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Nie umierają ci, którzy 

żyją w sercach naszych 

W przeddzień uroczystości 

Wszystkich Świętych przewodni-

czący ZR Marian Król oraz za-

stępca Krzysztof Choina wraz  

z Dariuszem Jóźwiakiem odwie-

dzili groby działaczy związko-

wych, spoczywających na lubel-

skich cmentarzach. Była to oka-

zja do zapalenia zniczy i modli-

twy w intencji tych, którzy po-

przedzili nas w drodze do wiecz-

ności.  

W 2019 roku pożegnaliśmy zmarłych działaczy i sympatyków, 

związkowych. Wśród tych, którzy odeszli, są śp.:  

Władysław Stefan Grzyb  

Jan Olszewski  

Abp Bolesław Pylak  

Marian Sołtys  
O. Hubert Czuma  

Onufry Koszarny  
Kornel Morawiecki  

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...  
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Grupa lubelska na dróżce do klasztoru  

27 października br. przed połu-

dniem wspinaliśmy się leśną 

dróżką w kierunku klasztoru naza-

retanek. Wzdłuż dróżki mijaliśmy 

kamienne płyty, gdzie są wyryte 

myśli ks. prymasa, które zawarł  

w Jasnogórskich Ślubach Narodu. 

W kaplicy klasztornej, w której 

podczas internowania modlił się 

kardynał, uczestniczyliśmy we 

mszy św. W homilii ks. prałat Mie-

czysław Bąk z Leska, w pięknych 

słowach nawiązał do wzorcowej 

dla nas przyjaźni, jaką darzyli się 

Czcigodny Sługa kardynał Wy-

szyński ze św. Janem Pawłem II. 

Po mszy św. zwiedziliśmy okolice 

klasztoru. Wcześniej weszliśmy 

do Pokoju Pamięci, przygotowa-

nego z myślą o wiernych.  

W ciszy wpatrywaliśmy się we 

wnętrze małego pokoiku. Jest 

łóżko, biurko, na którym stoi duży 

obraz Matki Boskiej Częstochow-

skiej, maszyna do pisania oraz 

kałamarz z atramentem           

i zwykłym piórem. Po przeciwnej 

stronie, w gablocie wiszą dwa 

ornaty, jest biret, piuska         

i drewniany kostur oraz wiele 

przedmiotów i pamiątek związa-

nych  z ojcem, którego siostry tak 

nazywały. Patrząc, myślałem so-

bie; takie małe pomieszczenie,  

a tak Wielki Człowiek tu przeby-

wał, tworząc wspaniałe przesła-

nia dla udręczonej ojczyzny. Stąd 

po kryjomu wyjechały do Często-

chowy Jasnogórskie Śluby Naro-

du, by 26. 08. 

1956 roku,  

w formie Roty 

dokonać ich 

ślubowania,  

w obecności 

ponad miliona 

rodaków. I to 

właśnie tu, w klasztornej kaplicy 

w Komańczy, tego samego dnia, 

10 minut wcześniej, w łączności 

z Jasną Górą, w obecności  Pani 

Marii Okońskiej, więziony Patron 

Nowego Ładu Społecznego Ste-

fan Kardynał Wyszyński Prymas 

Polski złożył Śluby Jasnogórskie. 

W trakcie własnych rozważań 

przypomniały mi się chwile z 16-

17 maja 1981 roku. Wtedy to, 

podczas 

obrad II 

tury I Zjaz-

du NSZZ 

„S” Regio-

nu Środko-

wo-

Wschodnie-

go w Świd-

niku, pora-

żały nas 

napływają-

ce wieści; 

Ojciec Święty Jan Paweł II cierpi 

w Rzymie, postrzelony przez za-

machowca, a w Warszawie 

śmiertelnie chory Prymas Ty-

siąclecia Stefan Kardynał Wy-

szyński. Jedno, co mogliśmy zro-

bić, to w Ich intencji odmówić 

modlitwy. Papież wrócił do Waty-

kanu, a prymas, po tygodniu, 

odszedł do Pana. Obecnie, 

Pierwszy już powiększa grono 

świętych, Drugi wkrótce będzie 

pośród błogosławionych. I z tego 

powinniśmy się radować.      
 

Tekst i fot.  Alfred Bondos 
Widok na klasztor 

Ornat kardynała 

Śladami Prymasa Tysiąclecia 

W czerwcu 2020 roku nastą-

pi beatyfikacja Sługi Bożego 

Kardynała Stefana  Wyszyń-

skiego, który udzielił święceń 

kapłańskich bł. ks. Jerzemu Po-

piełuszce - Patronowi NSZZ So-

lidarność. 

