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Bardzo chciałbym się w piasku zagrzebać
I przeczekać to wszystko bez trwogi,
Ale trzeba iść jak ulewa,
Nikt porzqdku za nas nie zrobi.

A że tyle zdarzeń dziwacznych,
Zmiennych ocen i rozbieżności,
To są koszty NADZIEI naszych,
To jest cena naszej przyszłości.

(autor nieznany, 26.05.1981)



Wydane w 2002 roku siermiężnie (czarnobiały druk mały nakład) 
materiały z Sympozjum zorganizowanego przez Komisję Porozumie-
wawczą Lubelskiego Ośrodka Naukowego „S” (KPLON) i Komisję Za-
kładową NSZZ „S” Daewoo Motor Polska 15 czerwca 2000 roku zostają 
wznowione po 20 latach na 40-lecie NSZZ „Solidarność”.

Sympozjum, które odbyło się w Sali Tradycji byłej FSC, a wówczas 
Daewoo Motor Polska nawiązywało do współpracy robotników FSC i pra-
cowników UMCS w latach 1980–1981, potwierdzonej porozumieniem ze 
stycznia 1981 roku Komisji Zakładowych NSZZ „S” FSC i UMCS.

Co do tytułu sympozjum to hasło „Przed Sierpniem był Lipiec” poja-
wiło się już w lipcu 1981 roku w pierwszą rocznicę wydarzeń. Uwiecznia 
ją rozdział w czasopiśmie Miesiące 1’81, str. 85, a potem przypominają  
relacje z uroczystości 14 rocznicy wydarzeń w 1994 r. (Biuletyn Informa-
cyjny Regionu Środkowowschodniego nr 230, 6 lipca 1994 r.) Intencją 
tamtego sympozjum i II wydania było i jest przywrócenie rangi wydarzeń 
Lubelskiego Lipca ’80, odwołaniem do wydarzeń późniejszych, a nawet 
współczesnych Sympozjum (2000).

W II wydaniu pozostawiono niezmienionąpierwotną, już historycz-
ną treść, uzupełniono jedynie o indeks nazwisk i wykaz użytych w tekście 
skrótów. Uzupełniono w tekście w nawiasach [ ] nazwiska i imiona osób, 
których w pierwotnym tekście nie było, dotyczącego strajku na PKP w lip-
cu 1980 roku. Dodano podpisy pod niektórymi zdjęciami imiona i nazwi-
ska osób. Dodano relację Kazimierza Iwaszki, dotyczącą straku na PKP 
w Lublinie w lipcu 1980 r., której nie udało się umieścić w I wydaniu. Ma-
teriały z Sympozjum były pierwszą próbą opisania historii Regionu Środ-
kowowschodniego na podstawie relacji świadków wydarzeń. 

Wiele wypowiedzi i opinii uczestników Sympozjum może się dzisiaj 
wydawać dyskusyjne, kontrowersyjne, a nawet śmieszne. Ale jak pisałem 
we wstępie do I wydania „Po dwudziestu latach tylu uczestników wyda-
rzeń spotkało się razem, czasem po raz pierwszy publicznie zdało relację 
ze swojej, niejednokrotnie, bardzo skrywanej działalności”.

Dziś wielu uczestników Sympozjum już nie żyje, a niektórzy żyjący 
chcieliby może odwołać wypowiedziane tam tezy i opinie. Ale:

„tyle zdarzeń dziwacznych,
zmiennych ocen i rozbieżności
to są koszty nadziei naszych

to jest cena naszej przyszłości”
jak pisze nieznany poeta.

Czasu nie da się zatrzymać, a fakty stają się historyczne i nie dają 
się przesłonić teraźniejszymi „zmiennymi ocenami i rozbieżnościami”.

      Józef Kaczor

Od Redakcji do II wydania
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PRzedmOwa

„Lubelski Lipiec 1980 r.” był swoistym prologiem w naszej dro-
dze do wolności, która nadeszła w czerwcu 1989 r. Strajki jakie mia-
ły miejsce na Lubelszczyźnie w lipcu 1980 r. na pewno przełamały  
naszą barierę strachu przed komunistyczną władzą. Zanim tego 
dokonaliśmy musieliśmy najpierw wysłuchać z uwagą słów Jana 
Pawła II podczas jego pielgrzymki do Polski w czerwcu 1979 r. Sło-
wa naszego papieża natchnęły nas do solidarnej walki o swoją god-
ność. Ale w lipcu 1980 r. zrobiliśmy to zupełnie inaczej niż robiliśmy 
to wcześniej. Nie  wyszliśmy już na ulice i nie przelewaliśmy już nie-
potrzebnej krwi. Pozostaliśmy w swoich zakładach pracy, zorgani-
zowaliśmy komitety strajkowe i wysunęliśmy postulaty domagając 
się od komunistycznych władz ich realizacji. Komunistyczne władze 
zostały postawione przez nas niejako pod ścianą i dlatego zmu-
szone były podjąć rozmowy ze strajkującymi robotnikami Lubelsz-
czyzny. Zakończyły się one podpisaniem pisemnego porozumienia,  
najpierw w WSK w Świdniku, potem w innych strajkujących zakła-
dach naszego regionu. Komunistyczne władze zobowiązały się 
w nich do realizacji postulatów strajkujących. To była zupełnie nowa 
strategia walki o polska wolność i jak się okazało bardzo skuteczna. 

W sierpniu 1980 r. skorzystali z niej robotnicy Stoczni Gdań-
skiej i innych strajkujących wówczas zakładów przemysłowych, któ-
rzy skopiowali strategię działania robotników Lubelszczyzny z lipca  
1980 r. Oni również zmusili komunistyczne władze do rozmów, 
które tak jak w lipcu 1980 r. w Świdniku zakończyły się podpisa-
niem pisemnych porozumień. Tak stało się w Gdańsku, Szcze-
cinie, Jastrzębiu Zdroju i w Dąbrowie Górniczej. Porozumienie  
jakie 31 sierpnia 1980 r. zawarli strajkujący robotnicy Stoczni Gdań-
skiej było najważniejszym porozumieniem, ponieważ wśród 21 po-
stulatów, jakie zaakceptowały komunistyczne władze jako pierwszy 
z nich figurował ten w którym zapisano „Akceptację niezależnych 
od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych wynikają-
cych z ratyfikowanych przez PRL Konwencji nr 87 Międzynarodowej 
Organizacji Pracy, dotyczących wolności związków zawodowych”.  
Właśnie to sprawiło, że mógł narodzić się NSZZ „Solidarność”, 
pierwszy niezależny w całym komunistycznym bloku związek za-
wodowy. To pod jego sztandarami przez następne lata kroczyli-
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śmy po drodze, która miała zaprowadzić nas do wolności. Była ona  
jednak okupiona wieloma ofiarami, zwłaszcza w okresie stanu wo-
jennego, jaki komunistyczne władze wprowadziły w kraju 13 grud-
nia 1981 r.  Ale mimo to kroczyliśmy po tej drodze, solidarni w na-
szej pokojowej walce. I ta zaprowadziła nas wreszcie w czerwcu 
1989 r. do upragnionej wolności. 

Dzisiaj jesteśmy wolnym i demokratycznym państwem, w któ-
rym prawa Polaków są przestrzegane. Musimy jednak pamiętać 
o tym komu to zawdzięczamy. A zawdzięczamy to przede wszyst-
kim robotnikom Lubelszczyzny, którzy jako pierwsi w lipcu 1980 r. 
wkroczyli na drogę wolności. To rownież oni nakreślili  reguły naszej 
pokojowej walki z bezbożnym i niesprawiedliwym komunistycznym 
systemem. 

To właśnie dlatego Lubelski Lipiec 1980 musi zostać zakorze-
niony w świadomości Polaków. Aby tak się stało musimy najpierw 
przywrócić go historii, która po roku 1989 jak wiemy została moc-
no zakłamana. I dlatego właśnie postanowiliśmy wznowić wyda-
ną przed laty przez Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ 
„Solidarność” publikację „Przed Sierpniem był Lipiec”. Wierzymy, 
że jeszcze raz przybliży ona czytelnikom robotnicze strajki, jakie 
miały miejsce na Lubelszczyźnie w lipcu 1980 r. 

   Przewodniczący
   Zarządu Regionu Środkowowschodniego 
   NSZZ „Solidarność” w Lublinie

   Marian Król
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Od REDAKCJI

Sympozjum, a szczególnie niniejsze materiały rodziły 
się z pewnymi trudnościami. Zapał związany z XX rocznicą 
NSZZ „Solidarność” zgromadził liczną i reprezentatywną gru-
pę ludzi lubelskiej „Solidarności” różnych okresów.

Sympozjum dostarczyło niezwykle cennych relacji. Po 
jego zakończeniu dysponowałem jednak tylko siedmioma ta-
śmami z nagraniami i fotografiami Ryszarda Gąski.

Spisywanie z taśm, żmudne autoryzowanie tekstów, na-
noszenie i uzupełnianie poprawek wniesionych przez auto-
rów, dopasowywanie zdjęć do tekstów, korekta i tak dalej, 
trwały ponad rok.

Chcąc zachować atmosferę sympozjum pozostawili-
śmy w tekście formę dyskusji „głosy z sali”, których nie moż-
na było zidentyfikować, a których brak uszczupliłby relację  
z sympozjum.

Pozostawiliśmy także osobiste zwracanie się do sie bie 
prelegentów – kolegów, a także uwagi organizacyjne.

Czytelnik może odnieść wrażenie panującego w niniej-
szej publikacji chaosu i pewnej niestaranności, ale tak wła-
śnie było w trakcie sympozjum. Po 20 latach tylu uczestni-
ków wydarzeń spotkało się razem i czasem po raz pierwszy 
pu blicznie zdało relację ze swojej, niejednokrotnie bardzo 
skry wanej, działalności. Dlatego często wypowiedzi były su-
rowe, czasem nieskładne, ale tym samym może prawdziwe.

Ale nad tym muszą popracować historycy.

J. K.
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Od lewej: Ks. Zbigniew Kuzia, kapelan NSZZ „Solidarność 
Regionu” Środkowowschodniego, Ks. Zbigniew Czerwiń-
ski, Ks. Prof. Franciszek Kampka – Prorektor KUL, Prof. 
Wiesław Kamiński (UMCS).

Msza św. w Kościele Matki Bożej Królowej Polski 
na Tatarach. Celebruje ks. Zbigniew Kuzia.
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Bracia i siostry!
Tą Mszą świętą rozpoczynamy sympozjum upamiętnia-

jące początki wielkiego dzieła „Solidarności” i w naszym mie-
ście, i regionie. Mija dwadzieścia lat od tamtych chwil. I kiedy 
dzisiaj patrzę na was, to jest mi trochę smutno z tego powodu, 
że jest Was tutaj tak mało. Jest mi smutno, gdyż w począt kach 
„Solidarności” zadziwialiśmy cały świat tym, że swoją tro skę 
o sprawy ludzi pracy łączyliśmy z wyznawaniem wiary, z Mszą 
świętą w strajkujących zakładach pracy, z krzyżem i ob razem 
Maryi na bramach tych zakładów. Pamiętam Msze świę te za 
Ojczyznę w kościele powizytkowskim, na które przycho dziły 
tłumy. Dzisiaj tych tłumów nie widzę i jest mi trochę smut-
no, że wielu działaczom nie jest już potrzebne wiązanie się 
z Bogiem i Kościołem. Jest to z jednej strony dobre, bo poka-
zuje prawdę, ale z drugiej strony smutne, gdyż uświada mia, 
że wielu zaangażowanych w sprawy społeczno-politycz ne,  
moim zdaniem, nie myśli w sposób prawidłowy. Rezultaty 
mo żemy obserwować. Walcząc z komunizmem myśleliśmy, 
że kiedy Polskę z tego ustroju uwolnimy, będzie wspaniale, 
a okazało się, że tak nie jest. Walczyliśmy bowiem tylko ze 
skutkami złego ustroju, a nie dostrzegaliśmy jego przyczyny. 
Wielu robotników, wielu działaczy związkowych, wielu polity-
ków, nie rozumie jednej rzeczy. Przepraszam, ja też niewiele 

Ks. Zbigniew Czerwiński

HOmILIa
PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ
W DNIU 15 CZERWCA 2OOO ROKU
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rozumiem, ale to akurat Bóg pozwolił mi zrozumieć; przynaj-
mniej częściowo: wszyst kie problemy, które chcemy naszą 
działalnością rozwiązać, leżą na zewnątrz człowieka. Może 
to być fakt, że mamy durnego szefa w pracy, że mamy nie-
udolnego przywódcę w swojej lo kalnej organizacji związko-
wej, to że mamy słabych kolegów, którzy niby są obowiąz-
kowi, ale tylko od wielkich uroczystości itd., itd.; że tacy a nie 
inni są ministrowie. To wszystko ma zna czenie, bo gdyby byli 
inni, byłoby lepiej. Ale to nie jest sprawa najważniejsza. Trze-
ba bowiem przypomnieć fragment Ewan gelii, w którym Jezus 
mówi: „Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe 
myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cu dzołóstwa, chciwość, 
przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, 
głupota. Całe to zło z wnętrza po chodzi...” (Mk 7,21–23). Sło-
wa te wyraźnie wskazują, że złe i niesprawiedliwe struktury  
społeczno-polityczne rodzą się w sercu człowieka, który ze-
rwał więź z Bogiem i dlatego stał się egoistą, szukającym 
szczęścia poza swoim Stwórcą. Szu ka on tego szczęścia 
w bogactwie, władzy, prestiżu, karierze itd., również za cenę 
grzechu. Z tego wynikają wszelkie złe zjawiska polityczne, 
jak wojny, rewolucje, systemy totalitar ne, dyktatury, nastawie-
nie na wyzysk. Bez dotarcia, do praw dziwej przyczyny tych 
zjawisk, która się znajduje w sercu czło wieka, wszelkie próby 
ich usunięcia będą skazane na niepowodzenie.

Chrystus zatem mówi, że główny problem człowie-
ka, źródło, skąd się biorą nieszczęścia i niesprawiedliwości, 
leży w jego sercu. Tam jest coś popsute i trzeba to zepsu-
cie napra wić. Jeśli się tego nie zrobi, wszystkie nasze robo-
ty będą „psu na budę”. Dlatego, zanim zaczniecie wspominać 
na tym sym pozjum różne rzeczy, które robicie na zewnątrz, 
chcę wam tutaj, w kościele, przysłowiem Bożym zwrócić i na 
to uwagę. Trzeba działania zewnętrznego, ale trzeba i szu-
kania głównej przyczyny powodującej, że dzieje się niespra-
wiedliwość.

Musicie zdawać sobie z tego sprawę, że nie ma ideal-
nego ustroju, po prostu nie ma. Każdy ustrój jest w ten czy 
inny sposób popsuty. Wszyscy doświadczaliśmy, jaki okrop-
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ny był ustrój komunistyczny, w którym musieliśmy cierpieć. 
Ale są dzisiaj ludzie, którzy mówią; że wtedy było lepiej. To nie 
jest nowość. Izraelici w Egipcie byli zmuszani do pracy, nawet 
kobiety w ciąży, a jeśli któraś podczas pracy urodziła dziec-
ko, to je zadeptywano w glinie. Gdy Mojżesz wyprowadził ich 
z niewoli, byli tacy, którzy mówili: „Tam, w Egipcie, mieliśmy 
pełne garnki mięsa, czosnek i cebulę, a tu, na pustyni, nic nie 
ma”. To się powtarza ciągle. Kiedy Mojżesz poszedł na 40 dni 
na górę, lud zbuntowany zaczął czcić złotego cielca. Jakie to 
bliskie. Ilu dzisiaj ludzi słyszy: „Bez takiego dezodorantu nie 
wyżyjesz, bez takiego proszku nie wypierzesz” itd. Niewola 
sprawia, że czło wiek nie umie żyć w wolności. Kiedy Pan Bóg 
chciał wynisz czyć Izraelitów za to, że tak prędko odeszli od 
Jego czci, Moj żesz powiedział: „Panie, 400 lat byli w niewoli, 
jeszcze się nie nauczyli żyć w wolności”.

To trzeba rozumieć. I nie trzeba się dziwić, że tak jest 
i dzisiaj. Ale i tu dotykamy problemu głównego, który jest 
w sercu. Dlatego Kościół od początku działał w tym kierunku. 
Owszem, zawsze cenna była ofiara takich ludzi, którzy wal-
czyli bezpośred nio ze złem ustrojów społecznych. Ale główne 
działanie Kościoła polega na naprawianiu tego, co popsute  
w sercu, zwalczaniu głów nej przyczyny nieporządków społecz-
nych, która tkwi w sercu czło wieka. Zobaczcie co się działo.  
Kościół powstał w najgorszym ustroju, w ustroju niewolni-
czym, w którym jeden człowiek był wła ścicielem drugiego, 
i ten pierwszy mógł zabić drugiego, i zrobić z nim, co chce. 
I co, myślicie, że Kościół wzywał, żeby walczyć przeciwko 
temu? Nie. I Chrystus też do tego nie wzywał. Nawet, ku na-
szemu zgorszeniu, znajdziemy w Piśmie Świętym u św. Pawła  
i św. Piotra zalecenie, żeby niewolnicy byli poddani swoim 
panom. Ale Kościół ten niesprawiedliwy ustrój rozwalił od 
środka. Potworzył wspólnoty chrześcijan wierzących w Chry-
stusa, w któ rych panowie i niewolnicy byli braćmi. I wtedy 
ustrój nie miał naj mniejszego znaczenia. Gdy ludzie trwali 
w miłości i jedności, to jakie  miało znaczenie, że jeden jest 
panem, a drugi niewolnikiem? I niesprawiedliwy ustrój roz-
padł się dzięki rozprzestrzenianiu się chrześcijaństwa. Dlate-
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go nie dajmy się zwariować myśląc, że stworzymy ustrój ide-
alny. Chrześcijaninem można być wszę dzie, pod każdą wła-
dzą, w każdym ustroju.

Czasem mówię, że gdyby premierem, czy prezyden tem 
w naszym kraju był sam Pan Jezus, który jest mądry i mą-
drzejszy od Niego nikt być nie może, to i On bez czynie nia 
cudów nie naprawiłby naszej gospodarki. Wtedy też nie którzy 
chcieliby mieć inny rząd, pod innym kierownictwem. To nie 
o to chodzi. Nie myślmy, że będzie jakiś wspaniały, cudowny 
ustrój, to utopia. Serce człowieka jest zepsute. Je śli równo-
cześnie z walką o sprawy robotnicze nie będziemy się starać 
o przemianę serca, niewiele to da.

Kiedy pewien ubowiec narzekał, że jeden ksiądz mówi 
kazania polityczne, ja mu powiedziałem: „Pan w to nie uwie-
rzy, ale ja robię więcej przeciwko Polsce Ludowej niż on”. 
A ja jeździłem po Polsce i głosiłem Ewangelię. I przyczynia-
łem się do tego, że ludzie stawali się bardziej wierzący sły-
sząc Dobrą Nowinę. Dlatego mówiłem mu: „Tamtego księ dza 
posłuchają ludzie, wypuszczą z siebie trochę złego powietrza 
i koniec. Nic to Polsce Ludowej nie zaszkodzi. Ja po magam  
ludziom stać się takimi, że się nikogo nie boją”. Po magam im 
czuć się tak, jak kiedyś pan Wałęsa, który powie dział: „Ja się 
boję tylko Pana Boga i niczego więcej”. Nie wiem czy on na-
dal w tym trwa, ale o to chodzi. Kościół ma tak dzia łać, żeby 
tworzyć ludzi, którzy się niczego i nikogo nie boją, tylko Pana 
Boga. Gdy takiego człowieka wsadzić do więzie nia, czy inter-
nować, nie ma to dla niego wielkiego znaczenia. Tam też jest 
Pan Bóg. Pan Bóg jest ponad wszystkim. Dla władzy, jakiej-
kolwiek władzy, od początku świata aż do dzi siaj tacy ludzie 
są straszni, jednak są oni nie do pokonania. Nie można ich do 
niczego zmusić. Dlatego głoszenie Ewan gelii jest wspaniałą 
działalnością polityczną.

Podstawy polityki chrześcijańskiej polegają nie tyle na 
obalaniu jednego złego porządku publicznego, aby powstał 
inny, równie zły albo jeszcze gorszy, ile głównie na działa-
niu zmierzającym do usunięcia zła w jego korzeniach, w ser-
cu człowieka. Docieranie do korzeni zła niejako od środka 
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roz bija bowiem i niszczy to, co w danym ustroju politycznym 
i spo łecznym jest złe. O prawdziwym szczęściu człowieka nie 
de cyduje bowiem ustrój społeczny czy polityczny. Decyduje 
o tym wewnętrzna wolność, którą daje Chrystus. W ten spo-
sób autentyczne chrześcijaństwo może zniszczyć wszelkie 
zło w ustrojach politycznych i społecznych, uderzając w to, 
co w uciskanych i uciskających zabija ludzką godność.

Ojciec Święty w adhortacji o laikacie mówi, że kto ma 
zdolności, niech wchodzi w struktury polityczne, działa spo-
łecznie, natomiast inni niech jak mogą przyczyniają się do 
przemiany serca. Wtedy dopiero może naprawdę coś dobre-
go się zdarzyć. Tak więc nawet gdy ktoś wprost nie zajmuje 
się działalnością polityczną, w rzeczywistości może i powi-
nien tworzyć fundament prawdziwie dobrej polityki. Na tym 
fundamencie dopiero warto budować wszelkiego rodzaju 
dzia łalność polityczną.

Życzę wam bracia i siostry, zaangażowania w te spra wy, 
żebyście przedstawione argumenty jeszcze lepiej zrozu mieli 
i umieli zastosować w życiu. Amen*.

*Redakcja dziękuje Koledze Red. Jerzemu Jędrzejkowi za udostęp-
nienie nagrania.
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Tablica upamiętniająca strajki Lipca '80.

Przed tablicą pamiątkową
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W imieniu Zarządu i własnym witam serdecznie uczest-
ników sympozjum „Przed Sierpniem był Lipiec”. Wiem, że jest 
w Lublinie wiele innych miejsc, gdzie to sympozjum mogło-
by się odbyć. Wybraliście jednak dawną Salę Tradycji FSC. 
Chcie liście tu wrócić, jak 20 lat temu. Cieszę się z tego i ży-
czę owoc nej dyskusji.

Zbigniew Prus

Prezes Daewoo 
Motor Polska S.A.

Organizatorzy dziękują Zbigniewowi Zaporowskiemu – Szefowi 
Departa mentu Kadr Daewoo Motor Polska za okazaną przychylność i po-
moc w organizacji sympozjum.
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Andrzej Chrząstowski

Przewodniczący
Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność” 
Daewoo Motor Polska

Korzystając z tego, że jestem także współgospoda-
rzem dzisiejszego sympozjum, jeszcze raz serdecznie wi-
tam wszystkich Państwa. Cieszę się, bo widzę całą historię  
XX-lecia „Solidarności” na tej sali. Ta sala też się koja-
rzy z „Solidarnością”, bo od 1980 r. odbyło się w niej wiele  
zebrań i spotkań. Chciałem Państwa przywitać w imieniu 
dwutysięcz nej organizacji „Solidarności” w Daewoo. Pragnę, 
żebyście się czuli tutaj bardzo dobrze. Po obiedzie zapra-
szam wszyst kich do zwiedzenia fabryki. Montaż, który pra-
cuje na jedną zmianę, będzie po godzinie drugiej już niestety 
nieczynny. Na tomiast odlewnię i kuźnię, pracujące na zmia-
ny, zastaniecie w toku pracy; będziecie mogli państwo zapo-
znać się, lub po równać (ci, którzy byli 20 lat temu w fabryce) 
czas miniony z tym, co jest teraz. Zapraszam do zwiedzenia 
także nowej hali montażowej. Dziękuję serdecznie za przyby-
cie i jeszcze raz serdecznie wszystkich pozdrawiam.
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Od lewej: Waldemar Dudziak – Wojewoda Lubelski, Józef 
Niemiec – Sekretarz KK NSZZ „Solidarność”, Stanisław 
Kucharski – Przewodniczący Zarządu Regionu Środko-
wowschodniego NSZZ „Solidarność”, Andrzej Pruszkow-
ski – Prezydent Miasta Lublina, Andrzej Chrzą stowski – 
Przewodniczący KZ NSZZ „S” DMP.

Pracownicy Daewoo Motor Polska, od lewej: Henryk 
Bieńczak, Maciej Sokół, Marian Majkowski, Sławomir  
Samorow.
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Waldemar Dudziak

Wojewoda Lubelski

Szanowni Państwo!
Tak jak wcześniej wspomniał kolega Józef Kaczor w swo-

im czasie powstał Komitet Honorowy Obchodów Jubileuszu 
XX-lecia NSZZ „Solidarność” w składzie: ks. abp Józef Życiń-
ski, wojewoda lubelski Waldemar Dudziak, prezydent Miasta  
Lublina Andrzej Pruszkowski. Na okoliczność tego sympo-
zjum Komitet Honorowy pozwolił sobie przygotować przesła-
nie w związku z XX-leciem NSZZ ;,Solidarność”. Pozwólcie 
Pań stwo, że to przesłanie przeczytam.

W jubileuszowym roku 2000, roku wielkiego jubileuszu 
chrześcijaństwa, obchodzimy dwudziestą rocznicę powsta-
nia „Solidarności”. Nie jest przypadkiem zbieżność obu tych 
tak różnych przecież jubileuszy, bo chrześcijaństwo odegrało 
decydującą rolę w procesie, który kształtował naszą świado-
mość podstawowych praw człowieka.

Dwadzieścia lat temu, po strajkach Lubelskiego Lipca 
i kolejnych, które objęty polskie Wybrzeże, z najsilniejszymi 
ośrodkami w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie, w wyniku porozu-
mień sierpniowych powstał Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy „Solidarność”. Była to wtedy w warunkach PRL 
pierw sza wielka organizacja społeczna, a silą faktów również 
poli tyczna, niezależna od komunistycznych decydentów, od 
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komi tetu centralnego i komitetów wojewódzkich PZPR, sku-
piająca szerokie rzesze społeczeństwa i mocno zakorzeniona  
w zakła dach pracy. Powstanie i rozwój „Solidarności” przeła-
mywały mo nopol komunistycznej władzy w dziedzinie infor-
macji, a wresz cie, w szerszym już wymiarze, organizowania 
i reprezentowania polskiego społeczeństwa. Wraz z rozwo-
jem „Solidarności” – związku zawodowego o demokratycz-
nych strukturach i proce durach – rodziło się nieuchronne  
pytanie o legitymację władzy komunistycznej w Polsce. Pro-
gram Związku ujęty w słynnych 21 postulatach, masowość 
ruchu i dynamika rozwoju „Solidarności” uruchomiły procesy 
społeczne i polityczne, które przyczyniły się do obalenia sys-
temu totalitarnego w Polsce i w Europie.

*          *          *
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidar-

ność” traktował niezwykle poważnie swoją nazwę, dając 
świadectwo, że kulturę „Solidarności” należy budować tam, 
gdzie dawniej szukano wrogów klasowych. Podkreślając ten 
fakt, bardzo ważny w 20-let niej historii Związku, trzeba odwo-
łać się do słów Ojca Świętego Jana Pawła II wygłoszonych 
na polskim Wybrzeżu, do ludzi morza w Gdyni 1987 roku:

Jakże doniosły jest fakt, że to właśnie słowo „Solidar-
ność” zostało wypowiedziane tutaj, nad polskim morzem. Że 
zostało wy powiedziane w nowy sposób, który równocześnie 
potwierdza jego odwieczną treść. [...] Bo co to znaczy „soli-
darność”? „Solidarność” to znaczy sposób bytowania w wie-
lości ludzkiej, na przykład narodu, w jedności, uszanowaniu 
wszystkich różnic, wszystkich odmienności, jakie pomiędzy 
ludźmi zachodzą. A więc jedność w wielości, a więc plura-
lizm, to wszystko mieści się w pojęciu solidarności. Sposób 
bytowania ludzkiej wielości, mniejszej lub większej całej ludz-
kości, poszczególnego narodu, bytowania w jedności godnej 
człowieka.

A w innym miejscu:
I nie możemy iść dalej naprzód – nie może być mowy 

o żad nym postępie, jeżeli w imię społecznej solidarności nie 
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będą respek towane do końca prawa każdego człowieka. Je-
żeli nie znajdzie się w życiu społecznym dość przestrzeni dla 
jego talentów i inicjatyw. A na de wszystko dla jego pracy.

Zacytowane słowa Ojca Swiętego świadczą, jak bar-
dzo głęboka była chrześcijańska inspiracja „Solidarności”, 
jak głębo ko w wartościach chrześcijańskich tkwią jej korze-
nie. Wynikało to z polskiej religijności, a także sformułowania 
celów i zadań Związku pod wpływem zasad katolickiej nauki 
społecznej. „Solidarność” rodziła się i krzepła mając moralne 
poparcie Kościoła, a ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, Pry-
mas Tysiąclecia, był jej wielkim nauczycielem.

Trzeba raz jeszcze odwołać się do słów Ojca Świętego 
Jana Pawła II: Powiedziałem: solidarność musi iść przed wal-
ką. Dopowiem: solidarność również wyzwala walkę. Ale nie 
jest to nigdy walka przeciw drugiemu. Walka, która traktuje 
człowieka jak wroga i nieprzyjaciela i dąży do jego zniszcze-
nia. Jest to wal ka o człowieka, o jego prawa, o jego prawdzi-
wy postęp; walka o dojrzalszy kształt życia ludzkiego. Wtedy  
bowiem to życie ludz kie na ziemi staje się jeszcze bardziej 
ludzkie, kiedy rządzi się prawdą, wolnością, sprawiedliwością 
i miłością.

Tę walkę „Solidarność” podjęła i prowadziła ją konse-
kwentnie bez użycia siły, bez przemocy, realizując w prak-
tyce znane hasło „Non violance”, które poszerzył kapelan 
„Solidar ności” ksiądz Jerzy Popiełuszko, głosząc wezwanie: 
„Zło do brem zwyciężaj”.

Związek nie stosował więc przemocy. To „Solidarność” 
miała być przemocą, stanem wojennym zlikwidowana, a na-
ród zniewolony. To „Solidarność” płaciła daninę krwi i cier-
pienia, daninę, której wymownym przykładem są polegli gór-
nicy z ko palni „Wujek”, męczeńska śmierć Księdza Jerzego 
Popiełusz ki. A jednak wciąż trwała, schodząc do podziemia 
na długich osiem lat.

Dziś, z perspektywy dwudziestu minionych lat wiemy, że to 
„Solidarność” zwyciężyła. Dzięki jej pracy i walce urucho mione 
zostały mechanizmy i procesy, które doprowadziły do rozpadu 
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komunistycznego systemu totalitarnego w naszym kraju i w na-
szej części kontynentu europejskiego. Słynne soli darnościowe 
posłanie do narodów Europy Środkowo-Wschodniej zostało 
usłyszane i wydało owoce. To właśnie w Polsce dzięki „Solidar-
ności” rozpoczęły się te przemiany, które dopro wadziły do upad-
ku muru berlińskiego, do prawdziwego końca pojałtańskiego po-
rządku w Europie.

*          *          *
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy i cały wiel-

ki ruch społeczny, który z „Solidarności” wyrósł, za które-
go ko lebkę uważa się, nie bez racji, Wybrzeże, miał swój 
prapo czątek w lubelskich lipcowych strajkach roku 1980. 
A więc jeszcze przed Sierpniem. Te strajki ogarnęły praktycz-
nie wszystkie liczące się zakłady pracy ówczesnego woje-
wództwa lubelskiego. Rozpoczął Świdnik, a potem protest 
rozszerzał się jak płomień, ogarniając FSC, LZNS, Lubelską 
Lokomotywownię i węzeł kolejowy, paraliżując komunikację 
miejską i na krócej lub dłużej unieruchamiając wiele innych  
zakładów pracy. W lubelskich lipcowych strajkach, obok 
ekonomicznych, pojawiły się również postulaty o wyraźnym  
politycznym cha rakterze. Dotyczyło to przede wszystkim prze-
łamania komu nistycznego monopolu w dziedzinie informa-
cji, a także uzna nia komitetów strajkowych za legalne przed-
stawicielstwa załóg pracowniczych. Trzeba bardzo mocno 
podkreślić, że strajki te zakończyły się sukcesem. Był on na 
miarę stawianych wte dy, skromnych jeszcze żądań, ale był.  
Lubelski Lipiec ’80 uka zał, że nie na ulicy, ale na terenie za-
kładów pracy i przy peł nej solidarności załóg można uzyskać 
wyraźne ustępstwa ze strony komunistycznej władzy.

Nauki płynące z przebiegu i wyników lubelskiego pro-
testu mogły być, i były, wykorzystane w sierpniu w Gdań-
sku i Szczecinie. Bez doświadczeń Lubelskiego Lipca mniej-
sza byłaby zapewne determinacja strajkującego Wybrzeża. 
W XX-lecie „Solidarności” trzeba bardzo mocno podkreślić, 
że przed Sierpniem był Lipiec; i że dokonało się to na naszej 
lubelskiej ziemi. Mamy więc swój udział nie tylko w rozwoju 
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„Solidarno ści”, ale i w narodzinach tego wielkiego ruchu, któ-
ry zmienił oblicze Polski, Europy, a nawet świata.

Czym jest NSZZ „Solidarność” dziś, gdy od porozumień 
sierpniowych i lipcowych lubelskich strajków mija 20 lat? Jaka 
jest rola Związku w rzeczywistości politycznej i społecznej III 
Rzeczypospolitej – Rzeczypospolitej niepodległej, suweren nej, 
budującej w niemałym trudzie swoją przyszłość w rodzinie wol-
nych narodów?

Trzeba przede wszystkim mocno podkreślić, że nie może to 
być „Solidarność” inna niż ta, którą zakładaliśmy i bu dowali w la-
tach 1980–1981, która żyła w podziemiu, gdy zdelegalizował ją 
bezprawnie wprowadzony stan wojenny i która po wróciła na po-
wierzchnię życia w maju i czerwcu pamiętnego 1989 roku. Win-
na ona pozostać wierna tym wszystkim wartościom i ideałom, 
o których tak wnikliwie mówił Jan Paweł II, papież Polak, w swym 
przemówieniu do ludzi morza w Gdyni w 1987 roku, a które tu już 
przywoływaliśmy.

I dzisiaj, podobnie jak w latach osiemdziesiątych, a na-
stępnie w czerwcu 1989 roku, „Solidarność” i jej idee mają 
istot ny wpływ na bieg zdarzeń w Polsce, na kształt naszego 
życia politycznego i społecznego. To „Solidarność” potrafiła  
zjedno czyć wokół siebie i swojego programu szerokie rze-
sze spo łeczne. Dzięki temu osiągnięto zwycięstwo w wybo-
rach parla rnentarnych w 1997 roku. To sprawiło, że ster rzą-
dów w Polsce mogły przejąć środowiska nawiązujące do idei 
polskiego Sierp nia. Stworzyło to możliwość realizacji progra-
mu naprawy Pol ski, reform koniecznych, a nie realizowanych 
w okresie rzą dów poprzedniej koalicji.

Dziś, w trzecim roku rządów premiera Jerzego Buzka, 
podstawowe reformy zostały już przeprowadzone. Raz jesz-
cze „Solidarność” pokazała, że działa w kierunku unowocze-
śnienia Polski, stworzenia jej jak najlepszych szans rozwo-
ju, tak byśmy sprostali zadaniom, jakie postawił przed nami 
nowy, XXI wiek.
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Dr Andrzej Jóźwiakowski (AM Lublin).

Od lewej: Julian Dziura, Józef Zaguła, Teodor Basak.
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Pozwólcie państwo na chwilę osobistej refleksji związa-
nej choćby z tym faktem, że ciągle mam poczucie, jak wiele  
zawdzięczam „Solidarności”. Chciałbym dołożyć swoją okru-
szynkę do dzisiejszego sympozjum, podkreślając, że za-
szczyt to dla mnie wielki i przyjemność znaleźć się z takiej 
okazji w tak zacnym gronie. Mówię o tym jak najbardziej 
szczerze, a nie dlatego, że tak mówić wypada. Dla mnie bo-
wiem i dla mojego pokolenia „Solidarność”, jej początek i roz-
wój były istotnym elementem życiorysu. I to w tym momen-
cie, kiedy podejmuje się najważniejsze życiowe decyzje. Gdy 
pojawił się Lubelski Li piec miałem 20 lat (dużo to i niedużo). 
W mojej społecznej i politycznej edukacji nie było to wówczas 
wiele. Wielkie poru szenie społeczne związane z powsta-
niem „Solidarności” i tego wszystkiego, co ze sobą przynosi-
ła, wciągnęło także mnie, przesądzając o dalszym przebiegu 
mojego życia. Bywały chwi le radości i nadziei, bywały chwi-
le zwątpień; jak to w życiu. Przyznam się państwu, iż tak na-
prawdę w ostateczne zwycię stwo „Solidarności” zmagającej  
się z totalitarnym reżimem ko munistycznym uwierzyłem z całą 
mocą dopiero w Warsza wie, przy kościele św. Stanisława na 
Żoliborzu, gdy podczas pogrzebu śp. księdza Jerzego Popie-
łuszki usłyszałemm słowa ówczesnego przywódcy „Solidar-

Andrzej Pruszkowski

Prezydent Miasta Lublina
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ności” i, dzisiaj można powie dzieć, samego przywódcy naro-
du, pana Lecha Wałęsy. Słowa te, adresowane do Człowieka, 
którego przyjechała pożegnać cała Polska brzmiały (i do dziś 
je słyszę): „»Solidarność»” żyje, bo Ty oddałeś za nią swoje 
życie”. Od tego momentu, jak są dzę, nastąpiło zdecydowa-
ne przechylenie się wahadła dzie jów na stronę tych, którzy 
pragnęli aby Polska i Polacy mogli żyć i pracować w zgodzie 
z tymi podstawowymi wartościami, których wyrazicielem była 
wówczas „Solidarność”.

Była i jest. Wówczas była jedynym społecznym ich wy-
razicielem, obok Kościoła. „Solidarność” zwyciężyła, zgodnie 
z tym, co pisaliśmy w stanie wojennym na ulotkach i spo-
rządzanych ręcznie naklejkach. Zwyciężyła niezależnie od 
tego, jaką dziś zajmuje pozycję w aktualnym, zmieniającym 
się prze cież układzie społecznym i politycznym. Zwyciężyła, 
bo jej pod stawowe, nie zawsze wyraźnie zwerbalizowane za-
dania i cele zostały osiągnięte. Mamy dziś wolną, niepodle-
głą Polskę. Bu dujemy Rzeczpospolitą samorządną, istnieją  
swobody związ kowe i polityczne. Nikt poważny nie próbuje 
ograniczać dzia łalności religijnej, kulturalnej czy gospodar-
czej. Mamy raczej kłopoty z nadmiarem wolności, niosącej 
przecież ze sobą nie tylko szanse, ale i zagrożenia. Mamy też 
wiele problemów związanych z historycznym i gospodarczym 
dziedzictwem otrzy manym po komunistach, jak również z na-
szymi własnymi przy warami i wadami, które w warunkach 
wolności rozkwitają i stają się źródłem tarapatów (ale o tym 
miałem nie mówić).

Proszę Państwa, to zaszczyt dla Lublina, który tu repre-
zentuję, że w historii tak znaczącego dla naszych dziejów  
ruchu społecznego odegrał niepoślednią, choć nie zawsze 
docenianą rolę. Cieszę się, że miałem zaszczyt w 1997 r., 
kiedy byliśmy w opozycji w Radzie Miejskiej, składać w imie-
niu kolegów klubowych wniosek o to, aby Rada Miejska w Lu-
blinie głównej arterii naszego miasta nadała nazwę al. So-
lidarności. Cieszę się także, że wraz z kolegami z Zarządu 
Regionu „Solidarności” miałem wówczas przyjemność odsła-
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niać tablicę z tą nazwą przy dźwiękach lubelskiego hejnału. 
To skromny, ale jakże istotny, wyraz uznania lublinian dla idei 
i organizacji, jaką była i jest „Solidarność”. Zadaniem na dzi-
siaj jest uporządkowanie i doprowadzenie do szczęśliwego 
końca spraw związanych z własnością budynku, który stał się 
siedzibą i symbolem lubelskiej „Solidarności”.

Mam zaszczyt i przyjemność przekazać państwu gorące 
pozdrowienia od władz samorządowych Lublina, od Zarzą-
du Miasta i Rady Miejskiej, której przewodnicząca, nota bene 
działaczka „Solidarności”, pani Helena Pietraszkiewicz prosi-
ła mnie o usprawiedliwienie swojej nieobecności i przekaza-
nie Pań stwu gorących pozdrowień.

Cieszę się, że ta konferencja pozwoli na refleksję nie-
zbędną z okazji 20. rocznicy powstania Związku. To bardzo 
ładny jubileusz, ale miejmy nadzieję, że przyjdą kolejne, na 
których będziemy mieli okazję się spotykać. Życzę wszystkim 
uczestnikom dzisiejszego spotkania owocnych obrad i wielu 
satysfakcji związanych z aktywnym uczestnictwem w budo-
waniu nowej Polski. Szczęść Boże.
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Poczet sztandarowy NSZZ „Solidarność”, Henryk Bieńczak, 
Jerzy Wiraszka, Prezes Daewoo Motor Polska z Yoo (Korea).

