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Stąd ruszyła lawina 

40. rocznica strajków na Lu-

belszczyźnie była okazją do spo-

tkania podczas seminarium pt. 

„Stąd ruszyła lawina... 40. rocznica 

Lubelskiego Lipca 1980”. 16 

czerwca br. w Sali Błękit-

nej Lubelskiego Urzędu Woje-

wódzkiego spotkali się uczestnicy 

lipcowych wydarzeń, historycy  

i eksperci. 

Jako pierwszy głos zabrał woje-

woda lubelski Lech Sprawka. 

Przypomniał, że 18 maja, w 100. 

rocznicę urodzin Karola Wojtyły, 

była zorganizowana konferencja 

pt. św. Jan Paweł II inspiracją Lu-

belskiego Lipca 1980. Wtedy de-

batowano o uwarunkowaniach Lu-

belskiego Lipca 1980. Zaznaczył, 

że seminarium pt. Stąd ruszyła 

lawina jest kontynuacją tamtej te-

matyki.  

- Można powiedzieć, że wyda-

rzenia lat 1980/1980, to marsz ku 

wolności w naszym kraju. (…) Lu-

belski Lipiec 1980 to swoista szpi-

ca ugrupowania marszowego, któ-

ra po kilku latach spra-

wiła, że po 1989 r. Pol-

ska odzyskała prawdzi-

wą suwerenność – po-

wiedział wojewoda lu-

belski. 

Pierwszy panel po-

święcony był historycz-

nemu dziedzictwu Soli-

darności. O genezie 

strajków lubelskich mó-

wił przewodniczący Re-

gionu Środkowo-Wschodniego 

NSZZ Solidarność  Marian Król. 

Podkreślił, że sukces Lubelskie-

go Lipca możliwy był przede 

wszystkim dzięki św. Janowi 

Pawłowi II i bohaterskiej posta-

wie robotników. 

- Na odwagę i heroiczny zryw 

robotniczy mogli zdobyć się lu-

dzie wielkiej wiary i wartości. To 

były osoby, które tworzyły mię-

dzyludzką solidarność serc, 

gdzie jeden za drugiego był od-

powiedzialny. Jako pracownik 

WSK Świdnik miałem świado-

mość, że wszyscy 

strajkujemy, mimo że 

ponad 30 proc. załogi 

to ludzie z legityma-

cjami PZPR. Oni byli  

z nami, stanowiliśmy 

jedność i to dodawało 

nam odwagi, aby upo-

minać się o swoje pra-

wa – mówił Król.  

 W klimat strajku -  

w nieistniejącym już zakładzie 

Predom Eda w Poniatowej - 

wprowadził wszystkich Aleksan-

der Sola, uczestnik strajku. 

- W lipcu 1980 r. doszły do 

nas wieści, że Świdnik, Lublin, 

Kraśnik strajkują. Postanowiliśmy 

i my zatrzymać zakład. Zaczęło 

się na wydziałach narzędziowni  

i remontowni. Stanęliśmy i na 

drugi dzień przyszła dyrekcja. 

Domagaliśmy się m.in. podwyżki 

płac i poprawy zaopatrzenia, były 

postulaty dotyczące BHP. Złożo-

no nam pewne obietnice. Po 

dwóch dniach zakład rozpoczął 

pracę. Załoga wydziału produkcji 

dowiedziała się, że inne wydziały 

coś uzyskały, więc też postano-

wiła strajkować – wspomina So-

la.   

Jak zauważył prof. Mieczy-

sław Ryba, na powstanie Soli-

darności ogromny wpływ wywarli 

kard. Stefan Wyszyński i św. Jan 

Paweł II. To oni przeprowadzili 
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 wielkie rekolekcje dla narodu pol-

skiego. Historyk powiedział, że 

nie upadłby mur berliński, gdyby 

nie powstała Solidarność.  

Dr Andrzej Januszewski, prze-

wodniczący Komisji Zakładowej 

NSZZ Solidarność na KUL mówił 

o socjologicznych i psychologicz-

nych aspektach ruchów społecz-

nych. Zaznaczył, że ludzie pra-

gnęli normalności, rozumianej 

jako troskę i świadomą walkę  

o lepszą jakość. 

