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Słowa kluczowe Pomnik Doli Kolejarskiej, Solidarność, PKP, Lublin

Solidarność na PKP

Po okresach strajkowych chcieliśmy w jakiś sposób upamiętnić tamte wydarzenia. Była bardzo
burzliwa rozmowa na Komisji w Solidarności. Ja byłem osobiście przeciwny budowie tak dużego
pomnika. Chociaż po czasie ten pomnik stał się symbolem, no ale wtedy byłem przeciwnikiem ze
względu na koszta. Ja chciałem zrobić tablicę upamiętniającą, chciałem zrobić jakiś olbrzymi
kamień typu obelisk, na tym kamieniu tablicę, żeby po prostu ten strajk został upamiętniony,
żeby pamięć o nim nie zginęła, że strajkowaliśmy dla potomności. Krzyż w obecnej postaci, tak
jak on powstał nic nie mówi o strajku, a nawet na krzyżu jest pewne przekłamanie ze słowem
Solidarność. Jeżeli ten krzyż ma upamiętniać nasz strajk to Solidarności wtedy niestety, ale nie
było. Ta dyskusja była bardzo burzliwa. Ja nawet psychicznie w jakiś sposób wtedy zaniemogłem.
Było ze mną jeszcze paru innych kolegów. Większość jednak przegłosowała, żeby ten pomnik
powstał. Przyznaję się do tego, że wtedy byłem przeciwny budowie tak dużego pomnika, chociaż
jego rola w tej chwili, czyli po Stanie Wojennym jest w jakiś sposób całkiem inna. Ja od samego
początku pomagałem w budowie tego pomnika, wcale się wtedy nie obraziłem. Dopiero później,
na dwudziestolecie doprowadziłem już w Komisji Solidarności do powstania tej tablicy, bo na
krzyżu jest tylko rok 1980, a nic się nie mówi, że tu odbył się strajk. Dlatego na dwudziestą
rocznicę została odsłonięta tablica, którą sam osobiście zaprojektowałem, kopyto również sam
wykonałem, zostało to odlane w zakładzie. I mam tutaj jakąś taką satysfakcję, że po tylu latach
wreszcie jest ślad, że tutaj w Parowozowni Lublin odbył się strajk.
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