
 

SZKOŁA PAMIĘTA  

 

- czas nadzieji i narodzin 

 

LUBELSKI LIPIEC 1980 

Strajki lubelskie 1980, Lubelski Lipiec, Ś

widnicki Lipiec - fala strajków i protestów 

pracowniczych, które w dniach 8-24 lipca 

1980 objęły ponad 150 zakładów pracy 

na Lubelszczyźnie, z czego 91 w Lublinie. 

Pracownicy domagali się cofnięcia 

podwyżek cen artykułów żywnoś

ciowych, podwyżek płac, poprawy 

warunków pracy oraz w kilku 

przypadkach niezależności działania zwią

zków zawodowych. 

 

 

Wydarzenia Lubelskiego Lipca 1980 r. upami

ę tnia ł  drewniany pomnik ods ł oni ę ty w 

pierwszą  rocznicę  strajków 10 lipca 1981. 

Pomnik usytuowany na terenie nieistniej ą

cych Lubelskich Zak ł adów Naprawy 

Samochodów przy Drodze M ę czenników 

Majdanka w Lublinie. W 30-t ą  rocznic ę 

wybuchu strajków Lubelskiego Lipca niszczej

ący pomnik zastąpiono Krzyżem Wdzięcznoś

ci projektu Tomasza Bielaka. 

 

 

 

OBRAZ PRZEKAZEM POCZĄTKU 

 
ściania budynku przy ul. Niepodległości 22. 

Postać próbującą, mimo prześladowań, 

nadać audycję, przedstawia mural, który 

powstał w naszym mieście. Kadr zastąpił 

rysunek, upamiętniający tę samą historię, 

czyli pojawienie się ''Radia Solidarność  



 

 

Świdnik''.Inicjatorem pomysłu jest miasto, 

zaś autorem pracy Paweł Kasperek, który od 

kilku lat współpracuje z Miejskim Ośrodkiem 

Kultury przy projekcie „Kadry Świdnika”. 

 

WSZYSTKO ZACZEŁO SIĘ OD 

KOTLETA 

 

 

Protesty w lipcu 1980 roku zaczęły się w WSK 

Świdnik, gdy robotnicy dowiedzieli się o 

podwyżce cen w zakładowej stołówce. Ten 

4-dniowy strajk zakończył się nieoczekiwanym 

sukcesem, gdyż podpisano pisemne 

porozumienie dyrekcji z protestującą załogą. 

Było to pierwsze tego typu zdarzenie od 

powstania Polski Ludowej. 

 – Próbowano w różny sposób ludzi przekupić, 

zastraszyć, żeby jakoś ten strajk spacyfikować, 

ale ludzie się nie dali. Nie tylko oczekiwali, że 

ten kotlet stanieje, ale chcieli dalszych zmian, 

czyli poszerzenia zakresu wolności – mówi 

przewodniczący zarządu Regionu 

Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”, 

Marian Król. 

 

 

BOHATERKA JAKICH MAŁO 

  

 

14 lutego minęła 17. rocznica śmierci Zofii 

Bartkiewicz, przywódczyni lipcowego strajku 

w WSK, a także działaczki społecznej i 

wieloletniej radnej Miejskiej Rady Narodowej 

w Świdniku. - Pozostanie w naszej pamięci jak 

wszyscy, którzy tworzyli i tworzą historię 

naszego miasta – podkreśla Urszula Radek, 

która pracowała z Zofią Bartkiewicz w 

zakładzie, w wydziale głównego 

technologa.Przyszła działaczka urodziła się 21 

stycznia 1932 roku w Słonimiu na Kresach. Jej 

matka prowadziła gospodę, ojciec był 

legionistą, który 8 lat spędził na Syberii. Ze 

Świdnikiem związała się w 1952 r. Przez dwa 

lata uczyła geografii, a potem, ponad 30 lat, 

pracowała w WSK. 

 

 

 



 

GALERIA OCZKIEM HISTORII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