- Naturalną koleją rzeczy każ-

dego pokolenia jest to, że po 

osiągnięciu status quo, upomina 

się o to, aby było lepiej. Społe-

czeństwo interpretuje regularnie 

to, co dzieje się w otoczeniu, róż-

ne zdarzenia społeczne, politycz-

ne czy ekonomiczne – podkreślił 

dr Januszewski. 

W drugim panelu w roli prele-

gentów wystąpili wykładowcy Ka-

tolickiego Uniwersytetu Lubelskie-

go Jana Pawła II oraz  Uniwersy-

tetu Mikołaja Kopernika, którzy 

mówili o przesłaniu Lubelskiego 

Lipca 1980. Dyskusje poprzedził 

okolicznościowy list prezydenta 

Andrzeja Dudy, odczytany przez 

prof. Andrzeja Zybertowicza.   

- Przełomowe wydarzenia 1980 r. 

to źródła naszej wolności, to fun-

dament niepodległej sprawiedli-

wej Rzeczpospolitej. Widzimy 

dziś bardzo wyraźnie, jak w tam-

tych historycznych dniach ważną 

rolę odegrał Lubelski Lipiec. To 

właśnie tu w Lublinie i na Lu-

belszczyźnie, ruszyła pierwsza 

fala robotniczych protestów, które 

przemieniły Polskę. To tutaj do-

strzegalnie zaczęły się wypełniać 

słowa Ojca 

Św. Jana 

Pawła II, który 

rok wcześniej, 

podczas swej 

pierwszej piel-

grzymki do 

Ojczyzny,  

z ufnością 

prosił Bożą 

Opatrzność: 

Niech zstąpi 

Duch Twój  

i odnowi obli-

cze ziemi! Tej ziemi! Lubelski Li-

piec stał się inspirującą zapowie-

dzią polskiego sierpnia  – napisał 

prezydent Andrzej Du-

da. 

O roli kard. Stefana 

Wyszyńskiego w two-

rzeniu podwalin Soli-

darności mówił ks. prof. 

Tadeusz Guz.  

- Wielkie Śluby Ja-

snogórskie Narodu Pol-

skiego przygotowane 

przez Prymasa Tysiąc-

lecia, są osobiście dla mnie wiel-

ką kartą Solidarności. Większej  

i doskonalszej nikt więcej nie na-

pisał - mówił duchowny.  

Jak powiedziała prof. Alina 

Rynio, św. Jan Paweł II był nau-

czycielem i ojcem Solidarności. 

- Kiedy poznajemy biografię 

św. Jana Pawła II to nie ulega 

wątpliwości, że Solidarność była 

jego dzieckiem, a on był i oby 

dalej pozostał jej wyjątkowym 

patronem, promotorem i orędow-

nikiem. Wspierał ją materialnie, 

intelektualnie i duchowo, ofiaro-

wał za nią swoje cierpienie  

i krew. Jednym z zasadniczych 

powodów, pozwalających wi-

dzieć w osobie Karola Wojtyły 

nauczyciela i ojca Solidarności 

jest niewątpliwie jego pierwsza 

pielgrzymka do Ojczyzny. 

Wszystko, co wówczas mówił i 

jak mówił, stało się wkrótce fun-

damentem ruchu społecznego 

Solidarność – zaznaczyła prof. 

Rynio.    

Z kolei prof. Arkadiusz Jabłoń-

ski przedstawił wizję Lubelskiego 

Lipca zestawiając ją z grecką 

dramaturgią. Już na wstępie wy-

kładowca KUL postawił dwa py-

tania o charakterze socjologicz-

nym. Po pierwsze, jak to się sta-

ło, że wydarzenie które zaczyna 

się od konkretnej czynności - 

protestów przeciwko podwyżce 

cen produktów w sklepiku zakła-

dowym – skończyło się zmianą 

społeczną dającą wolność całe-

mu społeczeństwu? Po drugie, 
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jak to się dzieje, że walka o abs-

trakcyjną wolność całego społe-

czeństwa prowadzi najczęściej do 

zmian korzystnych dla wąskich 

grup interesu?  

