
 

Apel 

 

do Ministra Edukacji Narodowej 

 

XXXI Walne Zebranie Delegatów w trosce o nowe pokolenie Polaków i 

Polek, widząc niebezpieczeństwo wynikające z odradzania się 

neomarksistowskich idei, których dalekosiężne skutki Polska tragicznie 

odczuła w postaci okupacji niemieckiego narodowego socjalizmu i 

rosyjskiego bolszewizmu, apeluje o wprowadzenie do listy lektur 

obowiązkowych dla dzieci i młodzieży dwóch dzieł Georga Orwella – 

„Folwark zwierzęcy” i „Rok 1984”.  

Bardzo ważnym jest uwrażliwienie uczniów na niebezpieczeństwa 

wynikające z panowania wspomnianych totalitaryzmów oraz nauczenie 

młodych Polaków, jakie są skutki manipulacji słowami i zakłamywanie ich 

znaczenia.   

 

 

Solidarność Lubelska na 100-lecie  

odzyskania przez Polskę niepodległości 

 

Walne Zebranie Delegatów Regionu Środkowo-Wschodniego przypada w 

szczególnym roku – 2018. Od ponad 6 miesięcy środowiska patriotyczne, 

liczne instytucje państwowe i organizacje społeczne – każdy na swój 

niepowtarzalny sposób starają  się upamiętnić 100 – lecie odzyskania 

niepodległości.  

Po 123 latach okupacji ziem polskich przez Rosję, Prusy i Austrię – Polacy, 

pod przywództwem Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Wincentego 



Witosa, Wojciecha Korfantego i wielu wybitnych ludzi polityki i kultury, 

odzyskali wolność. 

Lubelszczyzna zapisała się w tamtych latach w szczególny sposób. Tutaj 

powstał rząd Ignacego Daszyńskiego, który jako pierwszy zadeklarował 

wolność zrzeszania się w związkach zawodowych, a sprawy pracownicze 

były dla niego niezwykle istotne. 

To w Lublinie powołano do życia Katolicki Uniwersytet Lubelski, którego 

zadaniem było kształcenie inteligencji w duchu solidaryzmu społecznego i 

katolickiej nauki społecznej. 

Nie było to przypadkiem, gdyż Lubelszczyzna należy do tych nielicznych 

terenów Polski, które zawsze wchodziły w skład naszego państwa. Kwestie 

wolności i niezależności stanowiły stały składnik działań społecznych i 

państwowych na Lubelszczyźnie. Druga Rzeczpospolita dostrzegała 

zaangażowanie i wartość regionu, a także jego potrzeby. Odpowiedzią na 

nią było utworzenie Centralnego Okręgu Przemysłowego, gdzie 

skumulował się wielki potencjał gospodarczy naszej Ojczyzny. 

Niestety we wrześniu 1939 r. państwo Polskie zostało zdradziecko 

napadnięte przez hitlerowskie Niemcy i stalinowską Rosję. Lubelszczyzna 

znów znalazła się w awangardzie walki o wolność.  Na naszym terenie 

działały liczne oddziały Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych i 

Batalionów Chłopskich. Funkcjonowało także Polskie Państwo Podziemne. 

Żołnierze tych formacji licznie wzięli udział w Powstaniu Narodowym w 

latach 1944-1963, płacąc olbrzymią daninę krwi. Prześladowani i 

mordowani nie poddali się. Potwierdził to Lubelski „Lipiec” i powstanie 

NSZZ „Solidarność”, która była kontynuacją tamtej walki, także w wymiarze 

personalnym. 

Dziś „Solidarność” pełni w regionie ważną rolę społeczną, stoją przed nią 

nowe wyzwania; wolność i sprawiedliwość społeczną należy utrwalić. 

Trudno sobie wyobrazić jej urzeczywistnienie bez NSZZ „Solidarność”. Do 

tych wartości odnosi się także Preambuła Statutu Związku. Najważniejsza 

zasada Związku Solidarność – jest wciąż aktualna, choć jej 

urzeczywistnienie w codziennej praktyce zmienia się wraz z upływem 

czasu.  



Pamiętajmy także,  że wolność nie jest nam dana raz na zawsze. Nasze 

doświadczenie historyczne jest w tym zakresie bolesne. Wolność to także 

zadanie i odpowiedzialność za nas samych i za przyszłe pokolenia. 

Traktujmy ją zatem jako wielki dar i jednocześnie wyzwanie, któremu 

należy sprostać. 

 

Świdnik, 16 maja 2018 r. 

 

 

Jego Świątobliwość 

 

Papież Franciszek 

 

 

Powstaniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 

„Solidarność” towarzyszyła miłość Ojczyzny i chrześcijańska nadzieja, że 

nastanie kiedyś Polska sprawiedliwa, wolna od komunizmu. W pamiętnych 

latach 80-tych strażnikiem zbiorowej mądrości Polaków, był nasz Przyjaciel i 

Kapelan – ksiądz Jerzy Popiełuszko. 

Ten skromny ksiądz, jednocześnie niezwykły człowiek, został Patronem 

Solidarności. Cztery lata temu, Jego Świątobliwość wpisał go w poczet 

błogosławionych. 

Zebrani w Świdniku, w dniach 15-16 maja 2018 r., Delegaci XXXI Walnego 

Zebrania Delegatów Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” 

pragną podziękować Waszej Świątobliwości za tę decyzję. Jednocześnie 

obiecujemy, że nie odstąpimy od służby na rzecz drugiego człowieka oraz od 

wierności Ewangelii  

i Kościołowi. 



Bo służba – jak nas uczyli Święty Jan Paweł II i Błogosławiony Ksiądz Jerzy 

Popiełuszko – to nasze zadanie na całe życie. Jako kontynuatorzy wielkiego 

ruchu „Solidarność”, który zaczął się na Lubelszczyźnie w lipcu 1980 roku, 

będziemy zawsze wierni Bogu, Ojczyźnie i ludziom pracy. 

 

Przekazujemy Jego Świątobliwości życzenia zdrowia, wielu łask Bożych 

oraz opieki Matki Najświętszej. 

 

Z Chrystusowym pozdrowieniem, 

 