Na hali montażu Daewoo Motor Polska (Lech Szafrański  
AR Lublin).
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Szanowni Państwo!
Dzisiejsze sympozjum inauguruje obchody XX-lecia „So-

lidarności” w naszym Regionie. Serdecznie witam obecnych. 
Dziękuję bardzo organizatorom za wspaniałe przygo towanie 
konferencji. Szczególne słowa podziękowania kieru ję do 
wszystkich Państwa, którzy prezentować będą bloki tema-
tyczne. Uważam zorganizowanie tego sympozjum jako pierw-
szego etapu ogólnopolskich uroczystości XX-lecia po wstania 
„Solidarności” za wyróżnienie, ale powód tego wy różnienia 
naszego Regionu powstał 20 lat temu. Żeby nie prze ciągać, 
krótko stwierdzę: sympozjum „Przed Sierpniem był Lipiec” 
uważam za otwarte.

Stanisław Kucharski

Przewodniczący 
Zarządu Regionu 
Środkowowschodniego
NSZZ „Solidarność”
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Od lewej: Prof. Jerzy Bartmiński, Prof. Jan Pomorski – Pro-
rektor UMCS; z tyłu Dr Krzysztof Marczewski (AM Lublin).

Od lewej: Andrzej Perzyński (IUNG – Puławy), Jacek Firkow-
ski i Dr Adam Taracha (UMCS); z tylu Teodor Basak.
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Dr Józef Kaczor

Przewodniczący Komisji 
Porozumiewawczej
Lubelskiego Ośrodka
Naukowego
NSZZ „Solidarność”

Dziękuję bardzo przewodniczącemu Zarządu Regionu 
za oficjalne otwarcie sympozjum. Chciałem powitać na sali 
i podziękować za odprawioną Mszę św. naszemu kapelanowi 
księdzu kanonikowi Zbigniewowi Kuzi i księdzu Zbigniewowi  
Czerwińskiemu za homilię, która tak bardzo mnie, a także 
wiele osób, które były w Kościele, poruszyła. W szczególno-
ści chciałbym powitać rektorów lubelskich uczelni: prof. dr. 
hab. Jana Pomorskiego z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej oraz księdza rektora prof. dr. hab. Franciszka Kampkę 
z Katolickie po Uniwersytetu Lubelskiego. List, który za chwi-
lę odczytam, przesłał rektor Akademii Medycznej. Chciałbym 
powitać na szą koleżankę poseł prof. Teresę Liszcz, kolegę 
posła Mieczy sława Szczygła.

Wiele osób, do których zostały wysłane zaproszenia, nie 
przybyło, przysłały listy, które pozwolę sobie odczytać. Naj-
pierw list od przewodniczącego naszego Związku Mariana 
Krzaklewskiego:

Szanowni Państwo, Serdecznie dziękuję za zaproszenie 
na sympozjum dotyczące historii i teraźniejszości „Solidarno-
ści” na Lubelszczyźnie. Niestety, z przykrością muszę stwier-
dzić, że nie będę mógł wziąć udzialu w tym ciekawym spotka-
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niu, ponieważ w tym samym dniu odbywa się w Warszawie 
posiedzenie Rady Krajowej AWS, w którym muszę uczestni-
czyć: Jubileusz XX-lecia „Solidarności” jest okazją do pod-
sumowań i rozważań na temat roku 1980 i tego, jak wyda-
rzenia tamtych dni wpłynęły na wizerunek naszej najnowszej 
historii. Uważam, że spotkania tego rodzaju, jak dzisiejsze 
sympozjum, są bardzo potrzebne nam, członkom NSZZ „So-
lidarność” i wszystkim, którym ideały naszego Związku są bli-
skie. Abyśmy gdzieś po drodze nie zapomnieli o podstawach, 
na których „Solidarność” wyrosła i jakim ideałom postanowiła 
być wierna. Pragnę serdecznie pozdrowić wszystkich uczest-
ników sympozjum, na czele z Jego Ekscelencją Abp. Jó-
zefem Życińskim, Panem Wojewodą Lubelskim Waldema-
rem Dudziakiem oraz Prezydentem Miasta Lublina Panem  
Andrzejem Pruszkowskim. Je stem przekonany, że to spotka-
nie będzie okazją do ciekawej wymiany poglądów na temat 
historii Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego  
„Solidarność”, a także jego oblicza dziś, w nowym tysiącleciu.

Akademia Medyczna w Lublinie, rektor: Dziękuję bardzo 
za zaproszenie na sympozjum „Przed Sierpniem był Lipiec” 
z okazji 20. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” na Lu-
belszczyźnie. Z przykrością informuję, że liczne, wcześniej 
zaplanowane zajęcia nie pozwalają mi na osobiste uczestni-
czenie w sympozjum. W imieniu władz Uczelni oraz całej spo-
łeczności akademickiej składam wyrazy głębokiego szacun-
ku, uznania i wdzięczności uczestnikom wydarzeń Lipca ʼ80, 
którzy dzięki swojemu wielkiemu zrywowi dali nam szansę na 
życie w wolnej, demokratycznej Polsce, bo wszystko zaczę-
ło się od Lublina. Z wyrazami szacunku, prof. dr hab. Maciej 
La talski, Rektor Akademii Medycznej w Lublinie.

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej: Szanowni Pań-
stwo i Drodzy Państwo, Bardzo serdecznie dziękuję za 
zapro szenie na sympozjum w dniu 15 czerwca br. Bardzo się 
cieszę, że doszło do takiego sympozjum i należy dążyć do 
wydruko wania materiałów, które zostaną zgromadzone. Nie-
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stety, z uwagi na bardzo liczne zobowiązania i ustalone już 
terminy, nie będę mógł uczestniczyć w spotkaniu. Ale z góry 
dziękuję za przekazanie moich serdecznych pozdrowień 
i składam najlepsze wyrazy szacunku wszystkim uczestni-
kom. Łączę wyrazy szacun ku i pamięci. Jerzy Kłoczowski.

Ministerstwo Finansów, podsekretarz stanu Jan Woj-
cieszczuk: Dziękuję uprzejmie za skierowane do mnie zapro-
szenie na sympozjum poświęcone 20. rocznicy protestów lu-
belskich robotników. Wydarzenia Lubelskiego Lipca 1980 r. 
uświadomiły konieczność przestrzegania podstawowych 
praw jednostki w życiu społecznym. 20. rocznica protestów 
skłania do refleksji nad poziomem prawa, w tym prawa pracy, 
w wolnej już Polsce. Z przykrością muszę poinformować, że 
mój udział w seminarium i dyskusji panelowej prowadzonej 
przez grono wybitnych ludzi związanych z wydarzeniami Lu-
belskiego Lipca i ,,Solidarności” nie jest możliwy. Obowiązki 
służbowe powodują konieczność mojego pobytu w tym dniu 
w Warszawie. Z poważaniem, Jan Wojcieszczuk.

I teraz, na koniec, jeden z sympatycznych listów, który 
dotarł do nas od kolegi Kazimierza Iwaszki byłego pracow-
nika Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”: Ze wzrusze-
niem odebrałem zaproszenie na uroczystości uświetniają-
ce XX-lecie „SoIidarności” w Lublinie „Przed Sierpniem był 
Lipiec”. Ogromnie żałuję, że z uwagi na obowiązki zawodo-
we nie mogę wyjechać z Gdyni. Jedynie więc myślami będę 
z uczestnikami Waszych uroczystości, otaczając pamięcią 
także tych, już nieobecnych pośród nas żyjących, z którymi 
uczyłem się prawdziwej solidarności. Lubelski Lipiec sprzed 
20 lat ciągle mam przed oczami, gdyż przez brata Janusza 
żyłem strajkiem kolejarzy i bardzo się bałem w każdej go-
dzinie i dniu tego protestu. Zwłaszcza, że w którymś dniu 
pan Szpringer z Komitetu Wojewódzkiego złożył mi propozy-
cję nie do odrzucenia, polegającą na misji przekonania bra-
ta o rozwaleniu strajku kolejarzy od wewnątrz. Do strajkują-
cych kolejarzy zostałem dowieziony partyjnym samochodem 
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i oczywiście przekazałem Januszowi cel mojej wizyty w Lo-
komotywowni, prosząc o jej zlekceważenie i kontynuowanie 
protestu. W lipcu i sierpniu 1980 r. moja żona była już na wa-
kacjach w Gdyni i przez nią różnymi sposobami wiedzieliśmy, 
co się dzieje na Wybrzeżu. W ten sposób w „Chatce Żaka” 
żyliśmy w innym świecie. Z poważaniem i ukłonami, Kazi-
mierz Iwaszko. Gdynia.

Przed oficjalnymi, programowymi wystąpieniami, chcia-
łem powiedzieć, jak zrodził się pomysł tego sympozjum, dla-
czego właśnie tutaj. Zwykle sympozja odbywają się w aulach 
uniwersyteckich lub w salach towarzystw naukowych. Mój 
wielki autorytet, kolega prof. Jerzy Bartmiński w rozmowie ze 
mną powiedział: „No, jak to? Wtenczas (1980) byliśmy z ro-
botnikami razem w zakładach pracy i zróbmy to jeszcze raz”. 
I tak to się właśnie zaczęło, że zdecydowaliśmy się na fabry-
kę Daewoo (dawna FSC).

Chciałem podziękować, że przyjęli moje zaproszenie 
i prośbę o wygłoszenie referatów znamienici profesorowie, 
którzy na co dzień zajmują się zupełnie innymi dziedzina-
mi. Skąd się wzięły trzy bloki tematyczne: „Lubelski Lipiec 
i pierwsza „»Solidarność«”, „Podziemie” i „»Solidarność«” 
dziś”? Otóż z przeświadczenia, że razem składają się na fun-
dament, dzięki któremu jesteśmy razem dzisiaj solidarnie 
jednością. O „Lubelskim Lipcu” będzie mówił kolega redak-
tor Marcin Dąbrowski. Następnie ks. prof. dr hab. Franciszek 
Kampka wystąpi z referatem „Kościół a Solidarność”, a pan 
prof. dr. hab. Wiesław Kamiński – „Solidarność początki”.

W czasie przerwy odbędzie się otwarcie wystawy „»Soli-
darność« w oczach dziecka w 1981 r.”, którą przygotował Ma-
rian Burdzicki z „Solidarności” UMCS. To takie sympatyczne, 
że zobaczył w „Biuletynie »Solidarności«” prośbę o pomoc 
w organizacji XX-lecia, zadzwonił do mnie i powie dział: „Wła-
śnie ja 20 lat temu organizowałem wystawę, mam materiały, 
przechowałem je przez stan wojenny i czy mogę je pokazać? 
W przerwie będziemy mogli wystawę zobaczyć.
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Po przerwie prof. dr hab. Jerzy Bartmiński wystąpi z re-
feratem „Etos pracy”, a profesor LO im. Jana Zamoyskiego dr 
Zygmunt Łupina po raz pierwszy na szerszym forum ujawni 
„Podziemie »Solidarności« na Lubelszczyźnie”.

Na zakończenie Józef Niemiec, sekretarz Komisji Krajo-
wej NSZZ „Solidarność” scharakteryzuje „»Solidarność« dziś”.

Taki jest program. Następnie obiad i wycieczka po Da-
awoo (co tam zostało z dawnej FSC?). Potem dyskusja pane-
lowa wokół tematów „Solidarność 1980–1981”, którą będzie 
prowadził prof. dr hab. Wiesław Kamiński. Zaproszenia do 
udziału w panelu zostały wysłane wielu osobom – chcieliśmy 
je uprzedzić o tematyce obrad. Jeśli ktoś z obecnych na sali 
zechce włączyć się do dyskusji, proszę, by zgłosił się do pana 
prof. Kamińskiego w przerwie. Idea panelu była taka, żeby 
wypowiedzieli się kolejni przewodniczący Zarządu Regio-
nu, albo osoby znaczące w działalności „Solidarności” na Lu-
belszczyźnie. Z „Podziemiem związkowym” miałem kłopoty, 
gdyż tak mocno się ukryło, że do dzisiaj nie można go wycią-
gnąć. Pan dr Zygmunt Łupina jednak powiedział, że postara  
się wygłosić referat, jeżeli jego byli współpracownicy z pod-
ziemia przygotują mu materiały. Mam nadzieję, że to się uda. 
I „»Solidarność« lat 90”. Podjąłem się jego prowadzenia, ale 
liczę na kolegę Józefa Niemca z Komisji Krajowej i inne oso-
by, które wezmą udział w panelu, ponieważ to temat bieżący, 
jeszcze nie zamknięty historycznie i w związku z tym chyba 
najtrudniejszy. Po dyskusji panelowej dyrekcja Daewoo Mo-
tor Polska zaprosiła nas na spotkanie w ogródku przed fabry-
ką, na którym wystąpi słynny bard lubelski Jan Kondrak. Tam 
będzie można dokończyć dyskusje, których nie uda się zre-
alizować podczas panelu.

A teraz chwila refleksji. Chciałbym odczytać wiersz, któ-
ry mają państwo w zaproszeniach. Ten wiersz ma swoją hi-
storię. Był maj 1981 r., gorący; Czesław Miłosz na KUL, Lech 
Wałęsa w auli UMCS. W tym czasie zobaczyłem gdzieś ten 
wiersz, przepisałem go do notatnika. Niech będzie akcentem 
otwierającym sympozjum.
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Bardzo chciałbym się w piasku zagrzebać
I przeczekać to wszystko bez trwogi
Ale trzeba iść jak ulewa
Nikt porządku za nas nie zrobi
A że tyle zdarzeń dziwacznych
Zmiennych ocen i rozbieźności
To są koszty nadziei naszych
To jest cena naszej przyszłości.

Wiersz towarzyszył mi przez 20 lat, miałem i mam go za-
wsze przy sobie, myślę, że jest dalej aktualny.

Poproszę do stołu prezydialnego pierwszych referen tów: 
kol. red. Marcina Dąbrowskiego, pana prof. dr. hab. Wiesława 
Kamińskiego, ks. prof. dr. hab. Franciszka Kampkę. Po każ-
dym referacie będzie przerwa oraz konkretne, dotyczące go 
pytania i odpowiedzi. Na dyskusję panelową pozostawiamy 
popołudnie. Proszę o niewyrażanie w dyskusji swoich opinii 
czy zdań. Na to będzie czas w dyskusji popołudniowej.

Pierwszym referentem będzie red. Marcin Dąbrowski. 
Znam genezę tego referatu. Dostał Redaktor Dąbrowski od 
byłego przewodniczącego Zarządu Regionu Waldemara Du-
dziaka polecenie służbowe: „Masz napisać książkę o Lubel-
skim Lipcu”. I zrobił to. Książka ma się ukazać w najbliższym 
czasie. A jej streszczenie przedstawi nam autor.
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Marcin Dąbrowski

Redaktor Naczelny 
Biuletynu Informacyjnego 
Regionu
Środkowowschodniego
NSZZ „Solidarność”

Do podręczników historii na stałe weszły już protesty ro-
botnicze na Wybrzeżu w sierpniu 1980 r. Wtedy narodziła się 
„Solidarność”. Znacznie mniej mówi się o strajkach, które wy-
buchły na Lubelszczyźnie o miesiąc wcześniej. W powszech-
nej świadomości mieszkańców tego Regionu oraz w pulicy-
styce utrwaliły się one pod mianem Lubelskiego Lipca. Moż-
na nawet odnieść wrażenie, że Lubelski Lipiec trochę dla-
tego był nie dostrzegany, bądź wręcz ignorowany, że z jed-
nej strony podważał tak pieczołowicie lansowany w czasach 
PRL wizerunek spokojnej Lubelszczyzny – kolebki Polski 
Ludowej; z drugiej strony groził gdańskiemu Sierpniowi po-
dzieleniem się częścią chwały pierwszeństwa. Bez względu 
na jakąkolwiek ideologię, powinniśmy zadbać o historyczną 
prawdę, kórą jest fakt, iż właśnie w Lublinie, o miesiąc wcze-
śniej, niż na Wybrzeżu, protestujący robotnicy pomni wyda-
rzeń 1970 i 1976 r., zapobiegli wyjściu poza bramy zakładów 
pracy i uniknęli ulicznych prowokacji. Następnie, bez prze-
mocy, metoda masowego strajku i jednoczesnych negocjacji 
uzyskali też obietnicę spełnienia przynajmniej części wysu-
wanych pod adresem władz postulatów.

Wpływ na to swoiste zapomnienie o Lubelskim Lipcu ma 
jednak przede wszystkim brak jakiegokolwiek książkowego 
opracowania, choćby w wydaniu popularnym. Braku literatury  

LUBeLSKI LIPIEC
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nie może wypełnić prawie dziś niedostępny; okolicznościowy 
numer pisma związkowego „Miesiące” z jesieni 1981 r. Luki 
w literaturze o Lipcu nie wypełniają też nieliczne próby opisu  
lub oceny wydarzeń oraz sporadyczne relacje rozsiane w ma-
teriałach prasowych. Dla badacza tego okresu odczuwalne 
są zaniedbania w zakresie odpowiedniego udokumentowa-
nia i za bezpieczenia różnego rodzaju świadectw historycz-
nych; mo gących utrwalić wydarzenia z lata 1980 r. na Lu-
belszczyźnie, zwłaszcza w postaci dokumentów strajkowych 
oraz zbieranych na gorąco relacji świadków. Dziś, gdy po  
20 latach pamięć ludzka staje się niepewnym źródłem histo-
rycznym, zaniedbania te są praktycznie nie do odrobienia.

Szukając korzeni Lubelskiego Lipca, celowym wydaje 
się przypomnienie, przynajmniej w bardzo ogólnym zarysie 
szeregu mało znanych wydarzeń z okresu po 1944 r., któ-
re zaprzeczają utartym poglądom o Lubelszczyźnie jako re-
gionie potulnym wobec komunistycznej władzy. To Lubelsz-
czyzna jako pierwszy z regionów późniejszej Polski Ludowej 
do świadczyła nowej rzeczywistości komunistycznej, budo-
wanej na terrorze, czasami nie mniejszym od tego z czasów 
okupacji hitlerowskiej. Zaledwie kilka tygodni po „wyzwole-
niu” ru szyły na wschód transporty aresztowanych AK-owców. 
Zorganizowana partyzantka trwała tu aż do 1951 r. Zaś ostat-
ni ukrywający się z broniąca ręku partyzant, Józef Franczak 
ps. „Lalek”, zginął w walce z milicją i SB jeszcze w 1963 r. 
Ceną za okres powojennego oporu była śmierć, więzienie lub 
ucieczka na tzw. „Ziemie Odzyskane” najwartościowszego 
patriotycznie elementu społeczeństwa Lubelszczyzny.

Doniosłym doświadczeniem oporu mieszkańców tego 
Regionu wobec nowej rzeczywistości PRL były wydarzenia 
związane z tzw. „Cudem Lubelskim” w lipcu 1949 r., kiedy to 
w efekcie pojawienia się łez na obrazie Matki Boskiej Często-
chowskiej w Katedrze Lubelskiej, świątynia ta stała się celem 
pielgrzymowania tysięcy wiernych z całego kraju. Władze za-
stosowały blokadę miasta dla przyjezdnych, a w dniu 17 lipca 
1949 r. użyły milicji i wojska do tłumienia zamieszek ulicznych 
sprowokowanych przez Urząd Bezpieczeństwa.

38



Przypomnieć należy też wydarzenia 1959 r. w Kraśniku 
Fabrycznym, który miał być wzorcowym socjalistycznym blo-
kowiskiem bez Boga i Kościoła. Brak zgody na budowę świą-
tyni oraz próba likwidacji lokalnego miejsca kultu przy Ieśnym 
krzyżu doprowadziły 26 czerwca 1959 r. do ulicznych zamie-
szek stłumionych siłą i zakończonych zbiorową łapanką na 
mieście, a następnie serią pokazowych procesów.

Wypadki te okazały się bliźniaczo podobne do wydarzeń 
związanych z obroną krzyża w Nowej Hucie w 1960 r. Przy-
pomnienia wymagają wydarzenia związane z obchodami mi-
lenijnymi 1966 r., gdy jako karę za manifestacyjne przyjęcie 
w Lublinie wędrującej po Polsce kopii obrazu Matki Boskiej 
Częstochowskiej, 7 czerwca w drodze do Bełżyc milicja do-
konała aresztowania wizerunku i zasłonięcia go brezentową 
plandeką.

Lubelski epizod miały wydarzenia marcowe 1968 r., gdy 
11 marca, kilka dni po rozpędzeniu studentów w Warszawie, 
uczestnicy wiecu pod Chatką Żaka próbowali przejść pod Ko-
mitet Wojewódzki PZPR. Na wysokości KUL studenci zostali  
zaatakowani przez milicję i SB, a następnie poddani repre-
sjom. Nieznanym lubelskim wymiarem masakry robotników 
w grudniu 1970 r. na Wybrzeżu była śmierć jednego ze stocz-
niowców, Józefa Widerlika pochodzącego z Kraśnika na Lu-
belszczyźnie. Ciało Józefa Widerlika spoczęło na cmentarzu 
w rodzinnym mieście poległego, a jego grób stał się jednym 
z Iokalnych miejsc podtrzymywania niezależnej świadomo-
ści narodowej i robotniczej. W środowisku Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego, który stał się schronieniem dla wielu  
studen tów wyrzuconych z uczelni państwowych za udział 
w marcu 1968 r. rodzi się w latach 70. lubelska opozycja po-
lityczna. Na kształtowanie postaw i świadomości studentów 
ogromny wpływ wywierał m.in. Ojciec Ludwik Wiśniewski, do-
minikanin prowadzący duszpasterstwa akademickie. Prawie 
nieznany pozostaje fakt, że w czerwcu 1976 r. na wiadomość 
o wydarzeniach w Radomiu i Ursusie na 8 godzin przerwał 
pracę wydział gabarytów Fabryki Łożysk Tocznych w Kra-
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śniku. Jeden z organizatorów tego protestu został wówczas 
wyrzucony z pracy.

Środowisko studentów KUL włączyło się aktywnie w zain-
spirowaną przez Komitet Obrony Robotników akcję niesienia 
pomocy ofiarom radomskiego czerwca, przewożąc do Rado-
mia pieniądze pochodzące ze zbiórek i darów. W końcu lat 70. 
aktywną działalność prowadzi w Lublinie Ruch Obrony Praw 
Człowieka i Obywatela, który otworzył tu jeden z tzw. punk-
tów konsultacyjno-informacyjnych. Prowadził go nieżyjący już 
Zdzisław Jamrożek, gorący patriota i mimo kalectwa niezwykle  
aktywny działacz antykomunistycznej opozycji, późniejsza le-
genda lubelskiego podziemia. W jego mieszkaniu przy ul. Hutni-
czej odbywały się częste spotkania z ówczesnymi działaczami  
opozycji. W regionie mocno związanym z rolnictwem i mają-
cym bogate tradycje ruchu ludowego nie mogło zabraknąć nie-
zależnego ruchu chłopskiego. Od 1977 r. na terenie gminy  
Milejów pod Lublinem swą opozycyjna działalność prowadził 
Janusz Rożek ze wsi Kolonia Górna, rolnik i były żołnierz Ba-
talionów Chłopskich i Armii Krajowej, organizator wielu akcji 
i strajków chłopskich, a także inicjator powołania Tymczasowe-
go Komitetu Samoobrony Chłopskiej. Janusz Rożek był za to 
wielokrotnie poddawany szykanom i represjom.

Jesienią 1977 r. zaczęło ukazywać się w Lublinie nieza-
leżne pismo młodych katolików „Spotkania” skupiające śro-
dowisko pracowników naukowych KUL. Pismo o charakterze 
ponadśrodowiskowym publikowało materiały dotyczące m.in. 
sytuacji Kościoła w PRL i w krajach sowieckich, a także pon-
tyfikatu Jana Pawła II, w tym szczególnie jego pielgrzymki 
do kraju. W latach 1978–1979, w kościele powizytkowskim 
w Lublinie, u ks. Mieczysława Brzozowskiego odprawiane 
były okolicznościowe msze święte w rocznicę świąt narodo-
wych: 3 Maja i 11 Listopada. Mniej więcej od 1979 r. na teren 
Lublina i Świdnika zaczęło docierać wydawane przez war-
szawskie środowisko KOR, pismo „Robotnik”. Trudny dziś 
do uchwycenia w materiałach żródłowych, ale, jak się wyda-
je, bardzo istotny dla świadomości ogólnospołecznej Pola-
ków, także na Lubelszczyźnie; musiał być przyjazd Papieża 
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Polaka do ojczyzny w czerwcu 1979 r. Ogromnym sukcesem 
moralnym lubelskiej opozycji było przeprowadzenie w maju 
1980 r. akcji w obronie Jana Kozłowskiego, działacza chłop-
skiego spod Stalowej Woli. Mimo ostatecznego skazania Ko-
złowskiego i represji wobec uczestników akcji pokazała ona 
jedność opozycji oraz gotowość do podejmowania dużych 
wyzwań politycznych. Podsumowując okres działalności lu-
belskiej opozycji przed Lubelskim Lipcem, trudno dziś zna-
leźć dowody bezpośredniego lub pośredniego jej wpływu na 
zmiany świadomościowe oraz na bunt środowisk pracowni-
czych latem 1980 r. Zryw ten musiał być jednak jakąś wypad-
kową wszystkiego co zaistniało na Lubelsz czyźnie w latach 
1944–1980.

Dla wyjaśnienia kwestii, jak doszło do sytuacji, gdy latem 
1980 r. Lubelszczyzna stała się zarzewiem buntu wobec rze-
czywistości PRL krótkiego omówienia wymaga sytuacja w za-
kładach pracy na Lubelszczyźnie u progu roku 1980. Trzeba  
przypomnieć, że po 1944 r. władze komunistyczne zaczę-
ły zmieniać dotychczasowy, prawie wyłącznie rolniczy, cha-
rakter regionu. Tu ulokowano kilka przedsięwzięć w ramach 
wielkiej industrializacji socjalistycznej. Były to m.in. Wytwór-
nia Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku, Fabryka Samo-
chodów Ciężarowych w Lublinie, Fabryka Łożysk Tocznych 
w Kraśniku, Zakłady Azotowe Puławy, „EDA” Poniatowa, czy 
późniejsze Lubelskie Zagłębie Węglowe. Szczególnie wyraź-
na zmiana charakteru gospodarczego województwa lubel-
skiego dokonywała się w latach 70. Z rozwojem przemysłu,  
szczególnie maszynowego, związane było przemieszcza-
nie się dużych grup ludności ze wsi do miast. Ludność miej-
ska w województwie lubelskim na koniec 1979 r. stanowiła 
już 52% ludności ogółem. Zachodzące zmiany wpłynęły na 
wykształcenie się, a następnie dynamiczny rozwój ośrodków 
robotniczych. Z ogólnej liczby 924 tys. mieszkańców woje-
wództwa lubelskiego na koniec 1979 r., w przemyśle uspo-
łecznionym zatrudnionych było prawie 98 tys. osób. Stano-
wiło to 10,6% ludności ogółem. W kraju wskaźnik ten wynosił 
13.7%. Pod względem wielkości zatrudnienia i produkcji glo-
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balnej przemysłu województwo lubelskie znajdowało się na 
15 miejscu w kraju. Analizy ekonomiczne dotyczące sytuacji 
gospodarczej w tatach 60. i 70. wskazują, że w ramach Polski 
Ludowej istniało bardzo duże zróżnicowanie stopy życiowej 
poszczególnych regionów, trzymane oficjalnie w głębokiej  
tajemnicy. Dla przykładu: w 1973 r. spożycie dóbr konsump-
cyjnych na jednego mieszkańca wynosiło w województwie lu-
belskim 15.200 zł, podczas gdy przeciętnie w kraju 18.100 zł,  
w województwie katowickim 20.300 zł, a w Warszawie aż 
34.100 zł, czyli ponad 100% więcej niż w Lubelskiem.

Robotnicy Lubelszczyzny nie znali wówczas tych da-
nych, ale z pewnością obserwacja codziennej rzeczywistości 
i wyjazdy do innych regionów kraju pozwalały zauważyć roz-
piętość dzielącą poziom życia Regionu z innymi obszarami. 
Nawet materiały PZPR z tamtych lat wspominają o zbioro-
wych wyprawach na zakupy organizowanych na Śląsk czy do 
stolicy. Nadzieje rozbudzone tzw. propagandą sukcesu w po-
czątkach dekady Edwarda Gierka pod koniec lat 70. musiały  
boleśnie zderzyć się z regresem stopy życiowej, szczegól-
nie odczuwanym w regionach uboższych, jak Lubelszczyzna. 
Trudną sytuację potwierdzały ówczesne poufne analizy, nie 
ujawniane jednak szerszym kręgom odbiorców. Pewne jest, 
że ówczesne władze były z nimi zapoznawane na bieżąco 
i miały pełny obraz fatalnej sytuacji gospodarczej.

Od początku 1980 r. władze partyjne województwa alar-
mowały centralę o utrzymywaniu się zakłóceń w dostawach 
surowców i materiałów oraz o poddawaniu przedsiębiorstw 
bardzo głębokim ograniczeniom energetycznym. Władze 
z niepokojem obserwowały wzrost strat notowanych przez 
niektóre przedsiębiorstwa. Raptownie malał ich wskaźnik 
rentowności. W wielu zakładach udział kosztów przekraczał 
niekiedy nawet wartość produkcji sprzedanej. Majątek trwa-
ły odznaczał się dużym stopniem zużycia i wymagał ciągłych  
remontów. Znaczna była awaryjność maszyn i urządzeń. Jed-
nocześnie w zakładach zalegiwał nieterminowo zagospodaro-
wany drogi sprzęt zakupiony na Zachodzie w ramach dolaro-
wych pożyczek. Coraz bardziej dotkliwe stawały się trudności  
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w zaopatrzeniu rynku konsumpcyjnego. Wydłużała się lista to-
warów deficytowych. Brakować zaczynało dosłownie wszyst-
kiego: mąki, kaszy, środków piorących, artykułów i sprzętu 
AGD, niemal wszystkich rodzajów tkanin, obuwia, mebli, ma-
teriałów budowlanych, wę gla. Pomarańcze, cytryny, banany, 
rodzynki, kakao czy czeko lada stawały się towarem nieosią-
galnym nawet w okresie świąt. Systematycznie pogłębiał się 
niedobór mięsa, drobiu i masła.

Mimo optymistycznego tonu oficjalnej propagandy nie-
zadowoleniu społecznemu dawano wyraz nawet podczas  
oficjalnych zebrań partyjnych. Praktycznie wszystkie z wysu-
wanych wówczas kwestii powróciły jak bumerang w postu-
latach załóg strajkujących w lipcu: złe warunki pracy, braki  
w zaopatrzeniu w środki czystości i higieny osobistej, postu-
lat wolnych sobót itp. Krytyczne wypowiedzi dotyczyły też 
często zaopatrzenia handlu w podstawowe artykuły. Wła-
śnie niedostatki w zaopatrzeniu rynku były jedną z ważniej-
szych przyczyn wybuchu społecznego niezadowolenia latem 
1980 r. Wiele relacji uczestników Lubelskiego Lipca wska-
zuje na dojrzewajaca od dawna w zakładach pracy świado-
mość i gotowość do upomnienia się o poprawę swojej pozy-
cji. Zarzewie buntu od dawna tliło się w Lokomotywowni PKP 
Lublin, gdzie od przełomu roku 1979 na 1980 istniały trwałe 
kontakty z warszawskim KOR-em w zakresie kolportażu bi-
buły. 15 maja 1980 r. w Lokomotywowni wybuchł nawet 4-go-
dzinny strajk wywołany faktem, że pracownikom nie została 
wypłacona należna premia. Swoistym, zupełnie nieznanym 
preludium do Lubelskiego Lipca był kilkunastogodzinny strajk  
zakładów WSK Tomaszów Lubelski, gdzie w II połowie czerw-
ca 1980 r. doszło do przerwania pracy przez załogi pierwszej 
i drugiej zmiany Wydziału Narzędziowego. Przyczyną pro-
testu była próba obniżki premii o 17%, ze względu na brak 
pieniędzy na budowę budynku socjalnego. Twardą postawą  
robotnikom w Tomaszowie Lubelskim udało się wymusić cof-
nięcie niekorzystnej decyzji.

1 lipca 1980 r. władze PRL wprowadziły podwyżkę cen 
niektórych gatunków mięsa i wędlin. Był to fragment rządo-
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wego programu oszczędnościowego mającego na celu eli-
minację skrajnych przejawów narastającego nieubłaganie  
kryzysu ekonomicznego. Władze, świadome ewentualnych 
protestów społecznych, celowo wybrały na podwyżkę począ-
tek okresu wakacyjno-urlopowego. Usiłowano wprowadzić ją 
po cichu. Ani fakt podwyżki, ani jej wysokość nie zostały po-
dane do publicznej wiadomości. Reakcja społeczna była jed-
nak natychmiastowa.

Już 1 lipca wybuchły strajki w WSK PZL Mielec, w Zakła- 
dach Mechanicznych „Ursus” w Warszawie i w kilku innych 
przedsiębiorstwach w kraju. Pomysł wprowadzenia podwyż-
ki przez ówczesne władze wydaje się karkołomny. Już wcze-
śniej wielu ekonomistów i obserwatorów życia społecznego 
przewidywało ostateczne załamanie się gierkowskiej gospo-
darki właśnie na lato 1980 r. Ostrzegano, że jeżeli do tego cza-
su nie podejmie się naprawy systemu gospodarczego PRL, 
nie uchronnie nastąpi kolejny wybuch społecznego niezado-
wolenia. Niewątpliwym wytłumaczeniem takiej skali robotni-
czego buntu w lipcu było zawiedzenie społecznych nadziei  
rozbudzonych propagandą sukcesu lansowaną ochoczo 
w latach 70. Już 1 lipca po południu przesądzany zosta-
je rodzaj swoistego scenariusza, według którego potoczy-
ły się dalsze wydarzenia w lecie 1980 r. Gdy druga zmiana 
Zakładów Mechanicznych „Ursus” zażądała rekompensaty  
za podniesione ceny mięsa, w gronie przedstawicieli najwyż-
szych władz partyjnych rozważano dwie koncepcje rozwią-
zania konfliktu. Jedna zakładała przekonanie robotników, 
że spełnienie żądań jest niemożliwe. Druga przewidywała  
wyasygnowanie określonej sumy pieniędzy na postulowa-
ną rekompensatę. Zwyciężyła druga koncepcja i do „Ursu-
sa” udał się ówczesny Minister Maszyn Ciężkich i Rolni-
czych [Andrzej Jedynak] z przysłowiową „walizką pieniędzy”.  
Ustępstwa władz nie wygasiły jednak zarzewia strajków. 
Przez kolejne dni lipca przez cały kraj przetoczyła się fala 
strajków w pojedynczych zakładach pracy. Bardzo ważne, jak 
się wydaje, dla dalszego rozwoju wydarzeń była uruchomie-
nie przez KOR w warszawskim mieszkaniu Jacka Kuronia  
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ośrodka zbierającego informacje o strajkach i przekazywa-
nie ich polskojęzycznym rozgłośniom na Zachodzie, któ-
rych audycje docierały do szerokich rzecz społeczeństwa na  
falach krótkich eteru. Wpływało to na rozszerzenie fali straj-
kowej w coraz to nowych ośrodkach przemysłowych. Ła-
twe ustępstwa poszczególnych dyrekcji zachęcały do strajku 
dalsze zakłady. Pojedyncze strajki trwały w kraju przez cały  
lipiec, obejmując m.in. kilka dużych zakładów w Warszawie, 
Żyrardów, Hutę Stalowa Wola, Zagłębie Miedziowe, Ostrów 
Wielkopolski, Dolny Śląsk, stopniowo wkraczając pod koniec 
lipca na Wybrzeże. Jednak aż do strajku w Stoczni Gdańskiej 
protesty nigdzie nie osiągnęły takiej skali, jak w czasie Lubel-
skiego Lipca.

Omawiając Lubelski Lipiec, z uwagi na ograniczony 
czas, pominę szczegółowy opis poszczególnych strajków, 
ponieważ zabrałoby nam to kilka godzin. Odsyłam państwa 
do przygotowywanej obecnie do druku książki, która powinna 
ukazać się już za kilka tygodni1. Ograniczam się tutaj do ogól-
nej analizy wydarzeń lipcowych na Lubelszczyźnie. Przede 
wszystkim przełomowy charakter Lubelskiego Lipca zapo-
czątkowanego we wtorek 8 lipca 1980 r. w Wytwórni Sprzętu  
Komunikacyjnego PZL Świdnik polegał głównie na jego za-
sięgu obejmując według obliczeń autora ponad 150 zakładów 
pracy i szacunkowo około 40–50 tys. strajkujących. W roz-
woju strajków Lubelskiego Lipca można zauważyć charak-
terystyczne etapy. W pierwszym etapie (8–15 lipca) mamy 
do czynienia ze strajkami raczej niewielkiej ilości (kilku – kil-
kunastu) przedsiębiorstw, za to będących największymi za-
kładami pracy Lubelszczyzny jak: WSK Świdnik, Fabryka  
Maszyn Rolniczych Agromet, LZNS, Fabryka Samochodów 
Ciężarowych, Zakłady Azotowe Puławy, „EDA” Poniatowa. 16 
lipca, równocześnie z wygaśnięciem przerw w pracy w naj-
większych zakładach, sztafetę strajków przejmuje ogromna, 
wzrastająca każdego dnia ilość mniejszych zakładów pracy:  
32 zakłady 16 lipca, 60 zakładów w dniu następnym, 79 za-

1 Marcin Dąbrowski, Lubelski Lipiec 1980, Lublin 2000.
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kładów (apogeum) w dniu 18 lipca i powolny odpływ fali straj-
kowej w sobotę, 19 lipca – 50 strajkujących zakładów. Na 
tę ogromną rzeszę małych zakładów nakłada się strajk lu-
belskiej Lokomotywowni, a następnie całego węzła PKP 
– 16–19 lipca – oraz kierowców MPK i Transportu Handlu  
Wewnętrznego, a także kierowców Spółdzielni Transportu 
Wiejskiego związanych z zaopatrzeniem w artykuły mleczar-
skie. Takie strajki stają się widoczne na zewnątrz, mimo mil-
czenia środków przekazu. Paraliż tak newralgicznych dziedzin  
życia jak komunikacja i zaopatrzenie handlu w połączeniu 
z niemal ogromnym tempem rozwoju strajków sprawia, że 
sytuacja w Lublinie przybiera znamiona strajku generalne-
go, choć – co trzeba podkreślić – strajki nie są koordyno-
wane. Według obliczeń władz; w piątek 18 lipca strajkuje na  
Lubelszczyźnie około 18 tys. osób, a następnego dnia, 19 lip-
ca, aż 20 tys. osób.

Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na dość nagłe 
wygaśnięcie fali strajkowej było zbliżanie się terminu dwóch 
wolnych dni – niedzieli 20 lipca oraz święta PKWN 22 lip-
ca. Zwłaszcza ta druga data, bardzo prestiżowa dla komuni-
stów, powodowała, że władze czynią wszystko, m.in. poprzez 
ustępstwa, by strajki nie zakłócały oficjalnych obchodów  
święta PKWN, nawet przysyłając do Lublina delegację rzą-
dową na czele z jednym z wicepremierów. Dodatkowo ponie-
działek 21 lipca ogłoszono dniem wolnym dla bardzo wielu  
zakładów pracy, m.in. dla całej branży budowlanej. Po tak 
długim, trzydniowym okresie świątecznym, 23 lipca kontynu-
uje strajk już tylko 25 zakładów, z których prawie wszystkie 
tego dnia podejmują pracę. Ostateczne wygaszenie strajków 
na Lubelszczyźnie następuje 24 lipca.

Jak wynika ze źródeł partyjnych, w protestujących zakła-
dach województwa lubelskiego zgłoszono około 1200 wnio-
sków i postulatów. Chociaż analiza zgłoszonych postulatów po-
twierdza powszechne przekonanie o głównie ekonomicznym 
charakterze zrywu Lubelskiego Lipca, warto zwrócić uwagę na 
żądania wykraczające poza tę granicę. Robotnicy lubelscy sta-
wiają postulat wprowadzenia wolnych sobót, w lipcu 1980 r. 
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odrzucony przez władze, ale kilka tygodni później umieszczo-
ny wśród 21 postulatów Gdańskiego Sierpnia. W podstawy 
ówczesnego systemu godził też m.in. postulat zrównania za-
siłków rodzinnych z milicją i wojskiem. Bardzo istotny postulat 
dotyczył też gwarancji bezpieczeństwa dla strajkujących. Bar-
dzo ważny w rozwoju Lubelskiego Lipca był fakt podpisania pi-
semnego porozumienia w WSK Świdnik, co stanowiło wów-
czas precedens w dziejach konfliktów społecznych w PRL  
i torowało drogę do podobnego rozwiązywania innych straj-
ków. Właściwie ocenił to Minister Spraw Wewnętrznych [Sta-
nisław Kowalczyk], który ostrzegł wówczas władze centralne, 
że precedens Świdnika będzie stanowił ważną zachętę dla 
innych załóg. Równie ważnym, a jeszcze dalej idącym osią-
gnięciem, było wywalczenie przez kolejarzy z Lokomotywow-
ni PKP Lublin, obietnicy wyboru nowej Rady Zakładowej. Był 
to zresztą pierwszy na taką skalę protest kolejarski w dotych-
czasowych dziejach PRL, a zarazem najlepiej zorganizowany 
strajk w Lublinie. Wybrana w dniu 18 sierpnia Rada Zakłado-
wa okazała się jedyną trwałą instytucjonalną zdobyczą strajku-
jących i była swoistym łącznikiem między Lubelskim Lipcem 
a powstaniem Międzyzakładowego Środkowowschodniego  
Komitetu Założycielskiego Niezależnych Samorządnych 
Związków Zawodowych w dniu 10 września w Świdniku.

