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Lawina ruszyła z Lublina

– Nie chodziło tylko o kotleta.
Chodziło o naszą tożsamość,
o przyszłość ojczyzny – podkreślał
Marian Król, uczestnik strajku
w PZL-Świdnik, obecnie przewodniczący
Regionu
ŚrodkowoWschodniego NSZZ „Solidarność”
podczas obchodów 39. rocznicy
Lubelskiego Lipca 1980. Regionalne uroczystości odbyły się
7 lipca br. w Świdniku.
W obchodach wzięli udział
przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, związkowcy, uczestnicy strajków z 1980
roku i ofiary komunistycznych represji. Na terenie WSK PZL Świdnik, zakładu, który jako pierwszy
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podjął strajk w lipcu, 39 lat temu,
głos zabrali zaproszeni goście.
Tadeusz Majchrowicz, wiceprzewodniczący Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność” podkreślał,
że to właśnie na Lubelszczyźnie
robotnicy przełamali barierę strachu i odpowiedzieli na wezwanie
Ojca Świętego Jana Pawła II.
Zwrócił również uwagę na fakt,
że bez Lubelskiego Lipca nie byłoby ani Gdańska, ani Szczecina,
ani Jastrzębia. Nie byłoby też
zmian w 1989 r.
– Znaczenie tego wydarzenia
jest ogromne. To był pierwszy
strajk, który objął tak wiele zakładów pracy. Pamiętajmy, że obok

WSK wystąpili pracownicy m.in.
Fabryki Samochodów Ciężarowych, Lubelskich Zakładów Napraw Samochodów i Lokomotywowni. Co więcej, protest odniósł skutek, bo władze wycofały
się z podwyżek cen żywności –
wyjaśniał Marcin Krzysztofik, dyrektor Oddziału IPN w Lublinie.
– Można powiedzieć, że
Świdnik się komunistom kompletnie nie udał. Miało być miasto, jak Nowa Huta pod Krakowem. Bez Boga, bez kościoła.
Tymczasem jego mieszkańcy
okazali się ludźmi pełnymi umiłowania wolności. W lipcu 1980
roku znalazło to wyraz, kiedy
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masowo, pracownicy WSK Świdnik przeciwstawili się totalitarnej
władzy. Było to pierwsze wydarzenie, kiedy postawiony postulat
polityczny został zrealizowany.
Bez ich odwagi nie byłoby Sierpnia, Solidarności, wolnej Polski.
Nie byłoby też tożsamości Świdnika, z której jesteśmy tak dumni.
Za to chciałbym uczestnikom lipcowych wydarzeń podziękować.
Jesteśmy wspólnotą, która pamięta tamte wydarzenia i bohaterów tamtych czasów – powiedział
Artur Soboń, poseł na sejm RP,
wiceminister inwestycji i rozwoju.
Obecni na uroczystościach
wojewoda lubelski Przemysław
Czarnek i burmistrz Świdnika
Waldemar Jakson zgodnie podkreślali, jak ważna jest pamięć
o bohaterach lipca 1980.
Nie zabrakło oczywiście wspólnej modlitwy w intencji uczestników strajków na Lubelszczyźnie.
Uroczystej, dziękczynnej Eucharystii przewodniczył ks. Zbigniew
Kuzia, regionalny duszpasterz
ludzi pracy.
Przy kościele NMP Matki Kościoła w Świdniku tradycyjnie już
można było honorowo oddać
krew.
Podczas nadzwyczajnego posiedzenia zarządu regionu związkowcy podjęli stanowisko z okazji
39. rocznicy Lubelskiego Lipca
1980. Podkreślili w nim historyczne znaczenie wolnościowego zrywu na Lubelszczyźnie, a jednoGłos związkowca 28-29/2019

cześnie odnieśli się
do trudnej sytuacji
regionu w chwili
obecnej.
Odznaczono także
zasłużonych
działaczy
NSZZ
Solidarność.
Obchody zwieńczyła wspólna zabawa podczas rodzinnego festynu.
Organizatorzy zadbali o strawę
dla ciała i dla ducha. Zapewnili
też przestrzeń do zabawy dla najmłodszych.
Mówi się, że nawet ponad 100
tys. osób wzięło udział w fali
strajków, która przetoczyła się
przez Lubelszczyznę w lipcu
1980 r. Za początek tych wydarzeń uznaje się 8 lipca i przerwanie pracy przez zatrudnionych

