13 grudnia br. przed Zakładem Karnym w Grodkowie odbyły się
uroczystości poświęcone rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.
Całość rozpoczęła się w grodkowskim kościele parafialnym po
wezwaniem św. Michała Archanioła, gdzie mszę św. w intencji członków
NSZZ Solidarność oraz internowanych w stanie wojennym odprawił
biskup Paweł Stobrawa.
Kolejną częścią uroczystości był apel pod grodkowskim zakładem karnym. Podczas stanu
wojennego mieścił się tu ośrodek odosobnienia dla internowanych.
Na uroczystość rocznicową zorganizowaną przez lokalny samorząd i NSZZ Solidarność,
przy udziale dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Opolu płk Lidii Olejnik,
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wiceprzewodniczącej Danuty Malkusz, przybyli przedstawiciele byłych internowanych,
których przetrzymywano w grodkowskim ośrodku odosobnienia w okresie od 24 grudnia
1981 do 14 grudnia 1982 roku. Reprezentował ich m.in. były wojewoda dolnośląski Krzysztof
Grzelczyk oraz Andrzej Zaleski. W obchodach wzięli również udział harcerze i młodzież
szkolna pod opieką wychowawców oraz mieszkańcy Grodkowa, a także reprezentanci
samorządu lokalnego, tj. burmistrz Grodkowa Marek Antoniewicz wraz z przedstawicielami
Urzędu Miasta i Gminy oraz wicestarosta powiatu brzeskiego Ryszard Jończyk.
Grono związkowców reprezentowali również: Grzegorz Adamczyk z Zarządu Regionu
Śląska Opolskiego NSZZ Solidarność, Jan Szczygła reprezentujący oddział Zarządu Regionu
NSZZ „Solidarność” w Grodkowie. Jak co roku uroczystość uświetnił udział pocztów
sztandarowych: Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu, Zarządu Okręgowego
NSZZFiPW w Opolu, NSZZ „Solidarność” oraz miejscowych szkół.
Gości powitał słowem wstępnym burmistrz miasta i gminy Grodków Marek Antoniewicz,
który podziękował zebranym za przybycie, pielęgnowanie pamięci o wydarzeniach sprzed 31
lat i przekazywanie jej młodszym pokoleniom.
Następnie głos zabrał Grzegorz Adamczyk, reprezentujący Zarząd Regionu Śląska
Opolskiego Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność”. Przypomniał on o spoczywającym na
Polakach obowiązku przekazywania prawdy o stanie wojennym następnym pokoleniom.
Dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Lidia Olejnik w swoim wystąpieniu
przypomniała postać śp. Anny Walentynowicz, która w czasie stanu wojennego będąc
internowaną przebywała w Zakładzie Karnym w Lublińcu. Ponadto podobnie, jak płk Lidia
Olejnik, została wyróżniona przez Rzecznika Praw Obywatelskich, prestiżową nagrodą im.
Pawła Włodkowica.
W imieniu internowanych w ośrodku odosobnienia w Grodkowie głos zabrał były
wojewoda dolnośląski Krzysztof Grzelczyk. W krótkich słowach oddał hołd wszystkim
osobom, które przebywały w grodkowskim i innych miejscach odosobnienia na terenie całego
kraju. Zaapelował też o pielęgnowanie wolności, gdyż jak stwierdził, nie jest ona dana raz na
zawsze.
Na zakończenie uroczystości złożono wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową
poświęconą pamięci działaczy NSZZ Solidarność i organizacji niepodległościowych,
internowanych w stanie wojennym w więzieniu w Grodkowie, a także zapalono świece.
Podczas podsumowania uroczystości płk Lidia Olejnik wręczyła Krzysztofowi
Grzelczykowi brązową odznakę "Za zasługi w pracy penitencjarnej" nadaną przez Ministra
Sprawiedliwości.
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