Jeszcze w czasach pierwszej „Solidarności” pojawiały 
się pytania, dlaczego protest w takiej skali wybuchł w tym 
właśnie regionie kraju, jakie było jego tło i przyczyny. Zda-
niem autora, podstawowych przyczyn Lubelskiego Lipca na-
leży szukać w przedstawionych wcześniej narastających  
objawach kryzysu społeczno-gospodarczego. Tłumaczą one 
w dużej mierze nagromadzenie się społecznego niezadowo-
lenia właśnie w tym regionie. Uczestnicy wydarzeń zgodnie 
wskazują właśnie na stale rosnące niezadowolenie spowo-
dowane systematycznym pogarszaniem się warunków ży-
cia codzienne go. Wprowadzona na początku lipca podwyżka 
i echa dość licznych strajków w wielu miejscach Polski były 
owym zapalnikiem, który wyzwolił nagromadzane pokłady 
społecznego niezadowolenia. Trudno natomiast wytłumaczyć 
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do końca tak ogromną skalę wybuchu Lubelskiego Lipca,  
nie spotykaną w lipcu 1980 r. w innych częściach Polski. Do 
pewnego stopnia pozostanie to zapewne jakimś niewytłuma-
czalnym fenomenem historii, choć z dużą dozą prawdopodo- 
bieństwa można zaryzykować tezę, że do takiego zasięgu 
i rozmiaru strajków na Lubelszczyźnie przyczyniły się sprawnie  
przesyłane informacje na Zachód, powracające do społeczeń-
stwa w postaci audycji Radia Wolna Europa. W audycjach 
tych tkwi także najbardziej logiczne wytłumaczenie podo- 
bieństwa działań strajkujących załóg i identyczne brzmienie 
wielu postulatów. Trzeba wspomnieć o zupełnie zapomnia-
nej przez minione 20 lat grupie działaczy opozycyjnych sku-
pionych wokół Wojciecha Onyszkiewicza, który zorganizował 
siatkę zbierania informacji o strajkujących zakładach pracy 
przekazywanych do Jacka Kuronia w Warszawie, skąd tra-
fiały do Radia Wolna Europa. To tłumaczy, dlaczego w tak 
wielu zakładach pracy pojawiały się niemal identyczne w tre-
ści postulaty. Można zaryzykować także tezę, że to właśnie  
audycje RWE i BBC przełamały barierę lęku i inspirowały ko-
lejne, zwłaszcza mniejsze zakłady do przerywania pracy i for-
mułowania żądań.

Ważną szkołą dojrzałości społecznej robotników musiał 
być etap wyboru przedstawicielskich ciał w postaci różnego 
rodzaju komitetów strajkowych. Powoływano je często pod 
naciskiem dyrekcji zakładów, które chciały mieć konkretnych 
partnerów do rozmów. Najpoważniejszą próbą odpowiedzial-
ności i dojrzałości robotników Lipca były bowiem prowadzo-
ne negocjacje z władzami. Trzeba pamiętać, że przebiegały  
one w warunkach oficjalnego nieuznawania strajków przez 
władzę i przemilczania ich istnienia w środkach przekazu. To-
warzyszyły im naciski na robotników ze strony SB i tzw. ak-
tywu partyjnego. Nie bez znaczenia była zła sława władzy 
komunistycznej, która już wielokrotnie tłumiła krwawo zry-
wy niezadowolenia społecznego. Działała także świadomość 
dotychczasowej niewzruszalności systemu sowieckiego. Naj-
szybciej i najłatwiej władze ustępowały w kwestiach płaco-
wych, socjalno-bytowych oraz w różnego rodzaju zaniedbań 
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wewnątrzzakładowych typu sprawy środków czystości, bhp 
itp. Na większy opór natrafiano w kwestiach wychodzących 
poza sprawy doraźne. Wiązało się to z koniecznością wzywa-
nia przedstawicieli wyższych władz partyjnych, administra-
cji, władz zjednoczeń, a nawet poszczególnych ministerstw. 
Bardzo ważne dla komitetów strajkowych było odwoływanie 
się do woli strajkującej załogi. Bywało, że ostateczne ustęp-
stwa w trudniejszych kwestiach wywalczano dzięki posta-
wie zgromadzonego wiecu. Wyraźnie widoczny był respekt 
przedstawicieli władz przed wielotysięcznym tłumem wzbu-
rzonych ludzi. Trwałą zdobyczą Lubelskiego Lipca było prze-
łamanie bariery strachu, naoczne przekonanie się o sile drze-
miącej w solidarnym działaniu. Ukazało się, że w ciągu kilku  
dni możliwe było wywalczenie wielu spraw, których załatwie-
nia wcześniej nie można była doprosić się całymi latami. 
Przełamano anonimowość robotników. Poczucie solidarno-
ści załóg jako wspólnej zbiorowości było ogromnym doświad-
czeniem dla regionu, który biernie przyglądał się poprzednim 
konfliktom społecznym. Podkreślić należy tu także powsta-
nie pod koniec lipca 1980 r. Komisji Rządowej, powołanej 
do rozpatrzenia postulatów zgłoszonych przez załogi pracy 
w województwie lubelskim, działającej pod przewodnictwem 
Mieczysława Jagielskiego, wicepremiera i członka Biura  
Politycznego KC PZPR.

Według oficjalnych danych strajki w lipcu 1980 r. objęły 
w całym kraju ok. 81 tys. osób w 177 zakładach pracy. Naj-
większe nasilenie konfliktów strajkowych odnotowano w wo-
jewództwie lubelskim i w samym Lublinie. Wydawać by się 
mogło nawet, że strajk lubelski nie był daleki od przełomu, 
który pozwoliłby mu okrzepnąć w nowej formie organizacyj-
nej i horyzoncie programowym skoncentrowanym wokół żą-
dania niezależnych związków zawodowych. Do roli centrum 
strajkowego mogła wówczas aspirować Lokomotywownia 
w Lublinie. Poczyniono ku temu pewne kroki poprzez nada-
nie negocjacjom wymiaru społecznego dialogu. Brakowa-
ło tylko finalnego posunięcia w postaci powołania Między-
zakładowego Komitetu Strajkowego. Nie było jednak rzeczą 
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przypadku, że tak się nie stało. Lublin ze swoim niewielkim  
potencjałem przemysłowym, brakiem tradycji walki robotni-
czej oraz brakiem zaplecza intelektualnego w postaci opo-
zycyjnych doradców nie mógł nawet inspirować do takiej roli, 
jaką odegrał wkrótce Gdańsk.

Uważa się jednak, że strajki lubelskie wciągnęły ówcze-
sne kierownictwo PRL w tzw. pułapkę strajkową. Stosunkowo 
niewielki koszt, jaki władze płaciły za ugaszenie najpotężniej-
szej od 1970 r. fali strajkowej powodował, że brnęły one w ga-
szenie kolejnych konfliktów podobnymi metodami. Z każdym 
takim krokiem gwałtowny zwrot do tyłu stawał się coraz bar-
dziej nieopłacalny, a nawet niebezpieczny. Zasadna wydaje 
się hipoteza, że wyrzeczenie się latem 1980 r. przez władze 
PRL stosowania siły w walce z ruchem strajkowym wynika-
ła zarówno z braku gwałtownego wybuchu społecznego, jak 
i z owego wpełzania w kolejne strajki. Bez wcześniejszych po-
zytywnych doświadczeń ich rozładowywania władze komuni-
styczne zapewne nie podjęłyby ne gocjacji na tak niekorzyst-
nych dla siebie warunkach, jak miało to miejsce w Gdańsku 
i Szczecinie. Można powiedzieć, że z każ dym strajkiem po-
szerzał się horyzont możliwości, jakie pojawiały się przed spo-
łeczeństwem.

Przełom w wydarzeniach polskiego lata 1980 r. przy-
niosły dopiero masowe strajki w drugiej połowie sierpnia na 
Wybrzeżu. Jest oczywiste, że skala wydarzeń Gdańskiego 
Sierpnia przyćmiła wydarzenia Lubelskiego Lipca. Niemniej 
zasadne i ważne wydaje się pytanie, czy doświadczenia lu-
belskie miały wpływ na działania stoczniowców. Jest bardzo 
ważną kwestią, co uczestnicy strajków gdańskich wiedzieli 
o Lubelskim Lipcu, o jego przebiegu, o wywalczonych osią-
gnięciach i zdobytych doświadczeniach. Bowiem chociaż Lu-
blin starano się informacyjnie odizolować od reszty kraju, 
wiadomość o tym, co dzieje się na Lubelszczyźnie, przedo-
stawała się do reszty kraju, zarówno drogą przekazywanych 
ustnie wiadomości, jak i na falach eteru zachodnich rozgło-
śni polskojęzycznych; a w znacznie węższym stopniu za po-
średnictwem bibuły.
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O strajku generalnym w Lublinie wspomina m.in. Anna 
Walentynowicz, mówiąc tak: O strajkach w Lublinie rozmawia-
liśmy na naszych spotkaniach z robotnikami w miarę dopływu 
informacji. Nie było jednak możliwości zorganizowania strajku 
u nas i dołączenia do Lublina. Stoczniowcy byli na ogół jesz-
cze tak wystraszeni, że nie można było nawet o tym myśleć. 
Jak wynika z dalszej wypowiedzi Anny Walentynowicz, roz-
miar wydarzeń lipca 1980 r. był zaskoczeniem dla środowiska 
gdańskiego. Oto co mówiła: My, działacze wolnych związków 
zawodowych Wybrzeża liczyliśmy jeszcze na dwa lata ponie-
wierki, żeby przygotować społeczeństwo, szersze grupy spo-
łeczne. Ludzie buntowali się w bardzo niewielkim zakresie, więc 
dołączenie do „Ursusa”, czy Lublina nie było możliwe. Rozma-
wiałam nawet z naszą grupą o tym, że strajk w Stoczni nie bę-
dzie możliwy ze względu na strach ludzi. Robotnicy Stoczni byli 
zastraszeni represjami za trzydniowy strajk w styczniu 1980 r. 
Represje dotknęły wówczas także Annę WaIentynowicz. Dzia-
łacze WZZ pocieszali się tym, że z uwagi na strajki w Lubli-
nie nie dojdzie do jej zwolnienia, gdyż władze nie będą chciały  
sprowokować strajku w stoczni Gdańskiej. 7 sierpnia 1980 r. 
stało się jednak inaczej, co kilka dni później przyczyniło się do 
wybuchu strajku. W ten sposób władze PRL na własne życze-
nie zafundowały sobie bardzo „gorący” Sierpień 1980 r.

Gdański Sierpień należy liczyć jako finalny efekt pro-
cesu dojrzewania polskich robotników i całego społeczeń-
stwa podczas wielotygodniowych lipcowych protestów w ca-
łym kraju, przypominających rodzaj przekazywanej sztafety 
od zakładu do zakładu, w których Lubelski Lipiec był ogni-
wem największym i najważniejszym. W przeciwnym wypadku 
strajk w Stoczni Gdańkiej zawiśnie w chronologicznej próżni 
i racjonalne wyjaśnienie, jak mogło dojść w totalitarnym pań-
stwie do sformułowania 21 postulatów i wymuszenia podpi-
sania porozumień sierpniowych stanie się niemożliwe. Dziś, 
po 20 latach, znając mechanizm działania i kulisy postaw ów-
czesnych władz komunistycznych można z dużym przeko-
naniem stwierdzić, że osiągnięcia polskiego Sierpnia byłyby 
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niemożliwe; gdyby nie przemiany, jakie zaszły w społeczeń-
stwie i w samych władzach w trakcie i pod wpływem maso-
wych przerw w pracy lipca 1980 r.

Dr Józef Kaczor: Zgodnie z przyjętą zasadą, czy są ja-
kieś pytania do prelegenta?

Pytanie z sali: Słuchając z uwagą tego referatu nasu-
nęło mi się takie pytanie: jaki procent tych 40 tys. robotników, 
które wzięło udział w strajku lipcowym w Lublinie stanowiło 
w relacji do wszystkich robotników zatrudnionych w 1980 r. 
w Lublinie?

Pytanie z sali: Pragnąłbym zwrócić uwagę, a propos lip-
ca 1980 r., że w tym czasie, kiedy nastąpiły strajki w Lubli-
nie była Olimpiada w Moskwie i my mogliśmy w tym cza-
sie sobie pozwolić tutaj na znacznie szerszy udział w strajku, 
gdyby nas poparł Gdańsk. Ja to wytknąłem Lechowi Wałęsie 
4 września 1980 r., bo po raz pierwszy wtenczas z nim roz-
mawiałem. I mnie się wydaje, że to nie jest bez znaczenia ta 
sytuacja, bo Rosjanie wtenczas wiele swoich sił ściągnęli od 
nas z kraju do siebie chcąc zabezpieczyć Olimpiadę.

Red. Marcin Dąbrowski: Właściwie to nie było pytanie, 
tylko jakby pewien komentarz. Jeśli chodzi o pytanie zadane 
tutaj przez Panią, podałem wcześniej, że na koniec 1979 r. 
w przemyśle uspołecznionym województwa lubelskiego było 
zatrudnionych prawie 98 tys. osób. Tę cyfrę, którą podałem 
(około 40–50 tys. strajkujących) należy traktować jako bar-
dzo szacunkową. Szczerze mówiąc, mam tu duże kłopoty, 
i będzie to w ogóle dzisiaj trudne do ustalenia. Szczerze mó-
wiąc, nie wiem, w jaki sposób władze obliczały tę liczebność 
strajkujących podając bodajże 71 tys. w całym kraju w lipcu 
1980 r., czy też podając 20 tys. strajkujących osób w sobo-
tę 19 lipca albo 18 tys, w piątek 18 lipca dla woj. lubelskiego. 
Moje szacunki mniej wiecej na poprzednie dni wskazują na 
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około do 10 tys. dziennie (to jest taka skala wielkości). I nagle 
na podstawie tych danych władz urasta do 18–20 tys. Trudno 
powie dzieć, moje dane też nie są tu kompletne. To są różne 
informacje zawarte w aktach PZPR, niejako przy okazji. Nie 
natrafiłem na jakąś pełną dokumentację liczebności strajku-
jących. Będzie to trudne do uchwycenia dzisiaj.

Pytanie z sali: Wysłuchaliśmy z wielką uwagą tego re-
feratu. Dużo faktów, jakiś syntetyczny zarys, ale moje za-
sadnicze pytanie, jako historyka: na jakich materiałach pan 
się opiera; niech pan wymieni typy tych materiałów, bo rozu-
miem, że pan zrobił dużą kwerendę. Na jakich materiałach 
pan się opierał opracowując to swoje wystąpienie?

Red. Marcin Dąbrowski: Tak, nie mówiłem o tym z uwa-
gi na ograniczony czas. Przede wszystkim ze źródeł, jakie 
można by wymienić do Lubelskiego Lipca, to „Miesiące” wy-
dane w 1981 r., dziś już nieosiągalne. Znajduje się tam jednak 
sporo nieścisłości, które musiałem porównywać z archiwalia-
mi wówczas niedostępnymi. Tu jest pewien krok, który poczy-
niłem. Mianowicie dotartem do akt Komitetu Wojewódzkiego 
PZPR, w ogóle nie wykorzystywanych pod kątem Lubelskie-
go Lipca, zresztą w ogóle dotąd nie wykorzystywanych. A na 
marginesie dodam, że w Lublinie mamy drugi co do wielko-
ści w kraju zasób materiałów partyjnych. Udało się je ocalić. 
Pierwsze miejsce zajmują Katowice. Nie wiem, czyja to była 
zasługa, ale tak jest. Druga rzecz, która mi dała dużo infor-
macji, to były tajne raporty ówczesnego Ministra Spraw We-
wnętrznych do ścisłej czołówki władz partyjnych i państwo-
wych. To były takie codzienne meldunki z tego, co dzieje się 
każdego dnia w kraju – też, siłą rzeczy, ogólne, niekomplet-
ne. Podkreślę tutaj, że czas, którym dysponowałem przygo-
towując tę książkę był ograniczony, w związku z tym nie zdo-
łałem sięgnąć do wszystkie go, co zamierzałem.
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Od lewej: Prof. Jerzy Bartmiński (UMCS), Dr Alina Rynio 
(KUL), Teodor Basak (FSC).

Jerzy Matuszewski – AK-owiec z Zamościa; z tyłu Andrzej  
Olborski.
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Ks. prof. dr hab. 
Franciszek Kampka

Prorektor
Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego

KOŚCIÓŁ A „SOLIDARNOŚĆ”
(tekst nieautoryzowany)

Szanowni Państwo! To dla mnie ogromny zaszczyt i ra-
dość móc mówić tutaj, w sali zakładowej Daewoo. To radość, 
ponieważ przed wstąpieniem do seminarium pracowałem 
jako murarz, po szkole podstawowej, jednocześnie ucząc 
się w szkole zawodowej. Potem zmieniłem zawód i uczyłem 
się drukarstwa; pracowałem w drukarni przez trzy i pół roku. 
Teraz wrócił do mnie cały ten czas pracy fizycznej. Muszę 
powiedzieć, był to, pomimo wszelkich trudów, piękny czas 
mego życia. Dalej, kiedy kończyłem seminarium, słuchałem 
informa cji na temat rodzącej się „Solidarności”; w 1981 r. po-
słano mnie na parafię i kontakt z ludźmi pracy, kontakt z „So-
lidarnością” w mieście Strzelce Opolskie oraz stan wojenny 
ogłoszony 13 grudnia sprawiły, że zacząłem zastanawiać się 
nad tym, czy rzeczywiście jest tak, ze „Solidarność” kieruje 
i inspiruje się pracami papieży, Kościoła, czy kieruje się ka-
tolicką nauką społeczną (te hasła były powtarzane non stop 
wówczas). Jako ksiądz pomyślałem, że dobrze byłoby zba-
dać, na ile właściwie w dokumentach społecznych Kościoła 
mamy informację na temat modelu związków zawodowych. 
Kiedy ksiądz biskup wezwał mnie któregoś dnia i powiedział, 
że na KUL otworzono nowy wydział, Wydział Nauk Społecz-

55



nych (właściwie należało powiedzieć: reaktywowano go), my 
tam nikogo nie mamy, więc pójdziesz tam i będziesz studio-
wał socjologię oraz katolicką naukę społeczną, to zaraz zde-
cydowałem się pisać pracę doktorską na temat związków  
zawodowych, na temat inspiracji „Solidarności”. Mógłbym 
jeszcze tych tytułów do radości wymienić wiele.

Przejdę jednak do samego tematu „Kościół a »Solidar-
ność«, Kościół a związki zawodowe czy związki zawodowe 
w procesie przemian ustrojowych w Polsce, bo to wystąpie-
nie traktuję jako przejrzenie się w lustrze tego, co nam na  
temat związków zawodowych mówi Kościół. Patrzymy na to, 
co rok 1980, 1981 i następne lata przyniosły, i jak my, jako 
„Solidarność”, jako ludzie, którzy byli zaangażowani; dziś po 
latach patrzymy na to co się stało; i na to, co się dzieje. Dla 
mnie to, co się dzieje, jest o wiele ważniejsze, aniżeli to, co 
się stało, chociaż to, co się stało, jest pewnym korzeniem, 
na którym budujemy; to są barki, na których stajemy i dzię-
ki którym widzimy i dalej, i lepiej. Sytuacja ludzi pracy w spo-
łeczeństwie naszym polskim u progu lat 80. (każdy to jest 
sobie w stanie przypomnieć) musiała budzić głęboki niepo-
kój u wszystkich. Po pierwsze, załamanie gospodarcze, spo-
wodowane przez niemal półwieczne, nieudolne i egoistyczne  
rządy ówczesnej elity. Ta sytuacja doprowadziła do próby 
podjęcia reform na fundamencie solidarności czy też, jak 
można by powiedzieć, na podstawie lektury dokumentów 
społecznych Kościoła, cnoty „Solidarności”, a więc trwałej po-
stawy, która wyraża się tym, że ja chcę być solidarny nie tyl-
ko wtedy, gdy mam na to ochotę i dobre samopoczucie, ale 
także wówczas, gdy sprawia mi to ból, trudności i cierpienie. 
Że solidarność jest pewną podstawą, na której budujemy. Po 
13 grudnia pomyślałem: Boże, co się właściwie z nami dzie-
je? „Solidarność” 10 mln ludzi, po uderzeniu, które otrzyma-
liśmy, nagle zaczęło się jak gdyby sypać; mówię „jak gdyby”,  
ponieważ gdzieś w nas tkwiła potrzeba bycia solidarnymi. 
Była potrzeba budowania na postawie solidarności; a nie 
walki. I czytam tekst z dokumentów społecznych Kościoła, 
z Gaudium et spes (Konstytucja duszpasterska o Kościele 
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w świecie współczesnym nr XXX), w którym ojcowie sobo-
rowi powiadają: Dzisiejszy świat, my wszyscy, potrzebujemy 
solidarności, ponieważ świat staje się globalną wioską (pisa-
no to w 1965 roku).

Dzisiaj wiemy, co to znaczy solidarność, która powinna 
być wymuszona – jak powiedział Papież – przez globalną wio-
skę, co znaczy globalizacja solidarności. Ojcowie w 1965 r. pi-
sali, że solidarność jest możliwa tylko tam, gdzie ludzie odwo-
łują się do cnót moralnych i społecznych. To oznacza, że tam, 
gdzie zniszczono morale, tam solidarność ma małe szan se 
zaistnienia. I pomyślałem: tu mamy także odpowiedź. Ta wła-
dza cały czas miała ochotę na to, żeby nas trzymać na pew-
nym poziomie, takim który z moralnością niewiele miał wspól-
nego; przykłady: kto się w Polsce odważył w tamtych latach 
mówić na temat tego, że kradzież społecznych dóbr, społecz-
nej własności jest czymś złym? Nawet księża na kazaniach 
tego nie mówili, bo każdy sobie uświadamiał, że to jest bar-
dzo niezręczna sytuacja. Bo jak mówić o tym, skoro wszyscy 
wynoszą? A ktoś, kto nie wynosi, to na pewno donosi. Takie  
były skojarzenia. Pracowałem w tamtym czasie w zakładzie 
i wiem, że jak ktoś nie wynosił, to pytano: Boże, co to za 
facet? Dla kogo on pracuje? Nie mówię już o alkoholizmie, 
który jest naszą cechą narodową. Jedna obserwacja socjo-
logiczna: zawsze, kiedy w narodzie pojawiała się nadzieja, 
spadał poziom alkoholizmu w kraju i to powinno było być dla 
nas sygnałem, że walka z wadami narodowymi jest szansą 
budowa nia rzeczywistej, silnej struktury, silnej tkanki społecz-
nej, która nam pozwoli lepiej wszystkim żyć i Kościół o tym 
mówił. Ale wszyscy wiemy, co to znaczy mówić o moralności. 
To działanie jakby nie z tego świata. Od czasu do czasu do-
puszczamy, żeby na kazaniach było coś na temat moralności, 
że się mamy dobrze zachowywać itd. Ale kiedy zaczynamy  
pracować nad cnotami moralnymi i społecznymi, to brakuje 
nam języka potrzebnego, aby realizować zamierzenie.

Świat wówczas domagał się reform, domagał się prze-
mian i to przemian, dynamicznych i bardzo głębokich. I zna-
leźli się ludzie, którzy podjęli zadanie: budowali na solidar-
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ności, odrzucając walkę klas jako podstawę aktywności. 
Kościół na temat związków zawodowych mówił bardzo wyraź-
nie i bardzo prosto. Leon XIII wskazał, że związki zawodowe 
mają być zorientowane pozytywnie, nastawione na uczest-
nictwo ludzi pracy w przezwyciężaniu trudności związanych 
z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Powinny być ukierun-
kowane na neutralizowanie ostrości tradycyjnej antynomii 
praca – kapitał. Bo wpajano nam te różnice: oni, czyli ci, któ-
rzy posiadają, i my, którzy pracujemy. Teoretycznie wszyst-
ko było nasze, ale zawsze byli ci dyrektorzy, ci kierownicy, 
ci, którzy byli dziwnymi osobnikami. Ja wiem, jak to komen-
towało się na dole, wśród pracowników. Byłem wtedy druka-
rzem. Obserwowałem dyrektora technicznego, który patrzył 
po ścianach, zawsze u góry i wszyscy zastanawiali się, co on 
tak patrzy? Kiedyś dowiedzieliśmy się, że myśląc o robotni-
kach, chce zainstalować nowy system wentylacyjny. Zainsta-
lowano system, który się nie sprawdził. Wydano na to ogrom-
ne pieniądze, a pracownicy w zakładzie patrzyli, co się teraz 
stanie. Dyrektor najpierw dostał premię, a później zwolniono  
go i wszyscy myśleli: o proszę, jest jednak jakaś sprawiedli-
wość. Później został wszakże piątym dyrektorem technicz-
nym w innym przedsiębiorstwie, z lepszym wynagrodzeniem 
i zwykły pracownik pytał, jak to jest.

Ciągła rywalizacja, ciągłe rozgrywanie pomiędzy ludźmi, 
to dziel i rządź, było obecne. A papieże mówią: Budujcie part-
nerstwo społeczne, to podstawa, na której możecie realizo-
wać i po szukiwać przyszłości. O związkach zawodowych Ko-
ściół mówił bardzo dawno. W 1869 r. biskup Wilhelm Emanuel  
von Kettele w kazaniu do robotników powiedział, że związ-
ki zawodowe powinny być oparte na pięciu podstawowych 
zasadach. I stwierdził wtedy (a dla nas to brzmi jak zasa-
da, w kontekście której powinniśmy swoje działanie jak w lu-
strze zobaczyć), że związki zawodowe powinni tworzyć sami 
pracownicy, że oni są źródłem powstania związków zawodo-
wych. (Tu ciśnie się bolesne pytanie o to, jak to się dzieje, że 
nas, ludzi pracy tak łatwo podzielić, że mamy związki jedne, 
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drugie, trzecie. Może znów moralność się odzywa). Powin-
ni je tworzyć ludzie pracy, solidarni ze sobą, których siłą jest 
to, że tworzą te związki bez jakiejkolwiek inspiracji państwa.

Po drugie, dążenie związków zawodowych powinno się 
koncentrować na celach społecznych oraz gospodarczych, 
nie służąc walkom politycznym. I znowu lustro nam się poja-
wia i pytanie: na ile jesteśmy w stanie przyjąć jako własne te 
żądania, które płyną z katolickiej nauki społecznej? Albo nie 
mówmy, że inspirujemy się katolicką nauką społeczną, to po 
prostu będzie uczciwe wtedy.

Po trzecie, podstawą współżycia robotników zrzeszo-
nych w określonej organizacji ma być zasada solidarności 
i wspólnej odpowiedzialności. Ta solidarność, jak Papież po-
wiedział ostatnio do robotników, ma być solidarnością glo-
balną, bo jeżeli dzisiaj kapitał tak bardzo się koncentruje, to 
robotnicy także się powinni koncentrować, czyli solidarność 
musi mieć dzisiaj charakter globalny. Ale ona powinna się 
koncentrować także na wspólnej odpowiedzialności; a więc 
nie jest tak, jakby nieraz chciały związki zawodowe, że ona 
może spełnić wyłącznie funkcje rewindykacyjne.

Po czwarte, mówił biskup Emanuel von Kettele w 1869 r.: 
związki muszą dążyć do objęcia jak największej liczby pra-
cowników danego zawodu, aby w ten sposób zagwarantować 
swym działaniem efektywność. To zdroworozsądkowy spo-
sób myślenia: jak was będzie mało; to nie będziecie w sta-
nie nic zrobić, bo ten świat, czy chcemy tego czy nie, liczy 
się z siłą. Jak was jest dużo, to macie szansę. Jak was bę-
dzie mała liczba, to jesteście słabi. Jeśli mamy dzisiaj związ-
ki zawodowe, w których maleje liczba członków (nie wiem, 
czy maleje, ale załóżmy, że tak się dzieje), to oznacza, że je-
steśmy na drodze do tego, żeby związki zawodowe przestały  
od grywać istotną rolę i niektórzy chcieliby, aby tak się sta-
ło w życiu społecznym; gospodarczym i politycznym. Czyli, 
malejące szeregi związków zawodowych, to zły sygnał. Ale 
to jest sygnał dla przywódców, że cele związku są źle usta-
wione i że prosty robotnik powiada: nikt nie reprezentuje mo-
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ich interesów właściwie. To, co oni robią, to po moich plecach 
chodzą i robią kariery polityczne. Jesteśmy trampoliną do ka-
rier politycznych.

Ile już generacji polityków wypromowały związki za-
wodowe w Polsce? Nie mówię, że to źle, tylko czy ci, któ-
rzy ciągle przychodzą i ciągle muszą być na nowo wyłaniani  
jako przywódcy, zdają sobie sprawę, że podstawową cechą 
związku zawo dowego musi być ergatocentryzm, a więc za-
interesowanie samym pracownikiem? Bo jak człowiek pracy 
powie sobie: oni nie reprezentują moich interesów, moich po-
trzeb; to upada cała idea związku zawodowego oparta na so-
lidarności oraz odpowiedzialności. Dlatego malejąca liczba 
członków jest niebezpiecznym znakiem; dzwonkiem alarmo-
wym dla przywódców związków zawodowych.

I wreszcie, do istotnych prawidłowości funkcjonowania 
związków zawodowych należy autonomia; autonomia, która 
została w 1980 r. przez strajkujących stoczniowców, a także 
wszystkich ludzi w związku zawodowym „Solidarność” bar-
dzo wyraźnie podkreślona. Autonomia związku zawodowe-
go. Co to znaczy? To znaczy rządzenie się mniejszej spo-
łeczności prawami ustanowionymi przez nią samą w ramach 
nadrzędnej struktury danego społeczeństwa. Autonomia to 
rządzenie się mniejszej społeczności prawami ustanowiony-
mi przez nią samą. Ta absolutna autonomia to tyle, co suwe-
renność i niezależność polityczna. Jak więc widać, pojęcie 
autonomii oraz samorządności; to problem teoretyczny, in-
telektualne wezwanie, które powinno być właściwie rozwią-
zywane. Jest wielką potrzebą, oczywiście, także troska po-
lityczna. Proszę zauważyć, jak Papież świetnie odczytywał  
zawsze nastroje, które były w Polsce. W 1980 r. mówiono 
tak: Związek Zawodowy „Solidarność” angażuje się w polity-
kę, bo proklamuje strajki, nieraz strajk generalny. Wielu teo-
retyków myślało nad tym, jak wybrnąć z tej pułapki, a Pa-
pież w encyklice Laborem exercens w numerze XX powiada: 
„Samo pojęcie polityki można rozumieć podwójnie: jako dą-
żenie do zdobycia władzy – a związki zawodowe nie dążą 
i nigdy nie powinny dążyć do jej zdobycia – ale też jako roz-
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tropną troskę o dobro wspólne. I w tym znaczeniu związek 
zawodowy musi się angażować politycznie. Później powta-
rzano to w Polsce, słusznie przejmując od Papieża. Powiada-
no: związki zawodowe mają prawo i mają obowiązek angażo- 
wania się politycznego, które idzie w kierunku odpowiedzial-
ności za dobro wspólne. W tym znaczeniu pojawienie się 
AWS (jeśli chodzi o ostatnie czasy), jako struktury politycznej 
ma uzasadnienie. Powinno doprowadzić do tego, by jasno 
rozgraniczać kompetencje pomiędzy działaczami polityczny-
mi; a więc tymi, którzy w AWS działają jak gdyby w imie niu 
partii politycznej, stronnictwa czy stowarzyszenia, a związka-
mi zawodowymi. I znowu owa niezależność nie może być ro-
zumiana tak, że współdziałanie Związku Zawodowego „Soli-
darność” i AWS jest nie do przyjęcia i nie do zaakceptowania.  
Ono jest możliwe. Niemożliwa jest tylko sytuacja, w której  
związek zawodowy otrzymywałby dyrektywy: proszę teraz 
zorganizować strajk, żeby zademonstrować coś takiego czy 
innego. Związek zawodowy musi móc podejmować decyzje 
samodzielnie. Dlatego niezależność, autonomia to ważny 
element, o który warto walczyć.

Związki zawodowe, oprócz tego, że mają być niezależ-
ne, samorządne, autonomiczne, powinny koncentrować się; 
jak powiedziałem, na człowieku pracy. Cecha konstytutywną  
związku zawodowego jest ergatocentryzm, koncentracja na 
człowieku trudzącym się, pracującym. To ogromna szan-
sa dla istnienia związków zawodowych i powinno się o tym  
mówić, powinno się w tych kategoriach myśleć.

Jakie są dzisiaj podstawowe zadania związku zawodowe-
go? Oczywiście, podstawowym zadaniem związku zawodo-
wego była, jest i będzie walka z bezrobociem, walka o miejsca 
pracy (w dawnym systemie miała ona zupełnie inny charakter. 
Miejsca pracy były, ludzie pracowali w zakładach, mieliśmy  
jednak do czynienia z bezrobociem ukrytym, które prowadzi-
ło do demoralizacji, do zniszczenia szacunku dla pracy. Nie 
chcę wchodzić w ten problem, bo będzie referat na temat eto-
su pracy, ale ukryte bezrobocie ma takie skutki. Dzisiaj próba 
wymuszenia rozwiązań, które oznaczałyby powrót do odrzu-
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conego modelu, są po prostu niebezpieczne. Walka o miej-
sca pracy. To jest naprawdę ogromne zadanie na przyszłość, 
przed którym powinni stanąć wszyscy, którzy chcą być odpo-
wiedzialni za społeczeństwo. Jeremy Rifkin w książce The end 
of work (Koniec pracy) powiada, a to moim zdaniem jest wi-
zja kasandryczna, że jesteśmy w sytuacji, w której 75% pracy  
wykonywanej w zakładach pracy ma charakter powtarzający  
się, co znaczy, że można wprowadzić komputery i różnego 
rodzaju maszyny, które zastąpią człowieka. W najbliższym 
zaś czasie będziemy mieli do czynienia ze społeczeństwem, 
w którym 20% ludzi będzie miało pracę, a 80% ludzi będzie 
jej pozbawionych. Podstawowym problemem będzie zapew-
nienie bezrobotnym środków do przeżycia oraz zorganizo-
wanie czasu wolnego. Nie mogą tego społecznego problemu 
rozwiązać najbogatsze kraje.

Walka o pracę, walka o miejsca pracy jest i będzie cią-
gle wyzwaniem dla związków zawodowych. Papież w prze-
mówieniu do MOP powiedział, że nie jest możliwe, aby lu-
dzie, którzy są zdolni do tego, by latać w kosmos, by lądować 
na Księżycu, by budować wspaniałe komputery i uzyskiwać 
wspaniałe osiągnięcia techniczne nie byli w stanie rozwiązać 
także problemu bezrobocia, problemu braku pracy, który jest 
tragedią społeczną. W Polsce już dzisiaj mamy prawie 15% 
ludzi bezrobotnych. Lublin i okolice winny podjąć szczególny 
wysiłek, bezrobocie jest bowiem zagrożeniem dla wszystkie-
go, co się wokół nas dzieje.

Walka o słuszną płacę to kolejny postulat, który był stawia-
ny przed dwudziestu laty i pozostaje obecny dzisiaj. Według  
badań socjologicznych prawie 50% społeczeństwa polskie-
go żyje poniżej minimum egzystencji. 50% to ludzie, których 
może nieraz nie widzimy; to biedni, którzy zostali zmargina-
lizowani, którzy często wstydzą się swojej biedy, a ma ona  
charakter, coraz bardziej, spirali nędzy. Bo jeśli rodzice są bez-
robotni i wpa dają w biedę, to ich dzieci są pozbawione możli-
wości społecznego awansu. Można by analizować, jak bezro-
bocie wpływa najpierw na psychikę samego człowieka, który  
traci pracę, a potem na rodzinę, która jest z bezrobociem 
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konfrontowana; jak pojawiają się róznego rodzaju dewiacje 
w rodzinie, w społeczeństwie. Bezrobocie zawsze kosztu-
je budżet; czyli każdego z nas i sprawia, że biedni są coraz 
biedniejsi, a bogaci coraz bogatsi. I będzie tak, jak przewidu-
je Neuehaus w książce Business i Ewangelia. Bogaci będą 
zamykać w samochodach coraz bardziej szczelne szyby, co-
raz mniej widoczni z zewnątrz, źeby przelecieć przez krainę 
nędzy. Maże to jest zbyt daleko idący i kasandryczny znowu 
opis. Ale stawia wyzwanie, jeśli chcemy się inspirować kato-
licką nauką społeczną. Bo nie musimy z niej czerpać w dzia-
łalności związków zawodowych. Ale jeśli już mówimy, że tak 
postępujemy, to analizujmy, co ma być naszą inspiracją.

Związki zawodowe zatem powinny walczyć o słuszną 
płacę. Powiadają papieże, co to znaczy dbać o słuszną pła-
cę. To znaczy sprawić, żeby robotnik i jego rodzina mieli za-
bezpieczone życie i mogli coś oszczędzić. Co to znaczy móc 
sobie zaoszczędzić coś? Kto z nas może zaoszczędzić? Ile 
ludzie pracy mogą zaoszczędzić w Polsce dzisiaj? Czy pro-
wadzi się takie badania? Miałem okazję kiedyś być na sty-
pendium w Niemczech u profesora Heinza Lamperta, który 
zajmował się polityką społeczną i systematycznie ze swoim 
instytutem badał, jaki jest stopień możliwości oszczędzenia 
poszczególnych grup społecznych w Niemczech. Wiadomo, 
że ci, którzy są aktywni, bardzo aktywni, powiedziałbym su-
peraktywni w życiu, będą mogli zaoszczędzić więcej, bo będą 
mieli więcej pieniędzy. I słusznie; że tak jest. Polityka spo-
łeczna mądrze prowadzona zachowuje bowiem trzy elementy  
sprawiedliwości społecznej, zachowuje zasadę, żeby wyna-
grodzenie było zawsze w stosunku do tego, jakie było zaan-
gażowanie pracownika. Czyli gratyfikacja za wysiłek powin-
na mieć miejsce. To nie jest tak, że wszyscy mamy równe  
żołądki. To nie jest tak, że mamy wszyscy te same głowy. To 
nie jest tak, że mamy wszyscy ten sam wzrost, czy te same 
potrzeby. I to nie jest niesprawiedliwe. To jest sprawiedliwe, 
że się różnimy. Ale gratyfikacja powinna odpowiadać moje-
mu wkładowi w to, co robię; a nie innym jakimś elementom. 
Żadne zasługi. Jak się jest rzecznikiem prasowym, to wcale  
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jeszcze nie oznacza, że trzeba potem mieć od razu pewien 
awans społeczny, który jest szybki, błyskawiczny, tak że wła-
ściwie ludzie mogą się tylko dziwić (nie wymieniam tutaj z na-
zwiska żadnych rzeczników i nie chcę tego komentować, to 
tylko stwierdzenie, że nic innego nie może być podstawą 
awansu jak tylko praca); że sprawiedliwość społeczna do-
maga się także tego, by zabezpie czyć podstawowe potrzeby 
człowieka. Bo to, że ten drugi jest człowiekiem, że jest moim 
bratem, moją siostrą, że jest kimś, kto jest mi bliski, zobowią-
zuje mnie do tego, żeby dbać o tego kogoś. Mówimy: sam so-
bie jest winien. Nie. Społeczeństwo jest w wielu wypadkach 
także winne. My jesteśmy także winni.

Sprawiedliwość społeczna domaga się jeszcze jednej 
rzeczy, by stwarzać równe szanse wszystkim. To oznacza 
nie punkty preferencyjne na studia, ale to oznacza, że jeśli 
widzimy kogoś zdolnego, komu sytuacja finansowa mogła-
by utrud nić zdobycie dobrej wiedzy, to powinniśmy jako spo-
łeczeństwo szukać środków, żeby w tego człowieka inwesto-
wać. Dlacze go? Bo skorzystamy z tego, że będziemy mieli 
w społeczeń stwie mądrzejszego, lepiej wykształconego, bar-
dziej moralne go człowieka. Chyba, że będziemy tylko kształ-
cić, bez zwracania uwagi na moralność. Ale dzisiaj wszyscy 
już wiedzą w świecie, że moralność to także wartość eko-
nomiczna Walka o słuszną płacę zakłada jeszcze dwa po-
stulaty, na które zwracał uwagę Pius XI (u nas nikt o tym nie 
mówi i nikt o tym nie myśli nawet). Pius XI powiada, że re-
windykacja płacowa związków zawodowych powinna zawsze 
brać pod uwagę kondycję przedsiębiorstwa. Bo oczywiście, 
można strajkować, jak przedsiębiorstwo ma się źle. A może 
tak być z bardzo różnych względów. Kontekst międzynaro-
dowych układów gospodarczych, politycznych, pewna poli-
tyka gospodarcza w samym kraju, podatki, tysiące różnych 
rzeczy może wpływać na to, że przedsiębiorstwu źle się po-
wodzi. Robotnik, który pracuje w przedsiębiorstwie i nie my-
śli o jego kondycji, a w trudnej sytuacji tego przedsiębiorstwa 
prowadzi rewindykację płacową, zachowuje się jak człowiek 
siedzący na gałęzi, z dala od konaru i podcinający sobie tę 
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gałąź, z myślą: ale świetnie, zaraz to wszystko odetnę. Nie 
wie jednak, że będzie leciał z tą gałęzią w dół. Kondycja jest 
ważna. Papieże wszakże są zdroworozsądkowi i powiadają 
w ten sposób: jeśli słaba kondycja przedsiębiorstwa jest wy-
nikiem lenistwa przedsiębiorcy bądź jego nieudolności, to jest 
niedopuszczalne, żeby wymagać od robotnika akceptacji ni-
skich płac. Jeśli zarządca jest leniwy, działa nieektywnie, po-
winniśmy dążyć do tego, żeby go zmienić. Ale nie dla samej 
zmiany. Płaca w tym względzie, rewindykacja, musi być za-
wsze konfrontowana z tym, co się mówi na temat płacy w do-
kumentach społecznych Kościoła.

