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Świdnickie Spacery – pamiętamy!
40 lat temu świdniczanie
sprzeciwiali się komunistycznemu
reżimowi, wychodząc na spacery,
przypinając w klapy płaszczy
i kurtek oporniki oraz wystawiając
w oknach odbiorniki telewizyjne.
4 lutego br. mieszkańcy Świdnika
przypomnieli, jak ważny był ten
pokojowy protest z 1982 roku
i uhonorowali jego uczestników.
Oficjalne obchody rozpoczęły
się przy obelisku z tablicą upamiętniającą Świdnickie Spacery.
Zebrani
odśpiewali
hymn,
a przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz świdnickich związków, instytucji i placówek oświatowych złożyli kwiaty.
Artur Soboń, wiceminister finansów, wystosował do świdniczan list
okolicznościowy: – Jak co roku,
gromadzimy się, by przypomnieć
bohaterską postawę mieszkańców
naszego miasta. Były to spacery,
które odbywały się w porze nadawania Dziennika Telewizyjnego,
zainicjowane przez działaczy świdnickiej Solidarności. Cechowały się
wyrazem sprzeciwu wobec kłamstwa telewizji i propagandy PRL.
Należy podkreślić, że Świdnik jest
miastem wyjątkowym, ponieważ to
tu mieszkańcy pokazali na skalę
całego kraju, że idą drogą prawdy.
Jan Paweł II powiedział kiedyś
„szukajcie tej prawdy tam, gdzie
ona rzeczywiście się znajduje. Jeśli
trzeba, będziecie zdecydowani iść
pod prąd obiegowych poglądów
i rozpropagowanych haseł”. Dlatego dziś, wspominając mieszkańców, którzy pierwszy raz, 40 lat teGłos związkowca 3-4/2022

mu, wyszli razem ze swoimi rodzinami na ulice, uczcijmy ich odwagę i hart ducha.
– Spotykamy się jako ludzie
miłujący wolność, ale też ku przestrodze, by pamiętać, że wolność
nie jest nam dana na zawsze.
Trzeba ją cały czas zdobywać, jak
mówił św. Jan Paweł II. Jesteśmy
tu dzisiaj, żeby przypomnieć o niezwykłym wydarzeniu, jakim były
świdnickie spacery. Niezwykłym,
bo obiegły ówczesny świat, ten,
który dążył do tego, by demokracja
się rozwijała. Świdnicki protest został zapisany jako swego rodzaju
ewenement. Pokazaliśmy, czym
jest solidarność, jak może wyglądać. Składam hołd wdzięczności
tym, którzy uczestniczyli w spacerach. Jako Świdnik wpisaliśmy się
w historię najnowszą nie tylko Lubelszczyzny, Polski, ale i świata.
To wtedy mówiono, że Świdnik nie
jest koło Lublina tylko Lublin koło
Świdnika. Dziś też sami musimy

zadbać o naszą ojczyznę, nie liczyć na innych – mówił Marian
Król, Przewodniczący Regionu
Środkowo-Wschodniego
NSZZ
Solidarność .
– Jest kilka wartości, o których
dzisiaj należy mówić: pamięć, wolność, odwaga, solidarność – podkreślał burmistrz Waldemar Jakson. – Zostaliśmy strażnikami pamięci, bo rosną nowe pokolenia,
które powinny wiedzieć
o tym, co zdarzyło się 40 lat temu
i czcić tych, którzy brali udział
w spacerach. Ludzie, którzy wyszli wtedy na ulice, pamiętali jeszcze czołgi zdobywające nasz zakład, strzelanie do ludzi, aresztowania i internowania. Mimo
wszystko pokonali ten strach
i spacerowali w ramach protestu.
Możemy też mówić o pewnym
fenomenie społeczności naszego
miasta. Kilka tysięcy ludzi musiało
się między sobą porozumieć,
w czasie, gdy funkcjonowali donostr. 1

