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Zgromadzeni modlili się  

w Lubelskiej Archikatedrze pod 

przewodnictwem ks. Biskupa 

Ryszarda Karpińskiego, a na-

stępnie uczestniczyli w wykła-

dzie historycznym i dyskusji pa-

nelowej. W uroczystościach 

wzięli udział przedstawiciele 

władz państwowych, samorzą-

dowych, delegacje fundacji i sto-

warzyszeń, służby mundurowe, 

związkowcy z NSZZ Solidarność 

z przewodniczącym Komisji Kra-

jowej Piotrem Dudą oraz boha-

terowie lata 1980 roku. 

Obecny w Lublinie wiceminister 

aktywów państwowych Artur Soboń 

Lubelski duch wolności 

podkreślił, że podjęte wówczas 

działania do dziś owocują. „One 

owocują tym, że możemy wspólnie 

niepodległą, wolną, suwerenną 

Polskę budować” – powiedział. 

„Ten postulat polityczny, czyli 

brak odpowiedzialności uczestni-

ków strajków został przez PRL 

spełniony. To był moment przeło-

mowy, także dla tych wydarzeń, 

które znamy już z sierpnia  

i z późniejszego czasu, bo bez 

Lubelskiego Lipca, bez tego mo-

mentu, w którym doszło do poro-

zumienia, nie byłoby Solidarności 

i tych sierpniowych wydarzeń. 

Wiemy to ze świadectw uczestni-

ków wydarzeń w Gdańsku, słów 

Anny Walentynowicz, Lecha Ka-

czyńskiego” – dodał Soboń.  

Z kolei Przewodniczący Re-

gionu Środkowo-Wschodniego 

NSZZ Solidarność Marian Król 

podkreślał: „Wówczas trzeba 

było wykazać się szczególną 

odwagą, aby przełamać własne 

słabości, lęki, przeciwstawić się 

ówczesnej władzy totalitarnej. 

Ja to przeżyłem, wtedy praco-

wałem w WSK PZL Świdnik, 

wiem jak to wyglądało” – mówił 

Marian Król. 

Marian Król powiedział rów-

nież, że w lipcu 1980 r. z Lu-

Regionalne uroczy-

stości 41. rocznicy Lu-

belskiego Lipca 1980 

odbyły się w niedzielę, 

25 lipca br. w Lublinie. 

Były one kontynuacją 

obchodów rozpoczę-

tych 9 lipca br. pod 

Pomnikiem Wdzięcz-

ności. 
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belszczyzny na całą Polskę po-

płynęło przesłanie wolności. 

„Ten powiew ducha wolności 

przeniósł się na Wybrzeże, 

Śląsk i inne regiony. (…) Od 

tego czasu rozpoczęliśmy bu-

dowę naszej Ojczyzny, w na-

szym regionie staramy się  

o tym pamiętać i przekazywać 

to” - mówił. 

Wicewojewoda lubelski Bo-

lesław Gzik zwrócił uwagę, że 

lipiec 1980 to start marszu Soli-

darności, marszu, który trwa do 

dzisiaj. „Miejmy nadzieję, że 

będzie trwał. Nie jest to marsz 

łatwy, na początku był trudniej-

szy, teraz jest może troszeczkę 

łatwiejszy, ale jak w każdym 

marszu mamy siły, które chcą 

przeszkadzać i robią wszystko, 

żeby ten marsz przerwać. Zna-

jąc bohaterów Solidarności, 

będąc z nimi, nie damy się” – 

powiedział Gzik. 

Podczas okolicznościowego 

wykładu historycznego prof. 

Mieczysław Ryba przeprowa-

dził krótką analizę sytuacji  

w Europie i na świecie przed 

wybuchem lipcowych strajków 

na Lubelszczyźnie. Zwracał 

uwagę na znaczenie wizyty Oj-

ca Świętego Jana Pawła II w 

tamtym czasie i na postawę 

kard. Stefana Wyszyńskiego, 

które jego zdaniem legły u pod-

staw wolnościowego zrywu ro-

botników. Podkreślił także, że 

„Solidarność” ciągle rozumie  

i rozwiązuje sprawy pracowni-

cze w kontekście katolickiej na-

uki społecznej. 

Podczas panelu profesorowie 

Jan Żaryn i Tomasz Panfil pró-

bowali odpowiedzieć na pytanie 

o przyczyny fali strajków w 1980 

roku. Z kolei Czesław Niezgoda 

– szef strajku lubelskich koleja-

rzy i Marian Król uczestnik pro-

testu w WSK PZL Świdnik po-

dzielili się wspomnieniem z lipca 

1980 roku. 