Związki zawodowe powinny także uwzględniać postulat 
piąty (trzy pierwsze to były: płaca dla robotnika, który pracuje, 
rodzina, oszczędność, czwarty to kondycja przedsiębiorstwa): 
kondycję samego państwa. To jest bardzo trudny problem, 
który naIeżałoby dyskutować, nie można takich spraw w refe-
racie załatwić; po prostu trzeba wysiłku intelektualnego, który 
będzie gromadzić licznych ludzi z wielu dyscyplin i pokaże, że 
kondycja państwa warunkuje płace. Możemy powiedzieć, że 
zarabiamy dzisiaj jak na Wschodzie, a płacimy jak na Zacho-
dzie. I że to jest sytuacja nie do zniesienia; wobec powyższego  
chcemy zarabiać tak, jak się zarabia na Zachodzie, wówczas 
możemy płacić ewentualnie tak, jak się płaci na Zachodzie, 
chociaż lepiej byłoby wówczas, gdybyśmy płacili tak jak na 
Wschodzie. To jest mentalność nas wszystkich. Kondycja pań-
stwa jest ważnym elementem właśnie dlatego, że w pewnych 
sytuacjach mamy do czynienia z państwem biednym i musi-
my sobie wówczas uświadomić, że istnieje potrzeba wysiłku 
społecznego, wspólnego. To dotyczy także płac. Należy wal-
czyć o słuszne warunki pracy. Należy walczyć także o wiele 
innych postulatów rewindykacyjnych. Chciałem zwrócić uwa-
gę, że to, czego potrzeba także, to również myślenie pozytyw-
ne. Jeśli związki zawodowe chcą przetrwać, muszą stać się, 
jak to się dzisiaj ładnie nazywa partycypacyjne, czyli ponosić 
współodpowiedzialność za to, co się wokół nas dzieje. Jedy-
ną słuszną metodą działania związków zawodowych pozosta-
ną negocjacje, a strajk to ostateczność.
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„Solidarność” to ruch społeczny, któremu wszyscy bar-
dzo wiele zawdzięczamy. Wszyscy jak jedna osoba. „Solidar-
ność” powinna przetrwać na fundamencie cnoty solidarno-
ści, jako trwałej postawie dążenia do dobra. Solidarność, jak 
mówi Papież, musi mieć charakter coraz bardziej globalny.  
Jeśli so lidarność przetrwa, jeśli solidarność między ludźmi 
przeżyje, to wszystkim nam będzie się poprawiać życie, bo 
będziemy wzmacniać dobro wspólne, które jest przestrzenią 
naszego oddychania, przestrzenią naszego życia, przestrze-
nią naszego rozwoju.

Dziękuję bardzo. Czy są jakieś krótkie pytania? Jeste-
śmy przed przerwą. Proszę uprzejmie.

Pytanie z sali: Proszę, by ksiądz zechciał się pokusić 
o zbliżenie zasad ogromnej wagi, o których ksiądz mówił, do 
dnia dzisiejszego. Czy my jako „Solidarność” skorzystaliśmy 
z tych zasad, czy też nie? A jeszcze czekam, żeby ksiądz 
usłyszał, że liczebność „Solidarności” spada. Dziękuję.

Ks. prof. dr hab. Franciszek Kampka: Powiem bar-
dzo krótko: pokusom nie należy ulegać, ale tę pokusę przyj-
mę i powiem, że podstawową zasadą życia społecznego jest 
zasada pomocniczości, solidarności i dobra wspólnego. Czy 
Związek Zawodowy „Solidarność” tymi zasadami się kieru-
je? To Związek musi sobie sam rozstrzygnąć. Ja mogę po-
wiedzieć, żebyśmy mieli na zawsze jasną wizję i pewien 
klucz do analizy, że dobro wspólne to pewien całokształt wa-
runków społecznych, politycznych i gospodarczych, który  
pozwala ludziom szybciej i pełniej osiągnąć doskonałość. 
Mówiąc językiem prostym, zawsze stawiam sobie pytanie: je-
żeli istnieje jakakolwiek instytucja – państwo, gmina, uniwer-
sytet, czy związek zawo dowy – to czy związek zawodowy, 
w takim układzie odnosząc to do związku, pozwala w struk-
turach własnych rozwinąć talenty osobom, które w nim są? 
Jeśli uniwersytet nie pozwala ludziom się rozwinać, to nie-
stety nie realizuje dobra wspólnego. Możemy teorie sobie 
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ogromne budować tutaj i mówić; że my jesteśmy nastawie-
ni na dobro wspólne, a to jest wszystko bicie piany. W rze-
czywistości nie realizujemy dobra wspólne go. I związek so-
bie musi odpowiadać, to znaczy przywódcy związku muszą 
na ten temat sobie robić burzę mózgów i pytać, czy dajemy 
ludziom szanse rozwinięcia własnych talentów i to jest zasa-
da dobra wspólnego. Nie chcę tego rozwijać, są różne teorie 
o dobru wspólnym. Żeby mieć klucz do analiz, trzeba skorzy-
stać z zasady pomocniczości. Pius Xl powiada, że nie wol-
no odbierać inicjatywy. Kiedy ktoś ma inicjatywę, nie wolno 
go jej pozbawiać; to znaczy, jeśli ktoś jest w stanie zrealizo-
wać sam pewne zadanie, to nie należy mu tego uniemożli-
wiać, bo to oznacza szkodę społeczną, stratę. Maistre mówi 
tak: tyle władzy, ile to konieczne, tyle wolności; ile to możliwe. 
I mamy od razu tę sytuację rozstrzygniętą, bo zasada pomoc-
niczości zakłada, że patrzę, czy władza, która jest w związ-
ku zawodowym – czy to będzie przewodniczący związku, czy 
przewodniczący w terenie – wykorzystuje swoje uprawnienia 
tak, że jest obecna tam, gdzie jest konieczna, przy okazji pa-
miętając, że władza to nie są zaszczyty. Niestety, wszyscy 
w tym względzie jesteśmy narażeni na popełnianie błedów. 
Człowiek idzie sobie jako profesor, albo jako prorektor i my-
śli: o Boże, mam władzę, mam władzę. Żadnej władzy nie 
ma, ma służbę, służbę, nic więcej. Władza to jest służba. I te-
raz: tyle władzy, ile to konieczne, czyli inaczej mówiąc: tyle 
służby, ile to ko nieczne. Tyle wolności, ile możliwe. I trzeci 
element, to soli darność. A co to jest solidarność? Jedni dru-
gich brzemiona noście. Koniec. To znaczy, że jestem odpo-
wiedzialny. Patrzę na kogoś obok mnie i pytam, czy ja jestem 
odpowiedzialny za tego człowieka, a może tak sobie po pro-
stu plotę, bo mi tak wygodnie mówić, że kocham wszystkich; 
wszystkich kocham, najbardziej tych z Afryki, bo to jest takie 
niezobowiązujące. A najbliższych – to człowiek, nie wiem, co 
z nimi by zrobił. Kochać najbliższych, to jest sztuka. Kochać 
tych, którzy żyją w Afryce mogę cały dzień i dłużej, nic mnie 
to nie kosztuje. Dziękuję bardzo.

67



Głos z sali: Mam chęć zadać księdzu rektorowi, socjo-
logowi, teologowi, duszpasterzowi pytanie. Związek „Solidar-
ności” z Kościołem to dla nas oczywistość, bo korzystaliśmy, 
czerpaliśmy, może nawet nie tyle z doktryny, ile z faktu samej 
obecności Kościoła. To strajk gdański pokazał. W dokumen-
tach Soboru Watykańskiego słowo „solidarność” pada. Chcę 
zapytać księdza socjologa o związek między ideą solidarno-
ści a pewną niekościelną, ludową polską tradycją, którą opisał  
Florian Znaniecki, nasz najlepszy socjolog, kiedy analizował 
przewodnie, podstawowe idee polskiej kultury tradycyjnej.  
On właśnie w 1918 r. użył zwrotu „solidarność z życiem”. 
I chciałbym zapytać, czy ksiądz jako socjolog bierze pod 
uwagę ten wątek, że ruch robotniczy korzystał z tradycji. 
Przecież robotnicy przyszli ze wsi, przynieśli z sobą wzorce  
kulturowe, postawę życzliwości wobec innych ludzi. I wydaje 
mi się, że to drugie źródło idei solidarności, nie tylko kościel-
ne, ale tradycyjne, nazwane przez Floriana Znanieckiego  
„solidarnością z życiem”, jakoś musiało być obecne. Może po 
odpowiedź zgłoszę się na prze rwie, przy kawie. Ale pytanie 
chciałem zadać.

Ks. prof. dr hab. Franciszek Kampka: Krótko można 
odpowiedzieć w ten sposób, że oczywiście, solidarność za-
pisana w dokumentach bazuje na solidarności z życiem. Po-
chodzę ze Śląska, gdzie klasa robotnicza jest z Kościołem 
tak związana, jak rzadko która w Europie. Dlaczego? Dlate-
go, że biskupi do osiedli pozbawionych kościoła posyłali księ-
dza, który nie miał parafii, nie miał plebanii, nie miał nicze-
go, ale był z ludźmi na co dzień, rozmawiał z nimi, przeżywał 
z nimi życie, był solidarny z życiem i ta solidarność doprowa-
dziła do tego, że na Śląsku tak silny jest związek Kościoła 
z robotnikami, że klasa robotnicza nie uciekła. Zarazem so-
lidarność, obecna więź, jeśli będzie wzmacniana, stanie się 
dla nas wszystkich możliwością ogromną. I muszę przyznać 
w tym kontekście, jak już zostałem sprowokowany do wypo-
wiedzi o solidarności Kościoła z „Solidarnością”, że z żalem 
czytałem książkę Alaina Turaine’a, który w historii „Solidar-
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ności” pierwszych dwóch lat napisał, że Kościół utrzymuje  
ludzi w biedzie po to, żeby nimi łatwiej rządzić. Napisał tak, 
cytując wypowiedź jednego z przywódców regionu „Soli-
darności” w Polsce. Więc Kościół, który użyczył parasola 
wszystkim, nie pytał o to, kto ma jakie wyznanie, nie pytał 
o nic właściwie, był solidarny z życiem, był solidarny z ludźmi,  
otrzymał właśnie takie podziękowanie.

Dr Józef Kaczor: Dziękuję bardzo prelegentom i zgod-
nie z programem ogłaszam pół godziny przerwy. Zapraszam 
wszystkich na otwarcie wystawy „Solidarność w oczach 
dziec ka”, którą zorganizował Marian Burdzicki z UMCS.

Wystawa „Solidarność w oczach dzieci 
w 1981 r.” - organizator: Marian Burdzicki 
(UMCS).
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Nowa hala montażu samochodów X. Alina Rynio, NN, NN.

Nadzieja Daewoo na produkcję 8 samochodów na godzinę. Kie-
dy ruszy...? Julian Dziura, NN, Józef Zaguła.
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Prof. dr hab. 
Wiesław Kamiński

Fizyk UMCS

„SOLIDARNOŚĆ”. POCZĄTKI

Będę mówił o początkach „Solidarności”. Zawsze wy-
bór tego, co uznajemy za genezę, za początek, jest trudny. 
Ograniczę się do okresu związanego z formalnym rozpoczę-
ciem działalności „Solidarności” w naszym regionie, a przede 
wszystkim przypomnę czas konstytuowania się i początko-
wej aktywności tego organu niezależnych związków, który  
występował jako Międzyzakładowy Komitet Założycielski 
(MKZ) Regionu Środkowowschodniego. W dokumentach za-
łożycielskich nazwa była nieco inna, o czym powiem dalej. 
Czas naszej dzia łalności – mówię naszej, gdyż na sali sie-
dzi kilku kolegów, z któ rymi miałem możność działać w MKZ 
– podzieliłem na kilka okresów. Rozpoczynam od okresu he-
roicznego. Może zbyt patetycznie go określam, niemniej był 
to czas heroiczny ogromnym indywidualnym wysiłkiem każ-
dego z nas, zaangażowanych w prace MKZ, bez oszczędza-
nia się i bez oglądania na popularność czy profity. Heroicz-
nego nie tanią wówczas odwagą sprzeciwienia się władzy 
komunistycznej, gdy nie było tylko czczą pogróżką, jak po-
kazała nieodległa przyszłość, uwięzienie. Heroicznym zma-
ganiem się z obezwładniającą wszelką aktywność świado-
mością ukształtowaną wieloletnim wychowaniem w klimacie 
homo sovieticus, niewiarą w powodzenie jakiejkolwiek nieza-
leżnej inicjatywy. MKZ skupił w sobie wtedy nurty niezależne-
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go myślenia i niepodległościowe, tych wszystkich, którzy na 
przekór doświadczeniu wielu „polskich miesięcy” nie bali się 
zamanifestować poprzez tworzenie „Solidarności” sprzeciwu 
wobec dyktatu monopartii i zniewolenia narodu. Niezależne 
związki zawodowe, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Soli-
darność Wiejska, ale przede wszystkim „Solidarność’ w po-
wszechnym odczuciu, była pospolitym ruszeniem przeciw-
ko systemowi komunistycznemu, narzuconemu nam siłą, po 
zdradzie jałtańskiej. Jeżeli mówić o ramach czasowych, to 
okres heroiczny obejmuje czas od 10 września, daty spotka-
nia założycielskiego przedstawicieli załóg pracowniczych Lu-
belszczyzny po rejestrację statutu NSZZ „Solidarność’’.

W spotkaniu założycielskim MKZ uczestniczyło 92 
przedstawicieli. Nota bene dotąd nie wiemy, kto imiennie re-
prezentował poszczególne zakłady (poza najważniejszymi),  
nie dysponujemy pełną listą nazwisk tych, którzy podjęli  
decyzję o utworzeniu Międzyzakładowego Komitetu Zało-
życielskiego. Nie byto wiadomo wówczas, jak się potoczą 
losy porozumienia gdańskiego, jakie są intencje władzy, któ-
ra w przeszłości nie raz wycofywała się z reformowania sys-
temu i składanych obietnic, gdy tylko zagrożenie masowym 
buntem mijało. Po dejmując decyzje o powołaniu MKL założy-
ciele kładli na szali swoje życie zawodowe i osobiste, mogli 
się spodziewać zemsty partii komunistycznej, która zawsze 
była pamiętliwa.

Następny okres, pionierski, obejmuje poczynania orga-
nizacyjne zakorzeniające „Solidarność” w regionie: tworze-
nie komitetów założycielskich w Lublinie i poza nim – w Pu-
ławach, Kraśniku, Zamościu, Biłgoraju, Hrubieszowie, Białej 
Podlaskiej, we Włodawie oraz dziesiątkach i setkach innych 
mniejszych i większych miejscowości i osad Lubelszczyzny. 
Trwały przeprowadzane żywiołowo ingerencje w nieprawidło-
wości i nadużycia kierownictw zakładów pracy (działalność 
tzw. komisji Smalca). W MKZ podejmowano próby organiza-
cji biura i usystematyzowania jego pracy. Wciąż jednak pod-
stawową formą podejmowania decyzji były wielogodzinne  
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nocne posiedzenia, „kraszone” śledztwami ad hoc w poszuki-
waniu zakonspirowanych agentów ubecji.

Kolejno wyróżniam okres kryzysu kierownictwa z prze-
łomu stycznia i lutego 1981 r. Główne wydarzenia tego cza-
su miały miejsce niedaleko od dzisiejszej sali obrad, w tzw. 
sali lustrzanej. W efekcie dwu kolejnych posiedzeń nastąpiła 
zmiana kierownictwa MKZ. Jest kwestią szczegółowej anali-
zy, czy perturbacje z dokonanymi przetasowaniami w grupie 
kierowniczej nie zaciążyły na spoistości organizacji regional-
nej, ale pod nowym kierownictwem polepszyła się niewątpli-
wie praca organizacyjna i ruszyły przygotowania do wyborów 
regionalnych. Rozpoczęto również konstytuowanie ponadza-
kładowych struktur rejonowych, co było jednym z żądań komi-
tetów założycielskich z pozalubelskich, rejonowych ośrodków  
tworzenia „Soli darności” w Puławach, Kraśniku, Chełmie, 
Włodawie, Zamościu i Hrubieszowie. Była to nowa koncep-
cja. skierowa na przeciw, jak tak to określano, zapędom dyk-
tatorskim działaczy Lublina. Założycieli z terenu drażniły  
postawy lubelskich depozytariuszy jedynej recepty na „Soli-
darność”, wiedzących najlepiej jak organizować związek i ja-
kie są oczekiwania terenu. Tworzone spontanicznie nowe 
struktury rejonowe dawały szansę społecznościom miejsco-
wym, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli – lokalnym: związkom, 
organizacjom społecznym i zawodowym, samodzielnej aktyw-
ność i odpowiedzialność na swoim obszarze działania za roz-
wiązywanie problemów, które ci działacze szczebla lokalnego  
znali najlepiej.

W marcu nastąpiło przesilenie bydgoskie, niezwykle 
ważne w moim odczuciu, gdyż dało organizacji regionalnej, 
jak nigdy dotąd, bardzo mocne przekonanie o wspólnocie in-
teresów i działań oraz pozwoliło zamanifestować prawdziwie 
solidarne współdziałanie na niespotykaną do tej pory w PRL 
skalę. To okres konsolidacji z niepowtarzalną atmosferą, spe-
cyficzną niebywałym poczuciem wspólnej odpowiedzialno ści 
wszystkich ogniw związku za proces „odnowy”, jednoznacz-
nym poparciem rzesz związkowych dla zapowiedzianych  
dzia łań do strajku generalnego włącznie. Na codziennych 
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spotka niach w sali lustrzanej, które odbywałem jako szef in-
formacji Regionalnego Komitetu Strajkowego, emanowa-
ła roztropna rozwaga i odpowiedzialność za losy Polski, ale 
i poczucie siły płynącej z przynależności do 10-milionowego 
związku. Wtedy już wiedzieliśmy dobrze, że władza ustępu-
je tylko pod naciskiem wystąpień strajkowych na dużą skalę.

Czas przygotowywania Regionalnego Zebrania Delega-
tów oraz wyborów regionalnych, powołujących w pierwszej  
od wielu lat demokratycznej, w polskim życiu społecznym, 
procedurze władze regionu, należy do okresu dojrzałej  
aktywności MKZ. Regionalne ZD (Zebranie Delegatów) 
kończyło ośmiomiesięczną działalność założycieli „Soli-
darności” w regionie. Odbyło się w dwóch turach. Za sym-
boliczną datę zamykającą działalność Komitetu należy 
uznać 16 maja, dzień wyborów pierwszego przewodniczą-
cego (został nim Jan Bartczak) oraz pierwszego narządu  
Regionu. Było to nie tylko formalne, ale i faktyczne zakoń-
czenie działalności MKZ, a również zakończenie założyciel-
skiej fazy tworzenia „Solidarności” regionalnej. Rozpoczynał 
się następny okres, normalnej pracy związkowej, ale ta nor-
malność, jak pokazała przyszłość, oznaczała przecież jedno-
czesną walkę o przemiany demokratyczne w Polsce, o ewo-
lucję i rozluźnienie krępującego suwerenność oraz swobody 
społeczne i gospodarcze systemu politycznego Polski.

Do tej pory nie ma monografii MKZ. Nie chcę zastępo-
wać rasowych historyków, ale apeluję: najwyższy czas, by 
tę tematykę podjąć. Wielu uczestników procesu tworzenia 
naszej organizacji regionalnej zbliża się do wieku, w którym 
czas już myśleć o wieczności. Niszczeją dokumenty pocho-
wane po szafach i piwnicach. Najwyższa pora napisać mo-
nografię MKZ. Heroiczny okres jego działalności, zbyt łatwo 
zapomniany i marginalizowany, jest kluczowy dla zrozumie-
nia charakteru i późniejszych działań organizacji regionalnej.

W dzisiejszym wystąpieniu chcę wspomnieć najwcze-
śniejszy okres tworzenia i MKZ i „Solidarności” w regionie.

„Solidarność” w regionie organizował, jak już wspomnia-
łem, Międzyzakładowy Komitet Założycielski Regionu Środ-
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kowowschodniego. By być ścisłym: w uchwale powołującej 
to kierownicze gremium mówi się o Międzyzakładowym 
Środkowowschodnim Komitecie Założycielskim. Zebranie 
konstytuujące MKZ zwołane zastało z inicjatywy Komitetu 
Założycielskiego Niezależnych Związków Wytwórni Sprzę-
tu Komunikacyjnego, utworzonego wcześniej w Świdniku, 
i odbyło się 10 września 1980 r. Rozpoczęło się o 16.00 
w Świdnickim Klubie Wynalazczości, Techniki i Racjonali-
zacji. Uczestniczyło w nim 92 reprezentantów różnych za-
kładów pracy z Lublina i Świdnika, ale także z Puław. Nie 
znamy z imienia i nazwiska wszystkich delegatów. Zebra-
niu przewodniczyli kolejno reprezentanci WSK Świdnik: Zbi-
gniew Puczek, Zofia Bartkiewicz oraz Zygmunt Karwowski.

Zebranie podjęło Uchwałę Zebrania Przedstawicieli  
Komitetów Założycielskich Niezależnych Samorządnych 
Związków Zawodowych Zakładów Pracy Regionu Środkowo-
Wschodnie go, której tekst1 według mojej wiedzy, nigdy dotąd 
nie był publikowany. Brzmiała ona następująco: „Działając 
w oparciu o protokół porozumienia zawartego przez Komi-
sję Rządową i Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w dniu 
31 sierpnia 1980 r. w Stoczni Gdańskiej oraz protokół ustaleń 
w sprawie wniosków i postulatów Międzyzakładowego Ko-
mitetu Strajkowego z Komisją Rządową w Szczecinie, uzna-
jąc konieczność przestrzegania zasad określonych w Kon-
stytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, stojąc na gruncie 
zasady społecznej własności środków produkcji stanowią-
cej podstawę istniejącego w Polsce ustroju socjalistycznego, 
uznając, iż Polska Zjednoczona Partia Robotnicza sprawuje  
kierowniczą rolę w państwie, nie podważając ustalonego sys-
temu sojuszów międzynarodowych oraz przestrzegając za-
sad praworządności Państwa Socjalistycznego – Komitety 
Założycielskie Niezależnych, Samorządnych Związków Za-
wodowych z zakładów pracy regionu środkowowschodniego 
postanowiły utworzyć z dniem 10 września 1980 r. Między-
zakładowy Środkowo-Wschodni Komitet Założycielski Nieza-

1 Uchwała Zebrania Przedstawicieli Komitetów Założycielskich Nie-
należnych Samorządnych Związków Zawodowych Zakładów Pracy Regio-
nu Środkowowschodniego – na końcu wystąpienia.
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leżnych, Samorządnych Związków Zawodowych z siedzibą 
w Lublinie zwany dalej Komitetem. [pisownia i interpunkcja 
jak w oryginale – WAK]”. Oczywiście, nie mogło obyć się bez 
„ozdobników”, które z pełną świadomością, jako rodzaj za-
bezpieczenia przed frontalnym atakiem na „siły antysocjali-
styczne”, zostały tym razem, ale i później czyniono podobnie, 
wpisywane do dokumentu Związku. Główną ideą jednoczą-
cą rzesze garnące się do „Solidarności”, artykułowaną wie-
lokrotnie w gremiach założycielskich różnych szczebli oraz 
na spotkaniach ze zwykłymi członkami Związku, łącznie ze  
spotkaniami informacyjnymi w Domu Kolejarza, było przeko-
nanie, że wreszcie pojawia się siła zdolna „przyłożyć czer-
wonemu”, rozluźnić ścisły gorset omnipotencji PZPR, pozwa-
lająca poczuć się wolnymi i swobodnie wyrażającymi swoje 
myśli i oczekiwania.

Cytowany akt powołania zorganizowanej struktury stał 
się zaczynem i zarodkiem burzliwego rozwoju i rozrostu „So-
lidarności” w naszym regionie. Lista sygnatariuszy obejmo-
wała 272 zakładów pracy reprezentowanych przez 92 osoby. 
W spo tkaniu uczestniczyła, pozostawiona na sali decyzją 
zgromadzonych (w głosowaniu nikt nie opowiedział się prze-
ciwko), prasa: „Sztandar Ludu”, „Kurier Lubelski”, Kame-
na3. Sześciu delegatów sprzeciwiło się natomiast obecności 

2 Na liście przesłanej teleksem do KC PZPR znajduje się 28 zakła-
dów pracy, część różnych od wskazanych na liście założycieli przekazanej 
wojewodzie przez dele gację MKZ. Może to wynikać z faktu, iż informator  
I sekretarza włączył na listę zakłady reprezentowane na sali, ale osta-
tecznie nie wchodzące w skład MKZ. Stosowano przy wpisywaniu na  
listę jako regułę wymóg, by zakład był reprezentowany przez przynaj-
mniej 3 delegatów mogących potwierdzić wzajemnie swoją tożsamość 
(informacja Jerzego Gregorowicza). Dziękuję red. Marcinowi Dąbrow-
skiemu za udostępnienie znajdującego się w archiwum KW PZPR odpisu 
teleksu I sekretarza Andrzeja Szpringera.

3 Zgromadzeni przedstawiciele dobrze rozumieli konieczność po-
informowania opinii publicznej o powołaniu MKZ. Pozostawienie na sali 
koncesjono wanej prasy („prasa kłamie”), wobec braku własnych kanałów 
informacyjnych, stwarzało nadziełę, że łakłeś intormacje z zebrania zało-
życielskiego, choćby w formie ocenzurowanej, dotrą do szerszych kręgów 
społeczeristwa.
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przedstawiciela Zarządu Głównego Związku Zawodowego 
Metalowców, związku należącego do manipulowanej przez 
PZPR Centralnej Rady Związków Zawodowych (CRZZ). De-
legacja Zakładów Azotowych „Puławy” opowiedziała się rów-
nież za usunięciem przedstawiciela „Robotnika”. „Odcina-
my się od wszelkich organiza cji politycznych i społecznych”4. 
Stanowisko to skrytykował Czesław Niezgoda mówiąc, iż „to 
pismo nasze, nauczyło nas strajkować...” i zagroził opusz-
czeniem sali przez kolejarzy w przypadku usunięcia przed-
stawiciela „Robotnika” z sali.

Nazajutrz ukazały się lakoniczne notatki o powoła-
niu MKZ w lokalnych dziennikach. Wydaje się, że przynaj-
mniej jeden z reprezentantów prasy przyszedł ze specjalnymi  
poruczeniami KW PZPR i to on dostarczył szczegółowe 
sprawozdanie sekretarzowi Andrzejowi Szpringerowi. Przy-
puszczenie, że mógłby to być któryś z przedstawicieli załóg  
robotniczych jest mało prawdopodobne ze względu na repor-
terski sposób i pewną wprawę; jakie przebijają z przygotowa-
nej relacji4.

Na sali zasiedli przedstawiciele FSC Lublin i WSK Świd-
nik, dwu najważniejszych i największych zakładów inicjują-
cych to spotkanie. Wśród innych reprezentantów znajduje-
my: PKP Lokomotywownię Lublin, „Agromet” Lublin, Zakłady 
Azotowe Puławy, Lubelskie Zakłady Naprawy Samochodów 
(LZNS), Zakłady Techniki Biurowej Lublin, Zakłady Naprawy 
Mechanizacji Rolnictwa Lublin, Przedsiębiorstwo Transporto-
we Służby Łączności (PTSŁ) Lublin, Międzyzakładową Spół-
dzielnię Handlową Inwalidów Lublin, Mechaniczne Zakła-
dy Produkcyjne Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Rolni-
czych (WZSR) Lubartów, Centrum Radiowo-Telewizyjne Lu-
blin, Elektromontaż Lublin, Lubelskie Zakłady Farmaceutycz-
ne „Polfa”, Pracownię Konserwacji Zabytków (PKZ) w Lubli-
nie, Polmozbyt „Posicz” Lublin, Instytut Nawozów Sztucz-

4 Wnioskodawcy nie zauważali równocześnie, że „Sztandar Ludu” 
jest organem KW PZPR, a więc organizacji chyba najbardziej politycznej 
w PRL.
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nych Puławy, Międzyzakładowe Środowisko Puławy, Fabrykę 
Odczynników Lublin, Zakład Remontowo-Budowlany (ZRB), 
Akademię Medyczną w Lublinie, Spółdzielnię „Spoina” Lu-
blin, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Oddział II 
w Puławach, Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdniku, Regio-
nalny Związek Spółdzielni Inwalidów (RZSI) w Lublinie, PKP 
Lokomotywownię w Chełmie. Nie były reprezentowane, od-
grywające później ważną rolę w regionie, uczelnie wyższe 
Lublina poza ZRB Akademii Medycznej.

Pomysłodawcą nazwy „Region Środkowowschodni”, usta-
liłem to na podstawie rozmów z uczestnikami spotkania, a i sam 
twórca wspominał o tym wielokrotnie, był Jan Nakonieczny, re-
prezentant IUNG Puławy. Nazwa przyjęła się od razu i przetrwała  
wszystkie dwudziestoletnie oficjalne i podziemne okresy dzia-
łalności „Solidarności”; również obecnie znajduje się w nazwie  
organizacji regionalnej naszego Związku.

Do powołanego Komitetu wybrano Jana Bochrę (LZNS), 
Kazimierza Chrzanowskiego („Agromet”), Bolesława Ćwikłę 
(PTSŁ nr 6), Stanisława Daniela (FSC Lublin), Jerzego Gre-
gorowicza („Unitra” w Lubartowie), Ryszarda Jankowskiego 
(Przedsiębiorstwo Państwowe PKZ w Lublinie), Wiesława 
Krzyszczaka („Polfa” Lublin), Ryszarda Kucia (WSK Świd-
nik), Zdzisława Kudyka (Zakłady Azotowe w Puławach), Jana 
Nakoniecznego (IUNG Puławy), Czesława Niezgodę (Loko-
motywownia Lublin), Mariana Smalca (Regionalny Związek 
Spółdzielni Inwalidów). Do Prezydium MKZ wszedł jako prze-
wodniczący Czesław Niezgoda, przywódca strajku lipcowe-
go na kolei, najdobitniej artykułujący na zebraniu nie tylko 
materialne bolączki ludzi pracy, ale też – co trzeba podkre-
ślić – społeczne: nierówności wobec prawa (zasiłki rodzinne  
w wojsku i milicji w porównaniu z wypłacanymi innym gru-
pom) oraz dyskryminację ludzi wierzących. Wiceprzewodni-
czącymi zostali: Ryszard Kuć i – obecny na dzisiejszej konfe-
rencji – Stanisław Daniel. Zebrani przedstawiciele postanowili  
również upoważnić wybrany Komitet do odbycia oficjalnego 
spotkania z wojewodą w celu poinformowania go o powoła-
niu niezależnej reprezentacji zakładów pracy Lubelszczyzny.
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Wojewoda przyjął delegację Komitetu 11 września o go-
dzinie 13.00, a o16.00 wyszedł z KW PZPR teleks, m.in. 
z tekstem podjętej uchwały powołującej MKZ oraz szczegó-
łowym sprawozdaniem z wydarzeń na Lubelszczyźnie. Przy-
pomnę atmosferę tamtych czasów, odwołując się do frag-
mentów tego teleksu: „Przedstawiciel WSK – poinformował 
o aktualnych działaniach WSK, zarejestrowaniu się w Urzę-
dzie Wojewódzkim, zwróceniu się do dyrekcji o lokal oraz 
oddelegowaniu dwóch osób do organizacji związku”. Z cy-
towanego fragmentu wynika jednoznacznie, że w niektó-
rych zakładach Lubelszczyzny w dziesięć dni po podpisaniu  
Porozumień Gdańskich organizacja niezależnych związków 
była znacznie zaawansowana. Przedstawiciel FSC-biura ra-
portował zebranym: „[...] kontakt tylko utrzymujemy z dyrek-
cją. Mamy materiały i pomieszczenie. Są wydziały w Fabry-
ce, których załogi w stu procentach podpisały listy, deklarując 
wstąpienie do Związków Niezależnych”. Przedstawiciel PKP 
Lokomotywowni Czesław Niezgoda informował natomiast: 
„[...] że utrudniono nam powołanie nowej Rady, przeszkadza-
ło nam SB i Zarząd Główny Związku Zawodowego Koleja-
rzy. Mamy ankiety, ale nie rozprowadzamy ich wśród ludzi. 
Nie przechodzimy pod centralę Niezależnych Związków, bo 
uważamy; że wszystko jest jeszcze w stanie organizacji...” 
Zwracam uwagę na to ostatnie stwierdzenie, gdyż początko-
we wahania niektórych reprezentantów załóg Lublina wywo-
ływały nieporozumienia w Gdańsku oraz rezerwę Wałęsy co 
do czystości intencji lubelskich założycieli wolnych związków. 
Pierwszym oficjalnym dokumentem MKZ, w którym użyto na-
zwy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidar-
ność” była uchwała z 30 września 1980 r. o proklamowaniu 
strajku ostrzegawczego wyznaczonego na 3 października. 
Pamiętam również kilka zebrań MKZ, na których jak fala po-
wracał problem wątpliwości niektórych lubelskich założycieli  
niezależnych związków zawodowych, czy wspierać struktu-
ry organizowane przez Gdańsk. Wyjeżdżający na spotkania 
do Gdańska przedstawiciele MKZ informowali o utrzymują-
cej się nieufności centrali, ale często swoimi zachowaniami  

79



i pomysłami tworzenia autonomicznych np. struk tur branżo-
wych podsycali obawy otoczenia Wałęsy. Nakładało się na to 
jasno artykułowane przez reprezentantów Lublina pierwszeń-
stwo wystąpień lipcowych, co w Gdańsku zbywano oskarże-
niami o kierowanie się w lipcu „mentalnością kotleta”. Wątek 
bardzo ciekawy i wart oddzielnych studiów.

Według listy zamieszczonej w nr 1 „Biuletynu Infor-
macyjnego” MKZ NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-
wschodniego, wydrukowanej z datą 16 października 1980 r., 
a więc w 6 tygodni po zebraniu założycielskim, w skład Komi-
tetu wchodzili, oprócz członków powołanych 10 września do-
datkowo: Jan Bartczak (MPK), Zbigniew Jędruszewski (EDA 
Poniatowa). Andrzej Jóźwiakowski (Akademia Medyczna), 
Wiesław Andrzej Kamiński (Uniwersytet Mani Curie-Skłodow-
skiej), Mieczysław Łazarz (Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik), 
Bogdan Misiak (Środowisko Puławy), Antoni Pietrzak (eme-
ryci), Adam Stanowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Cze-
sław Wawrzyk (Zakład Energetycz ny Zamość) i Bogdan Mi-
kus (PKP Lokomotywownia Chełm). Skład był więc znacznie 
poszerzony w stosunku do pierwotnie ustalonego w Świdniku. 
Wynikało to z zarezerwowania miejsca w MKZ dla znacznych 
zakładów, nieuczestniczących w zebraniu 10 września, m.in. 
uczelni. Dopiero w końcu października podjęto kwestię ogra-
niczenia liczebności MKZ przez wzgląd na wymogi organiza-
cji sprawnej jego pracy. Na posiedzeniu 30/31 października 
uchwalono (12 głosów za, 3 przeciwne i 1 wstrzymujący się) 
zamknięcie listy założycieli. Jednak uchwała była traktowa-
na instrumentalnie i dopiero w styczniu-lutym 1981 r. ukształ-
tował się ostateczny skład MKZ. Na przykład na wspomina-
nym posiedzeniu zaakceptowano Janusza Karpińskiego jako 
reprezentanta Elektromontażu-Biura Projektów, natomiast ty-
dzień wcześniej usunięto ze składu Wiesława Krzyszczaka, 
re prezentanta „Polfy”. Przypominam sobie również, że przy 
przyjmowaniu nowych członków dbano o to, by byli to bezpar-
tyjni reprezentanci zakładów pracy, czego jednak do końca nie 
udało się utrzymać i co miało wywoływać kilkakrotnie w przy-
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szłości przejściowe kryzysy w łonie MKZ. Panicznie się rów-
nież bano nasłania przez służbę bezpieczeństwa konfidenta 
w roli przedstawiciela jakiejś załogi robotniczej. Stąd drastycz-
ne działania polegające na usuwaniu ze swego składu człon-
ków, na których padł jedynie cień takiego podejrzenia.

Posiedzenia MKZ w przygniatającej większości podpo-
rządkowane były potrzebom chwili i rzadko podejmowano 
na nich tematykę wybiegającą dalej w przyszłość. Zbyt wiele  
spraw i interwencji wymagało nagłych działań i decyzji. Ko-
rzystając ze swojej „czerwonej książeczki”, notatnika zawie-
rającego pro gram i komentarze z posiedzeń MKZ, przytoczę 
typowy porzą dek obrad ze spotkania 15 października 1980 r. 
Żelaznym punktem, przynajmniej od czasu, gdy zacząłem 
uczestniczyć w posiedzeniach jako członek regionalnych 
władz założyciel skich, były sprawozdania z posiedzeń tym-
czasowej Krajowej Komisji Porozumiewawczej. One wpro-
wadzały nas w zamierzenia i działania ogólnopolskie „Soli-
darności”, zapewniały organizacji regionalnej Związku współ-
uczestnictwo w wielkim dziele odnowy i przebudowy życia 
publicznego w Polsce.

Na omawianym posiedzeniu kolejno poruszaliśmy pro-
blemy rad pracowniczych w zakładach pracy5. Ponadto dys-
kutowaliśmy kwestię opłacania nowych władz związkowych 
w zakładach. Temat gorący z wielu powodów, także nie najlep-
szych odniesień do praktyki związków reżimowych. Zapew-
ne jednak wielu z siedzących dziś na sali pamięta atmosfe-
rę tych czasów, gdy organizatorzy „Solidarności” praktycznie  
nie mieli życia zawodowego i prywatnego. Sypiało się po 
4–5 go dzin. Wyjazdy na zebrania założycielskie, konsultacje, 
nara dy, bieżąca działalność pochłaniały gros czasu. Pamię-
tam po pularne wtedy pytanie: czy istnieje życie pozazwiąz-
kowe? Absolutnie retoryczne pytanie! Życie związkowe było  
jedynym, autentycznym i zupełnie absorbującym.

5 Zwracam uwagę na nazewnictwo: rady prasownicze, nie komisje 
zakładowe; panowało jeszcze powszechne przyzwyczajenie do nazewnic-
twa obowiązującego w strukturach CRZZ.
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15 października stanął również problem struktur bran-
żowych. Wielkie i bogate gałęzie przemysłu (metalowcy, gór-
nicy) obawiały się utraty wpływów i apanaży po roztopieniu 
się w regionalnych strukturach „Solidarności”, zdominowanej 
przez masowy napływ członków z mniejszych, ale liczniej-
szych zakładów innych branż, usługowych i budżetowych. 
Zdawaliśmy sobie sprawę, że jedynie struktura terytorialna 
zapewni Solidarności skuteczność w przeobrażaniu struk-
tur życia społecznego. Doświadczenia branżowe CRZZ były 
przykładem, jak partia, dzieląc i dopuszczając do przywilejów, 
pacyfikuje ruch związkowy. Pełne zielone światło dla struk-
tur branżowych w „Solidarności” groziło więc niebezpieczeń-
stwem podwójnym: rozsadzeniem spoistości związku oraz 
możliwością rozgrywania przez władze konfliktów o przywi-
leje. Niestety, początkowo niektórzy koledzy z MKZ nie ro-
zumieli zagrożeń i ostro angażowali się w tworzenie struk-
tur branżowych; a później tzw. sieci dużych zakładów pracy.

Kolejno omawialiśmy projekt ordynacji wyborczej i ustawę 
o związkach zawodowych. Oba tematy nadzwyczajnie pilne,  
gdyż uregulowane ustawowo zakorzenienie „Solidarności” 
oraz demokratyczne umocowanie jej władz na wszystkich 
szczeblach miało kluczowe znaczenie dla utrwalenia doko-
nywanych przemian. Dalej zajmował nas skład zespołu eks-
pertów MKZ i jego organizacja. Chcę podkreślić w tym miej-
scu rolę zarówno ekspertów z Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskie go, jak i bardzo licznych kolegów z Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej. Wreszcie był punkt „Prace i aktual-
ności”. Tematyka posiedzenia dotyczyła wiec zarówno spraw 
organizacyjnych, jak i spraw ogólnych, istotnych dla proce-
su przywracania normalności wielu dziedzinom społecznej  
aktywności ludzi pracy. Już tylko nawiasem dodam, że zebra-
nie trwa ło od 16.00 ponad siedem godzin!

