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Jubileusz 30-lecia pielgrzymki papieża 
W czerwcu br. w parafii pw. 

Świętej Rodziny odbyły się kil-

kudniowe uroczystości upa-

miętniające 30-lecie pobytu 

w Lublinie Ojca Świętego Jana 

Pawła II. W ramach obchodów 

przez tydzień odprawiano 

msze św. w różnych inten-

cjach. Całość uświetniały fe-

styn rodzinny oraz liczne kon-

certy.  

Główne uroczystości miały 

miejsce 9 czerwca, gdy pod-

czas Mszy św. sprawowanej 

przez ks. abpa Stanisława Bu-

dzika poświęcono kościół. 

Podczas homilii metropolita 

lubelski przypomniał historię 

pielgrzymki papieża Polaka do 

Lublina w 1987 roku. Jan Pa-

weł II najpierw przybył do obo-

zu koncentracyjnego na Maj-

danku, następnie do katedry 

lubelskiej i Katolickiego Uni-

wersytetu Lubelskiego. Ostat-

nim akcentem wizyty w tym 

mieście były Czuby. Papież 

sprawował Mszę św. przed 

budującym się wówczas ko-

ściołem, w której uczestniczyło 

około miliona wiernych. Pielgrzym-

ka była skoncentrowana wokół 

sakramentów świętych, ze 

szczególnym uwzględnieniem 

Eucharystii. W kościele na 

Czubach Ojciec Święty udzielił 

święceń kapłańskich 50 diako-

nom.  

Abp podkreślił, że jubileu-

szowa uroczystość jest wyra-

zem wdzięczności za Jana 

Pawła II i Świątynię jednoczą-

cą ludzi. – Spotykamy się aby 

podziękować Bogu za dar wiel-

kiego św. papieża  Jana Pawła 

II. Dziękujemy także za tę 

świątynię, która dziś jednoczy 

wiernych. Chcemy ją uroczy-

ście dedykować, konsekrować 

i poświęcić Bogu. Jest ona na-

szym darem dla Boga, ale jed-

nocześnie jest darem Boga dla 

nas – powiedział duchowny. 

Metropolita lubelski przypo-

mniał historię powstawania 

kościoła pw. Św. Rodziny. Skie-

rował słowa wdzięczności wo-

bec kapłanów, budowniczych 

Świątyni. Zaznaczył zarazem, 

że kościół to nie tylko budynek, 

ale dom zbudowany na skale, 

którą jest silna wiara.  

W czasie Eucharystii wystą-

piły Chóry Katolickiego Uniwer-

sytetu Lubelskiego Jana Paw-

ła II i „Familia” Parafii Świętej 

Rodziny. Uroczystości zostały 

zwieńczone koncertem w Hoł-

dzie Janowi Pawłowi II w któ-

rym wystąpili m. in. soliści 

(Bogusław Morka – tenor, Syl-

wia Strugińska – sopran, Ro-

bert Grudzień – organy, forte-

pian). 

 

Tomasz Kupczyk 
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II Ogólnopolskie Forum Kobiet 

„Solidarności  
9-10 czerwca pod hasłem 

„Kobieta łączy pokolenia” 

odbyło się w Łodzi II Ogól-

nopolskie Forum Kobiet 

„Solidarności”; Organizato-

rami Forum byli Krajowa 

Sekcja Kobiet NSZZ Solidar-

ność oraz Regionalna Sek-

cja Kobiet Ziemi Łódzkiej; 

Partnerami wydarzenia byli: 

Urząd Miasta Łodzi, Komisja 

Krajowa NSZZ Solidarność, 

Region Ziemia Łódzka NSZZ 

„Solidarność”; Patronat Ho-

norowy nad Forum objęli: 

Wojewoda Łódzki Zbigniew 

Rau, Prezydent Miasta Łodzi 

głos, mówił na otwarciu forum 

m.in. wiceprzewodniczący Ko-

misji Krajowej Solidarności - 

Tadeusz Majchrowicz. - Cieszę 

się, że kobiety zabierają głos 

w sprawach pracowniczych, 

w sprawach ważnych nie tylko 

dla środowiska kobiecego, ale 

ważnego dla całego kraju. 

