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35. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Orła wrona nie pokona….
Setki świdniczan, i nie tylko, obserwowało 13 grudnia
br. rekonstrukcję rozbicia strajku w WSK PZL Świdnik.
Inscenizacja, przygotowana przez świdnicki Miejski
Ośrodek Kultury, NSZZ „Solidarność” Region Środkowo

-Wschodni,

Organizację

Międzyzakładową

NSZZ

„Solidarność” WSK PZL Świdnik, przy wsparciu Burmistrza Świdnika, pokazała w jak bezpardonowy sposób
ówczesna władza rozprawiała się z obywatelami.
W rekonstrukcji mogliśmy
zobaczyć część strajku pracowników,
rozbicie
bramy
głównej i pacyfikację strajkujących. Szczególny wydźwięk
miała scena, w której młoda
kobieta podeszła do ZOMOwców
z
wiązanką
białoczerwonych goździków, a oni
zaczęli ją bić.
Wcześniej w MOK w Świdniku dyrektor lubelskiego oddziału IPN otworzył wystawę „586
dni stanu wojennego”, pokazującą wydarzenia sprzed 35 lat,
także z Lubelszczyzny. Można
tam było również obejrzeć odtworzony przez lubelską policję
komisariat MO z lat osiemdziesiątych. Spotkanie w MOK zakończył koncert zespołu Forteca.
Podsumowaniem uroczystości upamiętniających ofiary stanu wojennego była Msza św.
w ich intencji w kościele NMP
Matki Kościoła w Świdniku.
Uczestnicy udali się tam
w marszu pamięci, z pochodniami, któremu towarzyszyła
orkiestra
górnicza
z
LW
„Bogdanka”.
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Wracający z modlitwy mogli
na jednym z bloków zobaczyć
iluminację przedstawiającą płonącą świecę i napis – ofiarom
stanu wojennego.
Natomiast w Lublinie odbyła
się gra miejska dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych o tematyce stanu wojennego. Wzięło w niej udział około 60
osób.
Stan wojenny w Polsce został wprowadzony 13 grudnia
1981 r. Aresztowania i represje
rozpoczęły się kilka minut po

północy i szybko objęły cały
region. Fala protestów przetoczyła się przez największe zakłady pracy. Związkowcy liczyli
na opamiętanie się ówczesnych władz komunistycznych.
Ogłoszenie stanu wojennego przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego to natychmiastowa
całkowita blokada komunikacyjna i pierwsze internowania.
W domach, zakładach pracy,
pod osłoną nocy.
Tylko do końca 1981 r. na
terenie obecnego województwa
lubelskiego służby bezpieczeństwa zatrzymały 500 osób. Już
kilka godzin po ogłoszeniu stanu wojennego stanęły pierwsze
zakłady pracy: kraśnicka Fabryka Łożysk Tocznych, Lubelski Zakład Naprawy Samochodów i świdnickie zakłady lotnicze. Właśnie te wydarzenia
przypomniała
rekonstrukcja
historyczna.
Agnieszka Kosierb
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35. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce - Świdnik
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35. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

W hołdzie
internowanym
Jest już tradycją, że w ramach obchodów kolejnych rocznic wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w programie po-

jawia się Koncert Pieśni
Niepokornej. W tym roku
już po raz siódmy Regionalna Sekcja Oświaty
i
Wychowania
NSZZ Solidarność
zaprosiła do wysłuchania pieśni i piosenek, w hołdzie Ofiarom
stanu wojennego, a wykonanych przez utalentowanych młodych ludzi
z naszego regionu.
Zebrani w kościele
Powizytkowskim w Lublinie uczestniczyli w wyjątkowej duchowej uczcie. Z przyjemnością słuchało się uzdolnionej
młodzieży, przypominają-

cej znane słuchaczom piosenki
czy prezentującej całkiem nowe
utwory.
Po koncercie odprawiona
została uroczysta Msza św.
w intencji Ojczyzny i ofiar stanu
wojennego. Uroczystości zakończył przemarsz na ul Królewską, gdzie na budynku Zarządu Regionu odsłonięto tablicę poświęconą Represjonowanym w Stanie Wojennym.
A.K. Foto: Monika Smolak

