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Lubelskie tu się zaczęło - 

start kampanii 

40. rocznica Lubelskiego Lipca 

1980 roku to wyjątkowa okazja, 

by przypomnieć nie tylko w na-

szym regionie, ale w całej Polsce, 

że droga do wolności rozpoczęła 

się właśnie na Lubelszczyźnie. 

Z tej okazji inicjujemy akcję 

informacyjną pod hasłem 

#lubelskie tu się zaczęło. W jej 

ramach na terenie całej Polski,  

na terenie województwa lubel-

skiego staną bilbordy, przypomi-

nające o strajkach w lipcu 1980 r. 

Ideą tej formy przekazu jest pod-

kreślenie, w jaki sposób doszło do 

sierpnia 1980 roku na Wybrzeżu  

i powstania NSZZ Solidarność. 

Nie możemy zapominać, że to 

właśnie w Świdniku, 11 lipca 1980 

r., podpisano pierwsze w historii 

porozumienie z ówczesną, komu-

nistyczną władzą. Z kolei powoła-

na 18 lipca 1980 r. Komisja Rzą-

dowa z Mieczysławem Jagielskim 

potem negocjowała porozumienia 

gdańskie. Sam moment powoła-

nia komisji także nie jest bez zna-

czenia – to właśnie 18 lipca 1980 

r. przypadała kulminacja strajków 

na Lubelszczyźnie, to wtedy np. 

zatrzymana została komunikacja 

miejska w Lublinie. 

Sama idea strajków w zakła-

dzie pracy była novum w ówcze-

snym momencie. Robotnicy nie 

wyszli na ulice i to prawdopodob-

nie zapobiegło prowokacjom oraz 

zbrojnej interwencji władzy totali-

tarnej. Lubelscy robotnicy poko-

nali barierę strachu i wskazali 

drogę skutecznego protestu. Tą 

drogą poszli później, w sierpniu 

1980 r., stoczniowcy w Gdańsku  

i inni robotnicy w Polsce. 

Ponadto uruchamiamy stronę 

internetową 

www.lubelskilipiec1980.pl w pełni 

dedykowaną bohaterom sprzed 

40 lat oraz wydarzeniom Lubel-

skiego Lipca 1980. To tutaj pre-

zentujemy sylwetki ważnych po-

staci lipca 1980 r., zakłady pracy, 

które podjęły strajk, a także poro-

zumienia, postulaty, publikacje 

czy miejsca pamięci Lubelskiego 

Lipca 1980. 

Kampania informacyjna nie 

byłaby możliwa bez wsparcia 

Marszałka Województwa Lubel-

skiego Jarosława Stawiarskiego, 

który w ramach programu „Warto 

być Polakiem” w sposób szcze-

gólny dba o pielęgnowanie pol-

skości i podtrzymywanie nasze-

go narodowego dziedzictwa. Ma-

jąc w pamięci kluczowe dla histo-

rii Polski XX wieku postaci i wy-

http://www.lubelskilipiec1980.pl/
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darzenia, realizowany jest testa-

ment poprzednich pokoleń, który 

daje poczucie przynależności  

i umacnia więź całej wspólnoty 

narodowej, stanowiąc źródło siły 

do dalszej pracy na rzecz dobra 

wspólnego w naszej Ojczyźnie. 

Wydarzenia upamiętniające 

strajki w lipcu 1980 r. wsparły 

również firmy: PGE Dystrybucja 

S.A., Lubelski Węgiel Bogdanka 

S.A., Grupa Azoty S.A. oraz Pol-

ski Cukier S.A. 

Wszystkie działania, związa-

ne z uroczystościami Lubel-

skiego Lipca 1980, objęte zo-

stały Narodowym Patronatem 

Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej Andrzeja Dudy. 

Lubelski Lipiec 1980 –  

konferencja prasowa 

Marian Król – Przewodniczący 

Regionu Środkowo-Wschodniego 

NSZZ Solidarność, podczas kon-

ferencji prasowej 25 czerwca 

br.,  zaprezentował pierwszy etap 

świętowania 40. rocznicy Lubel-

skiego Lipca 1980 i powstania 

NSZZ Solidarność poprzez 

umieszczenie w przestrzeni Lu-

blina i miast powiatowych Lu-

belszczyzny słupów informacyj-

nych, przypominających bohater-

stwo uczestników lipca 1980 r. 

Ponadto zaprosił do oglądania 

filmu o Lubelskim Lipcu 1980 pt. 