siciele, ale udawało się dzięki solidarności, na przykład sąsiedzkiej.
Świdnik został poddany wielu represjom, ale nie ugiął się. Przypominajmy o tym wszystkim i bądźmy dumni z mieszkańców, którzy
40 lat temu spacerowali po ulicach
naszego miasta.
W niezwykły sposób wydarzenia z lutego 1982 roku przybliżył
pokaz laserów, w który wkomponowany została recytacja wiersza
Wisławy Szymborskiej oraz pieśń
o spacerach. Zebrani na placu
Konstytucji 3 maja z zainteresowaniem obejrzeli świetlne widowisko,
później zaś udali się na symboliczny spacer ul. Niepodległości w kierunku Miejskiego Ośrodka Kultury.
Tam odbyła się projekcja filmu dokumentalnego Magdaleny i Rafała
Kołodziejczyków pt. Na przekór
grudniowej nocy. Produkcja TVP3
Lublin, przy współpracy z Regionem Środkowo-Wschodnim NSZZ
Solidarność, opowiada o wydarzeniach na Lubelszczyźnie sprzed
40. lat, które pokazywane są z perspektywy fikcyjnego bohatera –
fotografa. Po filmie można było
porozmawiać z jego autorami.
O Świdnickich Spacerach przypomniał również znicz pamięci na
ścianie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej, podświetlony na
biało-czerwono budynek MOK,
a także wystawa sprzętu ZOMO
oraz pokaz grupy rekonstrukcyjnej
przed Kinem Lot.
W sobotę, w kościele pw. NMP
Matki kościoła odprawiona została
msza święta w intencji uczestników Świdnickich Spacerów.
Organizatorami obchodów są:
Miejski Ośrodek Kultury, Urząd
Miasta oraz Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach
programu „Warto być Polakiem”.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Artur Soboń, poseł na Sejm, Jarosław Stawiarski,
Marszałek Województwa Lubelskiego, dr Robert Derewenda,
dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, MaGłos związkowca 3-4/2022

rian Król, Przewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ
Solidarność, Waldemar Jakson, burmistrz Świdnika, Andrzej Kuchta,
Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” WSK
„PZL-Świdnik” S.A.
swidnik.pl
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ZAKAZ HANDLU W NIEDZIELĘ
DLA WSZYSTKICH

Od wtorku 1 lutego 2022 r.
weszły w życie zaostrzone
przepisy uszczelniające ograniczenia handlu w niedzielę i niektóre święta. Przewidziano tylko kilka wyjątków. Sieci handlowe nie pohandlują już w niedzielę korzystając z patentu „na
placówkę pocztową”. Ustawodawca doprecyzował, że w niedziele będą mogły być otwarte
placówki, w których przeważająca działalność (ponad 40
proc. przychodów), polega na
świadczeniu usług pocztowych.
Znika luka, którą wykorzystywały sieci handlowe. Pisząc
przepisy ustawy należało to
przewidzieć. Widząc lukę nie
tylko kupiec, ale i lider wielkiej
sieci handlowej myśli: „żal nie
skorzystać”. I korzysta.
Sklepy spożywcze
będą
czynne w niedzielę, gdy za ladą stanie właściciel sklepu, któremu będą mogły pomagać tylko
osoby
wyszczególnione
w nowelizacji: małżonka, dzieci
własne, dzieci małżonka, dzieci
przysposobione, rodzice, macocha, ojczym, rodzeństwo,
wnuki lub dziadkowie – i to nieGłos związkowca 3-4/2022

