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Zapraszamy na uroczystości 

Trzydzieści dziewięć lat temu na Lubelszczyźnie, 

robotnicy solidarnie połączyli siły, aby bronić godno-

ści człowieka i praw pracowniczych. Wszystko zaczę-

ło się 8 lipca 1980 roku od  strajku w WSK Świdnik.  

Protesty rozpoczęte w Świdniku rozprzestrzeniły 

się na inne miasta Polski, zapoczątkowując ogólno-

polskie strajki. Wydarzenia Lubelskiego Lipca 1980 

przełamały barierę strachu i były początkiem wielkich 

zmian prowadzących do wolnej i suwerennej Polski. 

Dla Polski i Lubelszczyzny były to doniosłe i prze-

łomowe wydarzenia. To „stąd ruszyła lawina”.  

Zapraszamy wszystkich związkowców, wraz z ro-

dzinami do świętowania 39. rocznicy wydarzeń Lu-

belskiego Lipca 1980. Tegoroczne obchody odbędą 

się 7 lipca w Świdniku.  
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Kobiety sukcesu są  

w „Solidarności”  

Ponad setka uczestniczek spo-

tkała się 17 i 18 czerwca br.  

w Lublinie podczas 3. Ogólnopol-

skiego Forum Kobiet NSZZ 

„Solidarność”. Była to okazja do 

dyskusji nad rolą kobiet we współ-

czesnym świecie, ale także do 

spotkania i wymiany doświad-

czeń. Tegoroczną edycję forum 

honorowym patronatem objęła 

Pierwsza Dama Agata Kornhau-

ser-Duda. 

Uczestniczki spotkania wzięły 

udział w konferencji pod hasłem 

„Kobieta współczesna – fakty  

i mity”. Wysłuchały prelekcji Ewy 

Michońskiej, autorki monografii o 

kobietach „Solidarności”, na temat 

przywództwa kobiety. Jak się bo-

wiem okazuje, mamy w swojej 

historii wyjątkowe liderki, urodzo-

ne przywódczynie, bez których 

dzisiejszy świat byłby zapewne 

zupełnie inny. 

Prof. Elżbieta Starosławska, 

dyrektor Centrum Onkologii Ziemi 

Lubelskiej, przybliżyła tematykę 

najnowszych metod stosowanych 

w leczeniu onkologicznym. Warto 

dodać, że osoba pani profesor 

jest najlepszym dowodem, że 

kobieta współczesna to kobieta 

sukcesu. 

Część konferencyjną zakoń-

czyło wystąpienie Marzeny Ci-

chorzewskiej. 

Podczas forum nie zabrakło 

także wyjątkowych gości. Wśród 

nich byli obecni Tadeusz Maj-

chrowicz wiceprzewodniczący 

Komisji Krajowej NSZZ 

„Solidarność” oraz Marian Król 

Przewodniczący Regionu Środ-

kowo-Wschodniego NSZZ 

„Solidarność”, gospodarza tego-

rocznego forum. Obaj panowie 

zgodnie podkreślali, jak ważne 

dla naszego Związku są panie-

członkinie „Solidarności”. 

Ponadto w konferencji wzięli 

udział także przedstawiciele lo-

kalnych władz samorządowych. 

3. Forum Kobiet to nie tylko 

dyskusje i konferencje. To także 
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okazja do pochylenia się nad co-

dziennością członkiń Solidarno-

ści. Było to możliwe podczas 

otwartego posiedzenia Krajowej 

Sekcji Kobiet. 

Aby uprzyjemnić gościom  

z całej Polski pobyt w Lublinie, 

Regionalna Sekcja Kobiet Regio-

nu Środkowo-Wschodniego NSZZ 

Solidarność zaprosiła panie do 

zwiedzania Starego Miasta oraz 

wizyty w lubelskim Skansenie. 

Mamy nadzieję, że uczestnicz-

kom forum wizyta w Kozim Gro-

dzie będzie przyjemnie się koja-

rzyć. 

Forum Kobiet to inicjatywa pań 

zrzeszonych w NSZZ Solidar-

ność. Jest spotkaniem cyklicz-

nym, odbywającym się w różnych 

regionach Polski. Celem przed-

sięwzięcia jest dyskusja na temat 

roli kobiety w strukturach związku 

zawodowego oraz w życiu spo-

łecznym.  