W związku z nadchodzącymi 

uroczystościami włączenia 

Prymasa do grona błogosła-

wionych publikujemy relację 

Alfreda Bondosa z październi-

kowej pielgrzymki śladami Kar-

dynała Wyszyńskiego.  
fot. wikipedia 
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Aresztować - Złamać - Upokorzyć    

Dobrze jest więcej wiedzieć, by lepiej rozumieć 

Duchowy Ojciec Narodu Pol-

skiego Stefan Kardynał Wy-

szyński był przez lata prześla-

dowany, nękany, wreszcie aresz-

towany i 25 września 1953 r. 

uwięziony. Ubeckie pachołki 

wyprowadziły prymasa z rezyden-

cji przy ul. Miodowej w Warszawie 

i przez 2 lata wozili kolejno do Ry-

wałdu, Stoczka Warmińskiego  

i Prudnika - miejsc odosobnienia            

w różnych stronach Polski. A ko-

mendanci z tych miejscowości 

codziennie słali zwierzchnikom 

szczegółowe raporty. Tymcza-

sem prymas, więziony w Stocz-

ku, czuje się bardzo źle. Prote-

stuje, a nawet w maju 1954 r. 

skarży się lekarzom, że jest trzy-

many bezprawnie w starym, zim-

nym i wilgotnym domu, pozba-

wiony wolności i kontaktu ze 

światem. Dopiero w październiku 

przewożą Go do Prudnika Ślą-

skiego. Kiedy po kolejnym roku 

uwięzienia, wyrafinowanymi me-

todami doprowadzają prymasa 

do maksymalnego udręczenia, 

postrzegają, iż mogą spowodo-

wać Jego śmierć, w niewygod-

nym dla siebie mejscu i czasie. 

Wtedy  reżimowcy ustępują  

i z Prudnika, 28.10.1955 r., wy-

wożą prymasa potajemnie  

w Bieszczady, do czynnego 

klasztoru sióstr nazaretanek  

w Komańczy. Czas mija, a pry-

mas więziony i upokarzany jest 

nadal, poprawiają się tylko wa-

runki zamieszkania.  

 

Alfred Bondos 

Powołano Radę Instytutu       

Dziedzictwa Solidarności  

5 listopada br. w historycznej Sali BHP Stoczni 

Gdańskiej odbyła się uroczystość wręczenia powołań 

członkom Rady Instytutu Dziedzictwa Solidarności. Po-

wołania wręczyli wiceminister Kultury i Dziedzictwa Na-

rodowego Jarosław Sellin i przewodniczący NSZZ Soli-

darność Piotr Duda. W uroczystości udział wzięli rów-

nież członkowie zarządu IDS. 

W skład Rady Instytutu Dziedzictwa Solidarności wchodzą: 

1. Piotr Łukasz Andrzejewski 

2. Waldemar Bartosz 

3. Bogdan Biś 

4. Sławomir Cenckiewicz 

5. Adam Chmielecki 

6. Prof. Krzysztof Dybciak 

7. Dr Barbara Fedyszak-Radziejowska 

8. Roman Gałęzewski 

9. Andrzej Gelberg 

10. Andrzej Gwiazda 

11. Adam Hlebowicz 

12. Michał Karnowski 

13. Andrzej Kołodziej 

14. Ks. Ludwik Kowalski 

15. Prof. Stanisław Mikołajczak 

16. Michał Ossowski 

17. Barbara Popiełuszko-Matyszczyk 

18. Andrzej Rozpłochowski 

19. Piotr Semka 

20. Dr Marcin Stefaniak 

21. Ks. prof. dr hab. Władysław Zuziak 

Fot. R. Wąsik 
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Fot. Tysol.pl 

11 listopada 555 zawodników pobiegnie  

w centrum Lublina na dystansie 1609 m.  

 

Utwórzmy wspólnie biało-czerwoną  

trasę biegową.  

Zapraszamy wszystkich z biało-czerwonymi 

flagami na trasę  

Biegu Niepodległości.  

Czekamy na Was od 16:30 - plac Litewski.  

 

Bądźmy razem 11 listopada w Lublinie! 
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Fot. Tysol.pl 
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Fot. Tysol.pl 
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Fot. Tysol.pl 

Film opowiada historię Abby 

Johnson, która jedyne, czego 

pragnęła, to pomagać kobietom.  

Z tym nastawieniem już podczas 

studiów została wolontariuszką, a 

potem pracownicą jednej z klinik 

aborcyjnych potężnej organiza-

cji Planned Parenthood. Głębo-

ko wierząc w prawo kobiet do 

wyboru, szybko awansowała, by 

ostatecznie zostać jedną z naj-

młodszych w kraju dyrektorek 

korporacyjnego giganta wyko-

nującego seryjne aborcje. Tak 

było do czasu, aż zobaczyła 

coś, co zmieniło jej życie na 

zawsze. 

