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Świdnickie Spacery były feno-

menalną formą happeningu świd-

niczan na znak protestu wobec 

propagandy w reżimowym Dzien-

niku Telewizyjnym w okresie sta-

nu wojennego. Zaczęły się 

04.02.1982 r. Po kilku dniach ak-

cja rozwinęła się, gromadząc pa-

rotysięczne tłumy. Symbolem 

sprzeciwu i niezadowolenia wo-

Świdnickie 

Spacery 

bec władzy były oporniki przycze-

piane do odzieży. Wyrazem soli-

darności ze spacerowiczami było 

stawianie zapalonych świeczek  

w oknach. Wielu mieszkańców  

w czasie nadawania wiadomości 

umieszczało włączone telewizo-

ry, ekranem do okna. Pomysł 

happeningu świdniczan szybko 

został podchwycony przez spo-

łeczność Lublina, następnie Pu-

ław i wielu innych miast w Pol-

sce. 

Spacery Świdnickie zakoń-

czyły się 14.02.1982 r., po apelu 

miejscowego proboszcza Jana 

Hryniewicza. Wspomniał, że ma-

nifestacje miały swój początek  

i muszą mieć też koniec. Decy-

zja ta podyktowana była chęcią 

zapewnienia bezpieczeństwa 

mieszkańcom Świdnika. 

Tegoroczne uroczystości 

35. rocznicy Spacerów Świd-

nickich zostały zorganizowane 

przez Miejski Ośrodek Kultury 

w Świdniku, lubelski oddział 

Instytutu Pamięci Narodowej 

oraz NSZZ „Solidarność”. Ofi-

cjalne obchody rozpoczęły się 

o godz. 10.00 przy Pomniku 

Świdnickich Spacerów na Pla-

cu koło Fontanny. Uroczystości 

zgromadziły tłumy uczestni-

ków, liczną grupę stanowiła 

młodzież szkolna. 

14 lutego br. odbyły się uroczyste ob-

chody 35. rocznicy Świdnickich Spacerów. 

Po wygłoszeniu przemówień na Placu koło 

Fontanny, złożono kwiaty przy Pomniku 

Świdnickich Spacerów, po czym nastąpiło 

przejście do Miejskiego Ośrodka Kultury 

na kolejne wydarzenia. W uroczystościach 

wzięło udział wielu mieszkańców.  
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Przybyłych przywitał burmistrz Świd-

nika Waldemar Jakson. Mówił o trud-

nych realiach życia w okresie PRL-u. 

Wspominał o tłamszeniu wolności, 

wszechobecnej cenzurze, deficycie to-

warów w sklepach, a co za tym idzie, 

długich kolejkach. Zaznaczył, że  

w okresie stanu wojennego pacyfikowa-

no zgromadzenia, nawet uroczystość 

weselną uważano za nielegalne zgru-

powanie. Burmistrz miasta przekazał 

cenną lekcję historii, w której zapisał się 

jako działacz opozycji, internowany w 

okresie stanu wojennego.  

– Pan Waldemar Jakson jest nie tyl-

ko świetnym gospodarzem miasta, ale 

też bohaterem – zwracał się do mło-

dzieży Artur Soboń, Poseł na Sejm RP. 

 – Wolność jest bardzo ważna, 

ale powinna obejmować wszyst-

kich Polaków, a nie tylko nieliczną 

grupę. Wolność powinna wiązać 

się z odpowiedzialnością. Nie mo-

że być tak, że bogacą się niektó-

rzy poprzez bezprawne uwłasz-

czenie majątku – powiedział Ma-

rian Król, przewodniczący Regio-

nu Środkowo-Wschodniego NSZZ 

Solidarność. Z kolei Tadeusz Zi-

ma, przewodniczący Lubelskiego 

Stowarzyszenia Osób Represjo-

nowanych w stanie wojennym, 

podkreślił, że tym, co pomogło 

przetrwać trudne czasy reżimu była wiara. 

Po wygłoszonych przemówieniach nastąpiło uro-

czyste złożenie kwiatów przez poszczególne dele-

gacje. Następnie mieszkańcy, tworząc tzw. „żywą 

flagę”, przeszli w asyście wozów dawnej milicji oby-

watelskiej do Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie 

odbyła się część edukacyjna. Dla młodzieży szkol-

nej została wygłoszona prelekcja historyczna, wy-

świetlono film dokumentalny „Fenomen Spacerów”, 

po którym nastąpiła gra edukacyjna dla szkół po-

nadgimnazjalnych.  

Uroczystości uświetniła ekspozycja posterunku 

milicji z okresu PRL-u oraz przebrani za ZOMO 

członkowie Lubelskiego Bractwa Rycerskiego im. 

Księcia Jeremiego Wiśniowieckiego. Całość dopeł-

nił wieczorny koncert Norberta „Smoły” Smolińskie-

go, wokalisty zespołu Contra Mundum. 

Tomasz Kupczyk 
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Do przeczytania  

w Czasie Solidarności 

Kujawa jest dzisiaj strzępkiem dawnego sie-

bie. Gdy zaczyna opowiadać swoją historię, pali 

jednego papierosa za drugim i szybko zaczyna 

się denerwować. Mówi, że najbardziej zabija go 

bezsilność, z jaką wszędzie się spotyka. I nie 

może znieść tego, że spotkała go taka krzywda, 

nie tylko ze strony oszusta Sz. i jego wspólni-

ków, ale także ze strony polskich instytucji. Nie 

o takiej Polsce marzył, gdy walczył o jej wol-

ność jako działacz „Solidarności”. 

 

Nasi przedsiębiorcy coraz częściej padają 

ofiarą międzynarodowych mafii, które traktują 

ich firmy, jak narzędzia do wyłudzania VAT-u. 

Nie byłoby to możliwe bez udziału polskich 

urzędników, którzy – zamiast ścigać winnych 

– coraz częściej współpracują w tym proce-

derze z przestępcami. Na dodatek urzędni-

cy godzą się na to, że ofiarami w wojnie  

z vatowskimi naciągaczami padają uczciwi 

przedsiębiorcy. 

16 listopada 2016 r. Sejm uchwalił nowe-

lizację ustawy o podatku VAT, która ma 

ograniczyć nadużycia i uszczelnić pobór po-

datku od towarów i usług. Środkami do tego 

mają być m.in. przywrócenie tzw. sankcji 

administracyjnej, ograniczenie rozliczeń 

kwartalnych, obowiązek elektronicznego 

składania deklaracji VAT, rozszerzenie za-

kresu odwróconego obciążenia i solidarnej 

odpowiedzialności za zaległości podatkowe 

w VAT.  

Więcej w lutowym numerze  

Czasu Solidarności. 
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Fundacja „Ruchu Solidarności Rodzin” 

 

21-109 Lublin, ul. Królewska 3, tel. 81/53 208 11 wew. 26,  fax. 81/53 233 01 

e-mail: fundacja.lublin@solidarnosc.org.pl 

 

Organizacja Pożytku Publicznego   Nr KRS 0000088689 

 

Konto:  

Bank Pekao SA III O/Lublin 88 1240 2382 1111 0000 3895 8209 

 

To tylko 

1 % 

a tyle dobrego można uczynić 

 

Zadbaj, aby Twoje podatki  zostały należycie wykorzystane! 

Ty decydujesz! 

 

Więcej informacji: http://www.solidarnoscrodzin.pl/jeden-procent.html  