w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik. Przyczyną
był wzrost cen żywności w zakładowym bufecie. Pracownicy wystosowali do dyrekcji postulaty
płacowe i socjalne. Następnego
dnia pracę wstrzymało kilka tysięcy osób, a kilka dni później
strajkowało 150 zakładów w całym regionie.
Agnieszka Kosierb
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Co mówili o Lubelskim
Lipcu 1980?
Podczas uroczystego posiedzenia Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność, w urzędzie miasta Świdnik,
miały miejsce wystąpienia okolicznościowe. Poniżej zamieszczamy fragmenty wypowiedzi dotyczące strajków na Lubelszczyźnie.

jego tysiącletniej państwowości,
tradycji, kultury, języka, obyczaju i wiary. Był aktem niezgody
na przedmiotowe traktowanie
przez bolszewicki związek radziecki.
Lubelski Lipiec 1980 przypominał całemu światu, że choć
Przewodniczący Regionu Środkowo cenimy spokojne życie w grani-Wschodniego NSZZ Solidarność Ma- cach naszego kraju, w naszych
rian Król:
rodzinach, to jesteśmy narodem
Lubelski Lipiec był wielką ma- dumnym i mężnym. Z szacunnifestacją polskości, umiłowa- kiem i najwyższym uznaniem
niem wolności i niezależności. odwoływaliśmy się i czerpaliWyrażał potrzebę szacunku dla śmy z tradycji walki niepodlepracowników i całego narodu, głego państwa podziemnego.

Wojewoda Lubelski Przemysław
Czarnek:

Jesteśmy narodem zwycięzców, o czym rzadko mówimy.
Mało kiedy sobie uświadamiamy,
że gdybyśmy nie byli narodem
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zwycięzców, to by nas tu po
prostu nie było, ponieważ między Niemcami a Rosją nie ma
miejsca dla narodów przegranych. Lubelski Lipiec 1980 roku
to potwierdzenie męstwa i dumy
z faktu, że jesteśmy Polakami.
To zarazem świadectwo odwagi, która cechowała naszych
przodków i mam nadzieję cechuje nas dzisiaj. Dziękuję
wszystkim obecnym bohaterom
Lipca 1980. My jesteśmy beneficjentami waszej odwagi.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność
Tadeusz Majchrowicz:

Jesteśmy winni pamięć
i
wdzięczność
wszystkim
uczestnikom Lubelskiego Lipca 1980. Za odwagę, bez której nie byłoby późniejszych
wydarzeń, które doprowadziły
do wolnej Polski.

Burmistrz
Jakson:

Świdnika

Waldemar

Świdnik jest znaczącym elementem całości zwanej Lubelskim Lipcem. Przez pryzmat
Świdnika patrzę na inne miasta
i zakłady, które przyłączały się
do strajku w sposób empatyczny. Dla mnie wydarzenia Lubelskiego Lipca 1980 to są konkretne fakty i konkretni ludzie,
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to początek sekwencji wydarzeń. Pamiętam reakcje ludzi na
czołgi, które szły na zakład,
przypominam sobie kolegów
działających w podziemnej Solidarności, świdnickie spacery,
radio Solidarność, kolportaż,
działalność charytatywną i wakacje z Bogiem.
Mamy prawo być dumni
z tamtego okresu. Należy o tej
pięknej historii pamiętać.

Prof. Mieczysław Ryba:

Z dumą chciałem powiedzieć,
że przełom nastąpił w Świdniku,

Dziękuję Zarządowi Regionu, który kultywuje pamięć
o naszych bohaterach. Jeśli
nie będziemy o nich pamiętać,

to nic nie będziemy warci dla
naszych przyszłych pokoleń.
Jestem dumny, że należę do
związku Solidarność. Gdy jestem w innych regionach i za
granicą przywołuję następujące
słowa: Jestem z kraju, gdzie
sprawiedliwość,
demokracja,
szacunek do drugiej osoby to
wartości wielkie i święte. Z tego
kraju pochodzi Jan Paweł II,
który wytyczył nam drogę do
wolności. Nie straćmy tej wolności.

