(Ks. Jerzy Popiełuszko, Homilia  

z Mszy Świętej za Ojczyznę z dn. 30 

X 83) 

Dziękujemy za każde słowo 

Fot. LUW 
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Papież wolności i rodzin 

Św. Jan Paweł II, to człowiek 

który zmienił świat. Jego wybór na 

Stolicę Piotrową dał Polakom 

ogromną nadzieję na przyszłość. 

Pierwsza pielgrzymka Ojca Św. 

do Ojczyzny i słowa wypowiedzia-

ne na placu Zwycięstwa dostar-

czyły społeczeństwu sił i pewno-

ści, że nie są sami. Duch Św. 

zstąpił i ogarnął naród zniewolony 

systemem komunistycznym. Lu-

dzie inspirowani przesłaniem pa-

pieża – Polaka zjednoczyli się we 

wspólnej sprawie, powstała soli-

darność międzyludzka. Niespełna 

rok po wyborze Karola Wojtyły na 

papieża, zaczęły kruszyć się mury 

komunizmu. Najpierw na Lubelsz-

czyźnie robotnicy odważyli się 

stawić opór nieludzkiemu reżimo-

wi – skutecznie i bez rozlewu krwi. 

11 lipca 1980 r. podpisane zostało 

pierwsze porozumienie załogi 

WSK z władzą komunistyczną. 

Mądrość i sukces strajkujących 

ośmieliły inne miasta Polski do 

wprowadzania strajków okupacyj-

nych. Wreszcie podpisano poro-

zumienia sierp-

niowe i powstała 

Solidarność. 

Rozpoczęła się 

agonia komuni-

zmu, która do-

prowadziła do 

transformacji 

ustrojowej  

w Polsce i Euro-

pie Środkowo-

Wschodniej.  

 Wielka jest 

zasługa Jana Pawła II dla Polski. 

On nam przyniósł wolność, która 

zwyciężyła siłą pokoju, dobra  

i jedności.  

Ojciec Św. to też papież ro-

dzin, a w młodzieży zawsze wi-

dział przyszłość świata. Z datą 

urodzin św. Jana Pawła II łączy 

się coroczny Rodzinny Rajd Ro-

werowy organizowany przez lu-

belską Solidarność i Fundację 

„Ruchu Solidarności Rodzin”. 

Ideą tej imprezy jest rodzinne 

spędzanie czasu wolnego, aby 

niedziela rzeczywiście była prze-

znaczona na wypoczynek, inte-

grację i dobrą zabawę. W tym 

roku z oczywistych względów 

rajd musiał być odwołany.  

T.K.         

Fot.. MSZ 


