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Tytuł fragmentu relacji "Jeżeli ludzie się nie rozejdą proszę użyć broni"

Zakres terytorialny i czasowy Lublin; po 1944 roku

Słowa kluczowe stan wojenny, demonstracje, Plac Litewski, Lublin w okresie PRL

"Jeżeli ludzie się nie rozejdą proszę użyć broni"

Była taka uroczystość. Msza była za ojczyznę w Katedrze, w stanie wojennym. Później był po
prostu wiec na Placu Litewskim, z tym, że wcześniej to stała tam ja to nazywam armata. Po
prostu taka wyrzutnia tych petard. To ZOMO, milicja to ustawiła, tutaj na klombie przy Ratuszu. I
jak już msza się kończyła to zaczęto strzelać. Bo ja stałem z boku w podcieniach tutaj, gdzie jest
kwiaciarnia dzisiaj, przy Ratuszu. Na razie nic nie było, stały po różnych uliczkach samochody te
ZOMO i z milicją. I zaczęto strzelać w kierunku, jak ludzie wychodzili, w kierunku Katedry tymi
petardami z gazem łzawiącym. Ludzie wychodzą, to się siwo zrobiło po prostu a gaz swoje robił.
I ludzie biegiem na Królewską, w dół, rozeszli się. Ale część poszła, przemaszerowała ze
sztandarami. No i ja tam tylko tyle, że przemaszerowałem z ludźmi po prostu przez Krakowskie
na plac i zaczęto tam śpiewać po prostu pieśni. Później wojsko i tak ktoś hasło rzucił: „wojsko z
ludem, lud z wojskiem” i w tym momencie po prostu wojsko przestało strzelać. Mieli rozkaz, tam
ktoś ogłosił przez megafon: „proszę, jeżeli ludzie się nie rozejdą proszę użyć broni”. Ale wojsko
przestało strzelać. Potem grupa ZOMO była, do akcji weszła i tam rozpędzali ludzi i kto mógł
uciec to uciekł a kto nie, nawinął się to był pobity i aresztowany. Pamiętam też jak przyjeżdżali
gdzieś zza Lublina, czy skąd tam się gdzieś zbierali i 50-100 osób tych anarchistów, czy mieli
jakieś autokary czy samochody prywatne, nie wiem jak oni przyjeżdżali. I jak były te wiece przez
kolejne dni na Placu Litewskim, to taki plakat, transparent rozwieszano „Anarchia” i megafon
mieli, taki ręczny. Było to przeciw rządowi, przeciw komunie, przeciw stanowi wojennemu i do
nich od razu ZOMO wpadało i wojna. To takie były też rzeczy.
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