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W 38. rocznicę Świdnickich 

Spacerów, odbyły się oficjalne 

uroczystości. Wieczorem, 5 lutego 

br., przy pomniku Świdnickich 

Spacerów, zostały wygłoszone 

przemówienia, po czym delegacje 

złożyły kwiaty i zapaliły znicze.   

W obchodach wzięli udział uczest-

nicy historycznych wydarzeń, 

działacze związkowi, samorzą-

dowcy oraz społeczność Świdni-

ka. Region Środkowo-Wschodni 

NSZZ Solidarność reprezentowali 

przewodniczący Marian Król oraz 

zastępcy Krzysztof Choina  

i Marek Wątorski. 

- Dziś mówi się o tym wydarze-

niu happening. To nie był happe-

ning tylko walka o wolną i niepod-

ległą Polskę. To był cichy, ale wy-

mowny krzyk, by cofnąć stan wo-

jenny i wypuścić na wolność na-

szych aresztowanych kolegów – 

zaznaczył Król. Lublin 

38. rocznica Świdnickich Spacerów 

- To był fenomen tamtych cza-

sów. Społeczeństwo, bez formal-

nego przywództwa, wychodziło 

na ulice i  sprzeciwiało się telewi-

zyjnemu Dziennikowi, który siał 

propagandę – powiedział Marek 

Wątorski.   

 Na pamiątkę spacerów sprzed 

prawie 40 lat, uczestnicy obcho-

dów przeszli wspólnie ul. Niepod-

ległości (dawniej ul. Sławińskie-

go) do Centrum Kultury, gdzie 

odbył się kon-

cert „Dla Świd-

nika” w wyko-

naniu Bartło-

mieja Kurow-

skiego. 

 Do 14 lutego 

można zwie-

dzać wystawę 

„586 dni stanu 

wojennego” w 

holu Kina Lot, 

zaś 11 lutego młodzież weźmie 

udział w grze miejskiej o Świd-

nickich Spacerach.  

Świdnickie Spacery to jedna  

z form sprzeciwu wobec propa-

gandy systemu komunistyczne-

go. Zostały zainicjowane przez 

członków NSZZ Solidarność,  

z Janem Kazimierczakiem na 

czele. W porze nadawania kłam-

liwych informacji w Dzienniku 

Telewizyjnym, świdniczanie wy-

chodzili na ulice, wyrażając w ten 

sposób swój sprzeciw. Akcja cie-

szyła się dużym zainteresowa-

niem i gromadziła tłumy ludzi. 

Osoby, które z różnych wzglę-

dów nie mogły wyjść z mieszka-

nia, solidaryzowały się ze space-

rowiczami poprzez wystawianie 

telewizorów w oknie. 

Ówczesne władze nie pozo-

stały obojętne - aby utrudnić 

marsze przesunięto godzinę mili-

cyjną. Były też aresztowania 

uczestników, zatrzymano m.in. 

Tadeusza Zimę. 
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14 lutego 1982 r., na wniosek 

podziemnej Solidarności, ks. pro-

boszcz Jan Hryniewicz zaapelo-

wał o przerwanie akcji.    

Świdnickie Spacery były ewe-

nementem w skali kraju. Naślado-

wano je w innych miastach Lu-

belszczyzny, a potem także  

w wielu regionach Polski. 

T.K. 

Fot. Głos Świdnika 

Współpraca  

się opłaca 

Stan wojenny to jedno z najtra-

giczniejszych wydarzeń w naj-

nowszej historii Polski. Ideologia 

komunistyczna doprowadziła do 

smutnych dni, gdy brat strzelał do 

brata. Atmosfera grozy, represje, 

internowania i wreszcie ofiary - to 

ponury obraz rzeczywistości sta-

nu wojennego. Choć minęło już 

kilkadziesiąt lat od tamtych 

mrocznych chwil, społeczeństwo 

pamięta i chętnie angażuje się  

w inicjatywy, których celem jest 

pokazanie prawdy historycznej  

i oddanie hołdu ofiarom reżimu 

totalitarnego.  

 Region Środkowo-Wschodni 

NSZZ Solidarność od lat organi-

zuje rekonstrukcje historyczne. 

Ich przygotowanie to ogromne 

wyzwanie organizacyjne. W całe 

przedsięwzięcie zaangażowa-

nych jest wiele instytucji i wolon-

tariuszy. 

 Nie byłoby możliwe odtworze-

nie wydarzeń z przeszłości bez 

udziału młodzieży szkolnej i grup 

rekonstrukcyjnych. Od lat w dzia-

łania te włączają się uczniowie 

Lubelskiego Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego im. 

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 

w Lublinie oraz Bractwo Rycer-

skie im. Xsięcia Jeremiego Wi-

śniowieckiego. W ubiegłym roku 

w rekonstrukcji uczestniczył mło-

dzież klas mundurowych Zespo-

łu Szkół nr 3 w Puławach.  