Lublinie,
na
Lubelszczyźnie.
Strajki Lubelskiego Lipca 1980
wyróżniały się skutecznością,
przykład dany całemu krajowi był
znaczący. To były protesty w nowej formule, bez wychodzenia
poza teren zakładu, bez prowokacji. Był to ruch robotniczy,
spontaniczny i oddolny. Na Lu-

belszczyźnie pojawił się element solidarności, który kruszył
mur komunistyczny. Warto, aby
jeszcze mocniej takie uroczystości wybrzmiewały w perspektywie krajowej, ponieważ jeszcze nie wszyscy wiedzą, gdzie
rzeczywiście wszystko się zaczęło.

Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski:

Oprac. Tomasz Kupczyk

W 39. rocznicę Lubelskiego Lipca 1980 r. podczas obchodów w Świdniku Tadeusz
Majchrowicz odczytał uczestnikom uroczystości list Piotra Dudy, przewodniczącego
Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.
Drogi Kolego Przewodniczący!
Szanowni uczestnicy uroczystości 39. rocznicy Lubelskiego Lipca!
Na polskiej drodze do wolności, której zwieńczeniem był Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność, było wiele stacji. Najczęściej stacji drogi krzyżowej, okupionej cierpieniem i ofiarami tysięcy ludzi.
To nasi bohaterowie! Jesteśmy im winni pamięć i wdzięczność. NSZZ Solidarność - depozytariusz
i kontynuator tej drogi – pamięta! Od blisko 40. lat w całym kraju organizuje dziesiątki rocznicowych uroczystości podkreślając, że nie dokonały tego jednostki i nie stało się to z dnia na dzień.
Dzisiaj spotykamy się w Świdniku. Mieście ludzi odważnych, którzy w lipcu 1980 roku dali sygnał. Uruchomili lawinę, która zatrzymała się w Szczecinie, Gdańsku, Jastrzębiu Zdroju i Katowicach. I tak jak bez Żołnierzy Wyklętych, Poznania ‘56, marca ‘68, Grudnia ‘70 i Radomia, Płocka i Ursusa ‘76 – nie byłoby
„Lubelskiego Lipca 1980”, tak bez „Lubelskiego Lipca” nie byłoby Solidarności. Cześć Wam i Chwała!
W tej drodze musimy wspomnieć o jeszcze jednej stacji. Obchodzimy w tym roku 40. rocznicę pierwszej
pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny, który „Obudził w nas Solidarność! Nasz Święty Papież Polak, zsyłając dar Ducha Świętego, napełnił nas mądrością, której owocem była roztropna walka bez przemocy.
Robotnicy Lublina jako pierwsi dali przykład tej mądrości.
Głos związkowca 28-29/2019
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W imieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność składam Bohaterom
„Lubelskiego Lipca 1980 roku” szczere wyrazy wdzięczności i proszę – bądźcie dalej Solidarnością.
Z takim trudem odzyskanej wolności nie dostaliśmy raz na zawsze. Musimy o nią nieprzerwanie walczyć.
Nie tylko, aby jej nie stracić, ale przede wszystkim, aby z niej dobrze korzystać.
Szczęść Boże Bohaterom!
Szczęść Boże Solidarności!
Piotr Duda
Przewodniczący KK NSZZ Solidarność

Poczty sztandarowe obecne
na Mszy św. w Świdniku
Region Środkowo-Wschodni NSZZ Solidarność
OM NSZZ Solidarność WSK-PZL Świdnik
NSZZ Solidarność Rada Oddziału Biłgoraj

NSZZ Solidarność Rada Oddziału Kraśnik
NSZZ Solidarność Rada Oddziału Lubartów
NSZZ Solidarność Rada Oddziału Puławy
NSZZ Solidarność Rada Oddziału
Tomaszów Lubelski
NSZZ Solidarność Rada Oddziału Zamość
OM NSZZ Solidarność LW Bogdanka
OZ NSZZ Solidarność Polfa Lublin S.A.
OP NSZZ Solidarność w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie, Zakład w Lublinie
OZ NSZZ Solidarność Emerytów i Rencistów PKP Oddział Regionalny Lublin
NSZZ Solidarność PKP Cargo S.A. w Lublinie
Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność
NSZZ Solidarność Linia Hutnicza Szerokotorowa w Zamościu
OM NSZZ Solidarność przy Grupie Azoty Puławy S.A.

NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych Komarów Osada
NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych Fajsławice
NSZZ Solidarność Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
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Pamiętajmy o zasługach
Jana Pawła II
- Nie możemy zapominać o 40.
rocznicy I Pielgrzymki Jana Pawła
II - największego z rodu Polaków
– do naszej Ojczyzny. Spowodowała ona, że Ojciec Niebieski wysłuchał wołania do Ducha św.:
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi
oblicze ziemi. Tej ziemi!”.
Duch św. zstąpił, zaczęła się
odnowa.
Największe
zasługi
w dziedzinie wyzwolenia naszego
narodu i Ojczyzny miał św. Jan
Paweł II. On jest w Domu Ojca

i wstawia się za
nami teraz - powiedział ks. Zbigniew Kuzia Regionalny Duszpasterz
Ludzi
Pracy, podczas
Mszy św. sprawowanej 7 lipca, w kościele
pw. NMP Matki
Kościoła
w
Świdniku.

Składanie kwiatów
W ramach obchodów 39. rocznicy Lubelskiego Lipca 1980 delegacje złożyły kwiaty przy Krzyżu
Wdzięczności, w Lublinie.
Po wystąpieniach okolicznościowych nastąpił przejazd przed
bramę byłej Fabryki Samochodów
Ciężarowych, gdzie złożono kwiaty przy tablicy pamiątkowej. Wydarzenie miało miejsce 11 lipca
br.
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Lubelski Lipiec we wspomnieniach
Józefa Godlewskiego
O wydarzeniach Lubelskiego
Lipca 1980 i czasach walki z komuną mówił Józef Godlewski,
współpracownik Komitetu Samoobrony Społecznej KOR w latach
70., działacz Solidarności od początku jej powstania, kolporter
nielegalnych wydawnictw i działacz podziemia. Pomagał osobom
represjonowanym w okresie stanu
wojennego.
Po prelekcji mogliśmy również
wysłuchać koncertu pieśni patriotycznych
w
wykonaniu
Jacka Kadisa.
Spotkanie odbyło się 9 lipca
w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego. Organizatorem było Stowarzyszenie KoLiber.
Całość relacji można zobaczyć
on-line na stronie internetowej
naszego Regionu, w zakładce
aktualności.
TK

UWAGA
W ramach przygotowań do 40. rocznicy wydarzeń lipcowych,
do siedziby Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”
do Działu Archiwum,
zapraszamy wszystkich, którzy posiadają pamiątki sprzed 40 lat.
Czekamy na zdjęcia, zapiski, ulotki i wszelkie materiały z Lubelskiego

Lipca 1980, które pomogą nam odtworzyć
szczególną atmosferę tamtych dni
i odpowiednio uhonorować uczestników strajków na Lubelszczyźnie.
Głos związkowca 28-29/2019