W ramach Forum promujemy 

wśród organizacji zakładowych 

zasady równości szans kobiet  

i mężczyzn na rynku pracy, w tym 

zasadę jednakowego dostępu do 

edukacji, informacji i zatrudnienia. 

Ma to wpływać na niwelowanie 

problemów społecznych, takich 

jak bezrobocie czy ubóstwo.  

Tegoroczną edycję forum zor-

ganizowała Regionalna Sekcja 

Kobiet Regionu Środkowo-

Wschodniego NSZZ Solidarność 

oraz Krajowa Sekcja Kobiet 

NSZZ „Solidarność”. 
 

Agnieszka Kosierb 
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Polska Droga do wolności 

W związku z przypadającą w tym roku 30. rocznicą wyborów czerwcowych zamieszczamy opracowanie 

pana Michała Stępniaka dotyczące działaczy lubelskiej rolniczej Solidarności, którzy wpisali się w historię 

walki o wolną Polskę. Kolejne biografie  będą prezentowane cyklicznie w Głosie Związkowca.  
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Fo

Portret Anny Walentynowicz  

na znaczku Poczty Polskiej 

Fot. Robert Wąsik, Tygodnik Solidarność 

Uroczysta prezentacja znaczka 

z udziałem prezesa IPN dr. Jaro-

sława Szarka odbyła się 24 

czerwca, w historycznej Sali BHP. 

Znaczek obiegowy z wizerun-

kiem Anny Walentynowicz, która 

została przedstawiona na tle 

stoczniowych dźwigów, trafił do 

obiegu 24 czerwca w nakładzie  

1 mln sztuk. 

Oprócz znaczka Poczta Polska 

wydała kopertę FDC, czyli kopertę 

wydawaną w pierwszym dniu 

obiegu znaczków, w limitowanej 

wersji. Widnieje na niej wizerunek 

Anny Walentynowicz oraz grafika 

przedstawiająca jeden z numerów 

„Robotnika Wybrzeża”, pisma Ko-

mitetu Założycielskiego Wolnych 

Związków Zawodowych Wybrze-

ża z ułożoną na wierzchu kromką 

chleba. Periodyk wydawany był 

nieregularnie od VIII 1978 do V 

1980 r. Walentynowicz wchodzi-

ła w skład redakcyjny tej gazety. 
 

Źródło: IPN 

Radomski czerwic 1976  

W Radomiu rozpoczęły się obchody 43. rocznicy straj-

ków radomskiego Czerwca ’76. Obchody zainaugurowała 

uroczysta Eucharystia, której przewodniczył i homilię wygło-

sił bp Henryk Tomasik. W wydarzeniu udział wzięli m.in. 

premier Mateusz Morawiecki, przedstawiciele władz parla-

mentarnych i samorządowych, a przede wszystkim miesz-

kańcy Radomia. Region Środkowo-Wschodni reprezento-

wali przewodniczący Marian Król, zastępca Krzysztof Choi-

na wraz z pocztem sztandarowym. W dalszej części goście 

wygłosili przemówienia i delegacje złożyły wieńce przed po-

mnikiem upamiętniającym radomskie protesty. Obchody 

historycznych wydarzeń będą trwać do najbliższej niedzieli. 

Radomskim Czerwcem 1976 nazywamy protest ok. 25 

tys. radomian w większości pracowników zakładów, którzy 

sprzeciwiali się planowanym wzrostom cen żywności. Do-

szło do starć z Milicją i oddziałami ZOMO. W sumie areszto-

wano 650 osób, a 255 zostało skazanych nawet na 10 lat 

więzienia. Represje dotknęły 900 osób, które straciły pracę. 

Dariusz Jóźwiak 
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Zryw robotniczy  

w Tomaszowie Lubelskim 

„Solidarność” uczciła 39. rocz-

nicę strajków w filii Wytwórni 

Sprzętu Komunikacyjnego w To-

maszowie Lubelskim. W obcho-

dach 26 czerwca br. uczestniczyli 

m.in. przedstawiciele władz parla-

mentarnych i samorządowych, 

organizacje zakładowe NSZZ 

„Solidarność” Oddziału toma-

szowskiego z przewodniczącą 

Marzenną Chlebowską na czele. 

Władze Regionu Środkowo-

Wschodniego reprezentował wi-

ceprzewodniczący Krzysztof Cho-

ina wraz z pocztem sztandaro-

wym.  