Liczbowo Związek rozwijał się gwałtownie. Zachowały  
się w moich notatkach dane z raportów napływających do 
MKZ. W trzeciej dekadzie października, a więc mniej wię-
cej w półtora miesiąca po powołaniu MKZ, liczba przyjętych 
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do wypełnienia deklaracji wynosiła: w Lubelskim Przedsię-
biorstwie Budowy Pieców – 90 do 100, w Centrali Rybnej – 
60, w FSC – 250, w LZNS – 250, w PKZ – 50, w Zakładzie 
Remontowo-Energe tycznym – 100, w PTSE – 100, na Uni-
wersytecie Marii Curie-Skłodowskiej – 100–150, w PZMot. – 
100, na Akademii Medycznej – 100, w MPK – 150, na Poli-
technice Lubelskiej – 100, w Lubelskiej Fabryce Wag – 100, 
łącznie około 1550–1610 osób6. Z kolei 30 listopada, a więc 
po upływie kolejnego miesiąca, dane tylko z UMCS wska-
zują, że deklaracje przystąpienia złożyło dwa tysiące dwie-
ście trzydzieści siedem osób7. Zatem w jednym tylko zakła-
dzie pracy Regionu – wprawdzie nie najmniejszym i gdzie 
entuzjazm dla odbudowy autentycznego życia społeczne-
go kwitł nie tylko wśród bezpartyjnych, gdyż wielu członków 
PZPR bezwarunkowo zaangażowało się również w tworzenie 
Związku – było półtora raza więcej członków „Soli darności” 
niż w całym Regionie na początku tego okresu. Polacy ży-
wiołowo opowiedzieli się za niezależnym związkiem zawo-
dowym, żywiołowo i gremialnie identyfikowali z ruchem, który  
– powtarzając słowa z homilii księdza Czerwińskiego – da-
wał szansę, by zgarbione ramiona się w Polsce prostowały; 

6 Zgłaszali się również studenci, którym nie odpowiadały koncesjo-
nowane organizacje studenckie i w tworzącym się ruchu widzieli dla sie-
bie szansę autentycznego zaangażowania społecznego. W październiku 
pobrali około 100 deklaracji. Później, ze wzqiedu na ograniczenia statuto-
we „Solidarności”, musieli poszukać aktywności w swojej własnej organi-
zacji – Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, wspieranym w staraniach o re-
jestracje przez nasz Związek.

7 Wydziały: Biologii i Nauk o Ziemi – 202, Matematyki, Fizyki i Che-
mii – 554, Humanistyczny – 201, Prawa i Administracji – 61, Ekonomii – 99, 
Pedagogiki i Psycho logii – 143, Międzyuczelniany Instytut Filozofii i So-
cjologii – 60, Międzyuczelniany Instytut Nauk Politycznych – 15, Studium 
Praktycznej Nauki Języków Obcych – 32, Studium Wychowania Fizyczne-
go – 18, Biblioteka Główna – 161, Ogród Botaniczny – 83, Zakład Poligra-
fii – 25, Pracownicy Administracji i Obsługi – 117, Dział Wydawnictw – 23, 
Dział Transportu i Techniczny – 115, pracownicy Osiedla Akademickiego 
– 66, pracownicy Działu Stołówek i Bufetów – 235, emeryci – 13, źle wy-
pełnione deklaracje – 23.
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by kajdany pętające niezależność były zrywane (symboliczny 
pomnik protestu przed LZNS), byśmy znowu poczuli auten-
tyczny powiew wol ności i swobody.

Wspomniałem o sławnych zebraniach w Domu Kolejarza, 
których roli w żaden sposób nie da się przecenić. Kto nie prze-
żył tamtej atmosfery prawdziwie niepodległego kawałka Pol-
ski otoczonego brutalną rzeczywistością PRL i wszechwła-
dzą PZPR, ten z pewnością nie odczuje tamtej specyficznej  
atmosfery euforii i wolności, poczucia siły płynącej z solidarne-
go przeciwstawiania się nieprawościom i łajdactwom narzuco-
nego Polsce systemu, nie zrozumie, co znaczył nasz ruch dla 
tych setek i tysięcy ludzi „ze zgarbionymi” ramionami przewija-
jących się przez salę widowiskową przy ul. Kunickiego.

W programie spotkania z komitetami założycielskimi 23 
października 1980 r. znajdujemy informację o stanie organi-
zacyjnym Związku (podawaną na bieżąco: ile osób złożyło 
deklaracje w poszczególnych zakładach, jak rośnie liczeb-
ność organizacji regionalnej, ile deklaracji rozdano). Kolejno 
omawiano kwestie podwyżek, a także kluczową dla Związ-
ku w tym okresie sprawę rejestracji statutu. Manewry i wy-
biegi władzy, wciągającej sąd w rozgrywkę z „Solidarnością”, 
wymagały zamanifestowania zdecydowanej woli obrony pra-
wa do niezależności Związku. Jedynym orężem była manife-
stacja zdecydowanego poparcia rejestracji naszego statutu 
poprzez strajk ogólnopolski. Opinie i wypowiedzi zebranych 
przedstawicieli załóg robotniczych nie pozostawiały żadnej 
wątpliwości, że wszyscy są zdecydowani do niego przystąpić. 
Dalej, wspierany przez eksperta z Katolickiego Uniwersytetu  
Lubelskiego, dr. Jerzego Rebetę, referowałem zgromadzo-
nym przedstawicielom tworzących się organizacji związko-
wych program działania zakładowych komitetów założyciel-
skich na najbliższe miesiące. Z innych tematów poruszono 
problemy z zaopatrzeniem (kartki na mięso) i przeciwdziała-
nia alkoholizmowi. Szczególnie ten problem stanowił ciągłą 
troskę władz założycielskich, gdyż zdawaliśmy sobie sprawę, 
że narodem pijanym łatwiej partii manipulować. Ponadto, za-
krzątnięcie się wokół naprawy moralnej i przywrócenia etyce 
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należnego miejsca w systemie wartości co dziennych mogło 
sprawić, ze efekty działalności naszego Związku byłby trwal-
sze i głębiej przeorywające swiadomość narodową. Nie ma 
bowiem prawdziwej wolności, jak powtarzaliśmy, bez podnie-
sienia się z upadku moralnego w jakim grzęźliśmy usypiając 
sumienia podwójną moralnością. Panoszący się wtedy alko-
holizm, nie bez inspiracji rządzących, był groźnym sympto-
mem choroby trawiącej Polaków realnego socjalizmu.

W moim archiwum zachowały się kartki z pytaniami za-
dawanymi w trakcie spotkań. Na przykład Marek Noskie-
wicz z Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrz-
nego pytał: „Czy wysokość przydziałów reglamentowanych 
artykułów żywnościowych będzie przedmiotem negocjacji  
z »Solidarno ścią«?”. Nie dlatego bynajmniej, że Związek 
chciał kontrolować wszystkie aspekty życia społecznego. Po-
stępowanie władz, a także docierające informacje od załóg 
zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego pozwalały do-
mniemywać, iż rząd chce z premedytacją obciążyć Związek 
za braki żywności, ukrywając ją w magazynach wojskowych. 
Inny przykład, związany z realizacją postulatu wolnych sobót: 
„Jak traktować obecność pracownika w zakładzie w dniach 
10 i 24 stycznia8, jeżeli przyszedł do pracy, a nie podpisał listy 
obecności na znak solidarności”. Był obecny, ale nie podpi-
sał na znak solidarności! By zrozumieć wagę (i odwagę) tego 
gestu, trzeba pamiętać o rozpętanej wtedy kampanii radiowo-
telewizyjno-prasowej przeciw „nieodpowiedzialnemu” kierow-
nictwu „Solidarności”, popychającemu, jak powszechnie krzy-
czały media, kraj na skraj głodu. Nic nie mówiono natomiast 
o marnotrawstwie w źle zorgani zowanym procesie produk-
cji, niewydajnych procedurach zarządzania, „księżycowej”  
ekonomii forsowanej przez teoretyków i praktyków „gospo-
darki socjalistycznej”. Dodam również, iż „bitwa o wolne 
soboty” była kolejną próbą strategów z KC rozbicia zwartości 

8 Soboty, w które władza zażądała obecności pracowników, Zwią-
zek nato miast zarządził bojkot pracy w te dni na znak poparcia dla odpo-
wiedniego punktu porozumień Gdańskich, nierealizowanego przez stronę  
rządową.
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„Solidarności”, erozji treści Porozumień Gdańskich, odebra-
nia Związkowi roli gwaranta procesu przebudowy opresyjne-
go systemu opartego na omnipotencji PZPR.

Media, w przygniatającej większości zarządzane i dyry-
gowane przez Wydział Prasy i Propagandy KC PZPR, były 
tubą władzy. Zapowiadanej ustawy o cenzurze, cywilizującej 
ingerencje i „prewencyjną” działalność panów z Mysiej, nie 
było. Je dyna wolna prasa to powstające jako instrumenty we-
wnętrznej informacji biuletyny związkowe, które rychło stały  
się powszechnym, nie poddanym cenzurze źródłem informa-
cji. W MKZ zdawaliśmy sobie z tego sprawę. Popieraliśmy 
tworzenie prasy zakładowej. W pierwszej dekadzie paździer-
nika powołany został biuletyn regionalny. Łącznie z biulety-
nem Ziemi Puławskiej i licznymi biuletynami poszczególnych 
zakładów pracy stały się rychło potężną kuźnią niezależnej 
myśli i jedynym autentycznym miejscem swobodnej dyskusji 
nad przyszłością kraju i Związku. Wokół pism związkowych 
kształtowały się zespoły, które – miało się okazać po grudniu 
1981 r. – odegrały ponownie kluczową rolę w walce podziem-
nej o nieocenzurowany dostęp narodu do informacji w epoce 
dyktatury Jaruzelskiego.

Wspomnę, że oprócz prasy związkowej pewną rolę w to-
czących się zmaganiach z monopolem informacyjnym PZPR 
odgrywały akcje systematycznego plakatowania Lublina oraz 
innych miast i miejscowości regionu, szczególnie początko-
wo, gdy zespoły redakcyjne biuletynów były w fazie tworze-
nia, ale – jak się okazało – również w chwilach gwałtownych 
napięć między władzą a „Solidarnością”. MKZ utworzył spe-
cjalny zespół plakatowania kierowany przeze mnie: najlicz-
niej zgłaszali się studenci i uczniowie-licealiści, także robot-
nicy i pracownicy uczelni. W ciasnym pokoiku na Okopowej, 
później przy Królewskiej, a w marcu 1981 r. w FSC, wolonta-
riusze lapidarnie streszczali najważniejsze informacje w ha-
sła, czasem poważne, czasem dowcipne, wpisywane na setki  
„plakatów” robionych z czego się dało: papieru pakowego, na 
odwrotach partyjnych materiałów propagandowych, makula-
turze biurowej... Przygotowane materiały plakatowano nocą 
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po mieście tak, by idący rano do pracy mieszkańcy mogli po-
znać zamierzenia „Solidarności”, odczytać stanowisko MKZ, 
uzyskać niezależny komentarz do poczynań władzy. Odby-
wało się to zresztą w swoistych „podchodach” z milicją i taj-
niakami SB, zrywającymi nasze plakaty i niszczącymi ulotki  
informacyjne. W swoim archiwum odnajduję wiele karteczek 
z przykładami takich haseł i informacji tworzonych we wspo-
mnianym zespole: „Ukaranie winnych, to kwestia prawo-
rządności, a nie polityki; Dobrą wolę i chęć rozmów władze  
odczytują mylnie, jako słabość »Solidarności«; Jedność nas 
wszystkich teraz – to szansa, że nie rozbiorą nas później. 
„Także suche, informacyjne: »Solidarność» – strajk ostrze-
gawczy, godz. 12.00–13.00”9.

Z pewnością nie zawarłem w tych wspomnieniach ca-
łego niepowtarzalnego kolorytu tamtych dni. Trudno oddać 
w słowach smak wolności, którą wtedy żyliśmy, wielkość 
rozpierającego nas entuzjazmu i niebotyczność zamierzeń 
w przekształceniu i urządzeniu życia w naszej Polsce. Nie 
tylko zresztą w Polsce. „Solidarność” niosła przesłanie wol-
ności do innych zniewolonych krajów. Nasz ruch wydał wielki, 
błogosławiony owoc przemian po całej dekadzie wprawdzie, 
ale bez tamtej odwagi i ofiary tamtych dni dzisiejsza rzeczy-
wistość, nie tylko w Polsce, byłaby zupełnie inna.

*          *          *
Uchwała

Zebrania Przedstawicieli Komitetów Założycielskich 
Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych

Zakładów Pracy Regionu Środkowo-Wschodniego

Działając w oparciu o protokół porozumienia zawartego przez Ko-
misję Rządową i Międzyzakładawy Komitet Strajkowy w dniu 31 sierpnia 
1980 r. w Stoczni Gdańskiej oraz protokół ustaleń w sprawie wniosków 
i postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z Komisją Rządo-
wą w Szczecinie, uznając konieczność przestrzegania zasad określonych 
w Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, stojąc na gruncie zasa-
dy społecznej własności środków produkcji stanowiącej podstawę istnieją-

9 Chodziło o strajk ostrzegawczy wspierający żądanie rejestracji 
„Solidarności”.
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cego w Polsce ustroju socjalistycznego, uznając, iż Polska Zjednoczona 
Partia Robotnicza sprawuje kierowniczą rolę w państwie, nie podważając 
ustalonego systemu sojuszów międzynarodowych oraz przestrzegając za-
sad praworządności Państwa Socjalistycznego – Komitety Założycielskie 
Niezależnych, samorządnych Związków Zawodowych z zakładów pracy  
regionu środkowo-wschodniego postanowiły utworzyć z dniem 10 wrze-
śnia 1980 r. Międzyzakładowy Środkowo-Wschodni Komitet Założycielski 
Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych z siedzią w Lublinie 
zwany dalej „Komitetem”.

Komitet ukonstytuował się w składzie:
– Stanisław Daniel – FSC Lublin
– Czesław Niezgoda – Lokomotywownia Lublin
– Ryszard Kuć – WSK–PZL–Świdnik
– Jerzy Gregorowicz – ZMW „Unitra” Lubartów
– Kazimierz Chrzanowski – „Agromel” Lublin
– Zdzisław Kudyk – Zakłady Azotowe „Puławy”
– Jan Nakonieczny – IUNG w Puławach
– Bolesław Ćwikła – Przeds. Transportu Łączności nr 6 w Lublinie
– Marian Smalec – Regionalny Związek Spółdzielni Inwalidów
   w Lublinie 
– Jan Bochra – Lubelskie Zakłady Naprawy Samochodów 
   w Lublinie
– Wiesław Krzyszczak – Lubelskie Zakłady Farmaceutyczne
   „Polfa” w Lublinie
– Ryszard Jankowski – PP PKZ w Lublinie.
Zebrani przedstawiciele Komitetów Założycielskich Niezależ-

nych Samorządnych Związków Zawodowych z zakładów pracy regio-
nu środkowo-wschodniego, których wykaz stanowi załącznik do niniej-
szej uchwały, przy jednym głosie wstrzymującym się wybrali prezydium 
Komitetu w składzie:

– przewodniczący – Czesław Niezgoda Lokomotywownia Lublin
– wiceprzewodniczący – Stanisław Daniel FSC Lublin
– wiceprzewodniczący – Ryszard Kuć WSK–PZL–Świdnik
Zebrani przedstawiciele jednogłośnie uchwalili, iż załączona lista  

zakładów pracy reprezentowanych na posiedzeniu założycielskim Ko-
mitetu pozostaje otwarta dla tych zakładów i środowisk pracy, które 
zgłoszą akces przynależności. Jednocześnie zebranie przedstawicieli  
jednogłośnie uchwaliło, że skład Komitetu pozostaje otwarty dla tych 
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przedstawicieli zakładów i środowisk, którzy zostaną wybrani demokra-
tycznie i przy nie skrępowanej woli.

Zebranie przedstawicieli zobowiązuje Komitet do zwrócenia się 
do Wojewody Lubel skiego o:

– zobowiązanie terenowych organów administracji państwowej 
do stworzenia warunków dla prawidłowej działalności Niezależnych, 
Samorządnych Związków Zawodowych w okresie ich organizacji i po 
ich zarejestrowaniu we właściwym organie,

– poinformowanie dyrekcji zakładów pracy w województwie  
lubelskim o zalegalizowaniu działalności Niezależnych, Samorządnych 
Związków Zawodowych,

– przydzielenie dla potrzeb Komitetu lokalu wraz z niezbędnym 
wyposażeniem dla prowadzenia jego działalności,

– podjęcie starań o opublikowanie w lokalnych środkach maso-
wego przekazu treści niniejszej uchwały.

Zebranie apeluje do wszystkich zakładów i środowisk pracy re-
gionu środkowo-wschodniego, do wszystkich pracowników o wzmoże-
nie wysiłku produkcyjnego przy każdym warsztacie i na każdym stano-
wisku pracy.

Zebranie przedstawicieli upoważnia Komitet do korzystania z rad 
ekspertów oraz – po uzgodnieniu z właściwymi organami administracji 
państwowej – tworzenia terenowych punktów konsultacyjnych.

Komitet zakończy swą działalność z chwilą przeprowadzenia wy-
borów do Niezależnych, Samorządnych Związków Zawodowych. Ze-
brani przedstawiciele upoważnili jednogłośnie Komitet do podpisania 
niniejszej uchwały oraz do reprezentowania na zewnątrz we wszyst-
kich sprawach dotyczących organizowania i działalności Niezależnych 
Samorządnych ZwiązkówZawodowych.

Za zebranie przedstawicieli niniejszą uchwałę podpisują członko-
wie Komitetu:

(-) 11 podpisów nieczytelnych

Zakłady Pracy organizujące Międzyzakładowy Środkowo-
Wschodni Komitet Założyciel ki Niezależnych Samorządnych Związ-
ków Zawodowych w Lublinie.

  1. FSC Lublin
  2. WSK Świdnik
  3. PKP Lokomotywownia Lublin 
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  4. Agromet Lublin 
  5. Azoty Puławy
  6. Lubelskie Zakłady Naprawy Samochodów Lublin 
  7. Zakłady Techniki Biurowej Lublin 
  8. Zakłady Naprawy Mechanizacji Rolnictwa Lublin
  9. Przedsiębiorstwo Transportowe Służby Łączności Lublin
10. Międzyzakładowa Spółdzielnia Handlowa Inwalidów Lublin
11. Zakłady Radiowe „Unitra” Lubartów
12. Mechaniczne Zakłady Produkcyjne Lubartów
13. Centrum Radiowo-Telewizyjne Lublin
14. Elektromontaż Lublin
15. Zakłady, „Polfa” Lublin
16. Pracownia Konserwacji Zabytków Lublin
17. Polmozbyt „Posicz” Lublin 
18. Instytut Nawozów Sztucznych – Puławy 
19. Międzyzakładowe środowisko – Puławy 
20. Odczynniki Chemiczne – Lublin
21. Zakład Remontowo-Budowlany Akademii Medycznej Lublin 
22. Spółdzielnia „Spoina” Lublin
23. PKS Oddział – Puławy
24. Zespół Opieki Zdrowotnej – Świdnik
25. Regionalny Związek Spółdzielni Inwalidów Lublin
26. PKP Lokomotywownia Chełm
27. Ośrodek Rozwoju Techniki Lublin

Lublin, 10.09.1980 r.

Dziękuję za udostępnienie oryginału odpisu dokumentu  
uczestnikowi tamtego zebrania mec. Jerzemu Gregorowi-
czowi. Redagował on razem z Ryszardem Kuciem projekt 
uchwały. Jej tekst, zmieniony w paru nieistotnych szcze-
gółach, znajduje się również w archiwum byłego Komitetu  
Wojewódzkiego PZPR jako dokument cytowany w teleksie 
I sekretarza KW PZPR Andrzeja Szpringera skierowanym do 
sekretariatu KC PZPR. W teleksach takich, wysyłanych co-
dziennie, informowano warszawską centralę o szczegółach 
wydarzeń rozgrywających się wtedy w Lublinie.
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Prof. dr hab. 
Jerzy Bartmiński

Polonista UMCS 

eTOS PRACY

Nie będę wygłaszał referatu o pracy, przedstawię tylko 
parę uwag. Chcę jednak na początku powiedzieć, że przyją-
łem zaproszenie kolegi dr. Kaczora z radością, bo miałem na-
dzieję, że spotkam tu dziś przyjaciół sprzed lat 20 i tak się stało.  
Ta okazja jest dzisiaj dla mnie po prostu czymś wzruszającym, 
ale także czymś bardzo ważnym. To, cośmy sobie cenili w Uni-
wersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, od kiedy powstała „Soli-
darność”, to kontakt z robotnikami, i to stąd właśnie, z Fabryki 
Samochodów Ciężarowych, także ze Świdnika, także z LZNS-u  
przyszły sygnały, że jesteśmy potrzebni. A robotnicy byli także 
nam potrzebni. Teodor Basak, który przyjeżdżał do UMCS-u  
i Stanisław Dąbrowski, którego już nie ma, wspaniały człowiek, 
bardzo nam pomogli w Uniwersytecie, a w inny sposób Sta-
szek Daniel i Julek Dziura, którzy są tu dzisiaj. Ja, profesor 
dzisiaj zwyczajny Uniwersytetu, ale syn kolejarza z Przemy-
śla, wiem, jak to jest ważne dla pracowników fizycznych mieć 
świadomość, że są gdzieś ludzie życzliwi, którzy myślą razem 
z nami, o naszych sprawach myślą życzliwie.

Kolega Kaczor kazał mi dziś mówić o etosie pracy. Po-
mógł mi przed chwilą kolega Jan Pomorski, dzisiaj prorek-
tor naszego Uniwersytetu, który przyniósł mi broszurkę Praca 
ludzka, wydaną w Lublinie w 1981 r., i przypomniał, że była taka  
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inicjatywa w naszym Regionie w roku 1981. Wypłynął wtedy 
ów temat: chodziło o to, że człowiek nie tylko pracuje, ale czło-
wiek chce pracować po ludzku, że jego praca ma służyć jemu, 
jego osobowości, jego rodzinie (o czym tak pięknie mówił tu-
taj przed chwilą ks. rektor Kampka). Otóż, ta inicjatywa mia-
ła bardzo ciekawe dzieje, bo najpierw zintegrowała nas w Re-
gionie, potem pojechaliśmy z tym na Zjazd do Gdańska we 
wrześniu 1981 r. i tam przedstawiliśmy wyniki obrad lubelskich 
w postaci broszurki, którą wydał nasz Ośrodek Badań Spo-
łecznych. Okazało się, że Ośrodek Badań Społecznych był 
jednym z dwóch najlepiej działają cych w Polsce ośrodków ba-
dań społecznych pod kierunkiem Lesława Pagi i Jana Pomor-
skiego; Adam Stanowski także miał tam swój udział. Myśmy 
to przedstawili w czasie II tury Zjazdu w Gdańsku w Hali Olivii 
i prof. Geremek mi potem powiedział, że właśnie lubelska ini-
cjatywa miała duże znaczenie dla uformowania uchwały Zjaz-
du. Trzeci rozdział uchwały I Zjazdu Gdańskiego, o ochronie 
pracy, został zredagowany od nowa pod wpływem naszej ini-
cjatywy; rozdział nosił tytuł: Ochrona pracy podstawowym za-
daniem Związku. Proszę państwa, co jeszcze się wtedy nad-
zwyczajnego zdarzyło? Otóż okazało się, że kiedy przyjęliśmy 
końcowy dokument konferencji o pra cy (a zakończyliśmy kon-
ferencję 15 września 1981 r.), jeden z ostatnich referentów, 
prof. Jerzy Gałkowski, poinformował zebranych, że właśnie 
Karol Wojtyła jako papież ogłosił z datą 15 września 1981 r.  
encyklikę Laborem exercens, w której powie dział, czym jest so-
lidarność, czym jest praca. Ta encyklika była tak dobrze przy-
jęta przez związkowców, że na Zjeździe w Gdańsku powstała 
nawet idea, żeby cały tekst encykliki dołączyć do dokumentów  
Zjazdu jako tekst podstawowy dla związkowców, dla rodzące-
go się ruchu „Solidarności”. To się nie stało.

Z czasem temat pracy został zwężony do problemów wy-
nagrodzeń i bezrobocia. Encyklika poszła w niepamięć, a za-
dany mi przez kolegę Józefa Kaczora temat „Etos pracy”  
zawiera słowa niemal wstydliwe, przy tym bardzo różnie ro-
zumiane: etos i pracę. Dlaczego? Praca w systemie komuni-
stycznym i praca w systemie liberalnym to są właściwie dwie 
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różne rzeczy. „Za komuny”, jak to się przyjęło mówić, kiedy 
robotnicy buntowali się przeciwko ówczesnemu totalitarnemu 
systemowi pracy, była ona obowiązkiem obywatelskim. Jedy-
nym pracodawcą było ideologiczne państwo. Obowiązywały  
nakazy pracy. Strajk był aktem odwagi. To daleka histo-
ria. Dzisiaj, „za »Solidarności«” praca jest wartością; ale jest 
równocześnie towarem, zwyczajnym towarem, tak jak w ca-
łym kapitalistycznym świecie. Powstał rynek pracy, na któ-
rym i w przedsiębiorstwach państwowych, i w tych 2 mln firm 
prywatnych pojawiło się zjawisko bezrobocia; strajk przestał 
mieć sens jak kiedyś; jest praktyką nie wymagającą odwagi, 
a wręcz czasem nawet bezsensowną. Bezrobocie stworzyło  
zupełnie nową sytuację dla pracy jako tej wartości, której 
Związek ma bronić. Według oficjalnych danych to jest 13%, 
a w naszym regionie według informacji sprzed 2 dni z Krajo-
wego Urzędu Pracy bezrobocie rośnie. Lubelszczyzna przeży-
wa ekonomiczną zapaść. Ci, co walczyli 20 lat temu o prawa 
pracownika, o godziwą zapłatę, o godność pracy, o to, co na-
zwaliśmy pracą ludzką; mają prawo dzisiaj przeżywać rozter-
ki, zastanawiać się, czy szliśmy w dobrą stronę; czy transfor-
macja możliwa była mniejszym kosztem i czy te koszty muszą 
płacić właśnie ci, którzy zasłużyli się wtedy dla reform najbar-
dziej: i czy te wyrzeczenia, te ofiary, czy one zaowocują i kie-
dy zaowocują.

Takie pytania są zasadne. Polska praca, która była w PRL-u  
pracą chorą, jak pisał ks. Józef Tischner, weszła dzisiaj w etap 
paradoksów i sprzeczności. Ale nie powinno to nas zaskaki-
wać. Dzisiaj tylko w całej rozciągłości ujawnił się pewien na-
turalny, normalny charakter pracy, z którego i przed 20 laty  
zdawaliśmy już sobie sprawę. Pozwolę sobie tutaj zacytować 
fragment zjednego z referatów na konferencji „Praca ludzka”:

„Praca jest pojęciem uwikłanym w dialektyczne przeci-
wieństwa pracodawcy i pracobiorcy; towaru rynkowego i war-
tości ludzkiej; twórczości i reprodukcji, tj. zwykłego mechanicz-
nego powtarzania pewnych działań; posłuszeństwa i wolnego  
wyboru; tego, co prywatne i tego, co ma walor społeczny. Do-
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piero kiedy te przeciwieństwa bierzemy pod uwagę, praca 
ujawnia swój pełny wymiar i swoje różnorakie wartości”.

Proszę państwa, co dzisiaj w tej nowej sytuacji o pracy 
może powiedzieć człowiek „Solidarności”? Co może powie-
dzieć o etosie pracy? Ten etos w wielu środowiskach upada, 
czy upadł, ale równocześnie zarysowała się wiele zjawisk po-
zytywnych. Słowo „etos” jest podejrzliwie traktowane, a jest to 
słowo szlachetne; ma grecki rodowód, jak cała nasza kultu-
ra europejska. Po grecku ethos znaczy tyle, co zwyczaj, prak-
tyka. To słowo nie było używane w okresie PRL-u; nawet nie 
było chyba wtedy lubiane. Słownik Doroszewskiego, reprezen-
tatywny dla mentalności tamtego czasu, w ogóle go nie notuje.  
Na dobre to słowo i to pojęcie pojawia się w języku publicz-
nym w Polsce dopiero razem z „Solidarnością” w latach 80. 
Najwięcej miejsca dzisiaj poświęca mu najnowszy poznański 
Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny (z roku 1997). 
Czytamy tam, że „etos” jest to sposób życia i postawa pewnej 
grupy społecznej, a także zespół wartości moralnych, warto-
ści obyczajowych, pewnych norm społecznych wyznawanych 
i realizowanych w praktyce przez tę grupę. Mówi się o etosie 
rycerskim, o etosie mieszczańskim, wymienia się etos pracy 
i jako czwarte sformułowanie „etos »Solidarności«”. Wchodzi 
więc do języka nowa zbitka pojęciowa („etos »Solidarno ści«”), 
którą autorzy słownika ilustrują cytatem następującym: „Ostat-
nio w środkach masowego przekazu coraz głośniej mówi się, 
że trzeba powrócić do etosu »Solidarności«”. Słowa blisko-
znaczne to: przyzwoitość, obyczajność, moralność, etyka, 
uczciwość.

Kiedy teraz stawiamy pytanie o te dwa słowa: etos pracy, 
nasuwa się pytanie: czyjej pracy, jakiej pracy, czy fizycznej pra-
cy, najemnej, czy umysłowej, czy pracy w rolnictwie, czy pra-
cy w przemyśle, czy w zakładzie państwowym, czy w firmie 
prywatnej? Czy w zakładzie produkcyjnym, czy w budżetów-
ce? Bo praca dzisiaj uległa zróżnicowaniu i bardzo trudno zna-
leźć ten wspólny mianownik. Na powierzchni mamy różnorod-
ność. Mamy tradycyjnych obiboków, leni, ale pojawił się nowy 
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wyraz: pracoholik (tego słowa w języku polskim nie było), sy-
gnalizujący zjawisko zafascynowania, fanatycznego oddania 
się pracy. Pojawił się nawy typ człowieka, który kocha praco-
wać, lubi pracować. Wydajność pracy w Polsce wzrosła. To 
nowa jakość, nowe zjawisko. Sytuację na rynku pracy bardzo 
różnicują trzy czynniki: po pierwsze, pluralizm na styku praco-
dawca i pracobiorca; po drugie, dynamiczny rozwój firm pry-
watnych, których mamy już ponad 2 mln, w których zupełnie 
inaczej praca jest zorganizowana, gdzie nie ma pojęcia godzin 
ponadwymiarowych, gdzie rodziny pracują wspólnie. Po trze-
cie: postępujący upadek wielkich zakładów państwowych i ca-
łych gałęzi, takich jak górnictwo, jak kolej, czy hutnictwo, a tak-
że niewiele zmieniona sytuacja budżetówki, która wegetuje 
w kleszczach taryfikatorów. Stosunki pracy w tych układach są  
bardzo różne.

Chcę podkreślić, nawiązując do tego, co tak pięknie 
i przekonująco przedstawił ks. prof. Kampka: praca nie może 
wypaść z naszego związkowego pola zainteresowań. Praca 
w całym bogactwie problemów, które niesie: dostępność pracy,  
organizacja, wynagradzanie, bezpieczeństwo pracy i oczywi-
ście to, co łączy wszystkie formy pracy, to jest etos, uczciwość 
pracy. Przy tym słabe punkty widzenia pracodawcy i pracobior-
cy muszą być w znacznym stopniu różne, bo one z natury są 
przeciwstawne, ale one nie muszą być konfliktowe, nie mu-
szą prowadzić do walki pracownika z pracodawcą; winny pro-
wadzić do dialogu, do rozmowy, do konsultacji, do negocjacji, 
i to jest perspektywa działalności związkowej. AIe trzeba ja-
sno określić, co rozumiemy przez pracę, jakiej koncepcji pra-
cy bronimy; wiedzieć, że my nie walczymy z pracodawcą (my 
z nim dialogujemy, my z nim negocjujemy). Praca powinna być 
przedmiotem nieustannej refleksji, troski i działań.

Zanim tu dzisiaj przyszedłem, miałem okazję rozmawiać 
z przewodniczącym Komisji Zakładowej UMCS z czasów sta-
nu wojennego, ze Stefanem Symotiukiem, który do tego wątku  
pracy ludzkiej zawsze przywiązywał dużą wagę. l on mi po-
wiedział, że ze smutkiem obserwuje, że Kościół, który inspi-
rował ruch „Solidarności”, od pewnego czasu przestał się  
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w homiliach interesować pracą ludzką; mamy tu akurat szczę-
śliwie księży także na sali; chcę potwierdzić, że ja bardzo rzad-
ko słyszę z ambony o problemach związanych z pracą, a prze-
cież w encyklice Laborem exercens cały rozdział mówi o tym, 
że praca jest uczestnictwem w twórczym dziele samego Boga. 
Tego wątku w homiliach kościelnych z żalem wielkim, ale ja 
prawie że nie wysłuchuję, chociaż ks. Mieczysław Brzozow-
ski, którego wspominamy z wielką wdzięcznością jako nasze-
go duszpasterza „Solidarności”, obiecywał, że wprowadzi jako 
rektor Wyższe go Seminarium Duchownego temat pracy do 
programu kształcenia księży.

Proszę państwa, trzy uwagi na koniec. Myślę, że po 
pierwsze, włączenie Polski w międzynarodowy podział pra-
cy pokazuje w tej chwili słabości pracy polskiej; pokazuje, jaki 
jest stopień naszego przygotowania do współpracy z innymi 
w ramach nowych podziałów, które się w Europie wytwarza-
ją; z czym i jak my tam uczestniczymy. Otóż my uczestniczy-
my głównie na zasadzie chłopców od łopaty i od młota; i to 
jest nie do przyjęcia. Musimy znaleźć dla naszej młodzieży ta-
kie zawody i tak ją wykształcić; wrócić do jakiegoś planowa-
nia kierunków kształcenia, żeby, wyjeżdżając za granicę, miała  
dobry, przyszłościowy zawód, aby mogła tam się sprawdzić, 
uzyskać zatrudnienie. Dwa są pola do zagospodarowania; które  
nasza młodzież może zająć: informatyka (ponieważ mamy bar-
dzo dobrą informatykę i matematykę) i nauka języków obcych. 
Jeśli wejdziemy do Europy, będzie ogromne zapotrzebowa-
nie na tłumaczy i nasza pojętna, chłonna młodzież jest w sta-
nie się dobrze wyuczyć języków obcych, różnych języków ob-
cych i tłumaczyć; zagospodarować pole, które jest w ramach 
Wspólnoty Europejskiej. W Lublinie akurat i do jednego, i dru-
giego mamy sporo atutów.

Po drugie, myślę, że potrzebne jest (i o to związek po-
winien nieustannie się dopominać) stałe monitorowanie, co 
się dzieje na rynku pracy. Z tym nie jest dobrze. Obraz pol-
skiej pracy, perspektyw znalezienia pracy, zmian na rynku  
pracy nie jest na bieżąco dobrze rozpracowywany. Kiedy „Po-
lityka” w kwietniu br., przygotowywała raport o polskiej pracy, 
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postawiła pytanie: kto w Polsce pracuje najwięcej. Okazało się, 
że nie znalazła instytucji, która mogłaby odpowiedzieć na to 
pytanie, ponieważ ani Instytut Pracy, ani GUS systematycznie 
takich badań nie prowadzą; prowadzi to oczywiście Urząd Za-
trudnienia, ale tam się tylko rejestruje bezrobotnych, a nie od-
notowuje się tych, którzy pracują nie rejestrując się, albo nie 
pracują i nie rejestrują się.

I po trzecie, chciałbym powiedzieć, że wraca temat szcze-
gólnie ciekawy, a mianowicie długość tygodnia pracy. Dyskusja, 
która odbyła się niedawno w Sejmie (i będzie kontynuowana)  
na temat skrócenia tygodnia pracy z 42 do 40 godzin pokaza-
ła trwałość dwu kontrastowych punktów widzenia, pracodawcy 
i pracobiorcy. Balcerowicz nie dał zgody na skrócenie tygodnia 
pracy, natomiast istnieje tutaj pole do manewru i pole nacisku. 
Choćby te wspomniane raporty „Polityki” pokazują, że nie ma 
prostego związku między długością czasu pra cy a jej wydaj-
nością; i to jest argument bardzo istotny. Rolnik, który pracuje  
ponad 80 godzin w tygodniu, równocześnie wytwarza zaled-
wie tyle, że z trudem starcza to jemu i jego rodzinie na skrom-
ne utrzymanie. Długość pracy nie przekłada się na jej efekty. 
W pewnym sensie wracamy do dyskusji, którą toczyliśmy m.in. 
w Uniwersytecie, na temat wolnych sobót w 1981 r.; wtedy wy-
walczyliśmy niektóre wolne soboty, używając argumentu, że 
krócej trwającą pracę można lepiej zorganizować i ten wymóg, 
jak sądzę, warto podtrzymywać. Praca lepiej zorganizowana 
może być równie wydajna, choć będzie trwać krócej. A dru-
gi argument, który powinniśmy wytoczyć, to związek między 
długością tygodnia pracy a bezrobociem. Francuskie zwiaz-
ki zawodowe z rzadem francuskim wynegocjowały, że będą 
dążyć do 35-godzinnego tygodnia pracy, bo jeśli skróci się  
o kilka godzin (4 czy 5 godzin) tydzień pracy, to uzyska się 
pewną pulę godzin do wykorzystania dla bezrobotnych. Krócej 
pracując możemy zatrudnić większą liczbę osób. Oczywiście, 
nie dotyczyło to wszystkich zawodów, trzeba więc od razu po-
wiedzieć, że całościowe regulacje ustawowe niosą pewne nie-
bezpieczeństwo, temat nadaje się raczej do negocjacji we-
wnątrz branżowych.
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Gdybym na koniec miał wrócić do tego, co pod tytułem 
,,Ludzka praca” dyskutowaliśmy przed 20 laty, to powiedział-
bym, że większość tamtych postulatów ma dzisiaj już trwa-
łość historyczną. Ale jedna idea z tamtego czasu jest waż-
na dzisiaj także, mianowicie idea współdziałania, życzliwego 
współdziałania różnych środowisk, zwłaszcza środowisk pracy  
fizycznej i pracy umysłowej. Dzisiaj, kiedy rodzi się społeczeń-
stwo informatyczne, w którym będzie bardzo dużo czasu wol-
nego na zabawę, na wypoczynek, trzeba moralnie dowarto-
ściować prace, które mają charakter (tradycyjnie etos pracy 
polskiej był etosem pracy fizycznej; nadszedł czas na etos pra-
cy umysłowej) usług, pracy inteligenckiej, pracy koncepcyjnej, 
pracy menedżerskiej, które służą wymyśleniu czegoś nowego, 
przyszłościowego, co może naszym dzieciom, naszej młodzie-
ży otworzyć perspektywy w tym nowym podziale pracy, jaki się  
w Europie rysuje.

98



Dr Zygmunt Łupina

Profesor
Liceum Ogólnokształcącego
im. Hetmana
Jana Zamoyskiego

POdzIemIe „SOLIDARNOŚCI”
Na LUBELSZCZYŹNIE

Dr Józef Kaczor „Pozwolę sobie zabrać głos zanim za-
cznie prof. Zygmunt Łupina. Temat tego wystąpienia budzi 
wiele emocji w różnych gremiach. Starałem się, organizując 
tę konferencję, wysłać zawiadomienia możliwie do wszyst-
kich osób, które brały udział w podziemnej pracy „Solidarno-
ści”. W panelu szczegółowo podam nazwiska. Ale już teraz 
chciałbym wymienić osoby, które uczestniczyły w tworzeniu 
podziemia. Według mojej wiedzy, byli to: Włodzimierz Bla-
jerski, Andrzej i Elżbieta Teskowie, Jan Magierski, Dana Wi-
niarska-Kuroń, Andrzej Sokołowski, Józef Krzyżanowski, Ire-
neusz Haczewski, Grażyna Wójtowicz, Stanisław Węglarz,  
Jerzy Bartmiński, Wojciech Samoliński, Norbert Wojciechow-
ski, Teodor Basak. Na pewno są inne. Wiem, że pan profe-
sor Zygmunt Łupina ma dodatkowe informacje i że to grono 
jest otwarte. Mam nadzieję, że dzisiejsze sympozjum ujaw-
ni następne osoby. Komisje Zakładowe „Solidarności” UMCS 
i KUL będą zbierać informacje, przyjmować relacje, doku-
menty z tego okresu i nie tylko, aby zachować dla potomnych 
to, co zrobiono od 13 grudnia 1981 r. do wiosny 1989 r.”

*          *           *
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Proszę Państwa! Zgodnie z sugestią organizatora dzi-
siejszego sympozjum, pana Józefa Kaczora, umowa stanę-
ła taka w sprawie tego wystąpienia, że ja je wygłoszę, ale 
przygotują inni. I dwaj główni przygotowujący materiał to byli:  
Józek Krzyżanowski i Janek Magierski. Wywiązali się z tego 
obowiązku wczoraj. Janek Magierski o 15.00, Józek Krzyża-
nowski o 22.00. I ja, na tej podstawie tego, przygotowywa-
łem i dzisiaj tutaj molestowałem wiele osób, które okazały się 
mniej sklerozą opanowane niż my, które służyły nam infor-
macjami. Więc jest to referat, który rodzi się na żywo. Dla-
tego ponawiam apel, który Wiesio Kamiński tutaj złożył pod  
adresem Zarządu Regionu, podchwytuję inicjatywę pana Jó-
zefa w imieniu Komisji Zakła dowej UMCS i KUL: to trzeba 
opracować. Tych, którzy działali w okresie stanu wojennego, 
skleroza dopada szybciej, bo emocje były większe i w związ-
ku z tym, choć jeszcze żyją, ale pamiętają niewiele. Józek 
Krzyżanowski nie bardzo pamiętał, kiedy on był przewodni-
czącym podziemnego Zarządu.

