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Zapaleniem zniczy przed 

Światłem Pamięci Ofiar Komuni-

zmu, 13 grudnia br., związkowcy 

i wojewoda lubelski oddali hołd 

wszystkim pokrzywdzonym przez 

komunistyczny reżim. Następnie 

delegacja ZR Środkowo -

W s c h o d n i e g o  N S Z Z 

„Solidarność", z przewodniczą-

cym Marianem Królem na czele, 

wzięła udział w uroczystościach 

w Tarnogrodzie. 

Była wspólna Msza 

św. w intencji Oj-

czyzny oraz za 

wszystkie ofiary 

stanu wojennego,  

a także okoliczno-

ściowy program 

artystyczny, przy-

gotowany przez 

młodzież z tarno-

grodzkiego gimna-

zjum. 

Zasłużeni działa-

cze z Oddziału Bił-

g o r a j  N S Z Z 

„Solidarność" ode-

brali podziękowa-

34. rocznica wprowadzenia stanu wojennego 

„Na przekór kłamstwu, na przekór złu...” 

Oddanie hołdu ofiarom stanu 

wojennego rozpoczęło drugi 

dzień uroczystości upamiętniają-

cych wydarzenia z 13 grudnia 

nia z rąk przewodniczącego. Tra-

dycyjnie, uczestnicy uroczystości, 

odwiedzili cmentarz i złożyli kwia-

ty na grobie Józefa Gizy, górnika 

zamordowanego podczas pacyfi-

kacji kopalni „Wujek". 

Orła wrona  

nie pokona… 

1981 r. Przed-

stawiciele parla-

mentarzystów, 

władz samorzą-

dowych i wojewódzkich, związkowcy 

oraz internowani w stanie wojennym za-

palili znicze przed Światłem Pamięci 

Ofiar Komunizmu. 

Lubelska młodzież wcieliła się w role 

ZOMO-wców i manifestujących człon-

ków NSZZ „Solidarność”. Tradycyjnie, 

na Placu Litewskim, odbyła się rekon-

strukcja rozbicia manifestacji, a następ-

nie zebrani ułożyli biało-czerwony krzyż  

z płonących zniczy. 

Gimnazjaliści i licealiści rywalizowali 

w grze miejskiej o tematyce stanu wo-

jennego. W tym roku najlepsza okazała 

się ekipa z Gimnazjum nr 26 w Lublinie. 
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34. rocznica wprowadzenia stanu wojennego 

Uroczystości zakończył Kon-

cert Pieśni Niepokornej – mło-

dzież w hołdzie internowanym  

w stanie wojennym oraz Msza 

św. w intencji Ojczyzny i tradycyj-

ne spotkanie przy pomniku bł. ks. 

Jerzego Popiełuszki. 

Podstawowa nr 

2  im. Jana Ko-

chanowskiego  

w Lublinie opie-

kun p. Małgo-

rzata  Matras- 

Kuśmirek, 

* Dominika 

Małyska, Gim-

nazjum nr 2   

w Lubartowie, 

opiekun p. Ja-

cek Grykałow-

ski 

* Chór MUSI-

KUS z  Gimna-

zjum nr 9  

w Lublinie pod 

k i e r u n k i e m  

p. Irminy Pie-

traszko, asystent 

Filip Uniłowski 

* Marcelina Błaziak, Gimnazjum 

nr 9 w Lublinie opiekun p. Irmina Pie-

traszko, 

* Weronika Orzechowska, XXIII 

LO W Lublinie, opiekun p. Marianna 

Iwanicka 

* Edyta Adamek, XXIII LO w Lu-

blinie, akompaniament na skrzyp-

cach Iwona Adamek, opiekun p. Ma-

rianna Iwanicka 

Agnieszka Kosierb 

Uczestnicy koncertu: 

* Weronika Janczak, Gimna-

zjum nr 1 w Niedrzwicy Dużej, 

opiekun p. Danuta Kołtyś 

* Julia Stopa, Szkoła Podsta-

wowa nr 24 im. Partyzantów Lu-

belszczyzny w Lublinie, opiekun 

p. Dorota Ostrowska, 

* Oliwia Wojewoda, Szkoła 

Podstawowa nr 24 im. Partyzan-

tów Lubelszczyzny w Lublinie, 

opiekun p. Dorota Ostrowska, 

* Martyna Jachacz, Szkoła 
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Marcin Paluch: Czy pod ko-

niec 1981 r. otrzymywał Pan 

informacje o mogącej nastąpić 

„siłowej” rozprawie władz PRL 

z NSZZ „Solidarność”? 

