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Liderzy związkowi 

Młodzi działacze związkowi  

z różnych krajów Europy spotkali 

się z doświadczonymi liderami 

lubelskiej Solidarności. Przewod-

niczący Regionu Marian Król oraz 

Przewodnicząca Regionalnej 

Sekcji Oświaty i Wychowania mó-

wili o tym, jak być dobrym liderem 

i o obowiązkach przywódcy. Jak 

zaznaczyli mówcy, odwaga, krea-

tywność i zaangażowanie to 

główne cechy dobrego działacza 

związkowego. Szef Regionu mó-

wił również o działalności Solidar-

ności w naszym województwie. 

Podkreślił, że zawsze trzeba wal-

czyć o dobro drugiego człowieka, 

który powinien być w centrum,  

a szczególnie należy pomagać 

wszystkim, którzy sami nie mogą 

się obronić.  

Wśród uczestników wizyty stu-

dyjnej byli Francuzi i Portugalczy-

cy. Zebranie z 14 czerwca br.  

w siedzibie Regionu było realiza-

cją części kursu dla młodych 

liderów związkowych.  

TK 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zanim Ks. Jerzy zdecydował się zostać księdzem diecezjalnym, rozważał wstąpienie do zakonu fran-

ciszkanów konwentualnych wzorem św. Maksymiliana M. Kolbe. 28 maja br. przypadała 47. rocznica 

święceń kapłańskich bł. ks. Jerzego Popiełuszki.  
 

Źródło: Bł. Ks. Jerzy - facebook 
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19 czerwca, obchodzili-

śmy kolejną miesięcznicę mę-

czeńskiej śmierci ks. Jerzego 

Popiełuszki. W Kościele Rekto-

ralnym św. Piotra Apostoła  

w Lublinie, sprawowana była 

Msza św. w intencji naszej Oj-

czyzny. Eucharystii przewodni-

czył o. Henryk Cieniuch. 

 

Miesięcznica za Ojczyznę 
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W czerwcu br. ks. prał.  Zbi-

gniew Kuzia Regionalny Duszpa-

sterz Ludzi Pracy obchodził  48. 

rocznicę przyjęcia Święceń Ka-

Rocznica kapłaństwa 

płańskich. Wdzięczni za wielolet-

nią posługę duszpasterską i du-

chowe umacnianie „Solidarności” 

otaczamy modlitwą proboszcza 

seniora parafii pw. Matki Bożej 

Królowej Polski w Lublinie. Ży-

czymy wielu łask Bożych i darów 

Ducha św. na kolejne lata życia.  

Warto wiedzieć, że ks. Kuzia 

urodził się w tym samym roku co 

ks. Jerzy Popiełuszko. Obaj ka-

płani studiowali na Katolickim 

Uniwersytecie Lubelskim.  

- Kiedyś widzieliśmy się prze-

lotnie na uczelni. Na początku lat 

80. ks. Jerzy podjął studia pasto-

ralne na KUL-u. Przyjeżdżał - jak 

dobrze pamiętam - we wtorki na 

wykłady. Ja w tym czasie też 

bywałem na uczelni. Jednak, 

niestety, nie porozmawialiśmy ze 

sobą – mówił ks. Kuzia. 
 

TK 

Dziękujemy za wieloletnią  

współpracę 

Pani Joanna Dinejko, wielolet-

nia pracownica Działu Organiza-

cyjnego zakończyła pracę zawo-

dową w Regionie 

Środkowo-

Wschodnim NSZZ 

Solidarność. To by-

ła okazja do po-

dziękowania za 

długą i piękną 

współpracę na 

rzecz Solidarno-

ści. Pani Joanna 

zawsze wkładała 

wiele serca w wy-

konywanie swoich  

obowiązków. 

Przyjmowała inte-

resantów, których zawsze darzy-

ła życzliwością i wsparciem. Co-

dzienne zadania sumiennie  

i skrupulatnie realizowała. Nigdy 

nie odmawiała pomocy. Pani Jo-

anna ma poczucie humoru, toteż 

wiele radości wnosiła do pracy.  

Choć nasza Koleżanka prze-

szła w zasłużony stan emerytal-

ny, to więzi z Solidarnością 

utrzymuje. Odwiedza nas na 

Królewskiej i z pewnością bę-

dziemy nawzajem o sobie pa-

miętać. Życzymy Pani Asi sa-

mych pięknych chwil i wiele ra-

dości w spędzaniu jakże  

cennego czasu wolnego.  