Fot. wikipedia 

8 listopada 1981 r. zagrożony 

aresztowaniem płk Ryszard Ku-

kliński opuścił Polskę, został 

wywieziony przez służby spe-

cjalne USA. 

Odznaczeni Krzyżem  

Wolności i Solidarności 

7 listopada 2019 roku w siedzi-

bie Oddziału Instytutu Pamięci 

Narodowej w Lublinie odbyło się 

wręczenie odznaczeń państwo-

wych – Krzyży Wolności i Solidar-

ności zasłużonym działaczom 

opozycji demokratycznej. Na uro-

czystości pojawili się przedstawi-

ciele władz państwowych, samo-

rządowych, wojska i służb mun-

durowych oraz stowarzyszeń re-

presjonowanych. Odznaczenia 

opozycjonistom wręczył zastęp-

ca prezesa IPN Jan Baster. 
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Fot. Tysol.pl 

Korporacja dyskryminuje  

związkowców 

W krakowskim Genpact PL Sp. z o.o. pracodawca bezprawnie 

zwolnił dyscyplinarnie trzech działaczy NSZZ „Solidarność”. 

Związek stanowczo sprzeciwia się takim praktykom i wykorzysta 

wszystkie możliwe instrumenty prawa, aby powstrzymać bezza-

sadne działania korporacji.  

„Solidarność” poszerza swoje 

horyzonty i stale dąży do ochrony 

godności coraz większego grona 

pracowników. I tak już w 2015 

roku powstała pierwsza organiza-

cja związkowa NSZZ „Solidarność” 

w międzynarodowej korporacji 

Genpact PL Sp. z o.o., której sie-

dziba jest w Krakowie.  

Jednak już po dwóch latach 

funkcjonowania Związku pojawiły 

się problemy związane z próbą 

zwolnienia działaczy Solidarności.  

W 2018 r. zwolniono niezgodnie  

z prawem społecznych inspekto-

rów pracy. 

Członkowie „Solidarności” do-

magają się zaprzestania utrudnia-

nia działalności związkowej oraz 

walczą o podwyżki dla pracowni-

ków. W związku z tym we wrze-

śniu br. władze spółki zostały po-

informowane o wszczęciu sporu 

zbiorowego. Na odpowiedź nie 

trzeba było długo czekać, bowiem 

w kolejnym miesiącu Genpact PL 

zwolniła dyscyplinarnie trzech 

działaczy prowadzących spór 

zbiorowy. Są nimi: Zbigniew Zy-

sek, Karol Dwornik oraz Krisztian 

Kovacs. 

Sprawa ta odbiła się szerokim 

echem w środowisku związkowym 

całego kraju. Małopolska 

„Solidarność” zapewniła prawną  

i organizacyjną pomoc związkow-

com z Genpactu. W imieniu po-

szkodowanych zostały złożone 

skargi do Głównego Inspektora 

Pracy, prokuratury i sądu pracy.  

Z kolei Komisja Krajowa NSZZ 

„Solidarność”, podczas posiedze-

nia w połowie października br., 

przyjęła stosowne stanowisko  

w przedmiotowej sprawie, wyra-

żając niezadowolenie z anty-

związkowych działań pracodawcy 

w Genpact. KK zapowiedziała 

również skierowanie wniosku do 

Ministra Sprawiedliwości, w celu 

objęcia nadzoru nad sprawą kra-

kowskiego Genpact.  

„Solidarność” będzie murem 

stać za pracownikami i nie odpu-

ści w tej sprawie. O sytuacji  

w korporacji zostały poinformo-

wane m.in. Międzynarodowa i 

Europejska  Konfederacja Związ-

ków Zawodowych. Brane jest 

również pod uwagę zawiadomie-

nie Międzynarodowej Organizacji 

Pracy.  

Aby podejmowane działania 

były skuteczne potrzebna jest 

niewątpliwie solidarność  

z „Solidarnością” w Genpact. 

Mobilizacja, zjednoczenie i zaan-

gażowanie wielu instytucji w na-

głośnionej sprawie mogą przy-

czynić się do uświadomienia pra-

codawcy, że z „Solidarnością” 

bardziej opłaca się współpraco-

wać niż walczyć.  

Spółka jest liderem globaliza-

cji usług i technologii, a w szcze-

gólności pionierem w zakresie 

zarządzania procesami bizneso-

wymi na całym świecie. Świad-

czy usługi m.in. z finansów, ra-

chunkowości, ubezpieczeń, ban-

kowości i IT. Genpact zatrudnia 

ponad 77 000 osób w ponad 20 

krajach.  

