
REGIONALNE OBCHODY ŚWIĘTA SOLIDARNOŚCI I WOLNOŚCI 
PO RAZ DZIESIĄTY 

 

10 lat temu, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 31 sierpnia Dniem Wolności i 
Solidarności. Pierwsze uroczyste obchody Dnia Wolności i Solidarności odbyły się 31 
sierpnia 2005 roku, w 25 rocznicę porozumień sierpniowych Warto utrwalać pamięć o 
wielkich wydarzeniach z przeszłości. Trzeba przypominać kolejnym pokoleniom o 
przemianach, które zmieniły oblicze Polski i Europy. To także okazja, aby z wdzięcznością 
pomyśleć o tych, którzy poświęcili swe życie walce o prawdę i sprawiedliwość. Jesteśmy 
dłużnikami tych ludzi. Dzięki nim żyjemy w przestrzeni wolności. Ten dzień jest ważny także 
dlatego, że robotnicy upomnieli się o prawa do publicznego wyznawania wiary. Popularne 
hasło tamtego okresu brzmiało: „Nie ma wolności bez solidarności”. To wskazywało na 
głębokie korzenie, jakie zapuściła ona w sercach Polaków. Jeszcze rok temu rodziło sie 
pytanie, Czy ideały „Solidarności” przetrwają? Dzisiaj widzimy, jak ideały solidarności z 
przed 35 lat nabierają siły i znaczenia, jak ważnymi są dla kolejnego pokolenia młodych 
Polaków. A zadanie ruchu społecznego SOLIDARNOŚĆ nie zostało ukończone. To zadanie 
dokończenia dzieła solidarności jest także jednym z celów Andrzeja Dudy, naszego nowego 
Prezydenta RP. 

W naszym regionie jest to także 33 rocznica Zbrodni Lubińskiej dokonanej w 1982 roku, 
kiedy Zmotoryzowane Oddziały Milicji Obywatelskiej otworzyły ogień z broni palnej do 
uczestników pokojowej manifestacji. Od kul zginęły trzy osoby: Michał Adamowicz, Andrzej 
Trajkowski i Mieczysław Poźniak, a kilkadziesiąt osób zostało rannych. Organizatorem 
uroczystości jest Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”. Inauguracja 
obchodów nastąpiła w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdzie pod 
przewodnictwem ks. prof. dr hab. bp Zbigniewa Kiernikowskiego Biskupa Legnickiego z 
udziałem licznych księży, m.in. ks. Prałata dr Józefa Lisowskiego Kanclerza Kurii Legnickiej, 
dziekana Dekanatu Lubin ks. Krzysztofa Krzyżanowskiego, ks. Prałata Wiesława Migdała  
zasłużonego Kapelana Solidarności odbyła się Msza Św. koncelebrowana w intencji 
Ojczyzny, Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” i zamordowanych w 1982 roku. W 
uroczystej Mszy Św. udział wzięli księża także ks. Dariusz Kułan Dyrektor Salezjańskiego 
Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Jana Bosko, przedstawiciele NSZZ „Solidarność” na 
czele z Bogdanem Orłowskim Przewodniczącym Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe, 
poczty sztandarowe organizacji związkowych, przedstawiciele samorządów, stowarzyszeń 
min. Stowarzyszenia Polskich Chrześcijańskich Demokratów oraz licznie przybyli 
mieszkańcy Zagłębia Miedziowego. Uroczystości pod Pomnikiem Ofiar Zbrodni Lubińskiej 
jak co roku otworzył Przewodniczący Zarządu Regionu Solidarności Zagłębie Miedziowe 
Bogdan Orłowski. W swoim przemówieniu, przypomniał czas i okoliczności powstania 
Solidarności w 1980 roku. Mówił o ofiarach represji stanu wojennego, ofiarach Lubina. 
Wyraził ból i oburzenie ludzi solidarności hańbiącym użyciem zdjęcia – symbolu Zbrodni 
Lubińskiej do reklamy alkoholu. 



Ideały Solidarności to nie tylko złotem haftowane sztandary, to nasza codzienna praca. Nie 
zwijamy sztandarów i nie ugniemy karku, bo tam gdzie jest Solidarność – zakończył swoje 
wystąpienie Bogdan Orłowski – Przewodniczący Zarządu Regionu ZAGŁĘBIE 
MIEDZIOWE NSZZ Solidarność.  Po wystąpieniu Przewodniczącego Bogdana Orłowskiego 
przedstawiciele rodzin pomordowanych, duchowieństwo na czele z bp Zbigniewem 
Kiernikowskim Biskuptm Legnickim, Stanisław Śnieg – Przewodniczący Komisji 
Koordynacyjnej NSZZ Solidarność zakładów pracy Lubina w latach 1980 – 1981, Dorota 
Czudowska Senator RP, posłowie na Sejm RP Adam Lipiński i Elżbieta Witek, Zarząd 
Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ Solidarność, organizacje związkowe, samorządowcy, 
przedstawiciele regionalnych instytucji, stowarzyszeń i pozostali uczestnicy uroczystości 
składali wieńce, wiązanki kwiatów i pojedyncze róże pod pomnikiem, zapalano znicze.  

Po uroczystości Bogdan Orłowski Przewodniczący Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe 
NSZZ Solidarność zaprosił wszystkich uczestników uroczystości na jubileuszowy tort i kawę. 
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