odpłatnie. Osoby te nie mogą
być pracownikami lub zatrudnionymi w placówce handlowej
u przedsiębiorcy.
Od lutego 2022 r. nie wystarczy
odpowiedni
wpis
w PKD, aby korzystać z wyjątków powiązanych z przeważającą działalnością. W znowelizowanej ustawie zapisano, że
placówki handlowe korzystające z wyłączeń, są obowiązane
do prowadzenia ewidencji miesięcznego
przychodu
ze
sprzedaży, z podziałem na
przychód z działalności pocztowej, dzięki której mają prawo
handlować w niedziele oraz na
przychód z pozostałej działalności.
Niemal od początku wychwycenia luki to Krajowy Sekretariat
Banków,
Handlu
i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność domagał się przyspieszenia prac nad nowelizacją ustawy o ograniczeniu handlu
w niedzielę. Powodem są
pierwsze
wygrane
sprawy
przed sądami przez jedną
z sieci. Placówki tej sieci działają w niedzielę, jako placówki

pocztowe. Sieć umowy z operatorami pocztowymi ma od 2012
roku. Tym samym placówki tej
sieci w momencie wejścia ograniczeń realizowały usługi związane z odbiorem paczek. Stopniowo patent był wykorzystywany przez kolejne sieci handlowe, czyniąc z zakazu handlu
fikcję. Największa z sieci, należąca do właściciela z Portugalii,
miała nawet umowę ze Spółką
Skarbu Państwa Poczta Polska
SA.
Lukę uszczelniono. Eskalacja placówek handlowych zmieniających działalność lub rozszerzających ją w PKD o usługi
pocztowe stanowiła próbę obejścia prawa. Należało doprecyzować art. 6 ust.1 pkt 7 ustawy:
„w placówkach pocztowych
w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, w których przeważająca
działalność polega na świadczeniu usług pocztowych”.
Największe sieci handlowe
najpewniej dostosują się do nowych przepisów i od 1 lutego
nie będą otwierać sklepów
w niedzielę. Nie oznacza to jednak, że nowe przepisy zamkną
wszystkie sklepy. Otwarte pozostaną te działające na zasadach franczyzy, gdy w niedzielę
za kasą stanie franczyzobiorca,
czyli jego właściciel oraz wybrani
członkowie
rodziny
o czym wyżej.
W 2022 r. będzie siedem
niedziel handlowych: dwie niedziele poprzedzające święta
Bożego
Narodzenia,
jedna
przed Wielkanocą i ostatnie
niedziele stycznia, kwietnia,
czerwca i sierpnia.
solidarnosc.org.pl
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Nie żyje Jarzy Bartmiński
Urodzony 19 września 1939
roku w Przemyślu. Absolwent
filologii polskiej Uniwersytetu
Marii
Curie-Skłodowskiej
(UMCS)
w Lublinie (1961).
Od 1961 r. nauczyciel akademicki. Od 1997 r. profesor. Od
1992 r. kierownik Zakładu Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej UMCS.
W latach 1962-82 w ZSL.
Od
września
1980
r.
w Solidarności, we wrześniu
1980 r. inicjator, współzałożyciel i od grudnia 1980 r. przewodniczący Komisji Zakładowej (KZ) UMCS. W 1981 r. delegat na I Walne Zebranie Delegatów (WZD) Regionu Środkowo-Wschodniego,
członek
Prezydium Zarządu Regionu
(ZR). W czerwcu 1981 r. inicjator Ruchu Solidarności Rodzin.
13 grudnia 1981 r. internowany w Ośrodku Odosobnienia we
Włodawie, zwolniony 31 grudnia
1981 r. Od stycznia 1982 r. zaangażowany w konspiracyjne
struktury Solidarności, w latach
1983-89 członek niejawnej Społecznej Komisji Nauki w Lublinie.
W 1988 r. uczestnik prac zespołu ds. relegalizacji Solidarności
w UMCS.

