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Lublin 
8 lipca, 30 lat temu, wybuchł strajk w świdnickiej WSK 

Zaczęło się w lipcu 

Marian Król, przewodniczący lubelskiej „Solidarności" Puste sklepy w czasie strajków w Lublinie. Lipiec 1980 r. 

Aleksandra Dunajska 
adunajska@kurierlubelski 

30 lat temu, 8 lipca w świdnickiej 
Wytwórni Sprzętu Komunika-
cyjnego rozpoczął się strajk. 
Bezpośrednią przyczyną było 
wprowadzenie przez komuni-
styczne władze kolejnych po-
dwyżek cen. W ciągu kilku dni 
do protestu przyłączyło się 150 
zakładów z Lublina i regionu. 

W trakcie strajków po raz 
pierwszy zastosowano demo-
kratyczną formę protestu - ro-
botnicy pozostali w swoich za-
kładach pracy, utworzyli ko-
mitety strajkowe, wysunęli 
postulaty - socjalne i polityczne. 

- Pamiętaliśmy wszyscy, jak 
tragicznie skończyły się np. 
protesty na Wybrzeżu w 1970 r. 
Wszystkim zależało więc, że-
by tego uniknąć - przypom-
niał wczoraj Marian Król, prze-
wodniczący lubelskiej „S". 

Pod koniec lipca doszło do 
podpisania pierwszych w histo-
rii PRL porozumień między straj-
kującymi a władzą. Lubelskie 
wydarzenia zapoczątkowały 
sierpniowe protesty na Wy-
brzeżu, które zakończyły się 
podpisaniem porozumień sierp-
niowych oraz powstaniem NSZZ 
„Solidarność". -To symboliczne, 
że u nas w 1944 r. komuna się in-
stalowała, ale też tutaj dostała 

pierwszego kopniaka. Musimy 
się tym chwalić - zaznacza 
Norbert Wojciechowski, lubel-
ski wydawca, działacz opozycji 
demokratycznej w PRL. - Skala 
tamtych wydarzeń była dla 
wszystkich zaskoczeniem -
wspomina Zygmunt Łupina, 
działacz „Solidarności". 

Obchody rocznicy rozpoczy-
nają się dziś w Świdniku. 
Główną część zaplanowano na 
24 i 25 lipca. Wtedy zostanie 
odsłonięty nowy pomnik 
Wdzięczności przy Drodze 
Męczenników Majdanka. 

Kurier przygotowuje spec-
jalny dodatek z okazji 30. rocz-
nicy strajków. Ukaże się 22 lipca. 

Obchody 
Dziś o godz. 11 w kinie „Lot" 
w Świdniku rozpocznie się 
uroczysta sesja Rady Mia-
sta. 9,10 i 11 lipca też 
w Świdniku odbędą się kon-
certy Budki Suflera, HEY 
i O.S.T.R. „Solidarność" 
zaplanowała swe uroczy-
stości na 24 i 25 lipca. Będą 
koncerty na pl. Zamkowym 
w Lublinie: Europę wystąpi 
w sobotę o godz. 20, Lom-
bard w niedzielę. Oprócz 
tego m.in. powstanie oko-
licznościowe graffiti. 
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