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40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

TARNOGRÓD
W Tarnogrodzie uczczono ofiary zbrodni komunistycznej w 40.
rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Wybór miejsca
regionalnych uroczystości nie był
przypadkowy.
– To z Tarnogrodu pochodził
Józef Krzysztof Giza, jeden z 9
górników zamordowanych przez
oddział ZOMO 16 grudnia 1981
roku podczas pacyfikacji śląskiej
kopalni Wujek – mówił Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów
państwowych. – Możemy być
wszyscy dumni z tego, jakim był
człowiekiem, jak się zachował w tej
chwili próby. Są świadectwa, które
mówią, że był człowiekiem niezwykle odważnym. Był tym, który poszedł pierwszy przeciwko pacyfikującym kopalnie Wujek oddziałom
ZOMO. Zapłacił najwyższą cenę.
Powinniśmy mu być wdzięczni za
to, że tę ofiarę poniósł. To był taki
dom. To był dom patriotyczny,
w którym ojciec był w Armii Krajowej, gdzie całe rodzeństwo było
wychowywane w umiłowaniu wolności i idei niepodległej Polski oraz
gdzie wiedzieli czym jest komunizm i nie dali się zwieść.
Uroczystości w Tarnogrodzie
trwały dwa dni. W sobotę, 18
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grudnia br. odbyła się rekonstrukcja historyczna w centrum
miasta, a także projekcja filmu
oraz koncert Norberta „Smoły”
Smolińskiego.
Natomiast w niedzielę, 19
grudnia br., zebrani goście,
w tym wicepremier Jacek Sasin,
przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, a także
związkowcy z NSZZ Solidarność
z Przewodniczącym Regionu
Środkowo-Wschodniego NSZZ
Solidarność Marianem Królem
na czele, wzięli udział w części
oficjalnej obchodów. Odbyła się

uroczysta msza św. transmitowana na żywo przez TVP Lublin,
następnie zebrani przeszli na
cmentarz, gdzie złożyli kwiaty na
grobie Józefa Gizy.
W Tarnogrodzkim Ośrodku
Kultury odbyło się okolicznościowe spotkanie, podczas którego
dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej przybliżyli atmosferę
stanu wojennego poprzez zaprezentowany program patriotyczny.
Tam też głos zabrali zaproszeni
goście, którzy zgodnie podkreślali
bestialstwo stanu wojennego
i życzyli wszystkim, by taka sytuacja nigdy już nie dotknęła naszego kraju.
Rząd komunistyczny wprowadził stan wojenny w Polsce nocą
z 12 na 13 grudnia 1981 roku, by
zdławić ruch „Solidarności” i dążenia niepodległościowe narodu.
W okresie obowiązywania stanu
wojennego, do lipca 1983 roku,
komuniści zamordowali kilkadziesiąt osób, internowanych zostało
ponad 10 tys. działaczy związanych z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Solidarność.
A. Kosierb
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LUBLIN
Lubelska „Solidarność” zainicjowała obchody 40. rocznicy
wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. 13 grudnia br.
w Lublinie oddano hołd ofiarom
reżimu komunistycznego.
Wczesnym popołudniem dyrektor Lubelskiego Oddziału
IPN Mateusz Kotecki otworzył
wystawę plenerową, pokazującą genezę i przebieg stanu wojennego w Polsce. W swoim
wystąpieniu podkreślał, jak
ważne jest mówienie o prawdziwych przyczynach wprowadzenia stanu wojennego i nieustanne przypominanie, jak wielka była to zbrodnia.
Punktualnie o 16:00, na
Placu Litewskim, przed Pomnikiem Konstytucji 3 Maja
głos zabrał Przewodniczący
Regionu
ŚrodkowoWschodniego Marian Król,
który podkreślił, że Solidarność przez 40 lat przychodzi
13 grudnia pod ten pomnik,
by oddawać hołd walczącym
o wolność. Podkreślał, że w
latach komuny spotkanie w
tym miejscu groziło poważnymi represjami, jednak zawsze
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byli odważni, którzy tę tradycję pielęgnowali.
Następnie zebrani ułożyli
symboliczny
biało-czerwony
krzyż z płonących zniczy oddając w ten sposób cześć i honor
bohaterom grudnia 1981 r.
Już po raz 11. w kościele
pobrygidkowskim w Lublinie
odbył się Koncert Pieśni Niepokornej.
Młodzi
wykonawcy
z Lubelszczyzny dziękowali
w ten sposób wszystkim, którzy
ponieśli ofiarę wprowadzenia