str. 9

Uroczystości w Lokomotywowni
W niedzielę 14 lipca br. odbyły
się branżowe obchody 39. rocznicy Lubelskiego Lipca 1980.
Wśród uczestników uroczystości
byli przedstawiciele najwyższych
władz państwowych, samorządowych i parlamentarzyści. Tego
dnia świętowali związkowcy, lublinianie, a przede wszystkim środowisko kolejarzy – gospodarzy obchodów.
Na terenie byłej Lokomotywowni została odprawiona uroczysta
Msza św. Po wygłoszeniu okolicznościowych przemówień delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem
Doli Kolejarskiej.
Uroczystość uświetnił koncert
Wojtka Cugowskiego z zespołem
oraz wieczór taneczny przy
muzyce.
Podczas obchodów przeprowadzono również akcję poboru
krwi przy Dworcu Głównym PKP.
16 lipca 1980 r. do strajków na
Lubelszczyźnie dołączyła kolej.
Odbiło się to szerokim echem,
bowiem ruch pociągów przez Lublin został wstrzymany, a pociągi
pasażerskie kończyły kursy pod
miastem, skąd dowożono pasażerów komunikacją zastępczą.
TK
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W Świdniku pokonano
barierę strachu
- Choć formalnie nie istniał komitet strajkowy, to załoga działała
pod wpływem Ducha św. i wszyscy postępowali jednakowo, czyli powstrzymali się od pracy – mówi przewodniczący Lubelskiej Solidarności Marian Król, uczestnik strajków w WSK Świdnik z lipca 1980 r.
w rozmowie z Tomaszem Kupczykiem.
W tym roku świętujemy 39.
rocznicę wydarzeń Lubelskiego
Lipca 1980. Jak Pan wspomina
tamte wydarzenia?
Żyliśmy w systemie, który był
nieludzki i blokował jakikolwiek
rozwój człowieka. Trzeba było
podjąć działania niebezpieczne,
ponieważ nikt nie przewidywał,
jaka będzie odpowiedź władzy
totalitarnej. Nie było gwarancji, że
siły reżimowe nie wkroczą na teren zakładu pracy. Jak zwykle
młodzież doprowadza do rewolucji, ja też wtedy byłem młody
i podjęliśmy decyzję, aby zatrzymać produkcję. Barierę strachu
pokonano i wszyscy myśleli, jak
długo nie pracować, aby coś się
zmieniło na lepsze. To była pozytywna decyzja. Gdyby trzeba było
to i dziś bym ją powtórzył. To było
w moim życiu jedno z najważniejszych wydarzeń.
Kolejne miesiące Solidarności
były już inne. W sierpniu 1980 r.
przypuszczaliśmy, że władza
w jakiś sposób próbuje rozwiązać
problem przez dialog, a nie jak
poprzednio, za pomocą pałowania
i strzelania. Śp. Anna Walentynowicz pisała w swojej książce, że
w lipcu niemożliwy był jednoczesny strajk na Wybrzeżu, ze względu na panujący tam jeszcze
strach.
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Czy rzeczywiście w WSK
Świdnik poszło tylko o kotleta,
który drastycznie zdrożał?
To był jeden z pretekstów. Już
tydzień wcześniej była propozycja zatrzymania zakładu. Warto
przypomnieć, że w czerwcu 1980
r. spontanicznie załoga powstrzymała się od pracy w filii WSK
w Tomaszowie Lubelskim. Napięta sytuacja była w całym kraju.
Jednak takie strajki były krótkie.
Natomiast w Świdniku ówczesny
dyrektor zakładu zaproponował
aby nie używać słowa strajk,
w obawie przed interwencją. Mówiło się o przestoju w pracy.
Dlaczego strajki w Świdniku
należy uznać za przełomowe?
Nie było ofiar wśród załogi.
Pierwszy raz strajk został wygrany - podpisano porozumienie
między rządem PRL a pracownikami. To był sygnał do podejmowania strajku w kolejnych zakładach pracy w Lublinie i województwie. Trzeba podkreślić, że
wtedy więcej ludzi i zakładów
strajkowało na Lubelszczyźnie
niż w sierpniu na Wybrzeżu. Mówi się, że u nas strajkowało jedynie 50 tys. osób, tak wynika raportu wysłanego przez I sekretarza KW PZPR do Warszawy.
Oczywiste jest, że prawdy on nie

podawał. Ja uważam, że ta liczba jest co najmniej o połowę zaniżona. Sama logika wskazuje,
że 150 zakładów, które podjęły
strajki, miały ogromną liczbę
pracowników.
Jaki był wkład papieża Polaka w rozwój wydarzeń?