Prof. Jan Żaryn zwracał tak-

że uwagę jak istotna jest god-

ność pracy, której brak był jed-

nym z motorów napędowych 

Lubelskiego Lipca 1980, ale jej 

ważność jest istotna także dziś. 

Na zakończenie panowie  

J. Żaryn, M. Ryba i T. Panfil zo-

stali uhonorowani medalami Lu-

belskiego Lipca 1980. 

Natomiast wieczorem przy ul. 

Mełgiewskiej, w pobliżu dawnej 

fabryki samochodów ciężaro-

wych, odsłonięty został mural 

nawiązujący do jej historii. 

A. Kosierb 
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Emerytura stażowa to dodat-

kowa, nowa możliwość przej-

ścia na emeryturę bez względu 

na wiek po wykazaniu się okre-

sem ubezpieczeniowym – 40 

lat dla mężczyzn i 35 lat dla 

kobiet. Oznacza to, że jeśli  

w tym czasie wpłaciło się 

składki pozwalające na wypłatę 

co najmniej minimalnej emery-

tury, każdy będzie miał prawo 

dokonać wyboru, czy chce da-

lej pracować, czy zakończyć 

#EmeryturaZaStaż 

swoją aktywność i dzięki wypra-

cowanemu przez lata kapitałowi 

przejść na zasłużony odpoczy-

nek. Emerytura stażowa będzie 

prawem, a nie obowiązkiem. 

Opowiadając się za emerytu-

rami stażowymi działasz nie tyl-

ko w swoim interesie, ale prze-

de wszystkim w imieniu wszyst-

kich pracowników, którzy ciężką 

pracą zapracowali lub zapracują 

na zasłużony odpoczynek.  

Podpisując się pod obywatel-

ską inicjatywą ustawodawczą 

#EmeryturaZaStaż bierzesz 

udział w demokracji bezpośred-

niej. Jeżeli zbierzemy 100 tys. 

podpisów, to Sejm BĘDZIE MU-

SIAŁ rozpatrzyć projekt. 

Podpisy można składać  

w siedzibie Regionu Środkowo-

Wschodniego NSZZ Solidar-

ność w Lublinie przy ul. Królew-

skiej 3, a także w poszczegól-

nych Organizacjach Związko-

wych. 

W najbliższym czasie będzie-

my zbierać podpisy także  

w specjalnie rozstawionych na-

miotach w miastach naszego 

regionu! 
 

POPRZYJ PROJEKT  

OBYWATELSKI! 
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Fundacja „Ruchu Solidar-

ności Rodzin” przy współpra-

cy z Regionem Środkowo-

Wschodnim NSZZ Solidar-

ność po raz drugi zorganizo-

wała festyn rodzinny w ogro-

dzie Saskim w Lublinie. Oka-

zją do tego była 41. rocznica 

„Lubelskiego Lipca 1980”, 

upamiętniająca strajki miesz-

kańców Lublina, które dały 

początek polskiej drogi do 

wolności. 

Rodzinny i radosny nastrój 

panował na festynie w sobot-

nie popołudnie, 24 lipca. 

Wszystko za sprawą przepięk-

nej pogody i przygotowanych 

atrakcji. Na przybyłych uczest-

ników czekały m.in. warsztaty ku-

kiełek, e-motków, malowanie bu-

ziek, wata cukrowa, słodycze, na-

poje, gry i zabawy rodzinne oraz 

atrakcyjne nagrody. Była to część 

spośród wielu atrakcji, z których 

można było korzystać za darmo. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły 

się gry i zabawy, które w aktywny 

sposób przeniosły współczesne 

dzieciaki w klimat 80 lat. Od godz. 

17:00 do późnych godzin wieczor-

Festyn rodzinny 
Poczuj wiatr 80-tych lat! 

nych uczestnicy festynu bawili się  

w rytm polskich i zagranicznych 

hitów z lat 80 razem z zespołem 

muzycznym AgaBand. Gry i zaba-

wy animacyjne oraz potańcówka 

na świeżym powietrzu były świet-

nym pomysłem na aktywne spę-

dzenie czasu w gronie przyjaciół  

i rodziny. 

Była też nie lada atrakcja 

dla dzieci starszych, młodzieży 

i dorosłych. Otóż w zieleń par-

kową ogrodu wkomponowali się 

statyści i animatorzy w strojach 

z epoki, którzy postarali się, aby 

uczestnicy gry miejskiej 

„Lubelskie Lipce w historii mia-

sta” mogli przenieść się w cza-

sie. Swoją podróż rozpoczęli  

w roku 1569 i dalej zagłębiali 

się w historię Lublina w latach: 

1915, 1918, 1944, 1949 aż do 

1980 roku. 

