Spotkanie rocznicowe z Księdzem Biskupem
W sobotę 29 marca zasłużeni ludzie „Solidarności” ze Stalowej Woli
spotkali się w budynku auli KUL, na zaproszenie Księdza Biskupa Edwarda
Frankowskiego. List gratulacyjny, bukiety kwiatów i serdeczne życzenia, były
wyrazem wdzięczności i hołdu dla Księdza Biskupa w 25 rocznicę otrzymania
sakry biskupiej.
Rocznicowe spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Księdza Biskupa,
który pragnął spotkać się z ludźmi „Solidarności”, którzy położyli wielkie zasługi w
dziele organizowania Związku od 1980 roku, podziemnej działalności opozycyjnej w
okresie stanu wojennego i strajków „Solidarności” Huty Stalowa Wola w 1988 r. W
inicjatywę organizacji spotkania włączył się Stanisław Krupka – pierwszy
przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”. W
organizacji spotkania pomagał także Henryk Szostak – przewodniczący
Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola,
pomimo okresu wyborczego w Związku.
Ksiądz Biskup na początku spotkania nawiązał do trwających aktualnie
wyborów w organizacjach zakładowych NSZZ „Solidarność” w naszym regionie. Z
dużym zainteresowaniem i troską dopytywał o wyniki wyborów w organizacjach
związkowych w naszym regionie. Dzień wcześniej – w piątek odbyły się wybory w
MOZ NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola, podczas których na przewodniczącego
wybrano Henryka Szostaka. Ta wiadomość stała się punktem wyjścia do
wielowątkowej dyskusji o sytuacji Huty Stalowa Wola i zakładów na terenie obszaru
przemysłowego Huty Stalowa Wola i Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Natomiast
Andrzej Kaczmarek – przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ
„Solidarność” obszernie poinformował o wyborach związkowych, a także odpowiadał
na wiele pytań o sytuacji w Związku oraz sprawach pracowniczych i społecznych w
naszym regionie.
Zasłużeni ludzie „Solidarności” m.in. Ewa Kuberna, Kazimierz Rostek,
Zbigniew Paszkiewicz, Józef Zając, Andrzej Barwiński w swoich wypowiedziach
przypominali trudny okres lat 80 i czas zmagań o prawa pracownicze. Wyrażali
również duże zainteresowanie aktualną sytuacją Związku w naszym regionie. Ksiądz
Biskup, wyrażając wielką radość ze spotkania z zasłużonymi ludźmi „Solidarności”
Stalowej Woli i związkowcami z Huty Stalowa Wola, którzy odpowiedzieli na jego
zaproszenie, jednocześnie zaprosił wszystkich do kolejnych wspólnych spotkań i
rozmów w budynku auli imienia NSZZ „Solidarność” Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego w Stalowej Woli. – Powstanie KUL w Stalowej Woli jest wspólnym
dziełem wielu solidarnych osób i środowisk. Czujcie się tutaj jak gospodarze, bo to
dzięki waszym wysiłkom, staraniom i postawie powstał KUL w Stalowej Woli –
powiedział Ksiądz Biskup, apelując o dalszą troskę o katolicką uczelnię w mieście, o
podejmowanie starań o utrzymanie i rozwój uniwersytetu w hutniczym grodzie.
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