- Protest przeciwko podnosze-

niu cen produktów spożywczych, 

sam w sobie nie prowadzi do upo-

minania się o wyższe wartości, 

wolność, sprawiedliwość, niepod-

ległość. Wzrost cen tych produk-

tów został jednak, zgodnie z ludz-

kimi potrzebami, odczytany jako 

wskaźnik zła, które się dzieje. Do-

piero przywiązanie do kościoła 

katolickiego, spersonalizowane  

w postawie i przesłaniu św. Jana 

Pawła II i kard. Stefana Wyszyń-

skiego, pozwoliło zdemaskować 

fałszywą pieśń komunistycznego 

chóru i zedrzeć maski, ukrywają-

ce diabelski zamiar pozbawienia  

ludzi ducha – powiedział prof. 

Jabłoński. 

 W lipcu 1980 r. doszło do 

wystąpień robotniczych  

w WSK Świdnik. Załoga po-

konała barierę strachu, zo-

stało podpisane pierwsze w 

PRL-u porozumienie miedzy 

władzą komunistyczną a 

robotnikami. Strajki szybko 

rozprzestrzeniły się na Lu-

belszczyznę i cały kraj. Sierpień 

80 poprzedził Lubelski Lipiec, po-

wstała Solidarność, a w konse-

kwencji nastąpił powolny, ale nie-

unikniony upadek komunizmu  

w Polsce i Europie Środkowo-

Wschodniej.    

Seminarium zostało zorgani-

zowane przez Region Środkowo-

Wschodni NSZZ Solidarność  

i było objęte Narodowym Patro-

natem Prezydenta Rzeczypo-

spolitej Polskiej Andrzeja Dudy.  

Panele były transmitowane na 

żywo na facebooku – fanpage 

Solidarność Lublin, a także  

w TVP 3 Lublin. Materiał jest 

również dostępny na stronie in-

ternetowej lubelskiej Solidarno-

ści.   

T.K. 

Oddali życie za Ojczyznę 
 

Solidarność jest… 

Solidarności zawdzięczamy od-

zyskanie niepodległości, ale Soli-

darność walczyła i walczy  

o to, aby każda osoba w Polsce 

miała poczucie sprawiedliwości  

i suwerenności.  

Do Solidarności wstąpiłem  

z potrzeby serca. Oprócz miłości 

do żony, zawsze kochałem Solidar-

ność. Ona jest nieprzemijająca, 

ponieważ opiera się na Katolickiej 

Nauce Społecznej i nauczaniu św. 

Jana Pawła II. Jest to jedyny i wy-

jątkowy w skali świata związek. 

Solidarność to również ruch spo-

łeczny, który jako jedyny może za-

gwarantować prawidłowe przeobra-

żenia ustrojowe.  
 

Marek Smyl 
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Związkowcy pożegnali człowieka Solidarności 

W kościele pw. św. Kingi  

w Świdniku sprawowana była 

Msza św. żałobna za duszę śp. 

Alfreda Bondosa – legendę i bo-

hatera Solidarności. W ostatniej 

drodze, 13 czerwca br., zmarłemu 

towarzyszyli m.in. rodzina, związ-

kowcy, delegacje władz woje-

wódzkich i samorządowych, orga-

nizacje patriotyczne i instytucje,  

z którymi był zawodowo i społecz-

nie związany śp. Alfred Bondos. 

Jak powiedział kapłan podczas 

homilii, współtwórca regionalnej 

Solidarności pozostawił po sobie 

piękny ślad. Uczynił wiele dobrego 

dla Świdnika, Solidarności i Ojczy-

zny.  

- Śp. Alfred Bondos podczas 

ziemskiego życia myślał w katego-

riach dobra Polski i zastanawiał 

się, co może od siebie dać Oj-

czyźnie. Nasz brat to nie tylko 

człowiek, który potrafił walczyć  

w czasach trudnych, ale to czło-

wiek, który w czasie normalizowa-

nia się sytuacji w kraju, starał się 

robić wszystko, aby mieszkańcom 

naszego miasta żyło się lepiej – 

powiedział ks. Zbigniew Kiszowa-

ra, proboszcz parafii  pw. św. Kin-

gi w Świdniku.  

