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e-Tygodnik Regionu  

Środkowo-Wschodniego  

Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego G łos związkowca 
Numer 46/2020 

    25.11.2020 

Pi-

Lublin 

Na XV Festiwalu Polonijnym 

„Losy Polaków 2020”, który odbył 

się 14 listopada br., sukcesy od-

niosły produkcje Telewizji Polskiej. 

Pierwszą nagrodę w kategorii 

„Filmy i programy telewizyjne – 

Nagroda Prezesa TVP Jacka Kur-

skiego” przyznano Magdalenie  

i Rafałowi Kołodziejczykom za 

produkcje „Nie tylko Enigma”  

i „Mocni nadzieją. Lubelski lipiec 

1980”. 

„Mocni nadzieją” opowiada  

o Lubelskim Lipcu ’80, który po-

przedzał strajki sierpniowe. Doku-

ment przypomina nie tylko o robot-

niczym proteście na Lubelszczyź-

nie 1980 roku, ale sięga głębiej do 

wydarzeń znacznie bardziej histo-

rycznie odległych, a stanowiących 

swego rodzaju podglebie, dla lip-

cowych, a następnie sierpniowych 

wydarzeń sprzed czterdziestu lat. 

Autorzy przypominają wydarzenia, 

które przez lata kształtowały du-

cha narodu, w tym związane  

z tzw. Cudem Lubelskim w roku 

1949 i późniejszą walką komuni-

stów z Kościołem Katolickim, wal-

kę władz komunistycznych z pol-

skim podziemiem niepodległościo-

wym, pierwsze wystąpienie robot-

nicze przeciwko władzy komuni-

stycznej - poznański Czerwiec 

56r. oraz wystąpienia późniejsze - 

Gdynia 1970, Radom 1976.  

I nagroda dla filmu  
o Lubelskim Lipcu 1980! 

W filmie wskazano także jakie 

było znaczenie wyboru Karola 

Wojtyły na papieża oraz jaki 

wpływ miało nauczanie Jana 

Pawła II na strajki robotnicze 

1980 roku i powstanie Solidarno-

ści. Wreszcie przypomina wyda-

rzenia Lubelskiego Lipca i jego 

konsekwencje, by zakończyć 

opowieść wprowadzeniem stanu 

wojennego w roku 1981. 

Red. 
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Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym                                    Świdnik 18.11.2020 

w Lublinie 

Koło w Świdniku 

 

 

Wolność, dla Polaków wartość upragniona i bezcenna 
  
Świdnicki Lipiec, a następnie Lubelski Lipiec i sierpień 1980 r. na polskim wybrzeżu doprowadziły 

do powstania NSZZ SOLIDARNOŚĆ, którego autentyczność i polityczne znaczenie wpisało się  

w chlubne karty historii Polski i świata. Rozpoczynając działalność, jesienią 1980 r. NSZZ Solidar-

ność miał za sobą całą historię protestów, organizowania i odwoływania się do kodu kulturowego 

ponad 1000-letniego istnienia Polski.  

Solidarność stała się więc spadkobierczynią olbrzymiego dorobku minionych pokoleń i ponad 35- 

letnich zmagań narodu, z wrogą mu i narzuconą z zewnątrz, władzą komunistyczną. Odzyskana nie-

podległość umożliwiła Polsce wejście do Unii Europejskiej, która gwarantowała, że jest to związek 

niepodległych i równych państw, które będą realizowały swoje zadania zgodnie z unijnym zapisem 

traktatowym.  

Forsowana obecnie blokada funduszy Unii Europejskiej dla Polski za nieprzestrzeganie 

„mechanizmu praworządności” jest działaniem arbitralnym i politycznym, a nie merytorycznym. 

„Praworządność”  przedstawianą  jako „wartość unijna”, która nigdzie nie jest zdefiniowana, może 

być interpretowana dowolnie. Dowolne interpretowanie „wolności” może prowadzić do utraty przez 

Polskę suwerenności i tożsamości kulturowej, a liberalna wolność jednostki lub małych grup społecz-

nych nie może powodować lekceważenia zobowiązań wobec wspólnoty narodowej kraju.  

Członkowie Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym w Lublinie – koło w Świdni-

ku, płacili wysoką cenę za Wolną Polskę, obecnie popierają stanowisko Premiera Mateusza  Mora-

wieckiego i Polskiego Rządu dotyczące stosowania w relacjach Polski z Unią Europejską zapisów 

traktatowych.  

W imieniu stowarzyszenia  

Przewodniczący 

Tadeusz Zima 

Najszczersze wyrazy współczucia 
 

KOLEŻANCE  
ELŻBIECIE SAWIE 

 
z powodu  śmierci 

 

MĘŻA 

składają 

 
Koleżanki i Koledzy z Regionalnej  

Sekcji Oświaty i Wychowania  

Regionu Środkowo-Wschodniego  

NSZZ Solidarność   

Msza św. w intencji  

śp. Męża 

Elżbiety Sawy  

odprawiona zostanie  

1 grudnia 2020 r. 

o godz. 8:00  

w Archikatedrze Lubelskiej 

(Msza św. transmitowana  

będzie online.) 
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