Józef Godlewski: Na trzy ty-

godnie przed wprowadzeniem 

stanu wojennego, poprzez telek-

sy, dochodziły do nas informacje 

o ruchach wojsk i wzywaniu re-

zerwistów do milicji, co w naszym 

przekonaniu świadczyło o ry-

chłym zaostrzeniu polityki władz 

państwowych w stosunku do 

Związku. Czasami były to infor-

macje fałszywe, przekazywane 

przez SB, w celu zmylenia działa-

czy „Solidarności”. Nie bardzo 

wierzyliśmy, że w 10-milionowy 

ruch związkowy uderzy armia  

i cały aparat ucisku. W pierw-

szych dniach grudnia dotarł do 

nas jednoznaczny komunikat  

o rychłym wprowadzeniu stanu 

wojennego. W godzinach popołu-

dniowych 12 grudnia, w komuni-

katach teleksowych coraz więcej 

było informacji o przemieszcza-

niu się wojsk i dużej aktywności 

sił milicyjnych. To było apogeum. 

Wszystko przemawiało za tym, 

że wkrótce coś się stanie. Zasko-

czyła nas skala prowadzonych 

działań. Ogromne zaangażowa-

nie sił wojskowych i milicyjnych 

spowodowało zatrzymanie i inter-

nowanie większości działaczy 

„Solidarności”. 

MP: Jak Związek przygoto-

wywał się na wypadek wprowa-

dzenia stanu wojennego? 

JG: Na kilka tygodni przed 

wprowadzeniem stanu wojenne-

go związkowcy rozpoczęli dyżu-

ry. Wszystkie wolne dni i noce 

były „obstawiane” przez członków 

Zarządu Regionu. Zarząd Regio-

nu był czynny przez 24 godziny. 

W związku z pełnieniem przeze 

mnie ważnej funkcji w ZR i du-

żym zaufaniem, jakim mnie da-

rzyło prezydium Związku, ja rów-

nież pełniłem dyżury. 13 grudnia 

o godz. 7 miałem rozpocząć swój 

dyżur. 

stały meble, telefony i sprzęt 

techniczny. W jednym z pokojów 

odnalazłem kartkę, sporządzoną 

przez Ryszarda Jankowskiego, 

wiceprzewodniczącego Zarządu 

Regionu, który w nocy z 12 na 13 

grudnia pełnił dyżur. Zapisano na 

niej m.in.: Włamują się. Wyważa-

ją drzwi. ZOMO wchodzi do bu-

dynku. Po 1989 r. tę notatkę 

przekazałem do archiwum lu-

belskiej „Solidarności”. Po do-

konaniu oględzin wszystkich 

pomieszczeń przemówiłem do 

zgromadzonych przed siedzi-

bą Związku, członków 

„Solidarności” i przedstawicieli 

komisji zakładowych. Przypo-

minałem, że zgodnie ze statu-

tem, w przypadku ataku na 

Związek i aresztowaniu władz 

Związku, mamy obowiązek 

przystąpić do strajku. Ten apel 

powtórzyłem kilkakrotnie. 

Około godz. 10 do siedziby Za-

rządu Regionu przybyło dwóch 

kleryków z aparatami fotograficz-

nym. Udzieliłem im zgody na zro-

bienie zdjęć zdewastowanych 

pomieszczeń. Jeden z kleryków 

przekazał mi później dwie rolki 

filmu, które po kilku miesiącach 

przekazałem zaufanym osobom, 

zajmującym się pracą fotogra-

ficzną w Związku. Ze strony władz 

kościelnych otrzymałem także 

ostrzeżenie o możliwości mojego 

rychłego aresztowania. Postanowi-

łem ukryć się, ale przed tym podją-

łem jeszcze decyzję o rozdaniu 

zebranym członkom „Solidarności” 

całej biblioteki Związku, co było 

formą jej zabezpieczania przed 

konfiskatą i nieuniknionym znisz-

czeniem przez SB. 

Dziękuję Panu za rozmowę. 

Wprowadzenie stanu wojennego 

Wywiad z Panem Józefem Godlewskim – Wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej w Zakładzie 

Energetycznym w Lublinie (1980 r.) oraz Kierownikiem Działu Interwencji i Działu Kadr Zarządu Re-

gionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” (1981 r.) – prowadził Marcin Paluch 

MP: Jak Pan wspomina 

dzień 13 grudnia 1981 roku? 

JG: O godz. 1 w nocy zasta-

łem poinformowany o aresztowa-

niach działaczy „Solidarności”. 

Nakazano mi szybkie ukrycie się. 

Zorientowałem się, że radio i te-

lewizja zostały całkowicie wyłą-

czone. W godzinach rannych 

znajomy taksówkarz podwiózł 

mnie do centrum Lublina. Pierw-

sze kroki skierowałem do Katedry 

Lubelskiej. Tam spotkałem 

dwóch działaczy Związku, którzy 

poinformowali mnie o nocnych 

aresztowaniach w Zarządzie Re-

gionu. Razem udaliśmy się do 

siedziby „Solidarności”. Kiedy 

weszliśmy do budynku nie mogli-

śmy uwierzyć własnym oczom. 

