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Lublin uczcił pamięć ofiar
stanu wojennego

W Lublinie, obchody 36.
rocznicy wprowadzenia stanu
wojennego w Polsce zaczęły
się
od
ułożenia
białoczerwonego krzyża ze zniczy,
przy pomniku Konstytucji 3 Maja na Placu Litewskim. Następnie zapalono znicze pod Światłem Pamięci Ofiar Komunizmu
przy siedzibie lubelskiej Solidarności.
W samo południe w Wyższej
Szkole Ekonomii i Innowacji odGłos związkowca 46/2017

była się konferencja poświęcona wprowadzeniu stanu wojennego, której przewodniczył pan
Jacek Sobczak. Na spotkaniu
w auli WSEI udział wzięli m.in.:
przewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność Marian król wraz z zastępcami, przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania
Wiesława
Stec,
przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, delega-

cje z Kuratorium Oświaty w Lublinie, IPN Oddział w Lublinie,
represjonowani w stanie wojennym,
uczestnicy
wydarzeń
z 1981 r., przedstawiciele służb
mundurowych i innych instytucji,
a przede wszystkim licznie zgromadzona młodzież.
- Idea Solidarności pozwoliła
przetrwać trudne czasy stanu
wojennego, umożliwiła również
dojście do wolności, abyśmy
mogli spotkać się dziś. (…) Stan
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wojenny to tragiczna karta w historii Polski. Jego wprowadzenie
cofnęło nas o wiele lat w rozwoju,
w czasie, gdy inne państwa prężnie się rozwijały. Warto pamiętać
o tych, którzy poświęcili życie,
abyśmy mogli żyć w wolnej ojczyźnie. Dzisiaj tę wolność trzeba
umieć odpowiednio zagospodarowywać – powiedział Marian Król.
- 13 grudnia rozpoczęła się
ostateczna
wojna
polskokomunistyczna. Przez szereg lat,
do dzisiaj również, propaganda,
która wychodzi z telewizorów odbiorników radiowych różnych stacji, wpajała młodym ludziom, że
tak naprawdę stan wojenny nie
był przeciwko Polsce, był aktem
heroizmu. Bohaterem Polski nie
jest Wojciech Jaruzelski, nie są
komuniści, nie jest nikt kto totalitaryzm ten rozwijał, budował i dla
niego pracował. To są zdrajcy,
a nie bohaterowie. 13 grudnia
1981 r. to była data tragiczna.
Dzisiaj żyjemy w zupełnie innym
kraju, w którym można otwarcie
mówić o tych komunistach, którzy
tworzyli nasz kraj do 1989 r. –
podkreślił wojewoda lubelski
Przemysław Czarnek.
Przedstawiciel administracji rządowej zaznaczył, że przejawem dekomunizacji jest zmiana nazw ulic
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i skwerów w Lublinie upamiętniających działaczy i wydarzenia
symbolizujące ustrój komunistyczny.
Z Leona Kruczkowskiego na
Zbigniewa Herberta; z Jana
Hempla na Zesłańców Sybiru;
z I Armii Wojska Polskiego na
Żołnierzy Niepodległej i skweru
im. rektora Grzegorza Leopolda
Seidlera na skwer Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.
- Nie wierzcie tezom, które
pojawiają się wśród historyków,
którzy mówią, że 13 grudnia był
koniecznością, że wyprowadzenie wojska na ulice, wyłączenie
telefonów, internowanie kilkuna-

stu tysięcy działaczy Solidarności, kary więzienia dla kolejnych
kilku tysięcy ludzi było koniecznością. Takiego przymusu nie
było. W momencie kiedy tworzyła się Solidarność, po 31
sierpnia 1980 r., władze już
przygotowywały plan zlikwidowania działalności związkowej – powiedział dyrektor IPN
Marcin Krzysztofik.
- Wam młodym chciałbym
powiedzieć, że wy naprawdę
macie powody, żeby być szczęśliwymi. Jesteście pokoleniem
Polaków, które może cieszyć
się absolutną wolnością. (…)
To zasługa „Solidarności", kardynała Wyszyńskiego i papieża
Jana Pawła II – mówił przewodniczący Regionalnego Komitetu
Strajkowego w Świdniku 13
grudnia 1981 r. Norbert Wojciechowski.
Wykład historyczny na temat
stanu wojennego i powojennego na Lubelszczyźnie wygłosił
dr Robert Derewenda, nauczyciel akademicki Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II.
- Zwyciężyliśmy poprzez
wolność wewnętrzną, którą zachowaliśmy w sercu i która doprowadziła do tego, że mieliśmy
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odwagę walczyć strajkując, że się
nie podporządkowaliśmy komunistom i ich zarządzeniom. To jest
coś, czego nam nikt nigdy nie
odebrał (…). Stan wojenny, mimo
zabiegów Wojciecha Jaruzelskiego, wcale nie złamał narodu polskiego, a nawet go wzmocnił.
Ostatecznie w drugiej dekadzie
lat 80-tych ruch Solidarności zaczął rozwijać się z taką siłą, że
był już nie do powstrzymania
przez komunistów - powiedział
wykładowca.
Po konferencji odbyło się odtworzenie wydarzeń historycznych w byłej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie po
wprowadzeniu stanu wojennego.
W inscenizacji przedstawiono
starcie związkowców Solidarności z ZOMO i ORMO. W całości
wykorzystano samochody i rekwizyty Milicji Obywatelskiej.
Wieczorem odbył się Koncert
Pieśni Niepokornej, po którym
została odprawiona Msza św.
w Kościele Rektoralnym pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej. Ostatnim
punktem obchodów był przemarsz pod pomnik bł. ks. Jerzego
Popiełuszki, gdzie delegacje złożyły wieńce.
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W ramach 36. rocznicy wprowadzenia
stanu
wojennego
w Polsce można było zobaczyć
ekspozycje rekwizytów i sprzętów
Milicji Obywatelskiej. Obok ratusza miejskiego umieszczono telebim, na którym przez cały dzień
wyświetlany był materiał filmowy
dotyczący tragicznych wydarzeń
z 13 grudnia 1981 r. w tym nt.
ofiar stanu wojennego. Do 15
stycznia 2018 r. w siedzibie lubelskiej Solidarności można oglądać
wystawę znaczków z kolekcji Muzeum Zamojskiego pt. Poczta