Proszę państwa, temat brzmi tak: „»Solidarność« Re-
gionu Środkowowschodniego, (nie Lubelszczyzny, a nieco 
szerzej) w podziemiu”. Początek jest oczywisty – 13 grudnia 
1981 r., natomiast okres kończy się wiosną 1989 r., a więc 
wtedy, kiedy „Solidarność’ wychodziła z podziemia, kiedy zo-
stała ponownie zarejestrowana. Mimo pogłosek, stan wojen-
ny zasko czył Związek. Czołowych przywódców w Gdańsku, 
w trakcie posiedzenia; w regionach też zaskoczył. Pamię-
tam, że kiedy wróciłem z internatu, przyszedł do mnie mój 
uczeń z Liceum Zamoyskiego i mówi tak: – Panie profesorze, 
ja pana serdecz nie przepraszam. – Za co? – Ćwiczyłem od 
lat logiczne rozumowanie i wydedukowałem, że stan wojenny 
będzie i to w grudniu. – No to za co ty mnie przepraszasz? – 
Że ja pana nie ostrzegłem. A ja mówię: – Daruj sobie, chłopie.

Muszę „Solidarności” w internatach poświęcić kilka 
zdań, ponieważ ona tam żyła i działała. Działała utrzymując 
kontakty z krajem, z Kościołem, co tygodnia. Rozwijała się 
działalność wszechnicowa. Była mi ona bliska, bo już pierw-
szy przewodniczący „Solidarności”, pan Czesław Niezgoda, 
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w grudniu 1980 r. polecił mi tę działkę działalności; z prof. 
Kłoczowskim rozpo czynaliśmy Wszechnicę Związkową 
i później stało się to zwyczajem, że w czasie wojny i w wię-
zieniach tę Wszechnicę prowadziliśmy; w Załężu nieraz były 
po dwa wykłady dziennie. Zapraszaliśmy klawiszy. Przycho-
dzili. Robiliśmy egzaminy, wydawaliśmy drukowane zaświad-
czenia z wysłuchania. Jeden z więźniów z Hrubieszowskie-
go (chłop, pan Czesław) wycho dził na zwolnienie i nagle od 
bramy klawiszom się wyrywa, przybiega z powrotem do gma-
chu i mówi: – Panie Zygmuncie, nie dostałem zaświadcze-
nia z wysłuchania wykładów Wszechnicy więziennej. Drukar-
stwo się rozwijało. Pamiętam taką pocztówkę – zaproszenie 
Wiesława Kamińskiego na jego ślub. Wiesław Kamiński ze 
swoją narzeczoną; na ręku ją trzyma, kopie w kraty więzie-
nia; bocian już szybuje... Masz ją, Wiesławie? Farby drukar-
skiej mieliśmy mnóstwo; znaczki, stemple, wychodziło to na 
ogromną skalę. Jak mi później rewidowali ubecy mieszkanie; 
któryś powiedział: – Proszę pana, ja już tu jestem u pana 
trzeci raz i nigdy nie znalazłem u pana znaczków. A ja mówię: 
– A co, powinienem mieć znaczki? – Te podziemne znaczki. 
Wszyscy mają – mówi – a pan nie ma. Nie przyznałem się, 
że jako członkowi podziemnego Zarządu Regionalnego rze-
mieślnicy zrobili mi taką skrytkę, że do końca wojny ubecy ni-
gdy nie wpadli na nie, choć nieraz bardzo solidnie szukali.

Proszę państwa, żeby zakończyć o „Solidarności’ w in-
ternatach, opowiem makabryczną anegdotę. Do Załęża przy-
jeżdżali księża, głównie z Krakowa. Choć i nasi docierali. 
I kie dyś taki zakonnik w białym habicie zgromadził kupę inter-
nowanych wokół siebie i rozmawiamy. I w końcu mówi: – Wy 
wiecie, jakiego ja miałem działacza „Solidarności” u spowie-
dzi? Mówi mi tak: – Proszę księdza, zabiłem ZOMO-wca. – 
A co ojciec mu na to? A on: – Synu, to jest spowiedź. Z grze-
chów się spowiadaj, nie z zasług.

W regionie, natychmiast po wprowadzeniu stanu wo-
jennego, rozpoczęła się działalność; od strajków. Strajki 
były w Lublinie i w regionie; działały komitety strajkowe, któ-
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re później stawały się zalążkami struktur Związku w podzie-
miu. W Świdniku był Regionalny Komitet Strajkowy na czele 
z Norbertem Wojciechowskim, który jest tu obecny, i działała 
też Komisja Strajkowa samego Świdnika (jej członkowie też 
są tutaj). Dalej, w FSC i LZNS-ie były strajki i w Lubelskiej Fa-
bryce Wag, ale poza tym na terenie całego regionu: w Lubar-
towie, Puławach, Kraśniku. Były także inne. I to jest pierwsza 
forma działalności w okresie stanu wojennego, w podziemiu.

Już w pierwszych dniach rozmawiano o odbudowie 
struktur związkowych w podziemiu. 14 grudnia, w mieszka-
niu państwa Stefaniuków na LSM-ie zebrała się grupa dzia-
łaczy: Paweł Drwal, Włodek Blajerski, Tomek Przeciechow-
ski, Marek Poniatowski, obecny tutaj; Józek Krzyżanowski, 
którego nie ma, inni, zakładając (niestety pesymistycznie), że 
ZOMO, milicja rozprawią się ze strajkami, że trzeba będzie 
budować regularne podziemne struktury, zapoczątkowali roz-
mowy i organizację Tymczasowego Zarządu Regionu (TZR). 
Powstała też druga inicjatywa o charakterze regionalnym, na 
wiosnę 1982 r., a mianowicie regionalna Komisja Koordyna-
cyjna. Pomysł zrodził się w trójce: Andrzej Sokołowski, Danu-
ta Winiarska i Kazimierz Suseł. Oni do tej Regionalnej Komi-
sji Koordynacyjnej należeli. Andrzej Sokołowski działał w niej 
jako Józef Awramczyk i tym pseudonimem podpisywał doku-
menty Regionalnej Komisji. Na stąpiło później połączenie tych 
dwu organów. To połączenie nastąpiła na przełomie stycz-
nia i lutego 1983 r., ale nie było organizacyjne, lecz meryto-
ryczne. Nadal działały dwa organy. Nie dlatego, jak chodziły  
nieraz i w „Informatorze” wieści; że „Solidarność” się rozbi-
ja, dzieli, tylko po to, by wprowadzić w błąd władze. Zjed-
noczenie merytoryczne polegało na tym, że dzielono pewne 
elementy działalności między TZR i RKK. Na przykład RKK 
wzięła na siebie sieć kolportażu „Informatora” (głównego pi-
sma Regionu w czasie stanu wojennego).

Bardzo długo dochodziliśmy do ustalenia kolejności 
przewodniczących. Pierwszym był Marek Poniatowski, obec-
ny tutaj; od początku gdzieś do połowy 1982 r. (młody, a już 
zapomniał dokładnie, kiedy przestał być przewodniczącym).
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Póżniej przyszedł Leszek Paga. Pamiętam, że ze mną 
rozmawiał, kiedy wróciłem z internatu i włączałem się w dzia-
łalność i on mi polecił kontynuować tę działkę – wszechnico-
we działania Związku w podziemiu, co pozwalało mi jeździć 
po całym regionie i pod parasolem Kościoła gadać, gadać, 
ga dać, do rolników, do robotników, do inteligencji po całym 
Re gionie Środkowowschodnim, a nawet zapraszano nas do 
Chełma, który, jak państwo wiecie, był odrębnym regionem, 
ale wówczas bliżej współpracował niż przed stanem i po sta-
nie wojennym. Wymiana istniała nawet między regionami 
w skali całej Polski, jeśli chodzi o działania wszechnicowe.

Proszę Państwa! Jednym z ważnych problemów „Soli-
darności” podziemnej w skali kraju i u nas w Regionie był pro-
gram. Tych programów pojawiło się wiele. I działacze struk-
tur opracowywali, i internowani w różnych ośrodkach. Szcze-
gólnie płodni w programowe artykuły byli Jacek Kuroń i Adam 
Michnik, którzy z Białołęki pisali, a związkowcy podejmowali  
dyskusję. A więc na przykład, czy Związek powinien działać – 
na to się wszyscy godzili – i jak działać; czy intensywnie, aby 
potężnym uderzeniem obalić władzę, czy zakładać długą dro-
gę. Największym zwolennikiem długiej drogi był Adam Mich-
nik. A więc coś na kształt pracy organicznej, która dawniej 
Polacy zdobywali tożsamość i walczyli o niepodległość. Da-
lej, jakimi formami działać? Wszyscy byli zgodni co do tego, 
żeby unikać przemocy. To jest jednoznaczne i zgodne z eto-
sem „Solidarności”, że wyrzekamy się przemocy. Natomiast 
nawet w związku z tym dyskutowany był problem strajków: 
czy to jest przemoc, czy nie jest to przemoc, czy nie? Wie-
sław [Kamiński] jest tutaj zainteresowany, bo przecież przed 
wojną był szefem Komitetu Strajkowego, tego wielkiego, 
w marcu, kiedy przez kilka godzin strajk „solidarności” w skali  
Polski potrząsnął całym PRL. Ukazywały się oświadczenia 
programowe TKK, np. Solidarność dziś, czy taki tekst: „Kon-
wersatorium; doświadczenie i przyszłość” Polska wobec sta-
nu wojennego, czy Jacka Kuronia tezy o wyjściu z sytuacji 
bez wyjścia, ale nasz Region opracował własny program 
dzia łania, nad którym pracowali: Józek Krzyżanowski, Adam  
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Stanowski, Włodek Blajerski, Deptułowie. Ten program, 
w ocenie nawet poza regionem, był uważany za program do-
bry, ale jeden z jego współautorów ani nie ma jego tekstu, ani 
nie bardzo pamięta (Józek Krzyżanowski); wie, że była tam 
mowa o społeczeństwie obywatelskim (to jest odwołanie się 
do uchwał I Zjazdu „Solidarności” w Gdańsku, nota bene, jak 
już brakowało myśli programowych, to odwoływano się wła-
śnie do tychże uchwał) i mocno podkreślano wyrzeczenie się 
przemocy.

Proszę państwa, przypomnę teraz formy działania Związ-
ku. W Świdniku 5 lutego narodziła się bardzo spektakular-
na forma protestu, mianowicie spacery w czasie „Dzienników 
Telewizyjnych”. Później rozszerzyła się na Lublin, a nawet 
na inne miasta. Ponieważ ludzie pracowali na różne zmiany, 
początkową myśl, żeby tylko spacerować, tzn. gasić telewi-
zory (według zasady, że telewizja kłamie), wychodzić na uli-
cę, by manifestować opór przeciwko kłamstwom lejącym się 
z telewizora, rozszerzono na „Dziennik” popołudniowy, a od-
powiednie zmiany pracowników, które pracowały, powiedz-
my, po południu, przy rannych wiadomościach spacerowa-
ły po mieście. Zaczęto później spacerujących napastować. 
Milicja legitymowała, zwłaszcza młodych ludzi. Dużą część 
tych form działania w czasie stanu wojennego i powojenne-
go trudno będzie przypisać bezpośrednio inicjatywom czy 
działaniom organizacyjnym struktur związkowych. Często 
były to inicjatywy młodzieży szkolnej, studenckiej, zupełnie  
też innych grup nieformalnych, opozycyjnych wobec systemu, 
ale mniemam, że gdyby nie istnienie Związku w podziemiu, 
to większość z nich nie miałaby miejsca, bo mimo wszystko 
Związek był parasolem dla tych inicjatyw, tak jak Ko ściół był 
parasolem dla Związku, o czym będę mówił, bo kiedy Rada 
(taka jawna Rada) działała w lokalach kościelnych, to działa-
liśmy bezpiecznie, gdy odważyliśmy się pójść do prywatnego 
mieszkania, to od razu nas nakryli. A więc pod parasolem Ko-
ścioła czuliśmy się bezpieczni. Nawet Jacek Kuroń czuł się  
bezpiecznie, bo z moimi uczniami z Liceum Zamoyskiego 
spotkał się w kościele, a z innymi w mieszkaniu prywatnym, 
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gdzie fundator Zbyszek Hołda postawił mu pyszną nalewkę. 
Niestety, słuchaczom nie dał; sam Jacek Kuroń wypił. Rów-
nież w Świdniku 1 lutego miała miejsce manifestacja, cha-
rakterystyczna dla stanu wojennego. Mianowicie, w momen-
cie przerwy śniadaniowej pracownicy zakładu w milczeniu 
zgromadzili się przed gmachem dyrekcji, jako wyraz protestu 
przeciwko stanowi i sytuacji w zmilitaryzowanym zakładzie.

Jedną z form działalności był udział związkowców, ale 
i ludzi z nimi związanych, w obchodach 1 Maja. One w Lu-
blinie nie były popularne. W innych miastach były. „Solidar-
ność” tworzyła kontrpochody, włączała się; później bardzo 
często wznosiła bardzo dziwne hasła, zwłaszcza jak zaczęła 
działać „pomarańczowa alternatywa” (to takie jajeczne hasła 
rzucano); natomiast w Lublinie były aktywne, i to podkreślają  
historycy „Solidarności” ogólnopolskiej, obchody 3 Maja. Ty-
siące ludzi w Lublinie i na Lubelszczyźnie brało udział w pierw-
szych obchodach w stanie wojennym w 1982 r.; uczestniczyli 
uczniowie Liceum Zamoyskiego, w wyniku czego szkoła zo-
stała zawieszona decyzją wojewody i komisarza wojskowego,  
generała Piroga. Nie na długo została zawieszona; ponieważ 
w tym liceum uczyło się wiele dzieci prominentów partyjnych 
i przypominam sobie, że byli zaniepokojeni, że w maju, przed 
maturą uczniowie dostają wolne. Przypominam sobie w Li-
ceum Zamoyskiego takie wydarzenie: w czasie stanu wojen-
nego powieszono krzyże. Dyrektor wojenny w klasie, która 
powiesiła krzyż (to była IV klasa) przyszedł na godzinę wy-
chowawczą i agitował tę młodzież, żeby zdjęła ten krzyż. 
W końcu użył takiego argumentu: – Przecież tu, wśród was, 
są ludzie niewierzący. Ten krzyż rani wasze uczucia. I wsta-
je dziewczyna, córka sekretarza Komitetu Miejskiego, pani 
Kwiatek, i mówi tak: – Panie dyrektorze, o ile wiem, w tej kla-
sie niewierząca jestem tylko ja, a mnie krzyż nie przeszka-
dza. W końcu ten krzyż manifestacyjnie zdjęto i uczniowie 
procesją zanieśli go do kościoła powizytkowskiego, gdzie wi-
siał z napisem: „Zdjęty siłą z Liceum Zamoyskiego” (tak ra-
nił uczucia tych, którzy tam przychodzili, ale byli lewicowych 
przekonań).
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Msze święte za ojczyznę odbywały się najczęściej w ko-
ściele powizytkowskim, u ojców jezuitów na ul. Królewskiej, 
w kościele na Tatarach u ks. Kuzi. W terenie też się odbywa-
ły, np. w Zamościu u ojców redemptorystów, w Tomaszowie 
i w innych miejscach. Pamiętam, że w czasie jednej z takich  
mszy (było to 30 października 1984 r.; mszę św. prowadził 
jezuita ojciec Przemysław Nagórski) doszła do zebranych 
wieść o znalezieniu ciała ks. Jerzego Popiełuszki. Byłem 
obecny na tej mszy, która nabrała dodatkowego dramatycz-
nego wyrazu.

Prowadzono spotkania z robotnikami. Kościół ks. Kuzi 
był głównym centrum spotkań z nimi, ponieważ było tu blisko 
do wielkich zakładów i ks. Kuzia dawał do dyspozycji i kościół, 
i swoje pomieszczenia dodatkowe. Spotkania z rolnikami  
od bywały się głównie w ośrodkach rekolekcyjnych i najbar-
dziej aktywnie w Lublinie i Łabuniach, gdzie ks. Ciżmiński był 
kimś w rodzaju kapelana rolników. Odbywały się też w pry-
watnych mieszkaniach, np. w Fajsławicach. Kiedyś pojecha-
łem do Fajsławic w niedzielę. W mieszkaniu przed chwilą za-
kończyło się wesele, a więc jedzenia było mnóstwo. I nagle 
przerywamy zebranie. Jedzie radiowóz milicyjny. Załoga nie 
wiedziała o ze braniu u rolników, ale wiedziała, że było we-
sele i liczyła na to, że coś uszczkną; uszczknęli i pojechali.  
W Poniatowej też od bywały się takie spotkania w prywat-
nych mieszkaniach. Pro szę państwa, całe cykle odczytów  
odbywały się w kościołach. Ja przez dwa lata prowadzi-
łem co niedzielę, raz w miesiącu na pięciu mszach, odczyty  
w cyklu: „Rola Kościoła w rozwoju kultury polskiej”, a póź-
niej w cyklu „Kultura PRL-u”. I księża nie zostawiali mi cza-
su po mszy, tylko po ewangelii zamiast homilii (20 minut). 
Ksiądz dziekan obawiał się, że po mszy mogą interweniować  
siły porządkowe.

Wiele zawdzięczamy bardzo żywemu współdziałaniu 
Związku z Kościołem, z duchowieństwem. Nie wszyscy księ-
ża, nie wszystkie parafie uczestniczyły, a było ich tak dużo, 
że można powiedzieć, że siecią współpracy Związek obejmo-
wał cały region. Przede wszystkim, bardzo żywym ośrodkiem  
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współdziałania z „Solidarnością” był kościół powizytkowski, 
kościół rektoralny z ks. Mieczysławem Brzozowskim, z ks. 
Wacławem Oszajcą: obecnym tutaj ks. Zbigniewem Czerwiń-
skim. Ten zespół zebrał pierwszą listę internowanych z do-
kładnością do celi i rozesłał między nasze rodziny. Tak że kie-
dy po Bożym Narodzeniu 1981 roku mogły napłynąć paczki  
do ośrodków internowania, to trafiły one pod wyraźne adresy. 
Bo niejednokrotnie rodziny nie wiedziały, gdzie są ich człon-
kowie. Kiedy jechaliśmy „suką”, Wiesław [Kamiński] wyglądał  
przez szparkę, jaką dro gą wyjeżdżamy z Lublina. Wyjecha-
liśmy w kierunku Włodawy i pytamy Wieśka: – Czy tam jest 
most na Bugu? Bo byliśmy przekonani, że wiozą nas do Ru-
skich (tak jak Wałęsa był o tym przekonany, kiedy wysiadł 
z samolotu i zobaczył żołnierza polskiego, to się mu rzucił 
na ramiona, bo myślał, że Sowieta zobaczy). A Wiesio mówi 
do nas: – Nie, mostu nie ma, ale lód fest mocny, bo mróz był 
duży, jest też nowe więzienie. I tu wyprorokował nam to nowe 
więzienie. Bardzo też aktywnym ośrodkiem współdziałania 
ze Związkiem byli ojcowie jezuici w kościele na ul. Królew-
skiej, gdzie odbywały się spotkania i msze św. za Ojczyznę.  
Najbardziej współdziałał ze Związkiem ojciec Przemysław 
Nagórski. Tatary, kolejny ośrodek. Pamiętam takie wydarze-
nie: kiedyś po uroczystym nabożeństwie otoczeni zostaliśmy 
przez wozy milicyjne, ale to nie jest rzecz nadzwyczajna.  
Ciekawej rzeczy dowiedziałem się od jednego z wikariuszy 
ks. Kuzi. Wpadł w rozpacz, bo mówi tak: przychodziła do niego  
na rozmowy duszpasterskie para młodych ludzi sposobią-
cych się do małżeństwa. On był milicjantem. I wtedy nie przy-
szedł na spotkanie. Później powiedział: – Miałem służbę.  
Wyłapywałem solidarnościowców wychodzących z tego ko-
ścioła. I powiedział sobie to tak, jakby mówił: jadłem podwie-
czorek i dlatego nie przyszedłem na spotkanie. I ksiądz wika-
ry rozpaczał: – Ja go uczę, a on wyłapuje solidarnościowców 
i nie czuje z tego powodu żadnych skrupułów. Ale jeden z wi-
kariuszy pokazał nam ścieżkę, którą wymknęliśmy się i nie 
połapali wszystkich. Spotykaliśmy się również u św. Maksy-
miliana Kolbe. Stamtąd było blisko do „robotnika z zerwanymi  
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więzami”, a więc z kościoła kwiaty wynosiliśmy tam, koło 
LZNS-u. W kościele kolejarzy na Kunickiego sekcja branżo-
wa kolejarzy miała bardzo często spotkania. W kościele przy 
szpitalu na ul. Staszica zbierała się służba zdrowia oraz gru-
pa ludzi, którzy organizowali „Wakacje z Bogiem”.

Proszę państwa, jak wiecie, w tym czasie; o którym mó-
wimy, odbywały się wybory do Sejmu i wybory samorządo-
we, a także referendum w sprawach gospodarczych. Zwią-
zek bojkotował te wszystkie imprezy, ale starał się zdobyć 
właściwe dane dotyczące procentu głosujących. A więc róż-
ne sposoby obliczania, ile w rzeczywistości osób głosowa-
ło i w to angażowaliśmy się bardzo. Kładliśmy się plackiem 
w pobliżu lokali komisji obwodowych i liczyliśmy według okre-
ślonych harmonogramów.

Obchody 20. rocznicy marca 1968. Holzer Jerzy w książ-
ce Solidarność w podziemiu wymienia trzy ośrodki, gdzie te 
obchody były intensywne: Warszawę, Kraków i Lublin. Przede 
wszystkim manifestowali studenci i głównym hasłem była le-
galizacja Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W grudniu 
1988 r. powstał przy Lechu Wałęsie Komitet Obywatelski. Byli 
w nim przedstawiciele Regionu, ale nie wiemy kto. Gdyby ktoś 
z państwa sobie przypomniał, proszę ujawnić. Spotykaliśmy 
się tutaj. Przyjeżdżali z całego kraju działacze opozycji. Spoty-
kali się z Piniorem, z Kuroniem, z innymi. Spotykali się z mło-
dzieżą w kościołach, w domach prywatnych, szczególnie na 
LSM. Rozwijaliśmy szeroką akcję charytatywną, „Wakacje 
z Bogiem”, „Solidarność Rodzin”. W tym celu także, aby zdo-
być środki, mieliśmy żywe kontakty zagraniczne, ze związkami 
zawodowymi z Belgii, Włoch, Francji, Szwecji, Niemiec. Jeź-
dzili nasi przedstawiciele za granicę, by te sprawy uzgadniać. 
Braliśmy udział, czynny i bierny, w pielgrzymce Ojca Świętego 
w 1987 r. Czynny to to, że wzięliśmy udział w tej pielgrzymce, 
spotkaniu z Ojcem Świętym, zebraliśmy pieniądze na dar dla 
Ojca Świętego od „Solidarności”, ale dziewięciu naszych na 
ten czas zostało aresztowanych, m.in. obecny tutaj Staszek 
Węglarz, z uzasadnieniem, aby nie wzniecali nastrojów niepo-
koju społecznego (A to kryminaliści!).
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W skali całego kraju i naszego regionu najlepiej chyba 
zorganizowaną, z największym porządkiem była akcja dru-
kowania pism podziemnych Związku i kolportażu. Tam mu-
siał być porządek, bo jeżeli sieć się zrywała, niepunktualni 
byli ludzie, to wszystko się rwało, a poza tym to był przed-
ni front Związku i uczestnicy pozostawali najbardziej nara-
żeni na represje; na aresztowania. No i były aresztowania, 
wpadki. A ponieważ w miarę rozwoju podziemnej akcji wy-
dawniczej zaostrzały się przepisy prawne, tak że w końcu te 
wszystkie narzędzia tej tajnej, nielegalnej działalności mogły  
być konfiskowane, a za narzędzie mógł być uznany samo-
chód, w którym właściciel wiózł jedną ulotkę, jeden z kolpor-
terów został pozbawiony samochodu. Co prawda niejedną 
ulotkę tam wiózł. Tutaj osobą najbardziej kompetentną był  
Janek Magierski.

Proszę państwa, najpierw ukazywała się kilka biulety-
nów; informatorów strajkowych*. Były zakładowe, regionalny;  
świd nicki. FSC i LZNS wydawały wspólnie „Lubelski Informa-
tor Strajkowy NSZZ »Solidarność«”; wiemy, że ukazały się 
trzy numery z 15, 16 i 17 grudnia. Potem, a właściwie też 
w tym czasie, około 16, 17 grudnia 1981 r., dokładnie nie wie-
my kiedy, ukazał się pierwszy numer „Informatora »Solidar-
ność«. Region Środkowowschodni Lublin”. Tenże informator  
nie był kontynuacją przedwojennego. Pismo zorganizowa-
ło czterech studentów UMCS: Krzysztof Chariasz, Arka-
diusz Kutkowski, Wiesław Ruflicki i Emil Warda. Początkowo  
było kierowane głównie do studentów, ale później rozsze-
rzało krąg adresatów. Cała czwórka wpadła w lutym 1982 r. 
i to głupio, przy okazji zupełnie innej. Ten pierwszy zespół 
zdążył wydać do 16 lutego, czyli przez dwa miesiące 10 nu-
merów. A po ich wpadce wydawanie „Informatora” przejęli  
trzej pracownicy Akademii Rolniczej: Krzysztof Grudzień,  
Andrzej Pleszczyński i Jan Magierski. Kolportażem kierował 
Jan Magierski. Kolportaż, bardzo rozbudowany, miał aż czte-
ry szczeble. Na pewno wśród państwa są tacy kolporterzy. 
Pamiętam, że kiedy mówił o swojej przeszłości związkowej 

* Por. Dodatek, s. 175.

109



niedawny przewodniczący Zarządu Regionu pan Szczygieł; 
to mówił: – Zaczynałem od kolportażu „informatora”.

W stałym zespole redakcyjnym pracowali: Józek Krzyża-
nowski (uważał tę pracę za najbardziej stosowną dla siebie), 
Wanda Baj, Ewa Różycka, Barbara Pleszczyńska; Grażyna 
Ziółkowska. A współpracowali z nimi: Wacek Biały (jest tutaj), 
drugi Wacek Oszajca ks., Zdzisław Kowalski i inni. W ciągu 
czasu, o którym mówię, ukazało się 180 numerów „Informato-
ra”, tego podziemnego, a nakład wahał się od 1500 do 8 tys. 
egzemplarzy, a więc tony papieru. I te tony papieru kolporter 
Jan Magierski dźwigał na własnych barkach. I mówi; że ćwi-
czył się w tym, jak to 30 kg dźwigać na barkach i udawać, że 
nic się nie niesie. Z tą redakcją ściśle współpracowało sta-
le Niezależne Biuro Informacyjne, prowadzone przez obecną 
tu na sali Annę Truskolaską, pracownicę Biblioteki Głównej 
KUL, która nie wiem, czy przy wiedzy senatu KUL-owskiego 
swoje biuro tam przekształciła w komórkę zbierania informa-
cji, i tą informacją żywił się „Informator”. Nie będziemy pani 
z tego rozliczali, czy było to legalne, czy nie. Stały kolportaż 
działał w dwie strony. W jedną stronę (na zewnątrz) dostar-
czał pisma; a do wewnątrz dostarczał informacji i pieniążków, 
bo „Informator” był bezpłatny, ale redaktorzy apelowali o do-
browolne datki na koszta wydawania. Proszę państwa; nie-
zależnie od „Informatora” wydawano pozycje książkowe, two-
rząc tzw. bibliotekę „Informatora”. Tutaj głównym redaktorem 
był Wojciech Guz. Wydano dziesięć pozycji, od 200 do 1500  
egzemplarzy. Informator też sponsorował, inicjował (sponso-
rował – wtedy chyba jeszcze nie używaliśmy takiego słowa) 
kolportaż innych niezależnych wydawnictw (głównie warszaw-
skich) rozprowadzonych po regionie. I tu Jacek Szymona był 
organizatorem. Obok „Infor matora” na tej samej aparaturze 
wydawano miesięcznik „Opinie. Komentarze. Analizy”. Pierw-
szy numer ukazał się w maju 1982 r. Adresowany był głównie 
do środowiska akademickie go i inteligencji, a redakcję sta-
nowili: Krzysiek Stefaniuk, Bo gusława Kaczyńska, Jan Ma-
gierski. Andrzej Kaczyński, Sabina Magierska i Halina Zygot  
współpracowali. Tutaj artykuły, ekspertyzy opracowywali pra-
cownicy lubelskich uczelni.
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Dawno już na pewno przekroczyłem swoj czas, a tak 
się tłumaczyłem, że czasu niedużo zajmę, bo nie mam ma-
teriałów. Apeluję, aby uzupełnić i w panelu, i później, bo to 
nie powinno ulec zapomnieniu. Oczywiście, cała działalność 
rozwijała się pod groźbą represji. Szczególnie w okolicach  
obchodów rocznicowych, a więc 3 Maja, 11 listopada przymy-
kano profilaktycznie działaczy. Pamiętam, jak mnie zamknię-
to w ostatnich dniach kwietnia, a wypuszczono 1 maja, rano. 
I wypuszczający klawisz mówi: – Jak się pan pośpieszy, to 
jeszcze na pochód pierwszomajowy pan zdąży. Spojrzałem 
na niego i gestem Kozakiewicza go załatwiłem. Proszę pań-
stwa, zamykanie na 48 godzin, rewizje w domach, kolegia.

Kolegia szczególnie działały wobec powołanej przez 
TZR 5 października 1986 r. jawnej Tymczasowej Rady NSZZ 
„Solidarność”. Wtedy TZR na swoim posiedzeniu podzielił 
się. Część została pod ziemią (Andrzej Sokołowski, to jest 
taki podziemny kret), natomiast część (Węglarz, ja, Dana) 
weszła do tejże Rady; dokooptowano jeszcze dodatkowe 
osoby i ujawniliśmy się w kościele ojców jezuitów. W kilka dni 
później wydaliśmy dokument, w którym mówiliśmy, że Rada 
jest wyciągniętą ręką Związku do porozumienia. Po tej ręce 
uderzono, ponieważ zgarnięto nas na posiedzeniu na Cze-
chowie, gdzie po raz pierwszy odważyliśmy się zebrać w pry-
watnym mieszkaniu, kiedy nas do samochodu wpakowano, 
to nasz bliski kolega Andrzej Sokołowski zamykał swój wa-
rzywniak i śmiał się z nas, że daliśmy się tak złapać. A oni nas 
wsadzili na 48 godzin, później taśmowo przed kolegia, po 50 
tys. i wypuszczali. Ponieważ Wolna Europa to rozgłosiła, dwa 
dni później przeszedłem się przez Krakowskie Przedmieście 
i w ciągu tego spaceru (to nie był spacer, szedłem w intere-
sie) podchodzili do mnie ludzie: – Pan ma płacić grzywnę? 
– Tak. – Proszę na grzywnę – tak zebrałem 200 tys. A wiec 
w czasie następnej rewizji u mnie i zamknięcia mnie później 
na 48 godzin, chwaliłem się ubekom: – Zamykacie, dajecie 
grzywny i patrzcie, jak ja na tym zarabiam. I powiedziałem im 
o tych 200 tys. Zrobiło im się przykro.
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Proszę państwa, czas kończyć. 10 stycznia 1989 r. u ks. 
Kuzi odbywał się opłatek solidarnościowy, na którym był 
gość z zewnątrz, Zbyszek Bujak. I on nam oświadczył, że 
już niedługo podziemie się skończy, niedługo Związek wyj-
dzie z podziemia. I tak się stało. 19 lutego 1989 r. o godzinie 
11.30 w katedrze lubelskiej odbyła się solidarnościowa msza  
św., którą można uznać za koniec okresu podziemnej „Soli-
darności” w naszym Regionie10. W katedrze powiedzieliśmy: 
,,...wchodzimy... w Regionie Środkowowschodnim w drugi 
etap jawnej działalności”.

Rozpoczynamy z Bogiem
„Solidarność w Regionie Środkowo-Wschodnim – początkami sięgająca  

lubelskich strajków lipcowych 1980 r. – zorganizowana we wrześniu tegoż roku – ist-
niała i istnieje bez przerwy do dzisiaj.

Nie przestała istnieć i działać, choć 13 grudnia 1981 r. ok. 400 działaczy zo-
stało internowanych, a wielu ukrywało się.

Weszliśmy w 7-letni okres konspiracyjnej działalności Związku. W tym cza sie 
istniały 2 organy koordynujące działalność konspiracyjnej „Solidarności” w na szym 
Regionie:

– Tymczasowy Zarząd Regionu,
– Regionalna Komisja Koordynacyjna.
współpracowały ściśle ze sobą na zasadzie podziału kompetencji.
Bez przerwy, choć z różną częstotliwością ukazywały się pisma związkowe, 

funkcjonował kolportaż gazet, książek, znaczków, świątecznych pocztówek. Oko-
licznościowo drukowano i rozrzucano ulotki.

Utrzymywaliśmy stały kontakt – formalny i nieformalny – z naczelnymi wła-
dzami Związku oraz z innymi regionami, upowszechniając ich deklaracje, stanowi-
ska, prasę.

Działaczom, redaktorom, drukarzom, kolporterom, łącznikom, właścicielom 
mieszkań udostępnianych na potrzeby tej działalności – Bóg zapłać!

Utrzymywaliśmy stałą działalność socjalną, zwłaszcza dotyczyło to dzieci 
i młodzieży. W różnych formach i z różnym nasileniem działała Wszechnica Związ-
kowa; funkcjonowała w ośrodkach internowania i poza nimi. Organizatorom tych 
związkowych działek działalności – Bóg zapłać!

Utrzymywaliśmy liczne kontakty z organizacjami związkowymi Belgii, Włoch, 
Szwecji i Francji. Udzielały nam pomocy politycznej, broniąc Związku na arenie mię-
dzynarodowej, oraz znaczącej pomocy materialnej. Przesyłamy im dzisiaj brater-
skie, związkowe podziękowania!

10 Msza św. – ujawnienie „Solidarności” Regionu Srodkowowschodniego – 
przemówienie prof. Zygmunta Łupiny oraz modlitwa wiernych (16 lutego 1989 r.).
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W naszym Regionie istniała wyjątkowo bliska współpraca z „Solidarnością” 
rolników indywidualnych. Współpracowaliśmy z innymi organizacjami, partiami, gru-
pami niezależnymi w Regionie i poza nim. I nadal nie mamy zamiaru odcinać się od 
nich. Życzymy im rychłej realizacji ich celów, które są i naszymi celami.

Nasi członkowie i działacze, jak też członkowie organizacji współpracują cych, 
byli represjonowani: miały miejsce pobicia, byli więzieni, przetrzymywani przez  
48 godzin, nękani rewizjami, zwalniani z pracy i szykanowani w niej, stawali przed 
kolegiami, obciążani grzywnami itp. Związek walczył o nich, zapewniał im opiekę 
prawną, organizował pomoc im i ich rodzinom, zbierał pieniądze na grzyw ny. Dzia-
łaczom na tej niwie – zwłaszcza naszym prawnikom i członkom Komisji Romaszew-
skiego – Bóg zapłać!

Przez cały czas na terenie całego Regionu, na powierzchni i w podziemiu, 
w więzieniach, domach, świątyniach i na drogach pielgrzymek korzystaliśmy z dusz-
pasterskiej opieki Kościoła Rzymsko-Katolickiego i współdziałaliśmy z Nim na róż-
nych płaszczyznach i różnymi formami. Księdzu Biskupowi Ordynariuszowi, Księ-
żom Biskupom Pomocniczym, wszystkim księżom, zakonnikom, zakonnicom i ich 
świeckim współpracownikom – z całego serca Bóg zapłać!

Tysiące ludzi uczestniczyło w działaniach Związku w naszym Regionie. Da-
wali w ten sposób świadectwo istnienia Związku i w ten sposób spełniali historyczną 
rolę, zmuszając władze do obecnego uznania Związku „Solidarność”, uznania plu-
ralizmu związkowego. Wszystkim – Bóg zapłać!

Od jesieni 1986 r. Związek w naszym Regionie zaczął stopniowo ujawniać 
niektórych działaczy i pewne formy działalności:

– Tymczasową Radę „Solidarności” Regionu Środkowo-Wschodniego,
– Członków Komisji Interwencyjnej „S” [Zbigniewa] Romaszewskiego,
– rzeczników Związku, a od stycznia 1989 r. – Tymczasowy Zarząd Regionu.
W ten sposób wchodzimy w kolejny etap działalności „Solidarności” w Regio-

nie Środkowo-Wschodnim – w lI etap jawnej działalności.
Musimy przyspieszyć odtwarzanie jawnych struktur „Solidarności” w na szym 

Regionie. W ten sposób uczestniczymy w rozmowach „okrągłego stołu”, wspierając 
liczbą, naszym stanowiskiem, poparciem delegację „Solidarności” z Lechem Wałę-
są na czele. Następnie struktury te muszą wziąć na siebie brzemię odpowiedzialno-
ści za realizację podjętych za zgodą Związku uchwał.

I ten etap rozpoczynamy z Bogiem!
Jesteśmy tu dzisiaj, by zarejestrować sie w Bożej Kancelarii, 
a Ciebie Księże Biskupie
prosimy, byś nas w tym pobłogosławił.

Skład Tymczasowej Rady „S” Regionu Środkowo-Wschodniego (1986)

Zofia Bartkiewicz – Świdnik  Zygmunt Łupina – Lublin
Włodzimierz Blajerski – Lublin Bogdan Mikus – Chełm
Adam Kozaczyński – Tomaszów Lub.  Stanisław Węglarz – Łęczna
Wiesław Lipko – Zamość Danuta Winiarska – Lublin
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Módlmy się – by Kościół Św. Katolicki i nasz Papież Jan Paweł II prowadzili nas dro-
gą do Królestwa Bożego na ziemi. Ciebie prosimy...
Maryjo, Królowo Polski! Ukaż nam i naszej Ojczyźnie prostą drogę wyjścia z trudno-
ści i daj nam siłę wytrwania na tej drodze. Ciebie prosimy...
Boże, Stwórco wszystkich rzeczy – pozwól „Solidarności” przełamać wszystkie 
przeciwności, by mogła dobrze służyć Polsce i Polakom. Ciebie prosimy...
Duchu Święty! Oświeć wszystkich szukających przy „okrągłym stole” dobrej drogi 
dla Polski i Polaków. Ciebie prosimy...
Módlmy się za polski świat pracy – by nasza praca służyła dobru powszechnemu 
i każdemu z nas. Ciebie prosimy...
Rolnicy polscy, odwieczni żywiciele narodu i obrońcy polskiej ziemi dzisiaj borykają 
się z ogromnymi trudnościami. Boże Wszechmogący – pomóż im. Ciebie prosimy...
Inteligencja polska, która winna służyć narodowi swoją wiedzą i talentami, napotyka 
ogromne trudności w spełnieniu tej roli. Duchu Święty, daj jej niezbędne siły i świa-
tło. – Ciebie prosimy...
Chryste, Dobry Pasterzu! Pomóż polskiej młodzieży znaleźć w Ojczyźnie jej do bre 
miejsce, by nie szukała go poza jej granicami. Ciebie prosimy...
Trójco Przenajświętsza! Daj nam wszystkim mądrość i siłę, byśmy wszystkie łaski 
jakie od Ciebie uzyskamy spożytkowali dla dobra wszystkich, naszej Ojczyzny i Ko-
ścioła Świętego. Ciebie prosimy...

    Prezes Trybunatu Konstytucyjnego 
    Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
    w Warszawie

My, niżej podpisani, popieramy wniosek grupy prawników polskich dotyczą-
cy usunięcia sprzeczności w obowiązującym w Polsce prawie, które zawiesza na 
czas nieokreślony pluralizm związkowy, gwarantowany w innych obowiązujących 
aktach prawnych.

Wyrażamy przekonanie, że praktyczna realizacja zasady pluralizmu związko-
wego będzie dobrze służyć interesom pracowniczym i wychodzeniu naszego kra-
ju z kryzysu.