 To są osoby, które urodziły 

się w wolnej Polsce, ale chcą 

pielęgnować pamięć historyczną 
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i wpisują się w idee społeczeń-

stwa obywatelskiego. To niepraw-

da, że młodzi są obojętni, bierni, 

za nic mający polskość. Okazuje 

się, że chętnie uczestniczą w pro-

jektach pod biało-czerwoną flagą. 

Udowodniają, że świetnie rozu-

mieją czym były, z jednej strony 

komunizm, a z drugiej Solidar-

ność.  

 Rekonstrukcje chętnie wspiera-

ją Miejskie Przedsiębiorstwo Ko-

munikacyjne w Lublinie oraz Ko-

meda Wojewódzka Policji w Lubli-

nie udostępniając pojazdy histo-

ryczne.  

 Z kolei lubelska Solidarność 

dysponuje własnym zestawem 

oryginalnego stroju i wyposażenia 

ZOMO, są to m.in.: mundury, heł-

my, tarcze i pałki. Region ma rów-

nież niebieską NYSKĘ – legendę 

PRL. Te eksponaty służą rokrocz-

nie podczas rekonstrukcji histo-

rycznej.  

 W rocznicowe obchody stanu 

wojennego, finansowo i organiza-

cyjnie, włączają się: Lubelski 

Urząd Wojewódzki, Urząd Mar-

szałkowski Województwa Lubel-

skiego, Urząd Miasta Lublin, Lu-

belskie Kuratorium Oświaty, IPN 

Oddział Lublin i Fundacja Ruchu 

Solidarności Rodzin.  

Solidarność to nie tylko ruch 

społeczny walczący w interesie 

ludzi pracy. Związek zawodowy, 

zgodnie ze statutem, strzeże rów-

nież wartości, pamięci i prawdy 

historycznej. 

Dzięki wieloletniej współpracy  

i wspólnemu wysiłkowi licznych 

instytucji i społeczników udało się 

już przeprowadzić rekonstrukcje 

historyczne w Lublinie, Świdniku, 

Puławach, Zamościu i Chełmie. 

Należy pamiętać, że jeśli my nie 

będziemy dbać o prawdę histo-

ryczną, to przedstawią ją inni, 

lecz niekoniecznie zgodnie z rze-

czywistością. 

T.K. 

 

Solidarność oddała hołd  

Powstańcom Styczniowym  

W kościele cywilno-wojskowym 

pw. Niepokalanego Poczęcia Naj-

świętszej Maryi Panny w Lublinie 

była sprawowana Msza św. za 

poległych, pomordowanych, ze-

słanych na Sybir, represjonowa-

nych, zmarłych Powstańców 

Styczniowych. W obchodach 

uczestniczył zastępca przewodni-

czącego Regionu Krzysztof Choi-

na wraz z pocztem sztandaro-

wym. 

Pod Pomnikiem Powstańców 

Styczniowych, który został 

wzniesiony w miejscu ich stra-

ceń, przy dzisiejszej ul. gen. Ma-

riana Langiewicza delegacje zło-

żyły kwiaty i zapaliły znicze.  
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W ramach obchodów 157. 

rocznicy wybuchu powstania 

styczniowego, 18 lutego w Sali 

Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wo-

jewódzkiego, ul. Spokojna 4. o 

godz. 10.00 odbędzie się konfe-

rencja popularno-naukowa po-

święcona 157. rocznicy Powsta-

nia Styczniowego. 

„Naród z tysiącletnią tradycją chrześcijańską zawsze będzie dążył 

do pełnej wolności.  

Bo dążenia do wolności nie pokona się przemocą, gdyż przemoc  

jest siłą tego, kto nie posiada prawdy.” 

 

(ks. Jerzy Popiełuszko, frag. homilii z Mszy św. za Ojczyznę z 30.01.1983 r.) 
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80. rocznica masowych wywózek 

W Lublinie upamiętniono ofiary 

masowych deportacji Polaków  

w głąb ZSRR. Uroczystości, 9 lu-

tego br. rozpoczęły się Mszą św. 

w kościele pw. Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny Zwycię-

skiej w Lublinie. Po jej zakończe-

niu złożono wieńce i zapalono 

znicze przy Pomniku Matki Sybi-

raczki.  

 W obchodach uczestniczył za-

stępca przewodniczącego Regio-

nu Krzysztof Choina wraz z pocz-

tem sztandarowym. 

10  lutego 1940 r. nastąpiła 

pierwsza deportacja, w której wy-

wieziono 140 tys. osób. W czte-

rech wywózkach zorganizowa-

nych w latach 1940-1941 do so-

wieckich łagrów trafiło około mi-

lion osób. Ze względu na trans-

port w bydlęcych wagonach, nie-

ludzkie warunki pracy i trudne wa-

runki atmosferyczne, była duża 

śmiertelność wśród zesłanych. 