Pomieszczenia były całkowicie 

zdewastowane. Zniszczone zo-
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Krajowy Komitet Protestacyjno- 

Strajkowy podjął taką decyzję 

„wobec braku jakichkolwiek działań 

ze związkami zawodowymi działa-

jącymi w PKP CARGO S.A. oraz 

brakiem realizacji postulatów pła-

cowych będących 

przedmiotem sporu 

z b i o r o w e -

go”. Jednocześnie 

wszystkie zakłado-

we komitety prote-

stacyjno-strajkowe 

zostały zobowiąza-

ne do kontynuacji 

działań zmierzają-

cych do przeprowa-

dzenia beztermino-

wego strajku. 

Pierwotnie akcja protestacyjna 

miała rozpocząć się 9 listopada, 

jednak w odpowiedzi na apel po-

słów Prawa i Sprawiedliwości, 

związkowcy zadecydowali o za-

wieszeniu strajku do 9 grudnia. 

W sierpniu, po fiasku mediacji  

z pracodawcą we wszystkich za-

kładach PKP Cargo przeprowa-

dzono referendum strajkowe. 96 

proc. głosujących opowiedziało się 

za rozpoczęciem strajku. We 

wrześniu w spółce ogłoszono go-

towość strajkową. Związkowcy 

domagają się podwyżki o 250 zł 

netto. Swoje żądanie uzasadniają 

bardzo dużym obciążeniem pracą 

załogi spółki. Podkreślają, że  

w związku z realizowanym w spół-

ce programem dobrowolnych 

odejść pracownikom, którzy zostali 

w firmie, znacząco poszerzono 

zakres obowiązków służbowych. 

www.solidarnosc.org.pl 

fot. W. Obremski 

Strajk w PKP Cargo od 18 grudnia  

18 grudnia rozpocznie się strajk generalny pracowników PKP 

Cargo. Protest będzie miał charakter kroczący.  

Zarządu PKP CARGO S.A. zmie-

rzających do przywrócenia zerwa-

nego jednostronnie dialogu spo-

łecznego i zawarcia porozumienia 

Piotr Duda przypomniał na wstę-

pie o zawieszeniu prac w Trójstron-

nej Komisji przez związki zawodo-

we i licznych protestach ulicznych, 

które następnie miały miejsce. Za-

znaczył, że nikt wówczas nie mówił 

o łamaniu Konstytucji przez stronę 

rządową, choć  np. łamanie jej art. 

20 mówiącego o dialogu społecz-

nym było oczywiste. Wyraził nadzie-

ję, że takie uliczne marsze związ-

ków zawodowych nie będą już po-

trzebne, ponieważ rozpoczniemy 

nowy etap dialogu – przy stole ne-

gocjacyjnym.  

Premier Beata Szydło mówiła, 

że Polacy chcą dialogu i, że na 

taki dialog sobie zasłużyli. Dodała, 

że dobrze, iż nowa ustawa o RDS 

zaprasza wszystkich do stołu roz-

mów, ale istotne jest teraz, by 

umieć z tego zaproszenia skorzy-

stać, żeby przyjęte uzgodnienia 

były wprowadzane w życie. 

Priorytety Związku przedstawił 

Henryk Nakonieczny, który mówił 

miedzy innymi o prawie do two-

rzenia i wstępowania do związ-

ków zawodowych dla osób sa-

mozatrudnionych, a także o roz-

szerzeniu prawa do zawierania 

układu zbiorowego pracy dla 

członków korpusy służby cywil-

nej. 

Dialog społeczny na nowo 

Premier Beata Szydło, marszałkowie Sejmu i Senatu oraz mini-

strowie – m.in. skarbu, zdrowia, edukacji i spraw wewnętrznych 

wzięli udział w poniedziałek, 14 grudnia, w pierwszym posiedze-

niu plenarnym Rady Dialogu Społecznego.  
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Kolejny obszar, wymieniony 

przez szefa działu eksperckiego 

KK, to problematyka ubezpie-

czeń społecznych. Tu przede 

wszystkim należy rozmawiać  

o obniżeniu wieku emerytalnego, 

uchyleniu wygaszania emerytur 

pomostowych, zmianie waloryza-

cji najniższych świadczeń emery-

talno-rolniczych i zapewnieniu 

wszystkim zatrudnionym porów-

nywanej ochrony społecznej, so-

cjalnej i prawnej.  

Następnym tematem jest pra-

wo pracy. Niezbędna jest dysku-

sja m.in. na temat wprowadzenia 

zasady bezwzględnego zawiera-

nia pisemnej umowy o pracę 

przed przystąpieniem do pracy 

oraz sprawdzenie nakazu zmiany 

umowy cywilno-prawnej 

na umowę o pracę; jeżeli taka 

umowa ma znamiona należytego 

wykonania. 