Pamięci Józefa Gizy…
W niedzielę, 18 grudnia br.,
w Tarnogrodzie odbyły się uroczystości upamiętniające tragiczną śmierć górnika z Tarnogrodu. Józef Krzysztof Giza zginął w grudniu 1981 roku z rąk
milicjantów z plutonu specjalnego ZOMO podczas pacyfikacji
kopalni Wujek.
Centralnym punktem uroczystości była Msza św. w kościele
Przemienienia Pańskiego. Następnie zebrani udali się na
cmentarz parafialny, gdzie jest
pochowany Józef Giza. Tam
złożono kwiaty i zapalono znicze na grobie zamordowanego
górnika.
Zakończeniem uroczystości
rocznicowych była akademia
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w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego
Witosa w Różańcu oraz wystąpienia zaproszonych gości.
Wzięli w niej udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz związkowcy

z NSZZ „Solidarność” Regionu
Środkowo-Wschodniego, z Marianem Królem na czele. Obecni byli także górnicy z „Wujka” –
koledzy zamordowanego Józefa Gizy.
Agnieszka Kosierb
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ZAMOŚĆ

Foto: Jan Cios
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Lubartów

Radzyń Podlaski

Materiały
fotograficzne
nadesłane
z Oddziałów NSZZ „Solidarność”
Głos związkowca 38-39/2016

str. 6

Stanowisko nr 6/XXIX/2016
Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego
NSZZ „Solidarność” w Lublinie
w sprawie aktualnej sytuacji w kraju

Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” w Lublinie wyraża stanowczy
sprzeciw wobec wykorzystywania rocznicy oraz ofiar stanu wojennego do walki politycznej.
13 i 16 grudnia to szczególne daty w historii, które należy przeżywać w spokoju, zadumie
i refleksji. To dzień pamięci tych, którzy przeciwstawiając się komunistycznemu totalitaryzmowi, oddali zdrowie i życie.
Dziś jesteśmy świadkami porównywania obecnej sytuacji w kraju do grudnia 1981 r. Dla
partykularnych

interesów partyjnych

antagonizuje

się

społeczeństwo,

głosząc

hasła

o zagrożeniu demokracji i wolności. Rzeczową dyskusję na argumenty zastępuje się blokowaniem mównicy sejmowej, uniemożliwiając w ten sposób pracę parlamentu.
Pod hasłami obrony mediów, wolności zgromadzeń czy praworządności próbuje się podważyć wyniki demokratycznych wyborów.
Każdy ma prawo do manifestowania swoich poglądów, demonstracji i protestów. Musi się
to jednak odbywać w sposób odpowiedzialny.
Karta wyborcza to siła społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego namawiamy, wszystkich którzy o tym zapomnieli, którym nie podobają się działania obecnych władz, do wykorzystania
tego co daje nam – wywalczona również ofiarami stanu wojennego – demokracja. Ciężka praca u podstaw i przekonanie wyborców do swoich racji będzie miało przełożenie na wyniki kolejnych wyborów.
Dziś jesteśmy świadkami ostrego sporu politycznego, w którym zamiast odpowiedzialności
za Polskę i Polaków, widać wyłącznie wąski partykularny interes tych, którzy nie potrafią pogodzić się z werdyktem wyborców.
Wzywamy wszystkich do dialogu, w którym szanowane są przekonania innych. Budujmy,
a nie niszczmy. Mamy jedną Ojczyznę i jeden Naród, i dla ich dobra i rozwoju jesteśmy zobowiązani pracować.
W imieniu Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego
NSZZ „Solidarność”
Marian Król
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