                                                T.K. 

Fot. LUW 

Fot. LUW 
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Komisja Krajowa  

w Warszawie 
W Pałacu Prezydenckim odby-

ło się spotkanie Prezydenta Rze-

czypospolitej Polskiej Andrzeja 

Dudy z członkami Komisji Krajo-

wej NSZZ Solidarność z okazji 

Jubileuszu 40-lecia powstania 

Związku. Uroczyste obrady odbyły 

się 29 stycznia. 

Manifestacja w Warszawie 
„Obrońmy naszą suwerenność” 

– pod takim hasłem 8 lutego br. 

przed Trybunałem Konstytucyj-

nym w Warszawie odbyła się ma-

nifestacja poparcia reformy są-

downictwa w Polsce.  

W wydarzeniu wzięło udział 

kilkanaście tys. osób. Wśród 

uczestników demonstracji byli 

związkowcy z Regionu Środko-

wo-Wschodniego NSZZ Solidar-

ność, m.in. z Zamościa, Poczty 

Polskiej, LW BOGDANKA i Sek-

cji Emerytów.  

Przekaż 1% podatku na naszą Fundację 

Fundacja „Ruchu Solidarności 

Rodzin” w swojej działalności sta-

ra się stwarzać warunki do dobre-

go rozwoju dla dzieci i rodzin. 

Funduje stypendia uzdolnionej 

młodzieży, organizuje biegi pa-

mięci, rajd rowerowy, prowadzi 

wakacyjne kino plenerowe, zaję-

cia edukacyjne dla dzieci oraz 

podejmuje wiele innych inicjatyw 

edukacyjnych, kulturalnych i spor-

towych służących społeczeństwu. 

Inicjuje i angażuje się w działania 

upamiętniające ważne rocznice 

historyczne, w tym szczególnie 

związane z Soli-

darnością. Sze-

roka działalność 

fundacji niesie 

ze sobą duże 

potrzeby finan-

sowe, dlatego 

Dyrektor Funda-

cji „Ruchu Soli-

darności Rodzin” Marek Wątorski 

zwraca się z prośbą o przekaza-

nie 1% podatku na rzecz Funda-

cji. 

1% można przekazać w prosty 

sposób, przy użyciu platformy 

Fot. Grzegorz Iwanicki Fot. Grzegorz Iwanicki 

PITax.pl dostępnej na stronie 

internetowej Fundacji „Ruchu 

Solidarności Rodzin”: http://

solidarnoscrodzin.pl/

przekaz1procent/ 

 

http://solidarnoscrodzin.pl/przekaz1procent/
http://solidarnoscrodzin.pl/przekaz1procent/
http://solidarnoscrodzin.pl/przekaz1procent/
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Opłatek w oświacie  

27 stycznia br. odbyło się spo-

tkanie noworoczne Regionalnej 

Sekcji Oświaty i Wychowania 

NSZZ Solidarność. Wśród zapro-

szonych gości byli przedstawiciele 

władz parlamentarnych i samo-

rządowych oraz kapłani.  

Wszystkich przywitała prze-

wodnicząca RSOiW Wiesława 

Stec, która w imieniu oświatowej 

Solidarności złożyła życzenia. 

- Życzę, aby na co dzień w na-

szych sercach rodził się Boży 

Syn, odnawiając w nas autentycz-

ną wiarę, nadzieję i miłość, które 

dostarczą sił do dawania świadec-

twa w trudnej codzienności. Niech 

zwycięża dobro nad złem  

i  w myśl słów św. Matki Teresy  

z Kalkuty niech w naszych ser-

cach, każdego dnia będzie Boże 

Narodzenie – powiedziała prze-

wodnicząca. 

Regionalny Duszpasterz Ludzi 

Pracy ks. prał. Zbigniew Kuzia 

powiedział, że nauczyciele są eli-

tą narodu.  

- Jesteście tymi, którzy przeka-

zują wiedzę, która jest Bożym 

światłem. Niech w rozpoczętym 

Nowym Roku towarzyszy nam 

wszystkim Duch św. Należycie 

do tej grupy naszego narodu, 

która głęboko wierzy w Boże bło-

gosławieństwo, a potwierdza to 

Wasza obecność tutaj, a także 

praca, trud i poświęcenie. Niech 

Pan ma Was w swojej opiece. 

Jesteście elitą narodu, a to zo-

bowiązuje – mówił ks. Zbigniew 

Kuzia Regionalny Duszpasterz 

Ludzi Pracy.  

Po wysłuchaniu Ewangelii  

i modlitwy, związkowcy przeła-

mali się opłatkiem i złożyli sobie 

życzenia.  

                                              T.K. 


