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W rocznicę lubelskiego Lipca

Około  10  tysięcy  mieszkańców  Lublina  zgromadziło  się  w  piątek  wieczorem  na  placu  przed 
Lubelskimi Zakładami Naprawy Samochodów.

Uczestnicy uroczystości, zorganizowanej w tym miejscu przez NSZZ SOLIDARNOŚĆ przyszli, żeby 
wziąć udział w obchodach pierwszej rocznicy rozpoczęcia fali strajków i wydarzeń, które latem ubiegłego 
roku zapoczątkowały okres naprawy Rzeczypospolitej.

Przed LZNS

Punktualnie o godz. 17 rozległy się syreny zakładowe i rozbrzmiał donośny śpiew hymnu narodowego. 
Aktor Teatru im. J. Osterwy w Lublinie Piotr Wysocki przywitał w imieniu załogi przybyłych na uroczystość 
m.in. ks. biskupa Zygmunta Kamińskiego, wiceprzewodniczącego KKP NSZZ SOLIDARNOŚĆ Stanisława 
Wądołowskiego i wiceprezydenta m. Lublina Zbigniewa Oleszczyńskiego.

Przewodniczący  Komisji  Zakładowej  przy  LZNS  Michał  Wroński  przypomniał  w  swoim 
wystąpieniu,  że  właśnie  załoga  tego  zakładu  jako  pierwsza  w Lublinie  wystąpiła  przeciw  ponurej 
rzeczywistości. bo widziała, że godność i praca człowieka coraz mniej się w Polsce liczyła. Przypomniał 
następnie krótko historię lipcowego protestu załóg i ich żądania Późniejsze sierpniowe wydarzenia na 
Wybrzeżu potwierdziły, że lubelscy robotnicy od początku szli właściwą drogą.

Po tym wystąpieniu  odczytano treść  listu  wysłanego przez  załogę  LZNS do papieża  Jona Pawła II 
i telegram  do  prymasa  Polski  ks.  Józefo  Glempa  zawiadamiające  o  uroczystości  i  z  prośbą 
o błogosławieństwa.

Następnie  Stanisław Korolczyk  -  reprezentant  załogi,  dokonał  odsłonięcia  tablicy umieszczonej  pod 
pomnikiem. Pomnik ten jak i tablice ufundowali pracownicy LZNS. Na całą kompozycję plastyczną składa 
się wysoki drewniany krzyż, pod którym stoi robotnik z zerwanymi kajdanami na rękach..

Na tablicy pod krzyżem wyryto napis:

Krzyż Wdzięczności - symbol masowego protestu lata 1980 roku, który doprowadził do powstania NSZZ 
Solidarność  i  zapoczątkował  dzieło  naprawy  Rzeczypospolitej.  W  I  rocznicę  robotniczych  strajków 
w Lublinie 10 lipiec 1981 r. Załoga LZNS.

Cała uroczystość odbywała się w trakcie mszy Św., którą koncelebrował ks. biskup Zygmunt Kamiński, 
który wygłosił też okolicznościową homilię. On też poświecił pomnik i sztandar NSZZ SOLIIDARNOŚĆ 



przy LZNS. Na sztandarze wypisano m. in. daty 1956, 1970, 1976 i 1980 oraz słowa PRAWDA RÓWNOŚĆ. 
GODNOŚĆ.

Na zakończenie zebrani odśpiewali wraz z towarzyszącym uroczystości chórem parafialnym z kościoła 
św. Michała na Bronowicach Rotę oraz Boże coś Polskę.

Głos zabrał jeszcze wiceprzewodniczący Krajowej Komisji Porozumiewawczej Stanisław Wądołowski, 
który przypomnij historię protestów robotniczych w powojennej Polsce oraz wskazał zadania, które obecnie 
stoją jeszcze przed SOLIDARNOŚCIĄ.

Przed  odśpiewaniem na  zakończenie  hymnu  narodowego,  nowy sztandar  przejął  w  imieniu  załogi 
Stanisław Zalewski -brygadzista, który wraz ze swą załogą 10 lipca 1980 r. rozpoczął strajk w LZNS.

W WSK ŚWIDNIK

Podobna uroczystość upamiętniająca wydarzenie sprzed roku odbyła  się w sobotę w WSK Świdnik. 
O godz.  10  zawyły  syreny i  kilka  tysięcy osób  zgromadzonych  przed  biurowcem na  terenie  wytwórni 
odśpiewało Rotę.

Przybył  na nią ks.  bp Zygmunt Kamiński,  naczelnik Świdnika Stanisław Kucharuk,  przewodniczący 
regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ SOLIDARNOŚĆ Jan Bartczak.

Zabierając  głos  przewodniczący  Komisji  Zakładowej  przy  WSK  Zbigniew  Puczek  przypomniał 
wydarzenia sprzed roku podkreślając, że obecna uroczystość jest na pewno dużym wydarzeniem w historii 
miasta  -  choćby dlatego,  że  zorganizowana na wyraźne życzenie  całej  załogi  -  Niech ta  manifestacja  - 
powiedział - stanie; się symbolem jedności w walce o lepsze jutro. Dyrektor wytwórni Jan Czogała dodał, że 
robotnikom WSK należy się chwała za tamte dni odwagi i rozwagi.

Następnie  przewodnicząca  Komitetu  strajkowego  sprzed  roku  p.  Zofia  Bartkiewicz  w  asyście 
Władysława  Gajosza  i  Jana  Sobiesiaka  dokonała  odsłonięcia  pamiątkowego  obelisku.  Jest  to  około
3-metrowej wysokości czerwony kamień z wyrytym napisem:

Otwórzcie jasne wrota
Na podmuch życia świeży... 
Wyroczny klucz żywota 
W narodu rękach leży.

(Maria Konopnicka)

W tym miejscu w dniach 8-11.VII.1980 r. załoga WSK PZL Świdnik protestem klasy robotniczej dała  
początek fali strajków w kraju przerywając lata upokorzeń ludzi pracy. W pierwszą rocznicę wydarzeń NSZZ 
Solidarność w WSK PZL Świdnik. 11.VII1981 r.

Ta  uroczystość  odbywała  się  także  w  trakcie  mszy  św.  koncelebrowanej  przez  ks.  bpa  Zygmunta 
Kamińskiego.  W swojej  homilii  powiedział  on m.  in.,  że tylko taki  model  społeczny,  w którym nie ma 



miejsca na nienawiść, złość, podziały czy zaciskanie pięści może zapewnić rozwój ojczyzny i pomyślność 
kraju: A ten model realizuje się właśnie w tym, że dziś w tym miejscu spotykają się razem ludzie pracy, 
organizacje społeczne, przedstawiciele władzy i Kościoła.

Ks. bp. Kamiński poświęcił obelisk oraz sztandar zakładowej SOLIDARNOŚCI. Chorążym sztandaru, 
na którym wyryto m. in. słowa - BOG, HONOR, OJCZYZNA, byt Ryszard Pyda z wydziału 320, w którym 
zapoczątkowano przed rokiem strajk.

Po  uroczystości  zakończonej  odśpiewaniem hymnu  narodowego  i  uświetnionej  występami  orkiestry 
zakładowej  i  chóru  z  Zakładowego  Domu  Kultury  WSK,  wszystkim  zainteresowanym  organizatorzy 
umożliwili zwiedzanie hal fabrycznych.