W obszarze rynku pracy Zwią-

zek chce rozmawiać o zmianach 

w prawie zamówień publicznych 

oraz zmianach w prawie zatrud-

niania pracowników tymczaso-

wych. Chce również podjąć temat 

odmrożenia wysokości odpisów 

na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych, uchwalenia ustawy  

o zmianie ustawy z dnia 2 paź-

dziernika 2002 roku o minimal-

nym wynagrodzeniu za pracę, 

autorstwa NSZZ „S” oraz wpro-

wadzenia minimalnej płacy godzi-

nowej. 

Przed posiedzeniem plenar-

nym odbyło się Prezydium RDS, 

podczas którego zdecydowano 

m.in. o niepowoływaniu zespołu 

doraźnego ds. ochrony zdrowia. 

Przyjęto natomiast, że w ramach 

zespołu ds. usług publicznych 

zostaną powołane dwa podze-

społy zajmujące się ochroną 

zdrowia oraz oświatą. Ustalono 

także, iż wszelkie sprawy meryto-

ryczne będą najpierw kierowane 

do zespołów problemowych,  

a dopiero potem do prezydium  

i do Rady. Droga ta będzie mogła 

być skrócona jedynie w wypad-

kach nadzwyczajnych. 

oprac. na podstawie 

„Wypracujemy dobre rozwiąza-

nia dla Polski” 

Ewa Zarzycka „Tygodnik 

Solidarność”/ Anna Grabow-

ska, FZZ/ Agata Panas, źródło: 

www.solidarnosc.org.pl 

do 27 grudnia 2015 

Pokonkursowa wystawa prac 

dzieci z lubelskich Przedszkoli, 

godz. 10.00-18.00, pon.-pt. – Kruż-

ganki Klasztoru oo. Dominikanów 

17 grudnia 2015 

18.45 Marine-Shanty – Chor 

Münster e.V. – Bazylika oo. Domi-

nikanów 

18 grudnia 2015 

12.00 Otwarcie Bożonarodzenio-

wego Festiwalu Smaku. W jego pro-

gramie od 18 do 23 grudnia br.,  

o godz. 16.00 i 19.00  Pokazy lu-

belskich szefów kuchni. 

15.00 Marine-Shanty  Chor 

Münster e.V. 

19-20 grudnia 2015 

15.00 Maestro Jean Bos, 

nadworny kucharz króla Belgii 

17.00-19.00 Akademia Kubusia 

Puchatka, warsztaty kulinarne dla 

dzieci prowadzą Ivo Violante  

i przyjaciele 

20 grudnia 2015 

Wigilia Starego Miasta 

10.00-16.00 Kiermasz 

Dominikański 

15.00 Konkurs dla dzieci 

„Kolędowanie na Lubelszczyźnie – 

tradycje i zwyczaje”. Kolędy i pa-

storałki dla dzieci „Śpiewajmy Je-

zuskowi” 

16.00 Msza Święta w intencji 

mieszkańców Lublina – Bazylika 

oo. Dominikanów 

17.00 Korowód Bożonarodze-

niowy, wspólne kolędowanie i wie-

czerza, życzenia, spotkanie z Mi-

kołajem 

21 -22 grudnia 2015 

Kolędowanie w Szopce Bożo-

narodzeniowej 

9.00-13.00 Kolędowanie w wy-

konaniu dzieci i młodzieży z lubel-

skich szkół 

27 grudnia 2015 

20.30 Koncert kolęd w wykona-

niu Ewy Bem z zespołem – Bazyli-

ka oo. Dominikanów. Wstęp bez-

płatny 

28 grudnia 2015-15 stycznia 

2016 

Pokonkursowa wystawa prac 

dzieci z lubelskich Przedszko-

li (Ratusz, pl. Łokietka 1, Urząd 

Miasta Lublin), w godz. 7.30-15.30 

w dni robocze 

6 stycznia 2016  

godz. 13.00 – Kolędowanie  

w Szopce. Chór Parafii Ewangelic-

kiej w Lublinie 

8 stycznia 2016 

godz. 19.00 – Kolędowanie  

w Szopce. Koncert Chóru IUBILA-

EUM, działającego przy parafii pw. 

Wieczerzy Pańskiej księży Palloty-

nów w Lublinie. 

Festiwal Bożego Narodzenia w Lublinie 

Bożonarodzeniowy Festiwal Smaku, kreatywne warsztaty wyko-

nywania Aniołów, kolędowanie w szopce i oczywiście Wigilia Stare-

go Miasta to atrakcje zbliżającego się Festiwalu Bożego Narodzenia. 

Zapraszamy do zapoznania się z programem świątecznych atrakcji. 