Mocni nadzieją. Lubelski Lipiec 

1980 odc. 1 Złego początki, któ-

rego premiera miała miejsce 25 

czerwca br. o godz. 17:38 w TVP 

Lublin. Kolejne odcinki co ty-

dzień, także w TVP Lublin. 

Film dokumentalny o Lubel-

skim Lipcu nie tylko przypomni  

o robotniczym proteście na Lu-

belszczyźnie 1980 roku, ale się-

gnie głębiej do wydarzeń znacz-

nie bardziej historycznie odle-

głych, a stanowiących swego ro-

dzaju podglebie, dla lipcowych,  

a następnie sierpniowych wyda-

rzeń sprzed czterdziestu lat. Au-

torzy przypomną wydarzenia, 

które przez lata kształtowały du-

cha narodu, w tym związane  

z tzw. Cudem Lubelskim w roku 

1949 i późniejszą walką komuni-

stów z Kościołem Katolickim, 

walkę władz komunistycznych 

z polskim podziemiem niepodle-

głościowym, pierwsze wystąpie-

nie robotnicze przeciwko władzy 

komunistycznej – poznański 

Czerwiec 56r. oraz wystąpienia 

późniejsze – Gdynia 1970, Ra-

dom 1976. W filmie wskażemy 

także jakie było znaczenie wybo-

ru Karola Wojtyły na papieża 

oraz jaki wpływ miało nauczanie 

Jana Pawła II na strajki robotni-

cze 1980 roku i powstanie Soli-

darności. Wreszcie przypomnimy 

wydarzenia Lubelskiego Lipca  

i jego konsekwencje, by zakoń-

czyć opowieść wprowadzeniem 

stanu wojennego w roku 1981. 

Radio Lublin rozpoczyna emi-

sję materiałów przygotowanych 

specjalnie na 40. rocznicę straj-

ków na Lubelszczyźnie. „Na po-

czątku był lipiec” to radiowa kro-

nika wydarzeń związanych z wy-

buchem niezadowolenia spo-

łecznego i strajkami robotników 

w Polsce latem 1980 roku. Bar-

dzo wiele powiedziano i napisa-

no o Sierpniu’ 80, nie byłby on 

jednak możliwy, gdyby 

nie przykład, który przyszedł  

z Lubelszczyzny. To właśnie tu 

robotnicy jako pierwsi, miesiąc 

wcześniej, masowo upomnieli 

się o swoje prawa. Nie wolno 

nam zatem zapomnieć, że Sier-

pień ’80 nie zrodził się w próżni. 

Na początku był lipiec. Lubelski 

Lipiec. 

Cykl obejmuje 46 odcinków 

(od 29 czerwca do 31 sierpnia), 

które przedstawiają rozwój wy-

darzeń dzień po dniu. Wykorzy-

stano fragmenty artykułów pra-

sowych “z epoki”, dzienników  

i zapisków funkcjonariuszy par-

tyjnych i opozycjonistów, akt Ko-

mitetu Wojewódzkiego PZPR, 

pojawiają się także głosy uczest-

ników tamtych wydarzeń. 

Z kolei Region Środkowo-

Wschodni NSZZ Solidarność 
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przygotowuje dwa wydawnictwa: 

książkę „Stąd ruszyła lawina” oraz 

publikację „Przed sierpniem był 

lipiec”. 

Natomiast na uroczyste, regio-

nalne obchody 40-lecia Lubelskie-

go Lipca przewodniczący zaprosił 

na 26 lipca br. na godz. 10:00 do 

Archikatedry Lubelskiej. 

Obchody 40. rocznicy Lubel-

skiego Lipca 1980 zostały objęte 

Narodowym Patronatem Prezy-

denta Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzeja Dudy. 

Tu rodziła się Solidarność 

1 lipca, w Świdniku nastąpiło 

otwarcie wystawy plenerowej – Tu 

rodziła się Solidarność. W uroczy-

stości uczestniczyli m.in. związ-

kowcy, samorządowcy, a przede 

wszystkim bohaterowie wydarzeń 

sprzed 40 lat. 

- My nie mieliśmy doradców, 

ale mieliśmy doświadczenie z po-

przednich strajków w Polsce. 

Tamte protesty kończyły się rozle-

wem krwi. Dlatego przyświecała 

nam myśl, że nie możemy wyjść 

na ulicę, ale musimy zostać w za-

kładzie i bronić go. (…) Podpisali-

śmy porozumienie z władzą – po-

wiedziała Urszula Radek uczest-

niczka strajku w WSK Świdnik.  

