Mï¿½odzieï¿½owy Oï¿½rodek Socjoterapii w Ostrowcu ï¿½wiï¿½tokrzyskim

Pamiêtamy 13 grudnia 1981 roku!
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W dniu 13 grudnia 2017 roku wychowankowie grupy VI pod opiek± pañ Magdaleny Kalisty - Jasiak oraz Idy Michoñ
uczestniczyli w Dniu Pamiêci Ofiar Stanu Wojennego.
W bie¿±cym roku przypada 36. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Udzia³ w uroczysto¶ciach poprzedzi³a
pogadanka z wychowankami na temat sytuacji politycznej z okresu lat 70. i 80. oraz okoliczno¶ci wprowadzenia stanu
wojennego, który wychowankowie znaj± jedynie z ksi±¿ek. Panie wychowawczynie przypomnia³y wychowankom, ¿e
wszystko zaczê³o siê w nocy z 12 na 13 grudnia 1981r., kiedy genera³ Wojciech Jaruzelski zadecydowa³ o
wprowadzeniu stanu wojennego. Nale¿y podkre¶liæ, ¿e strajk w Hucie im. Marcelego Nowotki w Ostrowcu
¦wiêtokrzyskim (obecnie Huta Celsa) by³ najwiêkszy w ca³ym województwie ¶wiêtokrzyskim. Dla naszych ch³opców to,
co opowiada³y panie, zabrzmia³o trochê egzotycznie - trudno wyobraziæ sobie w XXI wieku, ¿e nagle czo³gi wje¿d¿aj±
do miasta, nasze rozmowy telefoniczne s± na pods³uchu, po 22 nie mo¿na wyj¶æ z domu. Po pogadance ch³opcy pod
opiek± pañ: Michoñ i Kalisty udali siê do Ko¶cio³a Naj¶wiêtszego Serca Jezusowego, gdzie o godzinie 18.00
odprawiono Mszê ¦wiêt± w intencji ofiar stanu wojennego. W mszy uczestniczy³y w³adze powiatu, radni, dzia³acze
NSZZ &bdquo;Solidarno¶æ&rdquo;(w¶ród nich nasza wychowawczyni, Bo¿ena D±browska), mieszkañcy i m³odzie¿ z
ostrowieckich szkó³. Ch³opcy z zapartym tchem uczestniczyli w liturgii oraz w programie artystycznym przygotowanym
przez uczniów I Liceum Ogólnokszta³c±cego im. St. Staszica w Ostrowcu. By³a to prawdziwa lekcja historii. Pod koniec
Mszy ¦w. rozdawano ulotki, jak za czasów stanu wojennego. Po Mszy wszyscy udali¶my siê na &bdquo;Marsz
Pamiêci&rdquo; ulicami Tadeusza Ko¶ciuszki i Stanis³awa Staszica do Ronda Solidarno¶ci, gdzie pod figur± krzy¿a
przy ul. Romualda Traugutta decydenci z³o¿yli kwiaty i zapalili znicze. Jest to miejsce symboliczne dla mieszkañców
Ostrowca. Naprzeciwko ronda znajdowa³a siê brama ówczesnego Starego Zak³adu Huty im. Marcelego Nowotki, przed
któr± gromadzili siê mieszkañcy wspieraj±cy strajkuj±cych.Wrócili¶my do o¶rodka w nastroju zadumy i refleksji, smutku i
nostalgii, pamiêtaj±c, ¿e nasza wolno¶æ zosta³a okupiona czyim¶ cierpieniem. Nie wolno nam zapominaæ o naszej
historii.
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