Zofia Bartkiewicz – Świdnik Zygmunt Łupina – Lublin
Włodzimierz Blajerski – Lublin Bogdan Mikus – Chełm
Adam Kozaczyński – Tomaszów Lub. Stanisław Węglarz – Łęczna
Wiesław Lipko – Zamość Danuta Winiarska – Lublin
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Józef Niemiec

Wiceprzewodniczący 
Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność

„SOLIDARNOŚĆ” DZIŚ

Nawiązując do wcześniejszych wystąpień i mówiąc 
o „Solidarności” dziś, pragnę odnieść się do takich kwestii, 
jak ciągłość organizacji, jej rola w życiu publicznym i wyzwa-
nia przed jakimi stoi. Chciałbym rozpocząć od odpowiedzi na 
pytanie: Czy członkowie NSZZ „Solidarność” mają prawo do 
„Solidarności”? Jeden ze znanych polityków powiedział nie-
dawno: „Koalicja UW i AWS stwarzała szansę na moderniza-
cję kraju. To paradoks, bo związki zawodowe nigdzie na świe-
cie nie są czynnikiem budowy nowoczesnego państwa. Ale 
„Solidarność” była zjawiskiem wyjątkowym. Mit „Solidarno-
ści” z lat 1980–1981, stanu wojenne go i początków odbudo-
wy III RP, to był mit siły odpowiedzialnej za państwo, unowo-
cześniającej Polskę”. Jednak dalsza część jego wypowiedzi  
może prowadzić do wniosku, że ocena roli Związku dziś jest 
znacznie bardziej krytyczna. W skrajnych przypadkach nie-
którzy byli przywódcy „Solidarności” zerwali ostentacyjnie 
swoje z nią więzy oddając lub sprzedając legitymacje związ-
kowe. Inni odmawiali jej prawa do istnienia (jak Lech Wałęsa,  
który najpierw wzywał do zwinięcia sztandarów, a ostatnio 
głosił, że przestała być rzeczywistym reprezentantem pra-
cowników). Jeszcze dalej posunął się jeden z jej twórców, 
twierdząc, że prawdziwi ludzie „Solidarności” są poza struktu-
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rami NSZZ „Solidarność”. Można więc postawić pytanie: Czy 
dziś członkowie NSZZ „Solidarność” mają prawo do „Solidar-
ności”?

Pytanie wydaje się zasadne, gdy przywoła się liczeb-
ność Związku w 1980 r., kiedy skupiał on 10 mln i obecnie, 
kiedy należy do niego 8 razy mniej osób. Czy jednak rezy-
gnacja (z bardzo różnych powodów) z przynależności do or-
ganizacji nawet większości jej byłych członków jest wystar-
czającym argumentem za odpowiedzią negatywną? Dla tych, 
którzy pamiętają, dlaczego po ponownej rejestracji „Solidar-
ność” nie odzyskała nawet połowy liczebności i wiedzą, dla-
czego potem tak znacznie zmalało członkostwo (redukcje za-
trudnienia i likwidacja zakładów) – argument liczby członków 
nie waży znacząco w tej ocenie. W rzeczywistości bowiem 
większość członków Związku to w dalszym ciągu osoby, które 
tworzyły go w 1980 r. Jest to jeszcze bardziej oczywiste, jeśli  
bierze się pod uwagę skład władz związkowych na wszyst-
kich szczeblach – w większości znajdują się tam ludzie; któ-
rzy swoją działalność w Związku rozpoczęli dwadzieścia lat 
temu. Mimo więc innych warunków i sposobów działania „So-
lidarność” istnieje dzięki ludziom, którzy w niej wytrwali i przy-
ciągają następnych.

Można też słuchając częstych słów krytyki zapytać: Czy 
„Solidarność” jest jeszcze związkiem zawodowym? Wie-
lu krytyków zarzuca jej bowiem, że nie zajmuje się ludźmi, 
że skupia się na działalności politycznej, zwłaszcza na wal-
ce o władzę i pieniądze, określanych dosadniej jako „stoł-
ki” i „żłób”. Takie wrażenie może odnieść zwłaszcza ten, kto 
swoją wiedzę czerpie z mediów. Jednak taką opinię podziela-
ją nierzadko także członkowie Związku. Jestem przekonany,  
że znakomita większość działaczy „Solidarności” zdecydo-
wanie zaprotestuje przeciwko takiej krzywdzącej klasyfi-
kacji. Wiedzą oni bowiem doskonale, ile czasu poświęcają  
typowej związkowej działalności: interwencjom, kiedy krzyw-
dzi się pracowni ka, obronie przed zwolnieniami, negocjowaniu  
podwyżek płac, składaniu wniosków o poprawę warunków 
pracy, o pomoc socjalną dla tych, którzy mają trudną sytu-
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ację materialną. Także ciągłemu samokształceniu, aby nadą-
żyć za zmianami prawa i sprostać coraz bardziej merytorycz-
nie przygotowanemu i wymagającemu pracodawcy. Także  
setkom rozmów z ludźmi i spotkań związkowych. Działalnosć 
ta z rzadka dostrzegana jest przez media – te wolą bowiem 
(zarówno ze swojej natury, jak i programowej niechęci do po-
kazywania spraw pozytywnych) rzeczy bardziej widowisko-
we – strajki, manifestacje, blokady dróg lub urzędów.

Można jednak odwołać się do doświadczeń bardziej 
obiektywnych, mierzalnych. Z pewnością można zaliczyć ty-
siące godzin poświęconych na szkolenia: prawne, ekono-
miczne, psychologiczne, negocjacyjne. Okaże się, że „So-
lidarność” pozostaje ciągle jedną z największych instytucji 
szkoleniowych, w której i dzięki której swoją wiedzę zdoby-
wają tysiące działaczy związkowych (którzy często potem tę 
wiedzę i życiowe doświadczenie wykorzystują jako działacze 
samorządowi, politycy, a nierzadko menedżerowie i przed-
siębiorcy). Stosunko wo łatwo dotrzeć do informacji, ile wyne-
gocjowano i podpisano układów zbiorowych pracy (zakłado-
wych, branżowych lub terytorialnych). Można też oszacować,  
ilu pracownikom na skutek zaangażowania „Solidarności” po-
prawiła się sytuacja (dzięki wyższym wynagrodzeniom i lep-
szym warunkom pracy). Można zbadać, ilu społecznych  
inspektorów pracy troszczy się o poprawę warunków pra-
cy dzięki poparciu „Solidarności”. Łatwo jest sięgnąć do ra-
portu Państwowej Inspekcji Pracy, w którym podaje się, że 
np. w ubiegłym roku ponad 50% doniesień o łamaniu prze-
pisów prawa pracy i bhp zastało złożone przez „Solidarność” 
i że w 90% okazały się zasadne. Można również odwołać się 
do licznych przykładów prywatyzacji pojedynczych zakładów 
i restrukturyzacji branż przemysłowych, gdzie zaangażowa-
nie „Solidarności” uchroniło część pracowników przed utratą 
miejsc pracy (np. w Mielcu i w Stoczni Gdańskiej), albo uczy-
niło znośnym odejście z zakładów dzięki odprawom finanso-
wym, wcześniejszym emeryturom, pomocy w przekwalifiko-
waniu lub znalezieniu nowego miejsca pracy. Można wreszcie  
analizować stanowiska na temat aktualnych wydarzeń i opi-
nie na temat różnych programów i aktów prawnych.
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Z taką wiedzą nie można się zgodzić na odmawianie 
„Solidarności” prawa do nazywania się związkiem zawodo-
wym. Oczywiście, zawsze zasadne jest pytanie, jak dobrze 
ona tę rolę wypełnia. Odpowiedź jest złożona, ograniczę się 
więc do dwóch informacji, dzięki którym w sposób pośredni 
będzie łatwiejsza. Pierwsza dotyczy reprezentatywności. Na-
sze doświadczenie wynikające z funkcjonowania w przedsię-
biorstwach pozwala nam mówić, że jesteśmy jedną z dwóch 
porównywalnych pod względem wielkości organizacją związ-
kową, a pozostałe związki zawodowe są zdecydowanie 
mniejsze. W czasie ostatniego zjazdu sprawozdawczo-wy-
borczego liczyliśmy blisko 1200 tys. członków. Naszą wiedzę 
potwierdzają badania przeprowadzane w zakładach pracy,  
w których „Solidarność” jest obecna częściej niż pozostałe 
związki. Jeżeli w przypadku OPZZ pominąć szkoły, to sto-
sunek liczby zakładów, w których działa „Solidarność”, do 
zakładów, w których jest OPZZ i pokrewne wynosi 2:1. Nie-
stety, prawidłowością jest zmniejszanie się liczby pracow-
ników należących do związków zawodowych (aktualnie tyl-
ko 20% należy do jakiegoś związku zawodowego). Ale „tam, 
gdzie związki ulegają erozji, mają słabszą pozycję, odbija 
się to w większym stopniu na OPZZ niż na »Solidarności«” 
(dane te można znaleźć w książce Rozpad bastionu? Związ-
ki zawodowe w gospodarce prywatyzowanej, wydanej przez 
Instytut Spraw Publicznych).

Identyfikacja z organizacją i jej działaniem jest bardziej 
problematyczna. W badaniach opisanych w wymienionej 
pracy 42% pracowników aprobowało wpływ „Solidarności” 
na gospodarkę (32% w przypadku OPZZ). Źle ocenia „Soli-
darność” 32%, a OPZZ 27% pracowników). Wśród członków 
„Solidarności” oczywiście poziom identyfikacji jest większy 
70% sądzi, że „Solidarność” dobrze służy gospodarce. Ozna-
cza to, że ok. 1/3 członków naszego Związku jest w mniej-
szym lub większym stopniu niezadowolona z jego działań. No 
części taka postawa jest zrozumiała (restrukturyzacja gospo-
darki i reformy destabilizują sytuację wielu pracowników, wy-
wołują niepokój o miejsce pracy, łączą się często ze zwolnie-
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niami). Sytuacja ta stawia przed „Solidarnością” wyzwania. 
Dziś z jednej strony są one łatwiejsze: istnieje on jako jed-
na z wielu demokratycznych organizacji, działacze nie ryzy-
kują utraty wolności, zdrowia, a tym bardziej życia. Z drugiej 
sątrudniejsze: „Solidarność” akceptuje istnienie wolnego ryn-
ku, a więc konkurencji, konieczność uwzględniania rachunku 
zysków i strat, dokonywane wybory są więc niejednokrotnie 
bardziej skomplikowane i trudne. Jak na przykład zaakcep-
tować zwolnienia pracowników, gdy w okolicy jest duże bez-
robocie, a dla niektórych dotychczasowa praca jest jedynym 
źródłem utrzymania.

Wyzwaniem jest więc reprezentatywność Związku, ta 
mierzona stopniem akceptacji jego działań w opinii pracowni-
ków, a zwłaszcza członków, i ta mierzona poziomem zaanga-
żowania się wjego działalności, poprzez zapisanie się i uczest-
niczenie w podejmowanych akcjach. Zwłaszcza stosunkowo 
niski poziom przynależności pracowników do „Solidarności”  
(i do związków zawodowych w ogóle) jest wykorzystywany 
przez pracodawców i polityków, jeżeli chcą zanegować po-
stulaty zgłaszane przez związkowców (mniejsze znaczenie 
ma wtedy fakt, że stopień zorganizowania pracodawców jest 
jeszcze niższy). „Solidarność” rozumie to zagrożenie, jeste-
śmy bowiem świadomi, że tylko mocny i liczny związek może 
skutecznie bronić interesów pracowniczych. Podejmujemy 
wiele działań, aby więcej pracowników wstąpiło do Związku. 
Jest to jednak proces trudny, wymaga zaangażowania wielu 
osób, znacznych środków i zajmuje wiele czasu.

Wyzwaniem jest też globalizacja, która objawia się nie-
możliwym do skontrolowania i opanowania przepływem  
kapitału, destrukcją rynków pracy i słabych gospodarek, ogra-
niczeniem roli państwa. W Polsce te trudności pogłębia re-
strukturyzacja gospodarki i reformowanie systemów emery-
talnego i opieki zdrowotnej, a rynkowe zasady nie są jeszcze 
ugruntowane. Negatywnym efektem jest duży poziom bezro-
bocia, powiększające się drastycznie rozwarstwienie społecz-
ne i powiększające zubożenie dużej części społeczeństwa.
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Dylematy związkowców „Solidarności”, którzy próbują 
przeciwstawiać się złym tendencjom, ukazuje debata o prze-
ciwdziałaniu bezrobociu. Mamy w niej zderzenie dwóch  
postaw: liberalnej, sprowadzającej się do tego, że trzeba 
pomagać przedsiębiorcy, aby mógł więcej osób zatrudnić, 
i związkowej, wskazującej na obowiązek solidaryzmu spo-
łecznego, troski o najuboższych, mówiącej, że zwłaszcza  
w okresie transformacji państwo nie może wyzbywać się swo-
ich uprawnień regulacyjnych. Konkretnie przejawia się to 
w dążeniu do utrzymania takich norm jak płaca minimalna, 
domaganiu się określenia minimalnego dochodu konieczne-
go do utrzymania rodziny lub tworzenia programów osłono-
wych dla pracowników branż, które są przekształcane (gór-
nictwo, PKP). Mimo to wielu krytyków, tak jak Lech Wałęsa 
na Zjeździe w 1998 r. w Jastrzębiu, oskarża Związek, że zbyt 
dużo zajmuje się polityką. Musimy jednak pamiętać, że to ska-
la wyzwań stojących przed Polską, świadomość, że pomóc 
możemy sobie tylko sami oraz słabość klasy politycznej pro-
wadziła do tego, że „Solidarność” formułowała programy spo-
łeczne i gospodarcze: reformy emerytalnej, opieki zdrowotnej,  
uwłaszczenia majątkiem publicznym. Rozdrobnienie par-
tii politycznych połączone z nieumiejętnością ich współpracy  
doprowadziły (mimo wcześniejszych decyzji o odejściu od bez-
pośredniego zaangażowania w walkę polityczną) do ponow-
nego wykroczenia w dziedzinę zarezerwowaną dla partii poli-
tycznych. Powodem było po części uznanie, że SLD i PSL nie 
zrealizują ich ze względu na swój koniunkturalizm, a tzw. pra-
wica, gdyż woli się kłócić, podkreślać różnice, niż realizować 
programy. Zabezpieczeniem miało być stopniowe rozdziele-
nie funkcji: osoby zaangażowane w działania polityczne (jak  
parlamentarzyści) utworzyli partię (RS AWS), której „Solidar-
ność” miała stopniowo przekazywać wszystkie swoje kompe-
tencje w AWS. Proces ten ostatnio uległ zahamowaniu, ale do 
wyborów parlamentarnych winien zostać zakończony.

Wydarzenia polityczne roku 2000 odgrywają na tle, jak-
że symbolicznych dla Polaków, rocznic: roku jubileuszowe-
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go, który jest szczególnie ważny dla nas, mieszkańców kraju, 
który przez 1000 lat budowany był na bazie wartości chrze-
ścijańskich; roku XX-lecia „Solidarności”, która rozpoczęła  
trudny proces odzyskiwania wolności przez Polskę i budowa-
nia demokracji opartej na podmiotowości jej obywateli. Dla 
większości z nas jest jasne, że nasza działalność dziś nie 
będzie skuteczna i wartościowa, jeżeli zapomnimy o nauce 
i doświadczeniach przeszłości, tej odległej i tej bliskiej. Wiel-
ki Polak, Papież Jan Paweł II przypominał nam wielokrotnie 
(Sopot, 1 maja), ostatnio w trakcie narodowej pielgrzymki, że 
Rok Święty wzywa do budowania kultury solidarności i współ-
pracy „Solidarności”, aby rozwiązać kwestie nierówności 
ekonomicznych i społecznych istniejących w świecie pracy.  
Zachęcał, aby odpowiedzialni za kształt życia społecznego 
w naszym kraju dołożyli wszelkich starań, by wprowadze-
nie słusznych reform gospodarczych dokonywało się z po-
żytkiem dla nas wszystkich, zwłaszcza dla najbiedniejszych 
i pozbawionych pracy. Jestem przekonany, że Przewodniczą-
cy Związku tak określony program będzie realizował. Mimo 
wymienionych okoliczności „Solidarność” pamięta o swoim 
podstawowym obowiązku troski o dobro i interesy pracowni-
ków, nie zapomina o etosie budowanym na społecznej nauce 
Kościoła i wie, że te cele może realizować skutecznie, gdy 
jest mocnym związkiem, zrzeszającym jak największą licz-
bę pracowników.

Dr Józef Kaczor: Dziękuję bardzo koledze Józefowi 
Niemcowi z Komisji Krajowej, wiceprzewodniczącemu i se-
kretarzowi Komisji Krajowej i zgodnie z konwencją, którą za-
powiedzieliśmy, proszę o pytania. Ze względów organizacyj-
nych, zaproponowałbym państwu coś takiego, żeby pytania 
i dyskusję potraktować jako wstęp do panelu „Solidarność 
dziś”, gdyż obawiam się, że w planowanym przez nas termi-
nie po południu ze względu na zapowiadaną dużą ilość wy-
stąpień „z podziemia” „Solidarności” może być mniej czasu.
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Głos z sali: Proszę Pana! Wydaje mi się, że pan ła-
godnie przeszedł przez ocenę nas, działaczy „Solidarno-
ści”, a zwrócił pan uwagę na to, że złą opinię kształtują nade 
wszystko media. Czy też nie jest to przecena tych mediów? 
Bo powinniśmy być ludźmi o juk ukształtowanych jakichś po-
gladach, pozycjach, wyrobionym zdaniu. I to, że ilość człon-
ków nam zmalała i to systematycznie się dzieje, to chyba nie 
tylko wskutek mediów. I może ja tylko na tym jednym krótkim 
problemie skończę. Dziękuję.

Bronisław Wardawy: Dziękuję panu, że pan tak przy-
bliżył od kuchni działalność „Solidarności”. To przeciętnemu 
członkowi troszkę wzmacnia wyobraźnię. Ale mi się wyda-
je, że taki niedosyt wiedzy mamy w kwestii dotyczącej „Soli-
darności” na temat rewindykacji majątku zrabowanego przez 
OPZZ w stanie wojennym. Nic pan nie powiedział. O ile do-
brze (jako tako) ze środkami finansowymi, co nam zwraca 
nie złodziej, nie OPZZ, tylko że wojewoda i państwo musi 
zwracać, ale mam na myśli obiekty stałe, jak domy wczaso-
we i inne.

Andrzej Sokołowski: Ponieważ ja już jestem 10 lat 
poza Związkiem, a mam taką własną opinię na temat tego 
działania dzisiaj. I wydaje mi się, że tu pan nie poruszył takie-
go problemu, tak jak tutaj kolega mówił o malejącym Związ-
ku i takiej złej opinii o „Solidarności”, ja mam własną świado-
mość, wydaje mi się, że Związek tę opinię już przegrał, kiedy 
po raz drugi ustalał Statut Związku, w którym zapisał, że dzia-
łacze związkowi mają tę kadencyjność nieograniczoną i dru-
gie, że działacze związkowi są opłacani przez zakład pracy.  
My, tworząc „Solidarność” w 1980 r. i na Zjeździe „Solidar-
ności” jedną z podstawowych zasad – i to był nasz punkt, 
o który najbardziej walczyliśmy – zapisać, żeby kadencyj-
ność była krótka i żeby była zmiana tych działaczy „Solidar-
ności’, żeby można było ich wymieniać, żeby oni – jak to się 
mówi – „nie przyrośli do tego stołka” i to była, moim zdaniem, 
bardzo słuszna sprawa, choć dzisiaj się to tłumaczy: że nie 
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ma ludzi. Niestety, dzisiaj byliby tacy, którzy chcieliby jeszcze 
porządzić. Natomiast płace uzależnione od zakładu pracy.  
Moi drodzy, ja będąc działaczem związkowym w WSK – by-
łem wiceprzewodniczącym w 1980 r. – pobierałem średnią  
zakładową. Proszę mi pokazać dzisiaj związkowca, który śred-
nią zakładową pobiera. I tu jest też problem. W wielu zakła-
dach o płacy działacza związkowego, przewodniczącego czy 
jego zastępcy, decyduje dyrektor tego zakładu. I ja boję się, 
że właśnie jednym z problemów tego typu jest to, że załoga  
ma tę świadomość (ponieważ rozmawiam z ludźmi z róż-
nych zakładów pracy), że oni się tam nachapali; oni są nie-
wymienialni, oni chcą na stołkach być jak najdłużej. Ja my-
ślę, że to też jest jednym z powodów malejącej popularności  
„Solidarności”.

Grażyna Sadowska: Tutaj taka dygresja do pana So-
kołowskiego. Ja jestem jedną z takich działaczy opłacanych. 
Ja mam średnią zespołu, nawet nie zakładu, tylko zespołu, 
z które go się wywodzę. Mam oddelegowanie pełne, ale ja 
z czystym sumieniem siadam za biurkiem i koleżanka obok 
mnie będzie na mnie zła. A teraz do naszego działania; mia-
łam okazję słuchać wiele, bo od 1998 r. jestem delegatem 
na Krajowy Zjazd Delegatów. I co widzę? Miałam styczność 
z młodzieżą, uczyłam młodzież. Jako pilny, taki początkowy, 
nauczyciel zapoznawałam się z programem, szykowałam 
się, musiałam pisać konspekty, pełna zapału szłam do pracy, 
prowadziłam wykład i natrafiałam na ścianę. Raz drugi próbo-
wałam zaostrzyć sytuację, próbowałam się skarżyć do rodzi-
ców, ale coś nie grało – dalej miałam mur przed sobą. Więc 
doszłam do wniosku, że sytuacja ta leży we mnie. I gdy zmie-
niłam sposób, bardzo prosty, działania z młodzieżą, okaza-
ło się, że wszystko jest w porządku. Może my nie patrzmy 
na media, nie patrzmy na co innego, tylko popatrzmy, czy 
ten problem nie leży w nas samych. Nie biczujmy się, bo nie 
w tym rzecz. My prawdopodobnie wykonujemy masę rzeczy 
bardzo dobrych – i ja w to wierzę – tylko gdzieś może sposób 
trafiania do ludzi jest nie ten. Dziękuję.
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Józef Niemiec: Jeżeli zwracałem uwagę na to, co jest 
zewnętrzne, to w kontekście tego, jaka kreuje się powszech-
na opinia, to przecież związki zawodowe są obecne tylko 
w nikłej części przedsiębiorstw; czyli w tzw. popularnym od-
biorze powszechnie to ten obraz kształtuje kto inny, a nie 
kształtują tego sami działacze. Jeżeli sięgniemy do badań, ja 
odsyłam do książki Rozpad bastionu pod red. prof. Juliusza 
Gardawskiego. Tam, myślę, na wiele z tych kwestii można 
znaleźć pogłębioną odpowiedź, chociażby taką, że np. dzia-
łalność związku zawodowego w tego typu przedsiębiorstwie, 
w jakim jesteśmy tutaj (Daewoo Motor Polska), jest znacznie 
bardziej pozytywna. A to się wiąże z tym, że tu nie byto takich 
gwałtownych zmian: że nie rozwalono zakładu, że jest w mia-
rę płynne przejście, że jest produkcja, która znajduje nabyw-
cę, że są układy, które mimo trudności są wynegocjowane 
dzięki zaangażowaniu działaczy. Ta opinia będzie znacznie 
bardziej pozytywna. Gorszą opinię mają małe zakłady pry-
watne, i to częściej te z kapitałem polskim, niż z kapitałem 
zagranicznym. Badania pokazują, nasze doświadczenie tak-
że, że tam, gdzie jest kapitał zagraniczny stosunki częściej, 
nie zawsze, ale częściej są znacznie bardziej demokratycz-
ne, czy respektujące normy takie międzynarodowe. Tak więc 
obraz jest złożony. Zdaję sobie sprawę z tego co przed chwilą 
moja koleżanka, delegatka na Zjazd, powiedziała, w nas jest 
najwięcej przeszkód. Mówiąc o ilości członków, my mamy tak 
naprawdę olbrzymi rynek tych, którzy mogliby tworzyć „Soli-
darność” razem z nami, mogliby go wzbogacać, wzmacniać. 
Ja w pełni jestem przekonany do tego, co usłyszałem dzisiaj 
rano. Otóż, my realizujemy program pozyskiwania członków, 
organizowania ludzi, ale poprzez to, że oni sami się zorgani-
zują, utworzą związek zawodowy. I ten program ruszył czte-
ry lata temu. Bardzo ciężko się przebijał, bo właśnie w nas 
tkwiły opory, przede wszystkim mentalne. Myśmy uważali, że  
jesteśmy tak wspaniali, że robimy łaskę temu, kogo ewentual-
nie przyjmiemy w swe szeregi. A broń Boże, żeby to był czło-
wiek, który był w OPZZ, albo nie daj Boże, że nam się kiedyś  
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nie spodobał, bo coś krytycznego kiedyś o kimś powiedział 
z „Solidarności”_ Taką mieliśmy w sobie barierę, zapomina-
jąc o tym, że „Solidarność” to jest wielka szkoła, szkoła dzia-
łania, myślenia, w której kształtuje się postawy. Tak to rozu-
miem. Ja myślę, że znaczna część działaczy to potwierdza 
i ma to w sobie. Ja wiem, że jak próbowaliśmy na przykład 
pokazać działaczom, właśnie w zakładzie pracy, gdzie ich jest 
tam procentowo jakaś tam grupa, powiedzmy 1/3, w dużych 
zakładach przemysłowych tak najczęściej jest, to się okaza-
ło, że rzeczywiście część z nas boi się iść do ludzi, aby z nimi 
porozmawiać, dowiedzieć się, co się z nimi dzieje, co ich boli. 
Wiemy, że mimo, że w branżach prywatnych, szcze gólnie 
w małych i średnich przedsiębiorstwach, trudno jest zainsta-
lować związek, bo łatwiej jest w dużej grupie. Wiemy, że to 
się da robić, ale to rzeczywiście jest kosztowne, to rzeczywi-
ście wymaga wielu ludzi. Jestem przekonany, że to działanie  
byłoby dla nas skuteczniejsze, niż zaangażowanie niejed-
nego działacza bezpośrednio w działalność polityczną, któ-
rą mógłby zostawić politykom. Kadencyjność – myślę, że to  
jest dobra zasada. W tym czasie za nią głosowałem. Nato-
miast nie uważam, że byłoby błędem ze strony Związku jej 
zniesienie, bo jeżeli popatrzymy na zmianę władz związko-
wych, to procent tych zmian był olbrzymi. Ja niewielu znam 
takich, którzy trwają na swoich miejscach, nie pozwalają się 
ruszyć. Chyba, że są naprawdę akceptowani przez ludzi. Nie-
wielu znam, bo też tysiące naszych ludzi, nas, odeszło do sa-
morządów, do polityki – mówiłem o tym – ci najbardziej ak-
tywni odeszli. Także to powodowało, że nie było konserwy.  
Owszem, to się zdarza, od każdej zasady są wyjątki. I na tym 
etapie, na jakim jesteśmy, ja nie traktuję tego jako zagrożenia. 
Uważam, że nie możemy być, chcąc być skutecznym związ-
kiem, nie możemy być związkiem, który ma raz na zawsze 
ustawioną taką szufladę, ramkę i poza to nie może wyjść. 
To byłby błąd. Tak robią na przykład niektóre związki w kra-
jach, gdzie procesy przebiegają o wiele wolniej; w krajach 
demokratycznych. One sobie nie radzą z wyzwaniami, jakie  
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teraz przed nimi stanęły. Tak się zdarza. I tam procesy ero-
zji, mimo łatwiejszych warunków, zachodzą szybciej. Także 
mamy świadomość naszych słabości, natomiast to nie jest 
tak, że jak jest wynagrodzenie w zakładzie pracy, to rodzi jakiś 
system korupcyjny. Owszem, zdarza się, bo znam takie przy-
padki. Natomiast badania pokazują; że działacze związko-
wi z reguły zarabiają mniej niż ludzie niezrzeszeni. A dlacze-
go? Na skutek represji. To raczej ten przypadek jest bardziej  
typowy. I w tych badaniach można znależć na to przykłady, 
dowody. I to jest jedna sytuacja, a druga to jest pewien me-
chanizm prawny. Otóż, działacz związkowy w zakładzie pracy,  
czyli inny, bo ja jestem utrzymywany ze składek, ale w za-
kładzie pracy otrzymuje pensję, jaką otrzymywał na ostat-
nim stanowisku pracy. I w zależności od wynegocjowania tam 
przepisów, zasad wynagradzania, ten wzrost może następo-
wać tak jak w jego grupie zawodowej, w jego wydziale. Tak-
że istnieją mechanizmy prawne i praktyka, która, myślę, że 
powoduje, że to nie jest powód utrudniający nam znacznie, 
czy powodujący, że działacze są gorsi niż mogliby być. Kwe-
stia ostatnia, może mniej dla członków, ale dla nas działaczy 
najtrudniejsza to kwestia rewindykacji. Tu jest bardzo źle. Je-
steśmy zupełnie nieskuteczni w tych sprawach. I mimo że się 
określa, iż są kolejne rządy solidarnościowe, to jest tak, że 
nie oddaje się tego, co zostało „Solidarności” zabrane. Po-
ziom zwrotów i pieniędzy i majątku nie przekroczył 50%. Te-
raz mamy duże napięcia, ale też nie wiemy do końca, jaką 
obrać strategię polityki rządu, zdając sobie sprawę, że kie-
dy są dziury w budżecie i gdy rezerwy są przeznaczone na 
chłopów, którym uschło zboże, czy na powódź, to trudno nam 
domagać się, żeby z tej rezerwy oddać nam, słusznie zresz-
tą, bo nam się to prawnie należy, sąd to orzekł, czy komi-
sja rewindykacyjna. To jest taki dylemat moralny. I jest druga 
kwestia, myślę, pokazująca to, jakie są relacje między nami 
jako związkiem, tymi, którzy rządzą, często naszymi kolega-
mi, z którymi mówimy sobie na „ty’’. Otóż jest tak, że majątek 
związkowy, ten dawny CRZZ-owskich związków, powinien  

126



być, zgodnie z regułami międzynarodowymi, podzielony pro-
porcjonalnie. I niestety, żaden rząd nie chciał tego zrobić. Ja 
się mogę domyślać, co kieruje polityka mi, którzy tego nie ro-
bią (pozwólcie, że tego nie będę mówił).

Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Soli-
darność” IUNG w Puławach Andrzej Perzyński: Jakie są 
ostateczne już (wiem, że Komisja Krajowa miała to usta-
lić) relacje między partią Ruch Społeczny AWS a Niezależ-
nym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”? 
Bo wiem, że te sprawy były wałkowane; nieraz są przyczy-
ną różnych animozji w różnych kręgach. Także, czy jest to 
już w ramach Komisji Krajowej ustalone? To przekazywanie 
politycznych uprzywilejowań dla Ruchu Społecznego (jak to 
wygląda w tej chwili?

Józef Niemiec: Tu można na przeróżne sposoby odpo-
wiadać. Najkrócej mówiąc to jest tak, że w zasadzie mamy 
normalne relacje, jakby z zaprzyjaźnioną programowo par-
tią polityczną. Podpisaliśmy porozumienie, tyle że ono nie do 
końca funkcjonuje. Na skutek różnych okoliczności działa-
nie, czy nasze zamiary, które szły najdalej zakładały, że my 
w szybkim tempie, kiedy powstanie partia skupiająca ludzi, 
którzy wyszli z „Solidarności”, to przekażemy jej wszystkie 
swoje polityczne udziały w różnych gremiach politycznych 
i będziemy tymi, którzy kontrolują sprawowanie władzy, zgła-
szają swoje postulaty, negocjują coś, rewindykują, wspól-
nie tworzą programy. Ale jako zupełnie rozdzieleni partne-
rzy. Niestety, na skutek różnych procesów, głównie tkwiących 
w samych ludziach, którzy z jednej i z drugiej strony byli do 
tego nie dochodzi; w niektórych nawet strukturach regional-
nych wręcz chciałoby się poodbierać te udziały, które Rucho-
wi Społecznemu „Solidarność” przekazała. Ale też jest tak, 
jak w Regionie Gdańskim, że 100% udziałów zostało przeka-
zanych partii, RS-owi. Wygląda to różnie. Na poziomie krajo-
wym przekazaliśmy połowę udziałów. Ja myślę, że w najbliż-
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szym czasie dojdzie do przekazania reszty. Jest to natural-
na konsekwencja. Zresztą trochę i ustawodawstwo, któremu 
zresztą nie sprzeciwialiśmy się, na nas wymusza, ponieważ 
w następnych wyborach my, jako związkowcy, nie weźmiemy 
udziału. Tylko partia polityczna będzie mogła zgłaszać kan-
dydatów, więc ona będzie tą platformą wyborczą. Jest to ce-
zura ostateczna. Ja byłem od początku zwolennikiem, żeby 
to przekazać jak najszybciej. Ale wygrała taka opinia, któ-
ra myślę, też ukazywała te realne interesy, re alne przetargi  
sił. Ja myślę, ze głównie ze względu na naszą czytelność 
wśród członków Związku, ten ruch przekazania był koniecz-
ny znacznie wcześniej.

Dr Józef Kaczor: Myślę, że obecność członka Komisji 
Krajowej, wiceprzewodniczącego i sekretarza, i jego wykład 
trochę rozjaśnił nam tutaj obecnym, a myślę, że i członkom 
„Solidarności” w naszym Regionie aktualną sytuację „Solidar-
ności”, która nie jest taka prosta, a wręcz, jak tu kolega mówił, 
dość skomplikowana z różnych względów.
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PaNeL

Dr Józef Kaczor: Konwencja panelu jest taka: jako orga-
nizatorzy przyjęliśmy zasadę, aby poprosić do udziału osoby, 
które pełniły w „Solidarności” jakieś funkcje w latach 1980–
1981, 1981–1989, 1989–2000 albo odgrywały w niej znaczącą  
rolę. Najtrudniej było z działaczami związanymi z podziemiem, 
bo o niektórych dowiedziałem się dopiero od kolegi Zygmun-
ta Łupiny w ostatniej chwili. Wysłałem zaproszenia do nastę-
pujących osób w kolejności alfabetycznej: Jan Bartczak, Jerzy  
Bartmiński, Teodor Basak, Włodzimierz Blajerski, Stanisław 
Daniel, Ewa i Czesław Deptułowie, Ireneusz Haczewski, Zbi-
gniew Hołda, Kazimierz Iwaszko, Ryszard Jankowski, Wie-
sław Kamiński, Józef Krzyżanowski, Zygmunt Łupina, Sabina 
i Jan Magierscy, Jan Nakonieczny, Cze sław Niezgoda, Woj-
ciech Samoliński, Andrzej Sokołowski, Elżbieta i Andrzej Te-
ske, Stanisław Węglarz, Jan Wojcieszczuk, Grażyna Wójto-
wicz. Niestety, wiele osób nie przybyło i wiem, że jest to lista 
niepełna i otwarta. Ale od czegoś trzeba zacząć.

Proszę, by osoby, których nazwiska przeczytałem, zajęły 
miejsca przy stole. Zaczniemy panel.

Jeżeli ktoś z sali chciałby wziąć udział w dyskusji, również 
zapraszamy. Zasada będzie taka: każdy po kolei krótko (przez 
5 minut) powie, co w danym okresie robił, jak widział Związek 
itd. Z „pierwszej »Solidarności«” (ponieważ pierwszy prze-
wodniczący Zarządu Regionu Czesław Niezgoda i Jan Bart-
czak są nieobecni) proponuję, by zaczęli prof. Wiesław Ka-
miński, członek Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz delegat na  
I Zjazd Krajowy, prof. Jerzy Bartmiński, delegat i organizator 
I Walnego Zebrania Delegatów Regionu Środkowowschod-
niego w Świdniku, kolega Wojciech Samoliński, rzecznik pra-
sowy ZR, koledzy: Basak, Dziura i Daniel, kolega Andrzej So-
kołowski. Następnie chciałbym popro sić (już z podziemia)  
kolegę Sokołowskiego, kolegę Stanisława Węglarza, małżeń-
stwo Elżbietę i Andrzeja Tesków, kolegę Ireneusza Haczew-
skiego, TV podziemia, koleżankę Grażynę Wójtowicz, szefo-
wą nauczycieli i kolegę Norberta Wojciechowskiego.
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Wojciech Samoliński: Chcia-
łem uporządkować kolejność wypo-
wiedzi, że tak powiem, według zna-
czenia poszczególnych gości. Otóż 
w tym towarzystwie chronologicznie 
najważniejszy jest kolega Stanisław 
Daniel, ponieważ był wiceprzewod-
niczącym pierwszego Międzyzakła-
dowego Komitetu Założycielskiego  
powstałego 8 września w Świdniku. 

W skład tego Komitetu z obecnych tutaj osób poza Danielem 
nie wchodził już nikt. Następnie członkiem MKZ (i to jest funk-
cja niewątpliwie znacznie ważniejsza niż późniejsze członkostwo 
Komisji Rewizyjnej) został Wiesław Kamiński, który został doko-
optowany jesienią 1980 r. Kolejny co do znaczenia jest niewąt-
pliwie Andrzej Sokołowski, który został dokooptowany do pre-
zydium MKZ wiosną, w każdym razie przed zjazdem regional-
nym był w gronie sześciu osób, które rządziły tym całym „intere-
sem”. Skład uzupełnił też Julian Dziura, Zygmunta [Łupiny] już 
nie ma. Po wyborach* najważniejszy co do funkcji jest pan Sta-
nisław Węglarz, który był wiceprzewodniczącym Zarządu Re-
gionu do końca, do 13 grudnia. I w skład prezydium Zarządu 
Regionu wchodzili poza tym jeszcze panowie: Jerzy Bartmiński 
i Norbert Wojciechowski. Innych członków prezydium nie widzę. 
W skład Zarządu Regionu wchodzili na pewno: Julek Dziura.  
Stanisław Daniel, Andrzej Sokołowski nie kandydował i więcej 
grzechów chyba na sali nie ma [wyszedł]. Ale nie jestem tego 
pewny, bo to było prawie 40 osób. I to w okresie legalnym, kie-
dy wszystko jest stosunkowo jasne i proste, bo są dokumenty 
i protokoły. To po I Zjeździe, Delegatami na I Zjazd Krajowy byli: 
na pewno Wiesiek [Kamiński], na pewno Andrzej [Sokołowski], 
na pewno Staszek [Węglarz], Daniel, Barbara Haczewska, [Je-
rzy] Bartmiński, Aleksander albo Kazimierz Chrzanowski, który  

* I Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Środko-
wowschodniego, Świdnik 25–27 kwietnia – 16–17 maja 1981 r. Dokumenty.  
Lublin 1981.
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zresztą z Regionu uzyskał najwięcej głosów; w ogóle na ca-
łym Zjeździe w pierwszej turze został wybrany największą 
liczbą głosów. Z czasów podziemia brakuje przede wszyst-
kim Józka Krzyżanowskiego, pierwszego przewodniczącego  
nielegalnego Zarządu Re gionu (ja to znam tylko z opowie-
ści); był Marek Poniatowski (przewodniczący Komisji Rewizyj-
nej legalnie wybranej), potem przez długie (ze trzy) lata był pan  
Józef Krzyżanowski, którego dzisiaj nie widziałem. A potem za-
brakło przewodniczącego, powstała druga struktura, która się 
nazywała Tymczasowy Zarząd Regionu; po TZR powstało Mię-
dzyzakładowy Komitet Koordynacyjny. Bardzo było to skompli-
kowane. W każdym bądź razie w skład tej struktury z obecnych 
wchodzili na pewno: jeżeli dobrze pamiętam, przez pewien czas 
Janusz Mazurek, ale nie jestem tego pewien, a siedzi (kiwa gło-
wą, że nie, nie pamięta, formalnie na pewno wchodził z obec-
nych Staszek Węglarz, wchodził na pewno Andrzej Sokołowski. 
Pozostaje mi też przypomnieć, że przez pewien czas wchodzi-
łem również ja. I to chyba z pełniących ważniejsze funkcje do 
1989 r. wszyscy.

Nie ma Dany Winiarskiej. Nie ma przede wszystkim, nad 
czym bardzo boleję, od czego wypadałoby zacząć, naszej tech-
niki. Zygmunt [Łupina] o tym mówił, a to są ludzie, dzięki któ-
rym tak naprawdę działo się coś niezwykłego przez tyle lat. To 
była grupa w sumie kilkunastu pewnie ludzi, którzy co miesiąc 
poświęcali cały weekend za „frico”: trzeba było się zebrać, żeby 
jechać do jakiejś dziury i tłuc „Informator” (w pewnym okresie 
dwa razy w miesiącu, potem rzadziej). Nie ma kolporterów, nie 
ma Józka Godlewskiego; Bronek [Kowalski] był legalnego „In-
formatora” redaktorem. Zygmunt Kozicki nigdy „Informatora” nie 
kolportował. Nie ma Jana Szyszki, Franka Bujaka. Pawła Frą-
ka, [Wacława] Wasilewskiego, Wojtka Kowalskiego, Basi Pastu-
szek. Nie ma przede wszystkim drukarzy, to znaczy nie ma Jan-
ka Magierskiego, a jeżeli medal by się komuś należał, to przede 
wszystkim Magierskiemu, bo to ogromnych zasług człowiek. Nie 
ma Wojtka Guza, który przez wiele lat biuletyn fizycznie druko-
wał. Nie ma wreszcie Ryśka [Jankowskiego]. W każdym razie 
nie da się wymienić wszystkich.
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Warto poza tym powiedzieć, że z takich osób, które zaj-
mowały się innymi rzeczami, które miały ogromne zasługi, 
jest pani Grażyna Wójtowicz, która rządziła „Solidarnością 
Nauczycielską razem z Wacławem Czajką, i jest pan Irene-
usz Haczewski; który rządził radiem „Solidarność”. Nie ma in-
nych operatorów radia, bardzo zasłużonych: Heńka Zunia ze  
Świdnika, Gontarza, Czajki, Solisa, który nadawał audycje 
w Poniatowej. Nie ma Grześka Wołczyka, który był człon-
kiem TZR, warto o tym pamiętać. Nie ma ani Irka Ostro-
kólskiego, ani Fredka Bondosa. Trzeba przypomnieć rzecz  
stosunkowo mało znaną, że dwaj ludzie, tzn. Ireneusz Ostro-
kólski i Staszek Głażewski przez parę lat z „Tygodnika Wo-
jennego”, a potem „Tygodnika Mazowsze” konsekwentnie 
przywozili z Warszawy klisze i w Puławach po 1000 sztuk 
tego biuletynu „tłukli”.