Fundacja „Ruchu Solidarno-

ści Rodzin” dziękuje wszyst-

kim zaangażowanym w przy-

gotowania festynu i gry miej-

skiej. Szczególne podzięko-

wania dla wolontariuszy za-

pewniających bezpieczeń-

stwo na imprezie. Projekty: 

Poczuj wiatr 80-tych lat. Fe-

styny rodzinne z okazji rocz-

nic „Lubelskiego Lipca” oraz 

Nakręcamy Lublin na Lubel-

ski Lipiec – obchody 

„Lubelskiego Lipca” w związ-

ku z 40. rocznicą wydarzeń – 

zostały zrealizowane dzięki 

wsparciu miasta Lublin. 

solidarnoscrodzin.pl 
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Kongregacja Przemysłowo-

Handlowa opowiada się za likwi-

dacją „furtek”, z których korzysta 

coraz większa ilość sieci zachod-

nich, otwierających sklepy w nie-

dziele, pod przykrywką punktu 

pocztowego. 

Kongregacja Przemysłowo-

Handlowa, broniąc niehandlo-

wych niedziel, wystosowała list do 

premiera Mateusza Morawieckie-

go. „Od szeregu tygodni z postę-

pującym natężeniem obserwuje-

my w środkach masowego prze-

kazu olbrzymi nacisk na zniesie-

nie ograniczenia handlu w nie-

dziele dla dużych sklepów, sieci 

oraz galerii handlowych.  

Polityczna presja wraz z lob-

bingiem utworzonych lub wspiera-

nych przez nie organizacji bizne-

sowych oraz opozycji parlamen-

tarnej wytwarzają olbrzymi nacisk 

na Rząd i Zjednoczoną Prawicę  

Kongregacja Przemysłowo-Handlowa  
wspiera „S” w walce o wolne niedziele 

w celu zniesienia ograniczenia 

handlu w niedzielę” – czytamy  

w piśmie. Kongregacja Przemy-

słowo-Handlowa reprezentuje 

m.in. mały i średni polski handel. 

FMCG, jak twierdzi, jest w stanie 

udowodnić ewidentne pożytki dla 

rodzinnych sklepów mało i śred-

nio gabarytowych z funkcjonowa-

nia niedziel „wolnych od handlu”. 

„W tej części solidaryzujemy się  

z zgłaszanymi ostatnio protesta-

mi Polskiej Izby Handlu, Społem 

oraz wielu rodzimych organizacji 

kupieckich.  

Kongregacja dodatkowo za-

znacza, iż nadzwyczaj ceni wa-

lory społeczne i rodzinne takie-

go rozwiązania, ogromnie sza-

nowanego i pielęgnowanego 

m.in. u naszych najbliższych 

sąsiadów: Niemcy, Austria, 

Szwajcaria” – pisze do premiera 

zarząd KPH. 

Kongregacja Prze-

mysłowo-Handlowa 

opowiada się za li-

kwidacją „furtek”,  

z których korzysta 

coraz większa ilość 

sieci zachodnich, 

otwierających sklepy  

w niedziele pod przy-

krywką punktu pocz-

towego. 

„Domagamy się 

zmiany ustawy i wy-

cięcia z niej zapisu  

o punkcie poczto-

wym. Zamiennie 

zgłaszamy postulat 

doprecyzowania pra-

wa pocztowego, któ-

re zabraniało by na 

poczcie czy tzw. po-

czcie (punkt pocztowy) sprzedaży 

alkoholu. To powinno zlikwidować 

patologię i kpiny z polskiego pra-

wa, które mają obecnie miejsce. 

Zjednoczona Prawica traci wizeru-

nek oddając pole do walki o god-

ność polskich drobnych przedsię-

biorców handlowych, będących 

franczyzobiorcami zachodnich 

molochów. Mamy nadzieję, że nie 

chce dodatkowo mieć na sumie-

niu dziesiątek tysięcy ajentów 

oraz nie zrzeszonych małych  

i średnich polskich detalistów. 

Kraj, taki jak Polska, nie może nie 

posiadać własnego handlu, a już 

wkrótce może tak właśnie się 

stać, jeśli zachodni lobbyści będą 

jeszcze bardziej skuteczni niż byli 

do tej pory. To jest sprzeczne  

z polską racją stanu. To zabija 

polską produkcję i rolnictwo” – 

czytamy w liście. 

solidarnosc.org.pl 