stanu wojennego. Po koncercie
odbyła się Msza św., pod przewodnictwem ks. bp. Mieczysława Cisło. Homilię wygłosił ks.
prof. Jarosław Jęczeń, zwracając uwagę, jak wielkie znaczenie
ma głoszenie prawdy o ciemnych dniach grudnia 1981 roku.
Podkreślił, że według badań duża część polskiego społeczeństwa nadal trwa w przekonaniu,
że stan wojenny miał nas ochronić przed agresją sowiecką.
Na zakończenie uroczystości
zebrani przeszli pod Światło Pamięci Ofiar Komunizmu, gdzie
zapalono znicze oraz pod pomnik bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Tam głos zabrali zaproszeni
goście, a następnie złożono
kwiaty.
W uroczystościach rocznicowych w Lublinie wzięli udział
represjonowani i internowani
w stanie wojennym, związkowcy, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych
oraz organizacji społecznych.
A.
Kosierb
Galerie foto dostępne są na
stronie Regionu i Facebooku
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ŚWIDNIK
które zostało spacyfikowane jeszcze
przed rozbiciem strajku w zakładzie
WSK PZL.
– Jest taka piosenka – „Idą, idą
pancry na Wujek”, opowiadająca
o krwawej pacyfikacji kopalni Wujek
w pierwszych dniach stanu wojennego. Mało kto pamięta, że „pancry”
szły także na WSK Świdnik i zajęły
ten zakład. Od tamtych dni minęło
40 lat. Dla nas jest to świętowspomnienie. Ale jest to również
element walki o pamięć. Dopiero od
niedawna zwolennicy stwierdzenia,
W nocy z 15 na 16 grudnia 1981
roku, przy użyciu sił milicji i wojska,
rozbito strajk w WSK Świdnik, potem w podobny sposób zlikwidowano strajki w FSC w Lublinie i w wielu
innych zakładach pracy. Nastąpiła
fala zatrzymań.
W 40. rocznicę tych wydarzeń
świdniczanie spotkali się na placu
przy ul. Niepodległości, by oddać
hołd bohaterom, którzy stanęli do
walki o wolność, niepodległość
i demokrację. Kwiaty pod kamieniem upamiętniającym Świdnickie
Spacery z 1982 roku złożyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, związkowcy z NSZZ
Solidarność oraz delegacje miejskich instytucji i stowarzyszeń.
Przewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidar-

LUBARTÓW
40. rocznica stanu wojennego
w Oddziale Lubartów uczczona
została
złożeniem
kwiatów
i zapaleniem 40 zniczy pod tablicą Marszałka Józefa Piłsudskiego u OO. Kapucynów w Lubartowie.
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ność Marian Król podkreślał, że
Świdnik odegrał 40 lat temu ważną
rolę. Był pierwszym miastem, które
podjęło strajk i był także miastem,

że stan wojenny był złem, są w przewadze. Wcześniej często słychać
było głosy, że był koniecznością, że
generał Jaruzelski wybrał mniejsze
zło. Polacy muszą wiedzieć, gdzie
jest dobro, a gdzie zło. Cały czas
trwa walka o prawdziwą odpowiedź
na to pytanie – mówił burmistrz Waldemar Jakson.
Po uroczystej mszy świętej
odprawionej w kościele pw. Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła, uczestnicy obchodów udali
się do Miejskiego Ośrodka Kultury, aby wysłuchać koncertu Moniki Kowalczyk, która zaśpiewała
patriotycznie.
A. Kosierb
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40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

TOMASZÓW LUB.
Mieszkańcy miasta i powiatu
tomaszowskiego godnie uczcili
pamięć ofiar „wojny z narodem”
sprzed czterdziestu lat. Obchody
miejskie rozpoczęła msza św. odprawiona w Sanktuarium ZNMP.
Mszę św. poprzedził montaż
słowno-muzyczny przygotowany
przez uczniów SP nr 1. Po nabożeństwie liczna grupa wiernych
udała się na plac Drogi Krzyżowej, gdzie przy „Kolumnie Solidarności” zapalono znicze.
Obecni byli m.in. poseł Tomasz Zieliński, burmistrz Wojciech Żukowski, wicestarosta Jarosław Korzeń, Przewodniczący
Regionu Środkowo-Wschodniego
NSZZ Solidarność Marian Król
i Przewodnicząca Oddziału Solidarności w Tomaszowie Lubelskim Marzenna Chlebowska. Następnie uczestnicy uroczystości

poprzedzani przez poczty sztandarowe udali się na rynek, gdzie
przy pomniku Solidarności złożono wieńce i oddano hołd ofiarom
tragicznych wydarzeń. Głos zabrał
m.in. uczestnik protestów, były