Przewodniczący łódzkiej So-

lidarności podkreślał, że Forum 

Kobiet zorganizowano w Łodzi 

nie bez powodu. To właśnie 

środowisko kobiet z naszego 

regionu odegrało ważną rolę 

w historii. Słabe zaopatrzenie 

sklepów, w połączeniu z decy-

Oprócz 120 działaczek 

„Solidarności” z całej Polski 

w spotkaniu wzięli udział liczni 

goście: posłanka na Sejm RP 

Ewa Tomaszewska, wojewoda 

łódzki Zbigniew Rau, wicepre-

zydent Łodzi Krzysztof Piątkow-

ski, doradca marszałka woje-

wództwa łódzkiego Jolanta 

Chełmińska, z-ca przewodni-

czącego KK NSZZ Solidarność 

Tadeusz Majchrowicz, prze-

wodniczący Regionów: Środko-

wo-Wschodniego Marian Król 

i Częstochowskiego Jacek 

Strączyński, przewodniczący 

Krajowego Sekretariatu Eme-

Hanna Zdanowska, Marsza-

łek Województwa Łódzkiego 

Witold Stępień oraz Prze-

wodniczący Komisji Krajo-

wej Piotr Duda; Patronat Me-

dialny objęty został przez: 

Tygodnik Solidarność, Tele-

wizję Polską Oddział Łódź 

oraz Radio Łódź. 

O konieczności przypomnie-

nia, że kobiety w Polsce mają 

zją rządu zmniejszającą kart-

kowe przydziały mięsa i pod-

wyżką cen żywności spowo-

dowały, że pod koniec lipca 

1981 roku w całym kraju 

zorganizowano marsze 

głodowe. Największy w 

Polsce miał miejsce w Ło-

dzi. Ulicą Piotrkowską 

przemaszerowało kilka ty-

sięcy kobiet z dziećmi. 

rytów i Rencistów NSZZ 

„Solidarność” Dariusz Kuchar-

ski oraz koordynatorka ds. 

Kobiet przy Komisji Krajowej 

NSZZ „Solidarność” Anna 

Wolańska. Z Regionu Ziemia 

Łódzka w Forum uczestniczyli 

przewodniczący Waldemar 

Krenc i sekretarz Ireneusz 

Wach. 
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Konferencję prowadziły 

przewodnicząca Sekcji Krajo-

wej Kobiet Joanna Kruk oraz 

przewodnicząca Regionalnej 

Sekcji Kobiet Ziemi Łódzkiej 

Jolanta Kamińska. W swoich 

wystąpieniach zaproszeni go-

ście podkreślali rolę kobiety 

w życiu społecznym i zawodo-

wym, zwracali uwagę na ich 

cechy charakteru: aktywność, 

umiejętność przewidywania, 

odwagę, siłę i wielkie serce. 

„To zaszczyt gościć na 

Łódzkiej Ziemi kobiety 

„Solidarności”. To duże prze-

życie dla mojego pokolenia 

wrócić pamięcią do początku 

ruchu „Solidarności” - powitał 

kobiety z całej Polski wojewo-

da łódzki Zbigniew Rau. Z ko-

lei przewodniczący łódzkiej 

„Słowo Boże do zebranych 

wygłosił duszpasterz ludzi 

pracy,  kapelan łódzk ie j  

„Solidarności” ks. Grzegorz 

Michalski. Ks. Grzegorz nawią-

zał do obchodzonej w czerwcu 

br. XXX rocznicy wizyty Ojca 

Świętego Jana Pawła II w Ło-

dzi. 

Po wystąpieniach gości przed-

stawione zostały dwa referaty. 

W pierwszym pełnomocnik ds. 

równego traktowania przy Urzę-

dzie Miasta Łodzi Monika Ka-

mieńska zwróciła uwagę  na 

problem równości kobiet i męż-

czyzn. Drugi referat pod tytułem 

„Potencjał kobiecości – na czym 

polega nasza siła” wygłosiła dr 

hab. Dorota Merecz-Kot. 

II Ogólnopolskie Forum Ko-

biet połączono z obchodami 25 

rocznicy powstania Krajowej 

Sekcji Kobiet NSZZ „Solidarność”. 

Z tej okazji, wiele z przybyłych 

działaczek zostało uhonorowa-

nych Medalem 25-lecia KSK. 

Za wspieranie działań Sekcji 

Kobiet jedno z odznaczeń 

przypadło dla Regionu Środ-

kowo-Wschodniego NSZZ 

„Solidarność”. Pamiątkowy 

medal odebrał osobiście 

Przewodniczący Zarządu Re-

gionu – Pan Marian Król. 

Region Środkowo – 

Wschodni NSZZ Solidar-

ność na II Ogólnopolskim 

Forum Kobiet NSZZ 

„Solidarność” reprezento-

wali Przewodniczący ZR – 

Pan Marian Król, Prze-

wodnicząca Regionalnej 

Sekcji Kobiet – Irena No-

wak oraz członkinie RSK: 

Mariola Gąsior, Anna Rut-

kowska i Ewa Kowalczyk. 

 

 

Irena Nowak 
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