podziemna w Polsce w latach
stanu wojennego. Po raz pierwszy tegoroczne obchody poprzedziła zbiórka krwi, jako forma
pamięci o ofiarach stanu wojennego i pomoc dawców dla potrzebujących, którym można uratować życie.
W nocy z 12 na 13 grudnia
1981 roku w Polsce wprowadzono stan wojenny. Wyciągano
z domów czołowych działaczy
NSZZ Solidarność. Na Lubelszczyźnie zatrzymano w ten sposób 283 osoby. Reakcją na stan
wojenny były strajki i protesty.
Wskutek
brutalnych
działań
władz PRL w stanie wojennym
zginęło kilkadziesiąt osób.
Obchody 36. rocznicy stanu
wojennego zostały zorganizowane przez Region ŚrodkowoWschodni NSZZ Solidarność
przy współpracy z Wojewodą
Lubelskim, Prezydentem Miasta
Lublin, Marszałkiem Województwa Lubelskiego, Lubelskim Kuratorem Oświaty, Dyrektorem
IPN Oddział w Lublinie, placówkami oświatowymi, ONR i innymi
instytucjami.
Tomasz Kupczyk
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W ostatnim czasie odbyły się
wybory w organizacjach związkowych
NSZZ
Solidarność
w następujących zakładach:
2 listopada - w Organizacji
Zakładowej NSZZ Solidarność
w Komendzie Powiatowej Straży Miejskiej w Hrubieszowie.
Przewodniczącym został pan
Marcin Koniec.

5 grudnia - w Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność w
Komenda Powiatowa Straży
Miejskiej w Tomaszowie Lubelskim. Przewodniczącym został
pan Szczepan Łasocha
11
grudnia
br.
w Fabryce Cukierków Pszczółka. Przewodniczącym został
pan Tomasz Miazek.
14 grudnia - w Miejskim Ośrodku
Sportu Rekreacji Bystrzyca Sp.
z o.o. Przewodniczącym został pan
Michał Pawlak.
15 grudnia - w Organizacji
Zakładowej NSZZ Solidarność
w Aldik Nova Sp. z o.o. Przewodniczącą została pani Alicja
Symbor.

Serdecznie gratulujemy!
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Obchody 36. rocznicy
wprowadzenia stanu wojennego
w Hrubieszowie przy Zakładzie Karnym
Upamiętnienie wydarzeń
grudnia 1981 roku
Z okazji 36. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, 13
grudnia 2017 r., przed murami
hrubieszowskiego zakładu karnego odbyło się uroczyste złożenie
kwiatów pod tablicą upamiętniającą więźniów politycznych osadzonych w okresie stanu wojennego
w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie.
W uroczystości, oprócz funkcjonariuszy
Służby
Więziennej,
wzięli
udział
przedstawiciele
władz samorządowych Hrubieszowa, pan Tomasz Zając - Burmistrz Miasta oraz reprezentanci
NSZZ Solidarność Regionu Środkowo – Wschodniego.
ZK w Hrubieszowie jako
ośrodek odosobnienia
Stan nadzwyczajny wprowadzono na mocy uchwały Rady
Państwa z 12 grudnia 1981 roku,
podjętej na polecenie Wojskowej
Rady Ocalenia Narodowego. Zakład Karny w Hrubieszowie był
jednym z 52 ośrodków odosobnienia przeznaczonych do izolacji
osób skazanych w oparciu
o dekret o wprowadzeniu stanu
wojennego, utworzonych 13 grudnia 1981 r., na mocy zarządzenia
ministra sprawiedliwości prof. Sylwestra Zawadzkiego. Przez jednostkę przewinęło się około 150
„więźniów stanu”. Pośród nich
byli tacy, którzy po przełomie roku 1989 pełnili ważne funkcje polityczne w państwie. W dawnym
województwie zamojskim internowano 121 osób. W samym Hrubieszowie oraz rejonie hrubieGłos związkowca 46/2017

