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Uczestnicy protestów, związ-

kowcy z „Solidarności”, przedsta-

wiciele władz państwowych i sa-

morządowych oraz parlamenta-

rzyści złożyli kwiaty pod Pomni-

kiem Wdzięczności przy Drodze 

Męczenników Majdanka. Znajdu-

je się on w miejscu nieistnieją-

cych już zakładów naprawy sa-

mochodów, jednego z ognisk 

protestu.  

Szef Urzędu ds. Kombatantów 

i Osób Represjonowanych Jan 

Kasprzyk, uczestniczący w uro-

czystości, podkreślił, 

że robotnicy, którzy 

strajkowali na Lu-

belszczyźnie w 1980 

roku, byli kontynuato-

rami polskich tradycji 

wolnościowych.  

–  To byli następcy żołnierzy 

wyklętych, bo ta sama idea nie-

podległościowa powodowała ich 

zrywem, kiedy stanęli przeciw-

ko imperium zła. Wiedzieli, 

czym była sprawiedliwość  

i godność – powiedział. 

36. rocznica 

„Lubelskiego Lipca 

1980” 

Lubelska „Solidarność” rozpo-

częła w ten sposób obchody 36. 

Rocznicy „Lubelskiego Lipca 

1980”. Centralne uroczystości 

zaplanowane są na 17 lipca br. 

Rozpoczną się Mszą św. w lubel-

skiej Lokomotywowni.            A.K. 
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Centralnym punktem obcho-

dów była uroczysta Msza św.  

w intencji Ojczyzny, odprawiona 

10 lipca br. w koście Najświęt-

szej Maryi Panny Matki Kościo-

ła w Świdniku. W modlitwie 

wzięli udział między innymi 

przewodniczący Komisji Krajo-

wej NSZZ „Solidarność” Piotr 

Duda, Wojewoda Lubelski Prze-

mysław Czarnek, poseł Artur 

Soboń, burmistrz Świdnika Wal-

demar Jakson oraz licznie zgro-

madzeni związkowcy.  

36. rocznica świdnickiego 

lipca była okazją do podzięko-

wania i wyróżnienia zasłużo-

nych działaczy z lat osiemdzie-

siątych. Odznaczeni zostali 

krzyżami jerozolimskimi – takimi 

samymi, jakie otrzymali związ-

kowcy z podziemnej 

„Solidarności” podczas ślubo-

wania na Poczekajce w Lubli-

nie. Jako podziękowanie za nie-

złomną postawę i pracę dla 

NSZZ „Solidarność” odznacze-

nie otrzymał także Piotr Duda, 

przewodniczący KK. 

Kolejna rocznica strajków  

w Świdniku była okazją do po-

dziękowania robotnikom, którzy 

przełamali wówczas barierę stra-

chu i upomnieli się o swoje pra-

wa. Jak podkreślał przewodni-

czący Duda, to właśnie Świdnik, 

a potem Lublin i Lubelszczyzna, 

pokazały nową drogę walki z ko-

munistyczną władzą. Robotnicy 

w lipcu 1980 roku nie wyszli na 

ulicę, pozostali w swoich zakła-

dach pracy i to była nowa jakość, 

która uchroniła ich przed brutalną 

reakcją ówczesnej władzy. Mało 

tego, to w Świdniku komuniści 

podpisali pierwsze porozumienia 

ze strajkującymi robotnikami. 

Piotr Duda podkreślał – Wolność 

przyszła ze Świdnika. I dziś już 

nikt nie kwestionuje tego, że to 

Świdnik i Lubelszczyzna otworzy-

li wrota do wolności i dzięki tym 

ludziom mamy dziś wolną Pol-

skę. 

Również wojewoda lubelski 

Przemysław Czarnek i poseł Artur 

Soboń dziękowali uczestnikom 

strajków za sygnał do walki o wol-

ną Polskę. – Bo przecież to „Stąd 

ruszyła lawina” – jak mówił Krzysz-

tof Choina, zastępca przewodni-

czącego Regionu Środkowo-

Wschodniego NSZZ „Solidarność”, 

oddając hołd bohaterom lipca i 

podkreślając ich niezwykłą odwa-

gę. – Przecież nikt wtedy nie wie-

dział, że nie będzie rozlewu krwi, 

my się rzeczywiście baliśmy, ma-

jąc w pamięci choćby Radom  

z czerwca 1976 r. – podkreślał 

Krzysztof Choina. 

Uroczystości zakończył kon-

cert pieśni Jacka Kaczmarskiego 

w wykonaniu Grzegorza Pacz-

kowskiego. Obchodom towarzy-

szył również turniej piłkarski  

o Puchar Lubelskiego Lipca,  

a także akcja oddawania krwi, 

którą od lat organizuje Klub Ho-

norowych Dawców Krwi im. bł. 

ks. Jerzego Popiełuszki przy 

WSK PZL Świdnik. 

Agnieszka Kosierb 

„Tu zaczęła się wolność” 

36. rocznica Świdnickiego Lipca 

Uczestnicy strajków z lipca 1980 roku w Świdniku wraz ze 

związkowcami z NSZZ „Solidarność”, władzami państwowy-

mi i samorządowymi uczcili 36. rocznicę strajków w świdnic-

kiej WSK PZL Świdnik. Uroczystości rozpoczęły się w pią-

tek, 8 lipca br., złożeniem kwiatów pod pomnikiem na tere-

nie świdnickiego zakładu. 
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36. rocznica Świdnickiego Lipca 
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