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Świątecznie w Regionie
Środkowo-Wschodnim
Tuż przed Świętami Bożego
Narodzenia, jak nakazuje tradycja, połamaliśmy się białym opłatkiem i złożyliśmy sobie świąteczne życzenia. W spotkaniu opłatkowym, w siedzibie ZR, uczestniczyli związkowcy, parlamentarzyści, samorządowcy, a także duchowni z ks. biskupem Józefem
Wróblem na czele.
Przewodniczący Zarządu Regionu, Marian Król, powitał zgromadzonych gości i złożył obecnym życzenia świąteczne
i noworoczne. Podsumował także
miniony rok i zapowiedział, że
regionalna „Solidarność” nadal
będzie prowadziła działania mające na celu obronę praw pracowniczych i zapewnienie lepszego jutra każdemu z nas. Głos
zabrał także obecny na spotkaniu, nowy Wojewoda Lubelski,
Przemysław Czarnek. Podkreślał,
jak wielkim zaszczytem jest dla
niego móc spotkać osoby, które
walczyły o wolność i demokrację
w naszym kraju.
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Po wystąpieniach zaproszonych gości i wspólnej modlitwie,
spotkanie zakończył poczęstunek
złożony z tradycyjnych, wigilijnych potraw.
Agnieszka Kosierb
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Jak poinformował powiatowy pełnomocnik
akcji, Józef Małyska, udało się zebrać w tym
czasie 5 766,30 kg darów dla potrzebujących.
Zostały one przekazane do rozdysponowania
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lubartowie. Odzież i obuwie można również

Lubartów pomaga!

wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w przygotowanie i sprawne przeprowadzenie zbiórki: sponsorom; wolontariuszom
przeprowadzającym zbiórkę; osobom, które
udostępniały swoje samochody i przygotowały

odbierać w biurze NSZZ „Solidarność” przy
ul. Legionów 63 w Lubartowie, w godz. 10.0014.00.
Za naszym pośrednictwem pełnomocnik akcji
oraz Oddział NSZZ „Solidarność” dziękują

posiłek dla wolontariuszy. To dzięki ich
ofiarnej pracy i poświęceniu swojego wolnego czasu udało się po raz kolejny wesprzeć rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej.
Red.
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Historia sztandaru NSZZ „Solidarność” w FSC
Stan wojenny, wprowadzony
na terenie całej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 13 grudnia
1981 roku nie zdołał unicestwić
ogromnego ruchu związkowego
i społecznego, jakim był Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Już od
pierwszych chwil nowej,
„wojennej” rzeczywistości, działacze związkowi przystąpili do organizowania podziemnych struktur „Solidarności”. Starano się
uratować przed konfiskatą
i zniszczeniem zbiory biblioteczne, dokumenty, pieczęcie oraz
symbole związku. Jednym z takich symboli, który udało się
ukryć i przechować aż do początku lat 90-tych, był sztandar NSZZ
„Solidarność” Fabryki Samochodów Ciężarowych. Nie byłoby to
możliwe bez zaangażowania
i odwagi zaufanych osób.
W poniedziałek, 14 grudnia
1981 roku, Zdzisław Barszczewski
(przew. Komitetu Strajkowego na
wydz. C-15 w FSC) zdołał ukryć
i wynieść sztandar NSZZ

„Solidarność” z terenu zakładu.
Zdeponowano go w jednym
z mieszkań na Czechowie. Andrzej
Grabowski (przew. KS w laboratorium), w styczniu 1982 roku, poprosił o pomoc Bogdana Zielińskie-

go (przew. KS na wydz. narzędziowym) w ulokowaniu sztandaru
„Solidarności” w bezpiecznym
miejscu. Bogdan Zieliński, wspólnie z Januszem Bieńkiem (prac.
Liceum Samochodowego w Lublinie) i Henrykiem Kasperkiem
(prac. na wydz. narzędziowym)

podjęli decyzję o ukryciu sztandaru
w domu tego ostatniego w Niemcach.
W umówionym dniu, z zachowaniem zasad konspiracji, wysłannicy Bogdana Zielińskiego – Janusz Bieniek i Henryk Kasperek
odebrali sztandar z mieszkania
w dzielnicy Czechów. Szczęśliwie przewieźli go przez wojskowy punkt kontrolny w Elizówce
i umieścili w domu w Niemcach.
Miejsce przechowywania sztandaru było znane bardzo wąskiej
grupie osób. W obawie przed
przejęciem go przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa,
nie był on wypożyczany działaczom podziemnych struktur
„Solidarności” na uroczystości
i manifestacje patriotyczne.
W 1987 roku sztandar został przekazany na ręce ks. Zbigniewa Kuzi
–
kapelana
lubelskiej
„Solidarności” i proboszcza parafii
pw. Matki Bożej Królowej Polski
w Lublinie. Po 1989 r. powrócił do
prawowitych właścicieli.
Marcin Paluch, historyk

Ruszyły zapisy do 4. PKO Półmaratonu Solidarności!
Już od 6 stycznia br. można dokonać
elektronicznej rejestracji i wystartować
w 4. PKO Półmaratonie Solidarności. Zawodników na start zapraszamy 4 czerwca
2016 r. na godz. 10:00.
Warto z możliwości zapisu skorzystać
do końca stycznia, bo opłata startowa jest
wtedy najniższa.
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem
portalu
internetowego
www.datasport.pl lub za pośrednictwem
formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej
www.pkopolmaratonsolidarnosci.pl – do

27 maja 2016 r. Po tym dniu zapisy elektroniczne zostają zawieszone.
Od 30 maja 2016 r. zarejestrować się można osobiście w biurze zawodów.
Więcej informacji na stronie www.pkopolmaratonsolidarnosci.pl
i na naszym profilu na Facebooku.
Zapraszamy!
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