szowskim zatrzymano łącznie
19
osób,
przewożono
ich
do komendy rejonowej Milicji
Obywatelskiej w Hrubieszowie,
a następnie więźniarkami do AŚ
w Krasnystawie. Stan wojenny
został zawieszony 31 grudnia
1982 roku, a zniesiono go 22
lipca 1983 roku.
Edukacja skazanych
Dla osadzonych, w tym dniu,
została wyemitowana specjalna

audycja radiowęzła mająca
na celu przybliżenie wydarzeń
z lat 1981-1983. Podtrzymy-

wanie pamięci o ważnych
wydarzeniach historycznych
naszej Ojczyzny, jest niewątpliwie istotnym elementem
procesu readaptacji społecznej osób odbywających karę
pozbawienia wolności.
Oprac. ppor. Adrian Małecki
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Dekomunizacja
W 36. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego
wojewoda lubelski Przemysław
Czarnek zdekomunizował cztery ulice Lublina. Po uzyskaniu
opinii Instytutu Pamięci Narodowej zarządzeniami zastępczymi wojewoda zmienił nazwy
ulic i skwerów: z Leona Kruczkowskiego na Zbigniewa Herberta; z Jana Hempla na Zesłańców Sybiru; z I Armii Wojska Polskiego na Żołnierzy Niepodległej; i skweru im. Rektora
Grzegorza Leopolda Seidlera
na
skwer
Sprawiedliwych
Wśród Narodów Świata.
W konferencji dot. dekomunizacji wzięli udział m.in. szef
lubelskiego IPN Marcin Krzysztofik, weterani walk o niepodległą Polskę oraz inni przedstawiciele środowisk patriotycznych.
Do tej pory Urząd Wojewódzki wystąpił o opinię Instytutu Pamięci Narodowej w 143
przypadkach otrzymał 34 opinie, w tym 6 potwierdzających
niezgodność nazw ulic z ustawą. Obecnie organ nadzoru
oczekuje na 109 opinii od IPN
dotyczących nazw ulic na terenie województwa lubelskiego.
Źródło: LUW

Laureaci konkursu
Komisja Certyfikacyjna dokonała oceny wniosków nadesłanych na konkurs "Pracodawca

Przyjazny Pracownikom", m.in.
biorąc pod uwagę przestrzeganie prawa pracy, zawieranie
układów zbiorowych pracy, zatrudnianie pracowników na czas
nieokreślony, uzwiązkowienie,
funkcjonowanie rady pracowników oraz przeciwdziałanie mobbingowi.
Komisja wyłoniła w X edycji
27 laureatów z 36 zgłoszonych
firm. Wszystkie wybrane firmy
otrzymają certyfikat w konkursie
Pracodawca Przyjazny Pracownikom, organizowanym przez
NSZZ Solidarność pod patronatem Andrzeja Dudy, Prezydenta
RP. Kandydatów zgłaszają podstawowe jednostki organizacyjne „Solidarności”. Certyfikatem
można się posługiwać przez
okres trzech lat.
Źródło: solidarnosc.org.pl

Zawetować projekt
Przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda zapowiada
spotkanie z prezydentem. Będzie chciał nakłonić głowę państwa do zawetowania projektu
ustawy, która znosi górny limit
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zdaniem
przewodniczącego są dwa powody, aby zawetować rządowy
projekt ustawy zmieniający
ustawę o systemie ubezpieczeń
społecznych. Pierwszy to brak
rzeczywistego dialogu podczas
ich procedowania.
Drugi to
przekonanie, że zmiany w powszechnym systemie emerytal-

nym doprowadzą do jego dekonstrukcji. 6 grudnia w nowej
siedzibie „S” w Warszawie odbyła się wspólna konferencja
byłych przewodniczących RDS
Piotra Dudy i Henryki Bochniarz. Konferencja była związana z procedowaniem ustawy,
która ma doprowadzić do pełnego oskładkowania najlepiej
zarabiających. Obecnie trwają
prace nad tym projektem w senacie. Podczas konferencji
Piotr Duda podkreślił, że będzie
próbował przekonać prezydenta Andrzeja Dudę, aby nie podpisywał ustawy.
Źródło: Andrzej Berezowski,
tysol.pl

Nowy premier
Mateusz Morawiecki został
nowym Prezesem Rady Ministrów. Zastąpił na tym stanowisku Beatę Szydło, która w nowym rządzie została wicepremierem. W poniedziałek, w Pałacu Prezydenckim, miało miejsce zaprzysiężenie nowego
składu Rady Ministrów. Na tę
chwilę nie ma żadnych zmian
personalnych, jednak pojawiają
się głosy, iż reforma jest szykowana na styczeń. Według sondażu Kantar Public dla Polskiego Radia 24, 43% Polaków pozytywnie oceniła wybór Mateusza Morawieckiego na premiera. Przeciwnego zdania było
23% mieszkańców naszego
kraju.
Źródło: tysol.pl
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