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Lublin 
Nowy pomnik Doli Robotniczej zostanie odsłonięty 25 lipca 

Monument z brązu 
na 30. rocznicę Lipca 
Aleksandra Dunaj ska 
adunajska@kurierlubelski.pl 

Pomnik Wdzięczności, nazy-
wany też „Doli Robotniczej", 
ma już następcę. Drewniany 
monument zostanie zastąpio-
ny przez podobny, ale odlany 
w brązie. Stary posąg odejdzie 
na zasłużoną emeryturę. 

Nowy pomnik zostanie od-
słonięty 25 lipca, podczas ofi-
cjalnych obchodów rocznicy 
Lubelskiego Lipca. 

8 lipca 1980 r. w świdnickiej 
Wytwórni Sprzętu Komunika-
cyjnego rozpoczął się strajk. 
W ciągu kilku dni przyłączyło 
się do niego 150 zakładów z Lu-
blina i regionu. Pod koniec lipca 
doszło do podpisania pierw-
szych w historii PRL porozu-
mień między strajkującymi a 
władzą komunistyczną. 

Lubelskie wydarzenia zapo-
czątkowały sierpniowe prote-
sty na Wybrzeżu, które zakoń-
czyły się podpisaniem porozu-
mień sierpniowych oraz pow-
staniem NSZZ „Solidarność". 

W pierwszą rocznicę lubel-
skich wydarzeń przy Drodze 
Męczenników Majdanka od-
słonięto pamiątkowy monu-

Trwają przygotowania do lipcowych uroczystości 

ment - wysoki drewniany 
krzyż i figura robotnika 
ze wzniesionymi rękami i zer-
wanymi kajdanami. - Rok póź-
niej miał być zastąpiony przez 
inny pomnik, odlany z brązu. 
Jednak ze względu na stan wo-
jenny nie udało się tego zrobić. 

Sesje i koncerty 

I tak drewniana figura pozo-
stała w tym miejscu prawie 30 
lat - wyjaśnia Krzysztof Cho-
ina, sekretarz Zarządu Re-
gionu Środkowowschodniego 
NSZZ „S". 

Nowy monument przygoto-
wał Tomasz Bielak. - Jest wzoro-

• Obchody rocznicy 
ruszą 8 lipca. O godz. 11 
w kinie „Lot" w Świdniku 
rozpocznie je uroczysta 
sesja Rady Miasta. 9,10 
i 11 lipca w Świdniku odbę-
dą się koncerty Budki 
Suflera, HEY i O.S.T.R. 
Główne uroczystości orga-
nizowane przez NSZZ „S" 
zaplanowano na 24 i 25 
lipca. Będą koncerty na pl. 
Zamkowym: Europę wy-
stąpi w sobotę o godz. 20, 
Lombard w niedzielę. 
Oprócz tego m.in. powsta-
nie okolicznościowe graffi-
ti, przygotowana też będzie 
wystawa „Zaczęło się 
w Lipcu". 

wany na starym pomniku, tylko 
będzie nieco wyższy. Przygoto-
wujemy właśnie dla niego miej-
sce - mówi Krzysztof Choina. 

Drewniany pomnik, jako ek-
sponat, stanie w sali konferen-
cyjnej lubelskiego NSZZ „Soli-
darność". 
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