                                           

                                          TK 
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Polska Droga do wolności 

W związku z przypadającą w tym roku 30. rocznicą wyborów czerwcowych zamieszczamy opracowanie 

pana Michała Stępniaka dotyczące działaczy rolniczej Solidarności, którzy wpisali się w historię walki o wol-

ną Polskę. Kolejne biografie  będą prezentowane cyklicznie w Głosie Związkowca.  
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Fot. Robert Wąsik - Tygodnik Solidarność 
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Fot. Robert Wąsik - Tygodnik Solidarność 
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Boże Ciało w Lublinie 

Tegoroczne lubelskie obchody 

uroczystości „Najświętszego Ser-

ca i Krwi Chrystusa” miały charak-

ter sakralny i świecki. 

W pierwszej części mieszkańcy 

Lublina wzięli udział w liturgii 

„Bożego Ciała”. Punktem kulmina-

cyjnym były procesje euchary-

styczne do 4 ołtarzy. Tradycyjnie 

najliczniej wierni przybyli na plac 

przed archikatedrą lubelską gdzie 

uczestniczyli w Mszy świętej, któ-

rej przewodniczył i homilię wygło-

sił abp metropolita lubelski Stani-

sław Budzik. Po zakończeniu eu-

charystii wierni przeszli ulicami 

miasta w procesji „Bożego Ciała”, 

po czym ks. abp udzielił zgroma-

dzonym uroczystego błogosła-

wieństwa Najświętszym Sakra-

mentem.  

Część druga rozpoczęła się 

wieczorem na placu Zamkowym. 

Rozpoczął się wówczas „Koncert 

Chwały”. Jako pierwsza wystąpiła 

formacja Full Power Spirit, której 

członkowie wprowadzili zebranych 

w podniosły klimat. Następnie na 

scenie pojawili się członkowie 

chóru Gospel Rain i Chóru dla 

Jezusa. Pieśni wykonywane przez 

Gospel Rain były przeplatane tek-

stami Pisma Świętego. Gwiazdą 

wieczoru był zespół Pectus, który 

zaśpiewał swoje największe prze-

boje m.in. To, co chciałbym Ci 

dać. Punktem kulminacyjnym była 

adoracja Najświętszego Sakra-

mentu, który wniósł abp Stanisław 

Budzik. Na zakończenie zebrani 

zostali pobłogosławieni Najświęt-

szym Sakramentem. 

                      DJ 



Głos związkowca 25/2019 str. 10  

Głos związkowca. e-Tygodnik Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”. 
Wydaje: Biuro Informacyjne Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”, 20-109 Lublin, ul. Królewska 3, tel. 53-208-11  

e-mail: biuletyn.lublin@solidarnosc.org.pl, www.solidarnosc.org.pl/lublin. 

Przygotował: Tomasz Kupczyk 

Redakcja zastrzega sobie prawo opracowywania wszystkich tekstów. 

 

500+ na każde dziecko od lipca 
W poniedziałek 17 czerwca br. w Katowicach miała miejsce konfe-

rencja prasowa zwołana przez minister Rodziny Pracy i Polityki Spo-

łecznej Bożenę Borys-Szopę. Na briefingu głównym tematem było 

wprowadzenie programu „rodzina 500+” na każde dziecko. Pani mini-

ster dumnie ogłosiła, że wypłata świadczenia rozpocznie się w lipcu 

br. Pieniądze otrzyma każda rodzina gdyż zniesiony został próg do-

chodowy, który funkcjonował do tej pory.  

DJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 czerwca br. Funkcjonariu-

sze Delegatury CBA z Białego-

stoku wspólnie z funkcjonariu-

szami CBŚP zatrzymali 4 człon-

ków zorganizowanej grupy prze-

stępczej. Grupa w latach 2015-

2016 próbowała wyłudzić ponad 

150 mln. zł. od Skarbu Państwa. 

W ramach działań operacyjnych 

przeszukano m.in. miejsca za-

mieszkania podejrzanych za-

bezpieczając nośniki danych  

i dokumentację księgową. Za-

trzymani zostali przewiezieni do 

siedziby Podlaskiego Wydziału 

Zamiejscowego Departamentu 

ds. Przestępczości Zorganizo-

wanej i Korupcji Prokuratury 

Krajowej w Białymstoku, w celu 

przedstawienia prokuratorskich 

zarzutów. Sprawa ma charakter 

rozwojowy. 

Sprostowanie 
 

W numerze 24 Głosu Związ-

kowca z dn. 14 czerwca br. na 

str. 6 napisane jest, że Słup In-

formacyjny NSZZ Solidarność 

znajduje się w Puławach. Słup 

nie jest zlokalizowany w Puła-

wach lecz w Świdniku. Za pomył-

kę przepraszamy.   