Obchody rozpoczęły się od 

zapalenia zniczy przy kolumnie 

pamięci. Po uroczystej Mszy św. 

w kościele pw. Zwiastowania 

NMP, uczestnicy przemaszerowa-

li na Rynek Miejski, aby złożyć 

wieńce przy pomniku NSZZ 

„Solidarność”.   

- To był dla nas pierwszy zryw 

robotniczy, który zapoczątkował 

ruch „Solidarności”. Strajkowały 

wtedy dwie zmiany. Nie było ła-

two, wówczas postawienie się 

władzy wymagało odwagi. Cieszę 

się, że to wydarzenie jest upa-

miętniane. Długo trwało udoku-

mentowanie tamtych strajków, 

ale się udało – powiedziała Ma-

rzenna Chlebowska. 

Jak podkreślał Krzysztof Choi-

na, strajk załogi w tomaszowskim 

WSK  uderzał w system komuni-

styczny, ale przełomem były wy-

darzenia Lubelskiego Lipca 1980.  

- Podobne strajki, które były  

w Tomaszowie Lubelskim wybu-

chały również w kilkudziesięciu 

zakładach pracy w całej Polsce 

od marca 1980 r. Szybko się one 

jednak kończyły. Strajk toma-

szowski był jednym z elementów, 

który na pewno kształtował opinię 

publiczną i podsycał nastroje. 

Powiedziałbym, że była to jedna 

z kropel, które w dzbanie się 

zbierały, ale w  Świdniku nastąpił 

wylew.     

26 czerwca 1980 r., na wy-

dziale narzędziowym WSK, zało-

ga podjęła strajk z powodu ob-

niżki wynagrodzeń. Solidarność 

oraz mobilizacja robotników oka-

zały się skuteczne, bowiem po 

kilku dniach doszło do porozu-

mienia i władze cofnęły decyzję 

o cięciu uposażenia.  

W celu upamiętnienia histo-

rycznych wydarzeń, w ubiegłym 

roku w Tomaszowie Lubelskim 

postawiono kolumnę pamięci, 

ufundowaną przez Region Środ-

kowo-Wschodni NSZZ Solidar-

ność, przy zaangażowaniu toma-

szowskiej Solidarności. 
  

Tomasz Kupczyk 
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Ryszard Proksa pozostanie 

przewodniczącym Sekcji Krajo-

wej Oświaty i Wychowania 

NSZZ „Solidarność” – zdecydo-

wali 24 czerwca delegaci 

uczestniczący w XXX walnym 

zebraniu sekcji. Za odwołaniem 

Proksy z funkcji głosowało 51 

delegatów, przeciw było 55. 

 

Ryszard Proksa  

pozostanie przewodniczącym 

Fot. Tysol.pl 
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O wizerunek  

trzeba dbać 

Komisja Krajowa w Olsztynie 
Posiedzenia Komisji Krajowej 

NSZZ „Solidarność”, po raz pierw-

szy w historii Związku odbyło się 

w Olsztynie. 

Głównymi tematem obrad był 

stan negocjacji z rządem przy-

szłorocznego budżetu. Szczegól-

nie w zakresie wzrostu nakładów 

na podwyżki w sferze finansów 

publicznych. Istnieje duża roz-

bieżność pomiędzy stanowiskiem 

związków zawodowych, które 

oczekują 15 proc. wzrostu a pro-

pozycją rządu, która wynosi  

6 proc. Podobnie z wysokością 

przyszłorocznej płacy minimalnej, 

choć w tym przypadku różnica 

jest mniejsza. 

Członkowie Komisji ocenili 

również stan negocjacji innych 

postulatów, które w ramach ze-

społów związkowo/rządowych, 

powołanych po protestach Soli-

darności przed urzędami woje-

wódzkimi, prowadzone są od 

kwietnia.  

Pozytywnie oceniono zbliżają-

cą się nowelizację wprowadzają-

cą pluralizm związkowy, a więc 

możliwość zakładania innych 

związków zawodowych w służ-

bach mundurowych. Dzisiaj funk-

cjonariusze mogą zrzeszać się 

tylko w jednym. 

Komisja Krajowa przyjęła dwa 

stanowiska. Pierwsze dot. polityki 

klimatycznej UE, popierające 

stanowisko polskiego rządu, któ-

ry zablokował na ostatnim szczy-

cie Rady Europejskiej próbę za-

ostrzenia przepisów w tym za-

kresie. Komisja Krajowa oczeku-

je walki z postulowaną przez 

Unię dekarbonizacją, która sta-

nowi ogromne zagrożenie dla 

polskiej gospodarki.  