Fot. Radio Lublin 

Po Eucharystii głos zabrali 

przedstawiciele różnych instytu-

cji, w tym Solidarności, którzy 

dali świadectwo pięknego i peł-

nego poświęceń życia śp. Alfreda 

Bondosa.  Wspominając swojego 

kolegę, dziękowali za odwagę  

w niełatwych czasach, ciężką 

pracę i patriotyzm. Jego najważ-

niejszymi ideami życia były: Bóg, 

Honor, Ojczyzna i Rodzina. 

- W imieniu Regionu Środko-

wo-Wschodniego NSZZ Solidar-

ność chciałbym podziękować za 

dar życia śp. Alfreda Bondosa. 

Jestem wdzięczny za to, że spo-

tkałem go na swojej drodze. On 

poszukiwał różnych dróg, aby 

dojść do celu. Gdy odnalazł tę 

właściwą ścieżkę, to zachowywał 

się na niej wzorowo. Był mento-

rem, a z jego postawy można 

było wiele czerpać – powiedział 

szef lubelskiej Solidarności Ma-

rian Król.   

Ciało śp. Alfreda Bondosa 

zostało złożone na świdnickim 

cmentarzu.  

T.K. 

Pocztowa Solidarność na Jasnej Górze 

W dniu 13 czerwca br. odbyła 

się 21 Pielgrzymka Pracowników 

Poczty Polskiej na Jasną Górę. 

Msza św. dziękczynna została 

odprawiona w Kaplicy Cudowne-

go Obrazu Matki Bożej. 

Organizacja Międzyzakładowa 

NSZZ Solidarność Pracowników 

Poczty Polskiej była reprezento-

wana przez Andrzeja Bodzionego, 

Romualda Talarka, Krzysztofa 

Czarnackiego, 

Grzegorza Pastu-

szaka i Waldema-

ra Dziwulskiego. 

Poczet Sztanda-

rowy wystawiony 

został przez POZ 

NSZZ Solidar-

ność Pracowni-

ków PP przy 

WER Lublin. 
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Skuteczność interwencji 

Po długiej przerwie spowodo-

wanej epidemią COVID-19, 8 

czerwca br. odbyło się zebranie 

Rady Regionalnej Sekcji Oświaty  

i Wychowania NSZZ Solidarność 

w Lublinie. 

Było to pierwsze spotkanie na 

którym, członkowie  Rady mogli 

również uczestniczyć w formie 

wideokonferencji. Zebranie rozpo-

częła i poprowadziła przewodni-

cząca RSOiW Wiesława Stec.   

Po przyjęciu porządku obrad, 

omówiono i podsumowano aktual-

ną sytuację panującą w szkołach  

i placówkach oświatowych. Głów-

nym tematem obrad była dyskusja 

nad stanowiskami, apelami  oraz 

komunikatami, przyjętymi przez 

Prezydium Rady RSOiW NSZZ 

Solidarność, w związku z trudną 

sytuacją związaną z epidemią ko-

ronawirusa. Wyżej wymienione 

dokumenty zostały przekazane do 

KSOiW NSZZ Solidarność, Orga-

nów Prowadzących oraz dyrekto-

rów poszczególnych szkół i placó-

wek oświatowych. 

W podsumowaniu dyskusji 

podkreślono, że liczne działania 

podjęte przez Prezydium RSOiW 

oraz poszczególnych przewodni-

czących Organizacji Związko-

wych, spowodowały, że w więk-

szości przypadków wynagrodze-

nia zostały wypłacone w prawidło-

wy sposób. Nadal Prezydium 

RSOiW podejmuje działania  

w kwestii wypłaty dodatku za 

trudne warunki pracy, który  

w świetle obowiązujących przepi-

sów, powinien być również wy-

płacony nauczycielom (opinia 

biura prawnego Regionu Środko-

wo-Wschodniego). Należy pod-

kreślić, że wiele organów prowa-

dzących powyższy dodatek już 

wypłaciło. 