KRAŚNIK

W intencji kraśniczan i wszystkich
innych, którzy stracili życie lub byli
represjonowani, walcząc o wolną
Polskę, modlili się uczestnicy mszy
za ojczyznę, odprawionej w niedzielę, 19 grudnia br. w kościele św. Józefa Robotnika, w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.
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W liturgii uczestniczyli między innymi przedstawiciele
władz państwowych i samorządowych, związkowcy z Przewodniczącym Oddziału Kraśnik NSZZ Solidarność Józefem Michalczykiem oraz kombatanci.

uczeń liceum „Bartosza” Dariusz
Cymbała, który pamiętnej nocy 13
grudnia został internowany na 3
miesiące.
rewizje-tomaszowskie.pl
foto: Urząd Miasta Tomaszów Lub.

Mszę świętą koncelebrował
proboszcz parafii ks. Janusz Stefanek, wspominając wydarzenia
z 1981 roku w Kraśniku. Wprowadzenie stanu wojennego wywołało strajki i akcje protestacyjne
w różnych zakładach pracy,
w tym w Fabryce Łożysk Tocznych i bazie towarowej PKS.
Strajki zostały spacyfikowane.
Setki mieszkańców zaznało represji.
Jednym z zamordowanych
przez komunistów został ks. Jerzy
Popiełuszko – kapelan warszawskiej Solidarności. Przy pamiątkowej tablicy ks. Jerzego Popiełuszki
w kościele św. Józefa Robotnika
w Kraśniku wieniec złożył Poseł na
Sejm RP Kazimierz Choma, Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla, Członek Zarządu Powiatu w Kraśniku
Roman Bijak, delegacje NSZZ Solidarność.
powiatkrasnicki.pl
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Pracodawca Przyjazny Pracownikom
Komisja Certyfikacyjna XIV
edycji konkursu „Pracodawca
Przyjazny Pracownikom”, w skład
której weszli przedstawiciele Komisji Krajowej NSZZ Solidarność,
Kancelarii Prezydenta RP oraz
Rady Ochrony Pracy przy Sejmie
RP, dokonała oceny nadesłanych
wniosków, zgodnie z celami i zasadami określonymi w Regulaminie
przyznawania
Certyfikatu ,,Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.
Komisja postanowiła przyznać
certyfikaty w roku 2021, następującym pracodawcom:
Białostockie Centrum Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, Bieszczadzki Park Narodowy Ustrzyki Górne, Centrum
Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, CMC Poland Sp. z o.o. Zawiercie, Federal-Mogul Gorzyce Sp.
z o.o. Gorzyce, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

w Sandomierzu, Kraśnickie Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i
Kanalizacji
Sp.
z o.o. Kraśnik, Miejskie
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S.A. Wrocław, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Ostrowiec Świętokrzyski, NSK
Bearings Polska S.A.
Kielce, „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia
Spożywców w Olkuszu,
Spółdzielnia Pracy Transportu Mleczarskiego Sanok, Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki
w Białymstoku, Tenneco Automotive Eastern Europe Sp. z o.o. Gliwice, Wodociągi Miasta Krakowa
S.A. Kraków, Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A. Wrocław, Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. Tarnów, Zakłady Prze-

twórstwa Zbożowo-Młynarskiego
Sp. z o.o. Kruszwica.
Patronat Honorowy nad tegoroczną
edycją
konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.
Laureatom serdecznie gratulujemy!
solidarnosc.org.pl

Rowerowe Powitanie Nowego Roku
Zapraszamy na niedzielę, 2 stycznia 2022 roku na Rowerowe
Powitanie Nowego Roku. Trasa wycieczki poprowadzi do Dąbrowy,
dalej Prawiedniki, Las Sherwood, Krężnica Jara i powrót nad Zalew
Zemborzycki.
Zakończenie w przyjaznej restauracji przy gorącej herbacie
i misce forszmaku.
Miejsce zbiórki: godz. 10:00 w Lublinie na moście kultury k. Gali,
a grupy ze Świdnika o 09:15 pod Galerią Wenus. Przewidywana
pogoda: raczej zimno, wiatr umiarkowany.
Wskazany ciepły ubiór, kominiarka, szalik, czapka, rękawice,
kask rowerowy oraz oświetlenie roweru.
Wyjazd organizuje POZ NSZZ ,,Solidarność" Pracowników
Poczty Polskiej WER Lublin razem z OM NSZZ Solidarność WSK
PZL ŚWIDNIK pod patronatem Regionu Środkowo-Wschodniego
NSZZ Solidarność Lublin.
Ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie.
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