Przyjęto też stanowisko potę-

piające akty profanacji wizerun-

ków i przedmiotów kultu religij-

nego, które w ostatnim czasie 

bardzo nasiliły się Polsce. 
 

Źródło: Komisja Krajowa 

W siedzibie lubelskiej Solidarno-

ści odbyły się dwudniowe szkolenia 

z zakresu wizerunku działacza 

związkowego, które poprowadziła 

Pani Agnieszka Kuraś-Steczyńska 

z Działu Szkoleń Komisji Krajowej 

NSZZ Solidarność. W zajęciach 26-

27 czerwca uczestniczyło kilkuna-

stu związkowców.  

Związkowcy zapoznali się m.in. 

z zasadami autoprezentacji, uzy-

skali wiedzę z komunikacji werbal-

nej i niewerbalnej. Szkolenia przy-

gotowują działaczy związkowych do 

wystąpień publicznych. Nabyte 

umiejętności z pewnością będą po-

mocne dla każdego lidera grupy. 

TK 

Kościół przetrwa 

Z udziałem kraśnickiej 

„Solidarności” odbyły się uroczy-

stości 60. rocznicy walki  

o kościół w Kraśniku Fabrycz-

nym. W obchodach 26 czerwca 

uczestniczył metropolita lubelski 

abp Stanisław Budzik. Po Mszy 

św. uroczystości przeniosły się 

pod pomnik upamiętniający wy-

darzenia z 1959 r. 

Kraśnik Fabryczny miał być 

miastem bez Boga, jak Świdnik 

czy Nowa Huta. Jednak jego 

mieszkańcy nie chcieli się z tym 

pogodzić. Ich dzieci w 1957 roku 

przyjęły I Komunię Świętą na 

polanie w lesie. Gdy dwa lata 

później masowo bronili krzyża, 

posypały się aresztowania i re-

presje. 

26 czerwca 1959 r. doszło do 

zamieszek pod komisariatem 

milicji, a władza komunistyczna 

ściągnęła oddziały ZOMO z Lu-

blina w celu spacyfikowania pro-

testu. W zamieszkach brało 

udział tysiące Kraśniczan. Kil-

kadziesiąt osób zostało  aresz-

towanych,  kilkanaście skazano 

na więzienie, nawet do 3 lat. 

Szykany zmusiły wielu do 

opuszczenia Kraśnika. 

  

                   Józef Michalczyk 
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Miasto rozbuduje stadion Motoru 
 

 We wtorek 18 czerwca br. na konferencji prasowej prezydent 

Krzysztof Żuk ogłosił termin rozpoczęcia przetargu na projekt stadio-

nu żużlowego przy Al. Zygmuntowskich. Stadion ma pomieścić od 17 

do 20 tys. kibiców. Włodarze miasta oczekują od firm startujących  

w przetargu, aby określiły koszty dwóch wariantów budowy: pierwszy 

wariant to zadaszenie całego stadionu a drugi zadaszenie wyłącznie 

trybun. Miasto chciałoby, aby projekt zawierał również budowę par-

kingu na ok. 450 samochodów. Budowa planowana jest na lata  

2021-2023. 

DJ 

 

25 czerwca funkcjonariusze 

katowickiej delegatury CBA za-

trzymali 9 osób. Osobami zatrzy-

manymi są kierownik i zastępca 

kierownika Zakładu Instytutu 

Łączności we Wrocławiu, pięciu 

przedstawicieli spółki starającej 

się o uzyskanie kontraktu oraz 

radca prawny i przedsiębiorca 

współpracujący z tą spółką. Do 

zatrzymań doszło na terenach 

Mazowsza, Górnego i Dolnego 

Śląska oraz Pomorza Zachodnie-

go. 

Postępowanie dotyczy próby 

utrudniania przetargu publiczne-

go ogłoszonego przez PKP Pol-

skie Linie Kolejowe S.A.  

Zamówienie to dotyczyło funk-

cjonującego w większości państw 

Unii Europejskiej systemu bez-

piecznej kontroli jazdy pociągów. 

Wszyscy  zatrzymani zostali 

doprowadzeni do Prokuratury 

Regionalnej we Wrocławiu, w ce-

lu przedstawienia zarzutów. 

 