Zawsze podkreślam, że wybór Karola Wojtyły na Stolicę
Piotrową był impulsem do działania. Polacy poczuli swoją wartość, mieli świadomość skąd pochodzą. Dzięki I pielgrzymce Jana Pawła II do Ojczyzny ludzie
mogli się policzyć. Okazało się,
że jest bardzo dużo osób, które
podzielają te same poglądy
i wartości. Pobytowi papieża
w Polsce towarzyszyły miliony
Polaków. Wszyscy przekonali
się, że można rozmawiać z sąsiadami i kolegami. Wcześniej
było zastraszenie, ponieważ
każda wypowiedź mogła być doniesiona do władzy, a to wiązało
się z represjami. Była więź i poczucie wspólnoty chrześcijańskiej. To był fundament i oparcie
dla całego strajku. W trudnych
sytuacjach, np. tak jak podczas
świdnickiego protestu, kiedy na
różne sposoby usiłowano spacyfikować strajk, załogę podnosiło
na duchu śpiewanie kościelnych
pieśni.
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Okazało się, że do strajku przystąpiły osoby, które miały legitymacje PZPR, a wtedy było ich
w WSK ponad 30 proc.

Świdnika nie chciał przyjechać,
niechętnie też pojawiał się na Lubelszczyźnie. Usiłował sobie
przypisać zwycięstwo.

Strajkujący, w odróżnieniu
od poprzednich wystąpień robotniczych po raz pierwszy nie
wyszli na ulice. Jaki miało to
wpływ na przebieg strajku?

Jaki wkład mają kolejarze
w wydarzenia Lubelskiego Lipca 1980?

Dzięki temu nie doszło do interwencji. Jednak na terenie zakładu próbowano również spacyfikować w sposób pokojowy bunt.
Były blokowane wyjścia z hal, telefony wyłączono. Władzy zależało na tym, aby nie było komunikacji
i łączności. Wyjątkowe było to, że
choć formalnie nie istniał komitet
strajkowy, to załoga działała pod
wpływem Ducha św. i wszyscy
postępowali jednakowo czyli powstrzymali się od pracy.
Dlaczego w Pana ocenie władze nie pacyfikowały strajku?
I sekretarz KC PZPR Edward
Gierek przez pewien czas był na
Zachodzie i wiedział, że tam sprawy społeczne załatwia się inaczej.
Ponadto naczelnicy Służb Bezpieczeństwa nie byli ludźmi z tytułami po trzymiesięcznym kursie, ale
mieli lepsze wykształcenie. Oni
też szukali rozwiązań stosowanych w świecie cywilizowanym
czyli rozpoczynali od dialogu, co
nie oznacza, że zamierzali zrezygnować ze sprawowania władzy.
Na Lubelszczyźnie strajki wygasły
niejako same, poprzez wysłanie
ludzi na kilkudniowe urlopy.
„Stąd
ruszyła
lawina”,
w Świdniku podpisano pierwsze porozumienie między rządem PRL a robotnikami. Dlaczego w ogólnopolskim przekazie mało się mówi o tych wydarzeniach?
Nie mówi się o tym, ponieważ
prym Gdańska byłby przyćmiony,
dlatego Lech Wałęsa nigdy do
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Dla przeciętnego lublinianina
najważniejszy był strajk MPK.
Wtedy wszyscy zauważyli, że
muszą sprawy załatwiać przemieszczając się na piechotę,
a samochodów było bardzo mało.
Strajk kolejarzy miał inne znaczenie. Zanim PKP strajkowało, kolejarze zamieszczali napisy na
wagonach, że Lublin strajkuje.
Wydarzenia na kolei nie różniły
się od pozostałych strajków. Tak
samo, jak pierwszy etap strajku
na Wybrzeżu, nie różnił się od
wydarzeń Lubelskiego Lipca
1980. Były też postulaty socjalne
z żądaniami o charakterze politycznym.
Niektórzy twierdzą, że zaczęło się wszystko w WSK w
Tomaszowie Lubelskim 26
czerwca 1980 r. Proszę się
ustosunkować do tej tezy.
Poznański Czerwiec ‘56, Grudzień ‘70, czy Czerwiec ’76 to
były etapy doprowadzające do powstania
Solidarności
w 1980 r. Społeczeństwo dojrzewało, a finał działań
spowodował, że w
sierpniu była atmosfera do utworzenia
blisko 10 milionowej
Solidarności.