W 1989 r. współzałożyciel i działacz Komitetu
Obywatelskiego (KO) Lubelszczyzny oraz Klubu
Katolickiego w Lublinie.
W 1988 r. założyciel i redaktor międzynarodowego rocznika Etnolingwistyka. W latach 1990-93,
jako prorektor UMCS,
współautor i realizator
reformy systemu dydaktycznego. Od 1992 r. do
2003 r. przewodniczący
Fundacji Ruchu Solidarności Rodzin. W latach
1994-2003 przewodniczący Rady Naukowej Radiowego Centrum Kultury
Ludowej. Od 1999 r. członek Rady Języka Polskiego
oraz komitetów Państwowej
Akademii Nauk (PAN): Językoznawstwa, Nauk o Literaturze,
Nauk Etnologicznych, Slawistycznego. W 2001 r. współorganizator Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Przemyślu, w latach 2001-2004 dyr. Instytutu Polonistyki tej uczelni.
Od 2003 r. założyciel i przewodniczący Komisji Etnolingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Od 1993 r.
przewodniczący
lubelskiego
gremium Katolischer Akade-

Serdeczne wyrazy współczucia

Rodzinie
Śp. JERZEGO BARTMIŃSKIEGO
składa
Przewodniczący oraz Związkowcy
z Regionu Środkowo-Wschodniego
NSZZ „Solidarność”
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mischer
Ausländer
Dienst.
W latach 1990-2005 w ROAD/
UD/UW. Od 2005 r. na emeryturze, nadal czynny zawodowo.
Autor około 300 publikacji
z zakresu językoznawstwa polonistycznego, etnolingwistyki i tekstologii, w tym 6 książek.
Laureat
m.in.
nagrody
POLCUL (1989), Nagrody Kolberga (1991), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1999).
Od 8 lutego 1975 r. do 7 lutego 1979 r. rozpracowywany
przez Wydział III Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej
w Lublinie, w ramach Sprawy
Operacyjnego
Sprawdzenia
(SOS), kryptonim Oaza. Od
9 kwietnia 1985 r. rozpracowywany przez Wydział III Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych (WUSW) w Lublinie w ramach Sprawy Operacyjnego
Rozpracowania
(SOR), kryptonim Dewot; do 19
sierpnia 1989 roku w ramach
SOR, kryptonim Langusta.
Zmarł 7 lutego 2022 r.
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Stanowisko
Rady Powiatu w Lublinie
z dnia 27 stycznia 2022 r.
w sprawie zmiany nazwy ronda im. Romana Dmowskiego w Warszawie
Rada Powiatu w Lublinie z zaskoczeniem i dezaprobatą przyjęła wiadomość o otwarciu przez Radę Miasta
Stołecznego Warszawa procedury, która może prowadzić do zmiany nazwy ronda im. Romana Dmowskiego
w Warszawie na inną nazwę. Zabieramy głos w toczącej się dyskusji ze świadomością, że miasto Warszawa
jako stolica Rzeczypospolitej Polskiej ma z tego tytułu liczne naturalne prawa i przywileje, ale także powinności.
Jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej oczekujemy, że nasza Stolica stać będzie na straży szacunku dla ponad tysiącletniej historii i tradycji Narodu i Państwa Polskiego.
Częścią tej historii jest ogromna praca na rzecz odzyskania, utraconej w XVIII wieku, państwowości i narodowej wolności, powrotu niepodległej Polski na mapy Europy i świata w 1918 r., uzyskanie międzynarodowego
uznania tego faktu w 1919 r., odbudowa instytucji państwowych, narodowych i społecznych oraz ustabilizowanie
granic odrodzonego Państwa w latach 1918 – 1922.
To historyczne osiągnięcie było możliwe dzięki zdecydowanej woli Narodu, mądrego i skutecznego przywództwa, korzystnej sytuacji międzynarodowej powstałej w wyniku klęski wszystkich 3 mocarstw zaborczych,
które w XVIII w. dokonały rozbioru Rzeczypospolitej.
Główną osią odbudowy Państwa i wolności Narodu, z zachowaniem demokratycznych reguł wewnętrznego
samostanowienia, było współdziałanie Ojców Niepodległości, wśród których główną osią było porozumienie Józefa