Członkowie Rady dyskutowa-

li, także nad problemem, który 

dotyczył zmniejszania wymiaru 

zatrudnienia nauczycieli świetlic, 

bibliotek, pedagogów, logope-

dów oraz psychologów w projek-

tach arkuszy organizacyjnych na 

rok szkolny 2020/21. 

Na zakończenie posiedzenia 

przewodnicząca Wiesława Stec 

podziękowała za wspólne spo-

tkanie. 

Piotr Śliwa  

wybrany do Rady Nadzorczej  

Grupy Azoty 

GRATULUJEMY !!! 
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Porozumienie w mundurowej Solidarności 

Przedstawiciele Solidarności 

Straży Granicznej, Służby Wię-

ziennej, Państwowej Straży Po-

żarnej i Policji podpisali 8 czerwca 

porozumienie o współpracy.  

– Wszędzie, poza strażakami, 

nasze struktury są dopiero w fazie 

organizacji, bo Solidarność  

w służbach mundurowych może 

działać dopiero od października 

ubiegłego roku. Na pewno po-

trzebna nam jest współpraca i wy-

miana doświadczeń – mówi An-

drzej Kołodziejski z Solidarności 

Służby Więziennej, jeden z inicja-

torów porozumienia. 
Źródło: Komisja Krajowa 

Fot. Artur Kasprzykowski 

Związkowa spółka DomS 

przedstawia specjalną  

ofertę dla członków  

Solidarności! 

Związkowa spółka DomS za-

rządza siedmioma ośrodkami wy-

poczynkowymi na Podhalu, w gó-

rach opawskich oraz w Polsce 

centralnej. Najbardziej popular-

nym ośrodkiem jest hotel HYRNY 

w Zakopanem, który znajduje się 

tuż przy Krupówkach. Spółka 

przedstawia bardzo atrakcyjną 

ofertę dla członków Solidarności. 

Trzy ośrodki w Spale, dwa  

w Zakopanem, jeden w Bukowinie 

Tatrzańskiej i jeden w Jarnołtów-

ku, to baza wypoczynkowa związ-

kowej spółki DomS. Urokliwe 

miejsca, otoczone setkami kilome-

trów szlaków turystycznych, zato-

pione w bogatej historii, to dosko-

nała okazja do wypoczynku, orga-

nizacji związkowych szkoleń oraz 

wszelkich związkowych imprez. 
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Stawiamy na Andrzeja Dudę 

W siedzibie lubelskiej Solidar-

ności odbyła się konferencja pra-

sowa z udziałem Lubelskiego Wo-

jewódzkiego Społecznego Komi-

tetu Poparcia Kandydata na Pre-

zydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Pana Andrzeja Sebastiana Dudy.  

 Na spotkaniu z mediami 18 

czerwca br. członkowie Komitetu 

zachęcali do głosowania, w zbli-

żających się wyborach prezy-

denckich, na Andrzeja Dudę. Jak 

powiedzieli członkowie Komitetu, 

Andrzej Duda to wiarygodny  

i sprawdzony kandydat. Zrealizo-

wał ważne postulaty dla ludzi pra-

cy. W znacznym stopniu poprawił 

sytuację w służbie zdrowia i pro-

wadzi właściwą politykę społecz-

ną.  

Msza św. za Ojczyznę 
 

19 czerwca br. w kościele pw. św. Piotra Apostoła w Lublinie spra-

wowana była Msza św. za naszą Ojczyznę.  

Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. Andrzej Oleszko. 

W Mszy św. uczestniczył poczet sztandarowy Regionu Środkowo-

Wschodniego NSZZ Solidarność. Tradycyjnie przed pomnikiem bł. 

ks. Jerzego zapalono znicze. 

Warto wiedzieć, że 19 VI 1972 r. ks. Jerzy otrzymał nominację na 

wikariusza w parafii św. Trójcy w Ząbkach 
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