To było doniosłe wydarzenie.
Dokonała się bezkrwawa rewolucja. System totalitarny został zastąpiony demokracją i żyjemy
dziś w wolnej i niepodległej Ojczyźnie. To, jak zagospodarowujemy te dobra, to jest odrębny
temat.
Jaka powinna być ranga
wydarzeń Lubelskiego Lipca
1980?
Uważam, że ranga powinna
być na równi z wydarzeniami,
które legły u podstaw powstania
NSZZ Solidarność, np. Radomski Czerwiec 1976, strajki na
Śląsku i Wybrzeżu.
W zeszłym roku jedna ze
szkół podstawowych otrzymała imię Lubelskiego Lipca
1980. Czy będą kolejne inicjatywy, których celem będzie
upamiętnienie tych historycznych wydarzeń?
Naszym marzeniem jest, aby
lotnisko w Lublinie miało imię
Lubelskiego Lipca 1980. Zobaczymy - życie jest pełne niespodzianek.
Dziękuję za rozmowę.

Jako mieszkaniec Świdnika czuje Pan dumę, że
właśnie tam miały
miejsce tak ważne
wydarzenia?
str. 13

Prezes IPN w Świdniku
17 lipca br. w Lublinie upamiętniono 76. rocznicę zbrodni wołyńskiej. W obchodach uczestniczył
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek, który
podczas wizyty w Świdniku złożył
wiązankę przy pomniku Świdnickiego Lipca i odwiedził biuro KM
NSZZ Solidarność WSK PZLŚwidnik S.A.

Ks. Popiełuszko
o pracy
Wysiłek, praca wymagają wewnętrznego ładu, zdrowych zasad
moralnych, a nawet bodźców
i motywów religijnych. Ekonomia
gospodarcza wymaga pomocy sił
moralnych. Pracodawca musi kierować się sprawiedliwością. Człowiek nie może być pozbawiony
pracy czy wyższego stanowiska
dlatego tylko, że myśli inaczej, że
jest dla kogoś wyrzutem sumienia,
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że ma inny od narzuconego pion
polityczno-moralny, dlatego że
aktywnie działał w Solidarności.
To wszystko nie pomaga wychodzić z kryzysu gospodarczego,
ale śmiem twierdzić, że go jeszcze
pogłębia.
Źródło: kazanie 86,
fot. Popieluszko.ipn.gov.pl)

19 lipca, w kościele pw. św.
Piotra Apostoła w Lublinie
o godz. 18.00 będzie sprawowana Msza św. za naszą Ojczyznę
za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
Zapraszamy!
str. 14

Polska Droga do wolności
W związku z przypadającą w tym roku 30. rocznicą wyborów czerwcowych zamieszczamy opracowanie
pana Michała Stępniaka dotyczące działaczy lubelskiej rolniczej Solidarności, którzy wpisali się w historię
walki o wolną Polskę.

Odszedł do Pana
Maciej Stanisław Jankowski

Z głębokim żalem przyjęliśmy
wiadomość, że w wieku 72 lat
zmarł Maciej Stanisław Jankowski. Urodził się 13 lipca 1946 r.
a zmarł 10 lipca br.

Pracując na Uniwersytecie
Warszawskim w roku 1980 wstąpił do „Solidarności”. Był internowany od 13 grudnia 1981 r. do 27
marca 1982 r. W roku 1990 został wybrany na wiceprzewodniczącego Regionu Mazowsze
NSZZ „Solidarność”. W latach
1991-1998 pełnił funkcję przewodniczącego Regionu. W latach
1997-2001 został wybrany na
posła III kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. W roku 2002

zrezygnował z polityki i powrócił
do pracy na UW. Otrzymał jedno
z najważniejszych odznaczeń
państwowych - Krzyż Oficerski
Orderu Odrodzenia Polski.
W uroczystościach pogrzebowych (16 lipca) z ramienia Regionu Środkowo-Wschodniego
NSZZ „Solidarność” uczestniczył
Przewodniczący Marian Król
wraz z pocztem sztandarowym.
DJ
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