Chcąc uczcić pamięć o naro-

dzinach w Polsce wielkiego ruchu 

oporu społecznego przeciwko ko-

munizmowi, a także przekazać 

wszystkim wiedzę o nim, Instytut 

Pamięci Narodowej stworzył dwu-

języczną wystawę plenerową pt. 

Tu rodziła się Solidarność, która 

prezentowana jest w całej Polsce 

od 1 lipca do 31 sierpnia 2020 r. 

Ekspozycja została podzielona 

na trzy części: ogólnopolską, re-

gionalną i lokalną. Zależnie od 

miejsca jej prezentacji są poka-

zywane odpowiednie warianty. 

Każda plansza wystawy stanowi 

odrębny plakat nawiązujący do 

plakatów, transparentów z okre-

su strajków. 

Oprócz Świdnika od 13 lipca 

wystawa będzie prezentowana w 

Lublinie na Placu Króla Włady-

sława Łokietka, a od 14 sierpnia 

w Puławach na Skwerze Niepod-

ległości. 
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Rocznica strajku  

w Tomaszowie Lubelskim 
Przedstawiciele Solidarności  

z Tomaszowa Lubelskiego uczcili 

40. rocznicę strajku w WSK To-

maszów Lub., który uznawany jest 

za preludium do wydarzeń Lubel-

skiego Lipca 1980 r. 

W drugiej połowie czerwca 

1980 r. doszło do przerwania pra-

cy na I i II zmianie Wydziału Na-

rzędziowego w zakładach WSK 

Tomaszów Lubelski. Przyczyną 

protestu była próba obniżki premii 

o 17 %, o której władze zakładu 

poinformowały na zebraniu załogi. 

Powodem był brak pieniędzy na 

budowę budynku socjalnego. Po-

mysł wzbudził niezadowolenie ro-

botników, którzy zarzucili dyrekcji, 

że wyrzeczenia muszą ponosić 

szeregowi pracownicy, a zarobki 

w tomaszowskim WSK już i tak 

były znacznie niższe od tych  

w macierzystym zakładzie  

w Świdniku. 

Wobec deklaracji dyrektora, 

że obniżka premii jest postano-

wiona, ludzie nie powrócili do 

pracy. Pracownicy z II 

zmiany, cały wydział (ok. 

120 osób), udał się na 

pobliską rampę, by zade-

monstrować protest 

przed innymi wydziałami. 

Delegacja udała się 

na rozmowy do dyrekcji, 

gdzie robotnicy usłyszeli, 

ze albo rozejdą się do 

domów, albo sprawę 

przejmuje milicja. Wobec drama-

tycznej sytuacji protestujący od-

wołali się do autorytetu miejsco-

wego I sekretarza, byłego dyrek-

tora zakładu, który przybył na 

WSK ok 21:00. W obecności 

władz partyjnych dyrektor odwo-

łał obniżkę premii. 
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Najszczersze wyrazy  

współczucia i żalu  

Rodzinie  

z powodu  śmierci 

Ewy Szaleckiej-Gronek 

składa 

Regionalna Sekcja Oświaty  

i Wychowania  

NSZZ Solidarność  

 

Spieszmy się kochać ludzi,  
Tak szybko odchodzą.  

 

 

 

 

Wyrazy  

współczucia i żalu  

Rodzinie  

z powodu  śmierci 

Ewy Szaleckiej-Gronek 

składają 

Przewodniczący oraz związkowcy z Regionu  

Środkowo-Wschodniego  

NSZZ Solidarność  

 

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła  

29 czerwca  w Kościele katolic-

kim przypadała uroczystość litur-

giczna ku czci świętych aposto-

łów: Piotra i Pawła zwanych Ksią-

żętami Apostołów, pierwszymi 

wśród zwierzchnich dla podkre-

ślenia ich wyjątkowych zasług dla 

Kościoła oraz jako przykład 

ich wiary i powołania dla wszyst-

kich wiernych Kościoła. 

W związku z tym w kościele 

pw. św. Piotra Apostoła w Lubli-

nie, o godz. 18.00 odbyła się uro-

czysta Msza św., której przewod-

niczył o. Jan Noszczak SJ. W uro-

czystości, Region Środkowo-

Wschodni NSZZ Solidarność re-

prezentował zastępca przewodni-

czącego Marek Wątorski wraz  

z pocztem sztandarowym.  