TK 
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Będę wierny „Solidarności” 

O idei „Solidarności”, potrzebie wzbudzania dumy z naszej hi-

storii, wyzwaniach stojących przed Związkiem, sytuacji w puław-

skich Azotach oraz o zaangażowaniu w życie społeczno-

polityczne opowiada Sławomir Kamiński, Przewodniczący Rady 

Oddziału NSZZ „Solidarność” w Puławach, w rozmowie z Toma-

szem Kupczykiem.  

Dlaczego jest Pan w 

„Solidarności” i czym ona dla 

Pana jest? 

Są dwa główne powody mojej 

obecności w Związku. Po pierw-

sze sentymentalno-historyczny. 

NSZZ „Solidarność” jest organiza-

cją, która zmieniła Polskę i świat. 

To ogromny zaszczyt być jej czę-

ścią. Uważam, że obowiązkiem 

mieszkańca Polski jest być  

w „Solidarności”. Po drugie mam 

pragmatyczne podejście do ży-

cia. „Solidarność” ma najlepszą 

obsługę prawną i jest jak Jed-

nostka Specjalna Formoza – ni-

gdy nie zostawia swoich. Dlatego 

warto w niej być. Do „Solidarności” 

wstąpiłem w 1992 r., w pierwszej 

mojej pracy, gdy tylko odrodziła 

się organizacja zakładowa.  
Cały wywiad dostępny w listopado-

wym wydaniu Czasu Solidarności.  

Muszą być zmiany personalne 

w Zakładach Azotowych 

28 października br. odbyło 

się  posiedzenie WRDS, na któ-

rym obecni byli przedstawiciele 

związków zawodowych z GA 

ZAP S.A., ale głos zabierali tylko 

związkowcy z  NSZZ i ZZPRC.  

Dzięki postawie związkow-

ców, bez uwag, zostało przyjęte 

stanowisko zespołu roboczego. 

Za konkluzję spotkania może  

i powinna służyć wypowiedź Pa-

ni Poseł Gabrieli Masłowskiej:  

w Zakładach Azotowych muszą 

nastąpić zmiany kapitałowe  

i personalne. Fot. lubelskie.pl 
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Fot. Tysol.pl 

Wojciech Korfanty 

upamiętniony 

5 listopada br. NBP wprowadził do obie-

gu nowe monety z serii „Stulecie odzyska-

nia przez Polskę niepodległości”, upamięt-

niające Wojciecha Korfantego: wybite  

w złocie o nominale 100 zł oraz srebrne 

10 zł. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkcjonariusze gdańskiej 

delegatury CBA zatrzymali 

przedstawiciela miejscowej fir-

my ochroniarskiej, byłego funk-

cjonariusza Policji tuż po przy-

jęciu przez niego 50 tys. zł, któ-

re miały stanowić pierwszą ratę 

obiecanej korzyści majątkowej. 

Pieniądze zapakowane w rekla-

mówkę przekazano na jednym 

z gdańskich parkingów. Jak 

ustalili agenci CBA zatrzymany 

powoływał się na wpływy w Ko-

mendzie Głównej Policji i w za-

mian za 100 tys. zł podjął się 

pomyślnego załatwienia spraw 

karnych. 

Funkcjonariusze przeszukali 

siedzibę firmy oraz miejsce za-

mieszkania zatrzymanego, 

gdzie zabezpieczono dokumen-

tację oraz nośniki danych.  

06.11.2019 
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Fot. prezydent.pl 

Od 11 listopada Polacy bę-

dą mogli podróżować do Sta-

nów Zjednoczonych na okres 

90 dni bez wiz.  

Aby polecieć do USA po 

zniesieniu obowiązku wizowego, 

będzie trzeba  zarejestrować się w 

elektronicznym systemie autory-

zacji podróży (ESTA), posiadać 

biometryczny paszport ważny 

przynajmniej 90 dni, bilet po-

wrotny lub bilet na dalszą po-

dróż z datą wyjazdu z USA. 

Osoby, które mają już wizy nie 

muszą ubiegać się o autoryza-

cję ESTA i mogą dalej korzystać 

z wizy. Cena rejestracji to 14 

dolarów. Opłata za wizę tury-

styczną bądź biznesową wynosi 

obecnie 160 dolarów. Zezwole-

nie wjazdu w systemie ESTA 

upoważnia do wielokrotnych po-

dróży przez dwa lata. Ci, którzy 

chcą jednak podróżować do 

Stanów na dłużej niż 90 dni lub 

otrzymali odmowę w systemie 

ESTA, nadal będą musieli ubie-

gać się o odpowiednią kategorię 

wizy. 
 

Źródło: RadioMaryja.pl 