Piłsudskiego - zorientowanego przed i w okresie I wojny światowej na państwa centralne, Naczelnika odradzającego
się Państwa, z Romanem Dmowskim – opierającym realizację niepodległościowych celów przed i w czasie I wojny
światowej na państwach Ententy, Prezesa Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu. Kompromisem pomiędzy Piłsudskim i Dmowskim był wielopartyjny Rząd Premiera Ignacego Paderewskiego i wspólna delegacja podczas pokojowej konferencji w Paryżu w 1919 r., a podczas decydujących miesięcy wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. wielopartyjny Rząd Premiera Wincentego Witosa, z Wicepremierem Ignacym Daszyńskim.
Roman Dmowski – urodzony w Warszawie, dr nauk przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego, doktor h.c.
Uniwersytetu Cambridge, twórca nowoczesnej polskiej myśli politycznej, główny strateg odbudowy niepodległej państwowości i budowy nowoczesnego, ponadstanowego, demokratycznego społeczeństwa. W istotny sposób przyczynił się do nadania statusu pełnoprawnych obywateli polskim chłopom i pracownikom najemnym, także kobietom – to
jego obóz mógł poszczycić się największą liczbą kobiet-posłów do Sejmu odrodzonej Rzeczypospolitej. Zapewnił Polakom, przy wsparciu Ignacego Paderewskiego i w porozumieniu z Józefem Piłsudskim, miejsce wśród uczestników
konferencji w Paryżu, podczas której wykazał się nadzwyczajnym talentem negocjacyjnym, zakończonej pokojowym
Traktatem Wersalskim, który w imieniu RP podpisał wraz z Premierem Rządu Ignacym Paderewskim 28 VI 1919 r.
Roman Dmowski zainicjował w 1917 r. i wspierał tworzenie Błękitnej Armii we Francji, pod dowództwem gen.
Józefa Hallera, wcześniej dowódcy II Brygady Legionów Polskich. Błękitna Armia po przetransportowaniu do
Kraju, wiosną 1919 r., w istotny sposób wpłynęła na zdolności bojowe tworzącego się Wojska Polskiego, rozstrzygnięcia na wielu frontach, możliwości osiągnięcia strategicznie ważnych i sprawiedliwych granic państwowych. Bardzo ważną zasługą Romana Dmowskiego było zapewnienie armii Powstania Wielkopolskiego statusu
wojsk sojuszniczych Ententy, co ochroniło ją przed użyciem regularnych wojsk niemieckich do zduszenia zwycięskiego, powstańczego zrywu Wielkopolan zimą 1919 r.. Wdzięczna Wielkopolska wystawiła potem ponad 100
-tysięczną armię do dyspozycji odradzającej się do niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Trudno sobie wyobrazić zwycięstwo w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. bez znakomicie uzbrojonej i wyszkolonej Błękitnej Armii oraz zaprawionej w bojach armii Wielkopolan. Dzięki talentom dyplomatycznym Romana Dmowskiego Polska odzyskała bez walki militarnej, na mocy Traktatu Wersalskiego, Pomorze, wraz z dostępem do Bałtyku, nad
którym kilka lat później wybudowała jeden z większych w Europie i świecie port morski w Gdyni.
Roman Dmowski, pomimo ogromnych wpływów jego obozu politycznego na ziemiach polskich, uznania
międzynarodowego państw zwycięskiej Ententy oraz zasług na polu tworzenia siły Wojska Polskiego, nie sięgnął
po władzę w Kraju, respektował porozumienie z Józefem Piłsudskim i jego obozem politycznym dla dobra Narodu i Państwa Polskiego. Jego zasługi są niepodważalne, niezależnie od osobistych sympatii każdego z Polaków,
do czego mamy oczywiste prawo. Wniosek o zmianę nazwy ronda im. Romana Dmowskiego w Warszawie odbieramy jako zamach na prawdę o naszej narodowej i państwowej historii. Ufamy, że Rada Miasta Stołecznego
Warszawa ostatecznie odrzuci ten nieuzasadniony i bulwersujący projekt.
Przewodniczący
Rady Powiatu w Lublinie
Krzysztof Chmielik
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