Cud lubelski 

3 lipca 1949 r. 

wierni modlący się 

w lubelskiej kate-

drze mieli dostrzec 

dziwną plamę na 

obrazie Matki Bo-

skiej, niemal na-

tychmiast wśród mieszkańców 

Lublina rozeszła się wieść, 

o „krwawej łzie” na twarzy Ma-

donny. Informacja ta stała się 

początkiem zjawiska, które moż-

na określić jako zbiorową mani-

festację uczuć religijnych oraz 

oporu przeciw prowadzonej 

przez rządzących laicyzacji życia 

publicznego (w jej początkowej 

fazie). Było to wspólne przeży-

cie, w którym uczestniczyło na-

wet do 25 tys. pątników dzien-

nie, przybywających nie tylko 

z różnych stron Lubelszczyzny, 

lecz również całego kraju 

(Warszawskie, Rzeszowskie, 

Kieleckie i inne).  

Źródło: Przystanek historia 
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W lipcu o Lubelskim Lipcu 

W siedzibie lubelskiej Solidar-

ności, 2 lipca obyło się posiedze-

nie Zarządu Regionu Środkowo-

Wschodniego NSZZ Solidarność. 

Obrady zdominował temat obcho-

dów 40. rocznicy wydarzeń Lubel-

skiego Lipca 1980. Związkowcy 

rozmawiali również o zbliżającej 

się II turze wyborów prezydenc-

kich. Solidarność popiera kandy-

daturę Andrzeja Dudy, który jest 

wiarygodny i sprawdził się.  

Posiedzenie ZR odbyło się  

w formie tradycyjnej, z zachowa-

niem reżimu sanitarnego.  

Sukces Solidarności 

w Stokrotce 

Dodatkowe 

świadczenie  

z funduszu 

socjalnego 

na środki 

ochrony przed COVID – 19. 

Z taką inicjatywą organizacje 

związkowe wystąpiły do Praco-

dawcy w kwietniu br. Po kilku tygo-

dniach  udało się uzyskać w tym 

zakresie porozumienie z Zarzą-

dem Stokrotki. Pracownicy wkrót-

ce otrzymają dodatkowe pienią-

dze.  

- Stało się to możliwe ponieważ 

na koncie funduszu socjalnego 

znajdzie się więcej środków, dzięki 

wynegocjowanej przez NSZZ Soli-

darność wyższej kwocie odpisu 

podstawowego – powiedziała Ali-

cja Symbor przewodnicząca Soli-

darności w Stokrotce. 

- Fundusz socjalny w naszej 

firmie kształtuje się na poziomie 

niewiele przekraczającym połowę 

odpisu ustawowego. Wyższy odpis 

to więcej pieniędzy na świadcze-

nia dla pracowników. W tym ob-

szarze pozostaje wiele do zrobie-

nia – dodaje przewodnicząca. 
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Solidarność jest… 

WSPARCIE DLA RATOWNIKÓW 

Region Środkowo-Wschodni 

NSZZ Solidarność przekazał 38 

szt. półmasek dla Wojewódzkie-

go Pogotowia Ratunkowego. 

Środki ochrony indywidualnej 22 

czerwca odebrał przewodniczący 

Solidarności w Wojewódzkim Po-

gotowiu Ratunkowym Marian 

Zepchła wraz z ratownikami me-

dycznymi.  

Pracownikom służby zdrowia 

życzymy dużo zdrowia i bezpie-

czeństwa, podczas niesienia po-

mocy innym.  

Zżyłem się  

z Solidarno-

ścią i całko-

wicie się z 

nią utożsa-

miam. O ile  

z początku 

podchodzi-

łem z rezer-

wą do Związku, uważając, że 

to nie dla mnie, tak z upływem 

czasu przekonałem się, że pra-

ca w jego ramach jest dla mnie 

ważną i satysfakcjonującą 

działalnością. Obecnie żyję 

Solidarnością i zależy mi na 

tym, aby wizerunek Związku 

był poprawiony. Jesteśmy naj-

skuteczniejszym Związkiem  

w Polsce. 
 

Krzysztof Dąbrowski 

Andrzej Duda  

w Okopach i Suchowoli 

Podczas wizyty w Suchowoli Andrzej Duda 

złożył kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym 

ks. Jerzego oraz spotkał się z samorządowca-

mi z regionu i okolicznymi mieszkańcami. Zło-

żył też wizytę w pobliskich Okopach, rodzinnej 

miejscowości ks. Popiełuszki, gdzie oddał hołd 

duchownemu w miejscu jego pamięci oraz 

spotkał się z rodziną kapłana. Wydarzenie mia-

ło miejsce 21 czerwca br. 
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