Przestaję zanudzać. Pierwszy ma głos pan Stanisław 
Daniel. Bardzo proszę.

Stanisław Daniel: Szanowni 
Państwo! Cóż ja mogę powiedzieć 
po 20 latach? Niewiele. Wówczas 
nie byto złej pogody, nie było nocy, 
nie było nic, co by mogło stanąć na 
przeszkodzie, żeby wykonać zada-
nia, które sobie stawialiśmy.

Wysłuchałem wielce szanow-
nego kolegi z Krajówki i nie mogę 
się z nim nie zgodzić w wielu wy-
padkach. „Solidarność”, którą re-
prezentowaliśmy, była trochę inna; 

inne były na sze ówczesne założenia. Może tu akurat będę 
wypowiadał się w imieniu nieobecnych. Nieobecnych, dlate-
go że niepracujących, będących na zasiłkach, na garnuszku, 
jak to się mówi, dziadowskim, na zasiłkach socjalnych. My-
śmy to inaczej widzieli. Myśmy nie widzieli takiej prywatyzacji 
zakładów pracy, jaka nastąpiła; dzisiaj wiele do powiedzenia 
mają pracownicy, byli członkowie. My szczyciliśmy się w tym 
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czasie, że mamy 12 mln członków płacących składki; może 
10 mln – poprawiają mnie; zagalopowałem się zanadto. Dzi-
siaj słyszę o 1,5 mln. Szanowni panowie, dzisiejsi działacze 
Związku, weźcie to pod uwagę, bo dla nas, byłych i obec-
nych członków, sympatyków: jest to przerażające. Jeżeli nie 
ockniecie się, jeżeli nie zmienicie kursu i stylu postępowania, 
boję się, to boję się o przyszłość, bo już dzisiaj wielu ludzi, za 
przeproszeniem, gdyby nie ich kultura osobista, plułoby mi 
w twarz, bo znają mnie jako działacza „Solidarności”. I co tu 
przypominać? Były wzniosłe cele, były stawiane wzniosłe za-
dania. Jak jest dziś, nie muszę nikomu tłumaczyć, bo każdy 
to widzi. Może niektórzy są w jakiś sposób usatysfakcjonowa-
ni przez Związek, może mówię z pozycji zgorzkniałego człon-
ka Związku. Tak, zgorzkniałego, przyznaję to. Ale mówię tak, 
jak czuję. Jeżeli chodzi o tamte wspomnienia, sądzę, wszyst-
ko już zostało powiedziane. Nie chcę zajmować państwu cza-
su. Przekazuję mikrofon w godne ręce następcy.

Julian Dziura: Najpierw uzu-
pełnię dane, które Wiesiek Ka-
miński podał na początku: dlate-
go że nie zostało powiedziane, 
skąd wyskoczył termin 10 wrze-
śnia. Tak z nieba on nie spadł. Hi-
storia daty 10 września rozpoczęła  
się 3 września. Wtedy nieznany mi 
Czesław Niezgoda zadzwonił do 
RKZ (w Fabryce Komitet Strajko-
wy automatycznie przekształcił się 
po 31 sierpnia w Robotniczy Ko-
mitet Założycielski Niezależnego 

Samorządnego Związku Zawodowego; taka była nasza peł-
na nazwa od 2 września) i zaproponował, by pojechać do 
Gdańska, do Lecha Wałęsy, w składzie przynajmniej po dwie  
osoby. Prezydium przy Komitecie Założycielskim wytypowało  
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Staśka Daniela i mnie. Dostaliśmy delegację od dyrekto-
ra Pawłowskiego. Na dworcu kolejowym spotkaliśmy Cześ-
ka Niezgodę i Janusza Iwaszkę od kolejarzy. Był przedstawi-
ciel emerytów, nie pamiętam jego nazwiska, starszy człowiek: 
i był kolejarz z Chełma. Nie było przedstawicieli Świdnika i po-
jechaliśmy. Kolejarze najpierw przetransportowali nas do Dę-
blina, bo już zauważyli, że SB chodzi. W Dęblinie załadowano 
nas do składu pociągu, z którego w Warszawie został odpięty 
ten wagon i włączony do pociągu jadącego do Gdańska.

Po przyjeździe do Gdańska spotkaliśmy dwóch przedsta-
wicieli Świdnika, bodajże Zbigniew Puczek i Zygmunta Kar-
wowskiego. Oni dostali się lepiej, bo otrzymali do dyspozy-
cji samochód. Chcieliśmy się jako zakłady wpisać w struktury  
niezależnego związku. Ale Lech Wałęsa, także po prywatnym 
spotkaniu ze Staśkiem, powiedział nam, że jeśli zorganizuje-
my komitet założycielski, to będziemy wtedy rozmawiać. Po-
pierał go Cywiński, który tam był, że powstanie problem, kie-
dy każdy zakład zacznie do nich przyjeżdżać, by rejestrować 
swój komitet. Wracając pociągiem z Gdańska w ostatnim  
przedziale ostatniego wagonu, bez Świdnika, ustaliliśmy, że 
trzeba będzie zorganizować spotkanie założycielskie, po-
wiadomi się zakłady pracy poprzez kontakty i ktoś wyzna-
czy termin. Później za dwa, trzy dni Czesiek Niezgoda prze-
kazał, iż uzgodniono ze Świdnikiem, że odbędzie się to  
u nich 10 września.

Wrócę jeszcze do sprawy pierwszej „Solidarności”.Od 
10 lat nie jestem członkiem „Solidarności”, pozostałem wier-
ny ideałom „Solidarności”, a członkiem Związku nie jestem. 
Niestety, nie chcieli panowie w Fabryce, żebym był w Związ-
ku Zawodowym „Solidarność”, bo uważali, że to jest ich zwią-
zek, robotników, a nie inteligencji technicznej. Obserwuję  
to, co się dzieje, i uważam, że Andrzej Sokołowski, mówiąc 
o pierwszym Statucie, miał słuszną rację. Wypaczyliśmy 
ideę „Solidarności” – zmieniając Statut, obróciliśmy wszyst-
ko o 180 stopni. W pierwszym Statucie nie było możliwe, 
aby delegatem został ktoś, kogo nie wybierano na niższych  
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poziomach. Każdy mógł być wybrany do wyższych władz, je-
śli był wybrany przez swój elektorat wydziału, oddziału, zakła-
du. A dzisiaj co się dzieje? Dzisiaj ktoś nie wybierany w za-
kładzie, zostaje wybrany w przedsiębiorstwie, bo jakiś tam 
procent delegatów zadecyduje, że niżej został skrzywdzony. 
Nie, nie może pełnić funkcji związkowej ktoś, kto nie ma za-
ufania dołów.

I następna sprawa dotycząca płac, o której mówił Andrzej 
[Sokołowski]. My pracowaliśmy już za pieniądze członków 
Związku. To już się zaczynało przyjmować. Nas było siedmiu 
członków prezydium i nikt nie kwestionował tego, że mamy 
płace ustalone na podstawie średniej zakładowej. I to nie po-
wodowało pazerności na władzę i chęci, żeby się za wszelką 
cenę dorobić majątku. Natomiast kadencyjność, tak jak mówił 
Andrzej, była dwuletnia i dwa razy można byto być na stano-
wisku. Czyli, gdy jest pięć funkcji do obsadzenia, to de facto  
ktoś mógł być we władzach Związku przez 20 lat, co czte-
ry lata na innym stanowisku. I tu „Solidarność” straciła. 
Jeszcze jedno powiem: straciła „Solidarność” przez Lecha  
Wałęsę. Lech Wałęsa dał się kupić. Pieniądze z Nagrody No-
bla oddał najpierw rolnikom, a później na wodociągi dla nich 
i to było jego ostatnie pociągnięcie społeczne. A później za-
czął się bogacić. Jest „panockiem” i wszyscy na to patrzą. On 
chciał grać rolę Piłsudskiego. Nie, Piłsudski nie budował się. 
Piłsudski swoim wojownikom kopaniny rozdał, ale sam gro-
sza nie wziął. Sulejówek mu w prezencie wybudował naród. 
To chyba miało inne znaczenie. I tutaj „Solidarność” straciła. 
Dalej traci „Solidarność” dlatego, że jej obecny przewodni-
czący też jest pazerny na władzę. Któż może mieć tyle funk-
cji w jednym ręku i jeszcze kierować związkiem zawodowym 
– (Głos z sali: Wróć do 1980 r., bo się pokłócimy tu wszyscy 
i będzie niedobrze.) – Jeśli mamy sobie powiedzieć prawdę, 
to mówmy sobie prawdę, a jeśli mamy się oszukiwać, to... – 
(Głos z sali: Ale nas tu zaproszono, żebyśmy mówili o histo-
rii). Jeśli nie odpowiada, to dziękuję.
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 Norbert Wojciechowski*: 
Koleżanki i Koledzy! Dla mnie wy-
gospodarować 10 godzin na to po-
siedzenie w gorącym okresie to 
bardzo dużo, ale nie żałuję, żetu-
taj przyszedłem. Żałuję, że jest nas 
na tej sali tak mało. Właściwie sami 
renciści i emeryci, staruszkowie-
;nie ma młodych. Mimo tych mino-
rowych głosów, jakie słychać, je-
stem wdzięczny Panu Bogu, że tak 

pieknych czasów dożyłem. Mimo to, że w perspektywie mam 
u władzy SLD i znowu może Kwaśniewskiego, to nie żałuję 
i Panu Bogu dziękuję. Dzisiaj tematem jest Lubelski Lipiec. 
Naszą winą, bijmy się w piersi, jest to, że Lubelski Lipiec jest 
niedoceniany, jest niewidoczny; w społecznym odbiorze nie 
istnieje, że dzisiaj na sali nie ma Krzaklewskiego, Wałęsy. Nie 
„Przed Sierpniem był Lipiec”, to zły tytuł. „Na początku był 
Lipiec” – walczmy o to. Jest znakiem Bożym, że to miasto, 
Lubelszczyzna, która była strasznie upokorzona przez to, że 
nazywano ją pierwszą stolicą Polski Ludowej, że tutaj się za-
instalował komunizm, że totalitaryzm tu wziął swój począ-
tek, że w Chełmie był PKWN, że od PKWN święto narodo-
we zrobiono, wydała taki owoc. Z Lubelszczyzną (pochodzę 
z Pomorza, przyjechałem tutaj w 1959 r.) w moich stronach 
identyfikowano komunizm, bo tu komuna się urodziła w od-
biorze społecznym. Bo stąd był Bierut, Witold Jóźwiak, czy 
jak on się nazywał, Grzegorz Korczyński, Gwardia Ludowa,  
Armia Ludowa. Tego na Pomorzu nie było. Przyjechałem za-
tem do siedliska komunizmu. A przecież to było kłamstwo, 
nieprawda. Lubelszczyzna była upokorzona i przez ogół spo-
łeczeństwa odbierana jako miejsce, „,gdzie się komuna ro-
dziła, skąd brała początek i czerpała soki”. A przecież prawda  
była inna, że tutaj, jak powiedział pan Dąbrowski (Na margi-

* tekst nieautoryzowany
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nesie, czyż nie jest naszą winą, że minęło 20 lat i nie ma mo-
nografii o Lubelskim Lipcu, w mieście, gdzie są dwa poważ-
ne ośrodki historyczne? Przecież to brzmi jak oskarżenie. Nie 
zrobiliśmy nic, by w społeczeństwie polskim Lipiec był datą 
ważną, taką jak Czerwiec poznański, jak Grudzień gdański, 
jak Sierpień; nie zrobiliśmy nic, to nasza wina, bijmy się w 
piersi). Jest coś profetycznego w fakcie, że tu, gdzie się ko-
muna instalowała, tu wziął początek demontaż komunizmu. 
Nie w Gdańsku. Lawina zaczęła się tutaj. Tu mała kula nabra-
ła obrotów i zniszczyła komunę, spowodowała demontaż ko-
munizmu w skali światowej.

W 1983 r. pojechałem do Brukseli i rozmawiałem z na-
szymi ludźmi i sympatykami. Oni wierzyli w słuszność rewo-
lucji w Nikaragui. Mówiłem im, że to jest totalna bzdura, przez 
którą myśmy przeszli, totalne kłamstwo. Ale oni, na Zacho-
dzie, jeszcze wierzyli, że lewica, inspirowana przez komuni-
stów, ma rację i ma prawo do bytu. Cieszę się, że wreszcie  
może od dzisiaj zacznie się zmieniać spojrzenie na Lubelski 
Lipiec. Dzieje się to jednak wśród emerytów, emerytów so-
lidarnościowych, gdyż nie ma tu młodych. Może spotkanie 
należało zrobić w dużej sali, zaprosić młodzież, żeby usły-
szała, żeby wiedziała, że ma powody do dumy, iż mieszka 
na Lubelszczyźnie, w mieście, o którym na cały świat powin-
na pójść informacja: tu rozpoczął się demontaż komunizmu. 
W tym nie ma żadnej przesady, nie ma kłamstwa. To jedno. 
I drugie, do pana Dąbrowskiego. Byłoby dobrze, żeby pana 
książka ukazała się na rocznicę, ale wcześniej, by ją jesz-
cze kilku ludzi przeczytało, przejrzało. Pan zrobił dzisiaj bryk 
tego, co jest w książce, nie można z tym dyskutować, ale 
miałbym dużo uwag, na przykład, żeby uwzględnić kontekst 
międzynarodowy. Tutaj ktoś mówił, że to był moment przed 
olimpiadą w Moskwie, dla Rosji bardzo ważny. Ja usłysza-
łem o Lipcu w autokarze, jadąc do Krakowa z Niemcami, któ-
rzy powiedzieli, że w Lublinie coś się ruszyło i po raz pierwszy 
nie pacyfikuje się protestów robotniczych w sposób brutalny. 
Powinien pan też uwzględnić kontekst tradycji, o których pan 
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mówił, tradycji AK-owskich, bo przecież tu była kolebka; naj-
większy opór w czasie okupacji, największe siły Batalionów 
Chłopskich, Armii Krajowej. Tu rozpoczęły się wywózki.

Dla mnie też jest niezrozumiałe, podjąłem ten temat na 
ostatnim Zjeździe „Solidarności” Regionu, że bydgoszczanie 
potrafili upamiętnić wypadki marcowe, stawiając pomnik, któ-
ry śmiesznie nazywają „zębem Rulewskiego”, a w Lublinie 
nie ma pomnika. Nie ma dwóch pomników. Tutaj rozpoczął 
się totalitaryzm, tutaj były pierwsze wyroki, tu były wywóz-
ki tysięcy AK-owców, już we wrześniu i październiku 1944 r., 
a w listopadzie pierwsze rozstrzeliwania. Ale nie ma pomnika 
ofiar stalinizmu i nie ma pomnika Lubelskiego Lipca. Myślę,  
ze powinien być jeden pomnik, który te dwa motywy nieja-
ko symbolicznie uwieczni. Jeszcze raz apeluję do „Solidarno-
ści”, do przewodniczącego: czas najwyższy, żeby stanął po-
mnik, który każdemu, kto tu przyjedzie, powie: nie Gdańsk, 
nie Szczecin, nie Gdynia, ale właśnie Lublin był po czątkiem 
demontażu. Nie chcę dalej przeciągać tego tematu, ale uwa-
żam, że to jest też coś, co Lublin wypromuje i coś, co Lublin 
wniósł do historii powszechnej najnowszej.

I jeszcze jedno chciałbym powiedzieć. Jestem współod-
powiedzialny za to, że powstał Regionalny Komitet Strajko-
wy w Świdniku. Byłem jedynym obok Włodka [Blajerskiego], 
któremu udało się uciec przed SB i ciężko chory wylądowa-
łem natychmiast w Świdniku. To był piękny moment, w któ-
rym widziałem, jak ludzie byli gotowi kłaść nieomal swoje ży-
cie na szali idei, którym się poświęcili. I tutaj trzeba przywołać  
ludzi: panią Annę Pol, panią Haczewską, Staszka Pietru-
szewskiego, Henryka Gontarza, Danutę Winiarską-Kuroń, Li-
stowskiego, których szczególnie pamiętam, nie mówię już o 
Komitecie Strajkowym, na czele którego stał Sokołowski. To 
były rzeczywiście momenty dramatyczne, ale myśmy pew-
ne rzeczy w Świdniku robili. Był kontakt z Gdańskiem, łączni-
cy, którzy jeździli do Azotów, do Kraśnika, do FSC. Wyszedł 
pierwszy biuletyn (trzy numery się ukazały), mieliśmy kontakt 
z biskupem Pylakiem.
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Jeszcze o jedno chcę się upomnieć. Nie mówi się nic 
o LZNS. To była bodajże najlepsza Komisja Zakładowa, naj-
bardziej prężna w tamtym okresie. Nazwiska jej członków 
trzeba przypomnieć. LZNS, niestety, już nie ma. Raz jesz-
cze apeluję: zadbajmy o należne miejsce Lubelskiego Lipca 
w historii najnowszej Polski, w historii Europy, nawet świata. 
To również szansa na promocję Lublina i Lubelszczyzny, re-
gionu, który, niestety, przykre to, coraz bardziej w rankingach 
spada: to, co jest na wschód od Wisły, dzieli przepaść od Pol-
ski zachodniej, przepaść we wszystkim.

Andrzej Sokołowski: Pro-
szę Państwa! Nie będę mó-
wił o początkach strajków lip-
cowych, ponieważ w dniach 
8–11 lipca, kiedy wybuchł strajk 
w Świdniku, byłem na urlopie. 
Po powrocie z urlopu uczest-
niczyłem w nieformalnych spo-
tkaniach z członkami Komitetu  
Strajkowego. Gdy w począt-
kach sierpnia postanowiono 
powiększyć Komitet Strajko-
wy o przedstawicieli wszystkich 
wydziałów działających w WSK 
Świdnik, zosta łem dołączo-

ny do komitetu jako przedstawiciel wydziału TN (gospodarki  
narzędziowej).

Po podpisaniu Porozumień Gdańskich, w których za-
warto punkt o powstaniu Niezależnych Związków Zawodo-
wych, wszedłem w skład Komitetu Założycielskiego Wolnych 
Związków Zawodowych w WSK Świdnik.

W listopadzie 1980 r. wspólnie z Zygmuntem Łupiną 
zostałem dołączony do MKZ. Na przełomie stycznia/lutego  
wybrano mnie do Prezydium MKZ i z ramienia tegoż prezy-
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dium zająłem się organizowaniem I zjazdu wyborczo-progra-
mowego NSZZ „Solidarność’’. Wspólnie ze mną zjazd or-
ganizowali – Wiesław Kamiński, który zajmował się stroną  
programową, oraz kol. Staszek Pietruszewski, który miał za 
zadanie przygotowanie w Świdniku zjazdu od strony tech-
nicznej. Jestem w posiadaniu roboczej dokumentacji przygo-
towań do zjazdu.

Moja działalność we władzach regionalnych zakończyła 
się na zjeździe, ponieważ nie zgodziłem się kandydować do 
Zarządu Regionu uważając, iż moja wiedza z zakresu działal-
ności związkowej jest za mała, by działać w Regionie. Duży 
też wpływ na moją decyzję miał przewidywany skład Prezy-
dium Zarządu. Uważałem, iż w pierwszym okresie działal-
ność w NSZZ „Solidarność” bardziej przydam się Komisji Za-
kładowej w WSK Świdnik. Mogę też z czystym sumieniem 
powiedzieć, że jako wiceprzewodniczący KZ do spraw orga-
nizacyjnych mam pełną satysfakcję, ponieważ komisja zakła-
dowa WSK Świdnik tuż przed wprowadzeniem stanu wojen-
nego liczyła 8340 członków na ogólną liczbę 9000 załogi.

Niestety, stan wojenny przerwał działalność. Mnie przez 
przypadek udała mi się uniknąć internowania i wczesnym ran-
kiem 13 grudnia znalazłem się na terenie strajkującego już 
WSK Świdnik. Jako najstarszy członek Komisji Zakładowej, 
siłą rzeczy musiałem stanąć na czele strajku. Jak już Norbert 
[Wojciechowski] wspomniał, prowadziliśmy ten strajk w mia-
rę sprawnie. Chcę wspomnieć o jednej sprawie, jaka wyda-
rzyła się w czasie rozbijania strajku przez ZOMO i wojsko 
w WSK Świdnik. W czasie kolejnych ataków ZOMO na bro-
niącą zakładu załogę i gdy po raz kolejny załoga odrzuciła  
zomowców na bezpieczną odległość, usłyszeliśmy strzały 
z ostrej amunicji. Pociski uderzyły w gzyms hali Nr 1 około  
60 metrów od jej początków. Serie takie usłyszeliśmy trzy-
krotnie. Wspominam o tym dlatego, że pojawiły się publika-
cje, podważające prawdziwość tego wydarzenia. Otóż z całą 
mocą podkreślam: w Świdniku ZOMO lub wojsko strzelało 
z ostrej amunicji. Byłem świadkiem tego wydarzenia, znaj-
dowałem się w okolicach uderzenia pocisków w gzyms hali, 
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tynk spadał nam na głowy. Wspólnie z kilkoma kolegami  
zatrzymaliśmy zdezorientowany tłum ludzi, by się wzajem-
nie nie stratowali.

Przejdę teraz do następnej kwestii, a mianowicie sta-
nu wojennego, po rozbiciu zakładu przez ZOMO. Widzę, że 
jest wiele nieścisłości. Szczególnie Wojtek [Samoliński] tro-
chę namieszał w swojej wypowiedzi i muszę parę rzeczy  
wyjaśnić. Po rozbiciu zakładu przez ZOMO i opuszczeniu 
przez załogę zacząłem ukrywać się. Pierwsze kontakty, ja-
kie nawiązałem z ludźmi działającymi w podziemiu w Świd-
niku, nastąpiły w początkach stycznia. Podziemne struktury  
organizował nieżyjący już dziś Kazio Suseł. Podziemna Komi-
sja Zakładowa w Świdniku, celowo mówię w Świdniku, a nie 
tylko w WSK, działała niemal legalnie do 13 maja 1982 roku. 
Proszę sobie wyobrazić, że w warunkach stanu wojenne-
go zbierano składki jawnie. Gdy płatnik na poszczególnych 
gniazdach wypłacał pracownikom pobory, obok leżało jakieś  
pudło lub zwykły beret i każdy wrzucał pieniądze, ile uważał 
za słuszne; wszyscy wiedzieli, że to nasz Związek.

Pierwszym moim kontaktem z Tymczasowym Zarządem 
Regionu było spotkanie z Markiem Poniatowskim, pierwszym 
jego przewodniczącym, wczesną wiosną, może w kwietniu 
1982 r. Spotkaliśmy się, by omówić sytuację w regionie. Po-
zwoliło mi to ocenić sytuację w TZR; swoimi uwagami po-
dzieliłem się z Kaziem Susłem. Doszedłem do wniosku, że 
Tymczasowy Zarząd Regionu, skupiający wówczas ludzi 
Uniwersytetu (pierwszy przewodniczący Marek Poniatowski, 
następnie Leszek Paga, później Bradel, o którym możemy  
mówić jako o epizodzie w tej roli) ma mały dostęp do zakła-
dów pracy. W warunkach konspiracji było to największą bo-
lączką dla TZR jak i podziemnych komisji zakładowych.

Jak już wcześniej wspomniałem: moje spotkania 
z przedstawicielami komisji zakładowej (w podziemiu odby-
ły się wybory nowych władz w WSK) Świdnika były regular-
ne, coraz częściej zaczęliśmy się zastanawiać, jak uzdrowić 
sytuację. Wówczas powstał pomysł powołania nowego cia-
ła struktur podziemnych w Regionie Środkowa-Wschodnim, 
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które skupiłoby wokół siebie zakłady pracy. Należy przypo-
mnieć, że z chwilą wyrzucenia z pracy w WSK 400 pracow-
ników, do Świdnika nadchodziła pomoc materialna z całej 
Polski, szczególnie duża z poszczególnych miast regionu.  
Dlatego, przy znakomitej organizacji podziemnych struktu-
rom Świdniku, WSK miało liczne kontakty z poszczególnymi 
zakładami w Regionie.

Ugruntowanie pomysłu powołania Regionalnej Komi-
sji Koordynacyjnej nastąpiło w głowach trzech osób: Danu-
si Winiarskiej-Kuroń, Kazia Susła i mojej. Przyspieszenie 
decyzji powołania RKK nastąpiło po tym, jak Danusia Wi-
niarska opowiedziała nam o człowieku, który wokół siebie  
zorganizował kilkanaście zakładów pracy, dzięki czemu zna-
komicie funkcjonują tam podziemne struktury „Solidarności”. 
Jak się później okazało, tym człowiekiem był Stasio Machnik.  
Wiem, że w strukturach tych małych zakładów uczestniczył 
też Kazio Stasz. W takich to warunkach powstała Regional-
na Komisja Koordynacyjna. W skład jej wchodzili: Danusia 
Winiarska, Stanisław Machnik, Kazimierz Suseł. Krzysztof 
Stanowski, Andrzej Sokołowski oraz przedstawiciele Kraśni-
ka, Puław i FSC Lublin. Ze względu na moje ukrywanie się, 
w pierwszym okresie działalności RKK nie byłem jej ścisłym 
członkiem (nie uczestniczyłem w spotkaniach), niemniej jed-
nak miałem stały kontakt z jej członkami. Z chwilą, gdy roze-
szła się wieść, że w Lublinie działa obok TZR również RKK, 
w „Informatorze” ukazała się informacja o robocie mającej 
na celu rozbicie struktur. W związku z tym usilnie zaczęli-
śmy się starać o doprowadzenie do spotkania przedstawi-
cieli RKK i TZR. Było to w początkach października 1982 
roku, wówczas przestałem się ukrywać i zostałem oficjalnie 
wybrany na przewodniczącego RKK, a Danusia Winiarska 
nadała mi pseudonim Józef Awramczyk. Do spotkania do-
szło, jeżeli się nie mylę, w listopadzie. Ze strony RKK uczest-
niczyli oprócz mnie Kazio Suseł i Stasio Mach nik. Ze strony 
TZR obecni byli: Józek Krzyżanowski, Jan Magierski i ktoś 
trzeci (nie pamiętam nazwiska). Na tym spotkaniu uzgodni-
liśmy formy działania. Podzieliliśmy pracę na poszczególne  
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działy, np.: Zarząd Regionu zajmował się wydawaniem  
„Informatora”, RKK przejęła na siebie jego kolportaż w ca-
łym regionie. Współpraca układała się bez zarzutu. Mimo to 
mieliśmy duże trudności z dotarciem do Krajowej Tymcza-
sowej Komisji Koordynacyjnej, po to aby nasz region wszedł 
w jej skład. Myślę, że błędem było to, że różne osoby nawią-
zywały kontakt z TKK na własną rękę, a to powodowało, że 
przedstawiciele TKK odnosili wrażenie, że działają dwie róż-
ne organizacje i nie wiadomo, która jest właściwa. Mieliśmy 
szansę znalezienia się w strukturach TKK dużo wcześniej. 
Pod koniec czerwca 1982 roku, w czasie mojego ukrywa-
nia się, TKK wyraziła zgodę, aby przedstawiciel naszego re-
gionu wszedł w jej skład z jawnym nazwiskiem. Propozycję 
zostania członkiem TKK złożyła mi Danusia [Winiarska]. Po 
pewnym namyśle zgodziłem się, ale postawiłem jeden waru-
nek: działacze nie ukrywający się zorganizują moje miejsce 
ukrywania się w regionie. Niestety, organizacyjnie to nie wy-
paliło. Dostałem propozycję, aby ukrywać się w Warszawie, 
na co nie wyraziłem zgody, ponieważ uważałem, że jest bez 
sensu ukrywanie się nie tam, gdzie mam prowadzić działal-
ność związkową.

Tak oto w dużym skrócie wyglądała działalność Regio-
nalnej Komisji Koordynacyjnej, która zakończyła swój ży-
wot z chwilą; gdy większość z nas została aresztowana 
w początkach 1984 r. Należy podkreślić, że SB, aresztując  
niektóre osoby ze składu RKK, nikomu nie przedstawiła za-
rzutów działalności w tych strukturach. W przeważającej czę-
ści aresztowano nas jako działaczy poszczególnych komisji 
zakładowych.

W sytuacji, gdy masowo aresztowano działaczy podzie-
mia na przełomie 1983/1984 r. wielką rolę odegrał Józek Krzy-
żanowski. Aby zachować ciągłość w działalności RKK i TZR 
w okresie naszego aresztowania, Józek zamieszczał komu-
nikaty i wszelkie wiadomości, podpisując je bądź za Zarząd 
Regionu, bądź jako Józef Awramczyk (taki pseudonim nosi-
łem jako przewodniczący RKK). Dzięki takiej postawie Józ-
ka [Krzyżanowskiego] SB była kompletnie zdezorientowana,  
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jeśli chodzi o swoje sukcesy w rozbiciu podziemia w naszym 
regionie. Po amnestii, w połowie 1984 r. większość z nas, 
działaczy podziemia, znalazła się na wolności. Niemal na-
tychmiast przystapiliśmy do odbudowy podziemnych struktur 
„Solidarności”. W czasie jedne go ze spotkań postanowiliśmy 
reaktywować Tymczasowy Zarząd Regionu (choć formalnie 
on zawsze istniał). Jego skład w przybliżeniu był następują-
cy Józef Krzyżanowski jako przewodniczący, Stanisław Wę-
glarz, Włodzimierz Blajerski, Zygmunt Łupina, Jan Kozak, 
Danuta Winiarska, Andrzej Miernowski, Andrzej Sokołowski. 
Jasio Kozak od tego momentu był naszym skarbnikiem. Swo-
ją funkcję pełnił znakomicie. Jestem przekonany, że żadne 
pieniądze nie zostały zmarnowane. Na zakończenie naszej 
działalności w 1989 r., dzięki Jasiowi [Kozakowi] rozliczyli-
śmy się co do przysłowiowego grosza wobec nowych władz 
związkowych. W późniejszym okresie skład TZR ulegał niniej-
szym lub większym zmianom; jedni przybywali, inni z różnych 
powodów ubywali. Niemniej jednak byliśmy zgraną paczką  
ludzi, którzy nigdy nie zwątpili w sens naszej działalności.

Tak oto w ogromnym skrócie wyglądała moja działalność 
w ,,Solidarności” od 1980 do 1989 roku. Jest jeszcze wie le te-
matów do omówienia, jak choćby ,;Radio Solidarność” w na-
szym regionie itp.; brak czasu nie pozwala mi na ich rozwinię-
cie. Dziękuję bardzo.

Prof. dr halo, Jerzy Bartmiński: Mówić po Andrzeju [So-
kołowskim] trudno. Uczestniczę w „Solidarności” od 18 wrze-
śnia 1980 r. Jest to okres znacznie późniejszy, niż ten, o któ-
rym koledzy przede mną powiedzieli, ale specyfika naszego  
środowiska zawodowego, Uniwersytetu: polega na tym, że 
przez wakacje nas nie ma i dopiero we wrześniu zaczynamy 
się skrzykiwać. Od 2 października 1980 r. w UMCS zaczę-
ło działać formalne międzywydziałowe porozumienie – UKZ 
(Uczelniana Komisja Zakładowa). Wcześniej były Komitety 
Założycielskie na wydziałach. Ja pierwszym przewodniczą-
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cym zastałem wybrany 16 grudnia 1980 r. i pełniłem tę funk-
cję do maja 1981 r., do Walnego Zebrania Delegatów w re-
gionie, odbytego w Świd niku. Redagowałem uchwały tego 
zebrania, 30 uchwał I Zebrania Delegatów. Wtedy zrezygno-
wałem z funkcji przewodniczącego w „Solidarności” UMCS 
i przeszedłem do pracy w Regionie; byłem członkiem w pre-
zydium Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego. Uczestni-
czyłem w tych pracach do czasu stanu wojennego.

Po internowaniu wróciłem do pewnej niejawnej formy 
działalności związkowej, o której nie było mowy dzisiaj i może 
o tej formie dwa słowa dopowiem. Chciałbym jednak wpierw 
sformułować ogólną uwagę. Tu padło zdanie: „pierwsza So-
lidarność”, „druga Solidarność”, być może jeszcze ktoś wy-
dzieli trzecią. Otóż ja nie mam tego przeświadczenia. Ja bym 
powiedział podobnie jak Norbert Wojciechowski przede mną: 
dla mnie to co się zaczęło wtedy, trwa do dzisiaj: przez 20 
prawie lat. Mam świadomość, że właściwie jesteśmy z wie-
loma osobami zgodni w wielu sprawach, mimo że się po-
różniliśmy na przykład w kwestiach politycznych. Większość 
z Państwa tu obecnych należy do AWS, ja jestem członkiem  
Unii Wolności, ale to nam nie przeszkadza z większością 
osób się zupełnie dobrze rozumieć w kwestiach, które sta-
nowiły istotę ruchu „Solidarność”. Chcę powiedzieć, ze widzę  
pewną ciągłość i widzę ludzi, którzy tę ciągłość gwaranto-
wali. Jednego z nich chciałbym tutaj nawet wymienić z na-
zwiska, bo jest to dla mnie człowiek-symbol, mianowicie  
Jerzy Kłoczowski, żołnierz Powstania Warszawskiego, pro-
fesor KUL, europejski uczony, senator, społecznik. O nim 
tutaj nie było mowy. To on prowadził pierwszą wszechnicę 
związkową, od 1981 r. Potem była pewna inicjatywa w posta-
ci Rady Ośrodka Studiów Związkowych (tzw. ROSZ) i wpraw-
dzie nie z inicjatywy samego Jerzego, ale w porozumieniu 
z nim, powstała grupa, która się zajęła przygotowywaniem 
programu kształcenia związkowców i działał w tej grupie  
Adam Stanowski, działał Sławek Janicki. Pierwsze spotkanie 
odbyło się w Biskupicach, po którym to spotkaniu Stanisław 
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Węglarz i cała grupa włoskich związkowców od razu zostali 
zdjęci z Królewskiej i pojechali : jedni do Włoch; a drudzy do 
Włodawy na internowanie.

Rada Ośrodka Studiów Związkowych przygotowała pro-
gram kształcenia związkowców jeszcze w warunkach pierw-
szego okresu 1981 r. Tam także powstała koncepcja pew-
nych studiów nad pracą, studiów nad problematyką pracy 
(o czym mówiłem dzisiaj) i tam się uformowała jeszcze jedna 
koncepcja, żeby przygotować się do surowej zimy i urucho-
mić różne formy samopomocowe. To się rozwinęło w koncep-
cję Ruchu „Solidarności Rodzin”, która dla wielu osób była 
embrionem, zawiązkiem samorządu regionalnego, terytorial-
nego. Myśmy zaczęli tworzyć grupy osiedlowe po parafiach, 
po domach kultury. Ten ruch wtedy właśnie powstał. Przygo-
towaliśmy nawet konferencję i broszurę, którą nam zlikwido-
wała ubecja w grudniu 1981 r. Odnowiliśmy ją w 1990 r. Dla 
wielu osób tamte właśnie formy działania w ramach. Ruchu 
„Solidarności Rodzin” były zawiązkiem samorządu lokalnego, 
były tym, co Stefan Bratkowski proponował jako tworzenie 
w miejscu zamieszkania sieci porozumienia międzyludzkie-
go. Takie zespoły powstały w roku 1981 i niektóre przetrwały 
do dzisiaj, na przykład w parafii św. Józefa na LSM, na Cze-
chowie i na Poczekajce, czyli coś z tamtego czasu zostało. 
Przy Zarządzie Regionu jest centrala tego Ruchu, działa pani 
Ania Rudzka. Coś, co wtedy się zaczęło, przetrwało do dziś. 
Ta forma się jakoś sprawdziła i byłaby to druga ilustracja, że 
istnieje pewna ciągłość także działań.

Ale jest jeszcze trzecia. Otóż, dobre współdziała-
nie śro dowisk uniwersyteckich i nauczycielskich w latach 
1980–1981 miało swoje przedłużenie. W regionie lubelskim 
aktywnie działała niejawna społeczna komisja nauki. Prze-
wodniczył jej Jerzy Kłoczowski. O tym powiedziałby więcej  
Andrzej Teske, który tu siedzi, który przez pewien czas był 
naszym łącznikiem z Warszawą. Był tam również zaangażo-
wany pan Radek Drwal, który podobnie jak jego brat prowa-
dził aktywną działalność (obaj zmarli na atak serca w mło-
dym wieku). Byli to ludzie bardzo oddani. I był jeszcze trzeci 
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człowiek, który pełnił funkcję sekretarza i łącznika z Warsza-
wą, Grzegorz Nowak. Czwarta osoba, która bardzo znaczącą 
rolę odegrała w tym zespole, to Sabina Magierska. Te cztery 
nazwiska chciałbym wspomnieć, ponieważ byli to młodsi, ak-
tywni członkowie „Solidarności” w okresie tej właśnie niejaw-
nej działalności. Grupa profesorska poza prof. Kłoczowskim 
obejmowała wszystkie uczelnie lubelskie. Był w niej docent 
Jakub Mames, były rektor Politechniki, zdjęty karnie razem 
z Tadeuszem Baszyńskim w stanie wojennym, był prof. Ta-
deusz Baszyński, były rektor UMCS, działający później w Ko-
mitecie Obywatelskim, był ks. Zdzisław Chlewiński, byli nasi 
późniejsi rektorzy: Eugeniusz Gąsior i Kazimierz Goebel, 
był prof. Pleszczyński z Akademii Rolniczej, prof. Jakowic-
ki z Akademii Medycznej (obawiam się, że mogę kogoś omi-
nąć), byli też profesorowie: Czesław Zgorzelski, w którego 
mieszkaniu się to odbywało i Wiesław Miller. Była to bardzo 
kompetentna grupa ludzi z wielu uczelni. Co tam się cieka-
wego działo? Otóż rozważano wnioski, komu dać pieniądze 
na to, żeby nie ustała działalność intelektualna, na której nam 
zależało. I tam na przykład pojawiły się projekty pewnych te-
matów. Prof. Zgorzelski podkreślał, że nie można utracić kon-
taktu z emigracją, że musimy wiedzieć, co się dzieje za gra-
nicą, o czym myślą Polacy, żebyśmy się nie dali odizolować. 
I znalazł się młody człowiek, niejaki Jacek Dąbała, który dzi-
siaj jest prezenterem w telewizji lubelskiej. On się podjął tego, 
że pojedzie za granicę i opracuje raport z tego, czym się inte-
resuje nasza emigracja w zakresie kultury współczesnej itd. 
Z tego wyszła książka Krytyka literacka na emigracji, którą 
ostatecznie wydało Towarzystwo Naukowe KUL. Myśmy to fi-
nansowali z pieniędzy, które tych czworo państwa przywozi-
ło z Warszawy. To były pieniądze „Solidarności” na Społecz-
ną Komisję Nauki.

To nie jedyna książka szczęśliwie wydana, jest jeszcze 
inna, przygotował ją Jan Autor. Jan Autor siedział tutaj przed 
chwilą. Wiecie, kto jest autorem książki (bardzo dobrej, bar-
dzo solidnie wydanej) o wielkim wydarzeniu regionalnym, 
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mianowicie o strajku nauczycieli? Na chwałę nauczycieli  
lubelskich trzeba powiedzieć, że doszło do tego strajku w je-
sieni 1981 r., że był to strajk bardzo ciekawy, bardzo waż-
ny, śledzony w całej Polsce, strajk o samorządną oświatę. 
To się szczęśliwie udało przeprowadzić, ówczesny wojewo-
da Garbiec podpisał porozumienie, był to jeden z sukcesów 
naszego Regionu tuż przed stanem wojennym. Otóż dzie-
je tego strajku nauczycielskiego, który dzięki włączeniu się  
ludzi z obu uniwersytetow, stał się w pewnym momencie ru-
chomą wszechnicą, czynnym strajkiem szkolnym, na któ-
ry zapraszano prelegentów z zewnątrz (ja byłem z księ-
dzem Mieczysławem Brzozowskim na przykład w Liceum IX, 
w szkole moich dzieci, i tam, na sali gimnastycznej rozważa-
liśmy tematy w szkole normalnie zakazane). Ten strajk opi-
sał Jan Autor, czyli Pan Zygmunt Łupina. Tekst w maszynopi-
sie zawiozłem Andrzejowi Paczkowskiemu, on wydał go jako 
bodajże XX tom „Archiwum Solidarności”. Jest to jedyny tom, 
który nasz Region ma w tej serii wydany. Jeszcze są inne 
tego typu działania.

Powiem też o czymś mniej dla mnie pozytywnym. Krą-
ży tutaj dokument, który czytam ze wzruszeniem (bo ja go 
nie mam, choć kiedyś sam przygotowałem go do druku). 
Jest to zbiorek uchwał I Walnego Zebrania Delegatów Regio-
nu Środkowowschodniego z 1981 roku. Ten dokument czy-
tam z pewnym sentymentem i zarazem patrzę z żalem na  
Andrzeja Sokołowskiego. A to mianowicie dlatego, że jest tu 
jeden ciekawy i smutny fakt udokumentowany, a częściowo 
tylko przypomniany. Chodzi mi o ówczesny kryzys przywódz-
twa i wybory przewodniczącego. To, co się wtedy zdarzyło, 
miałem okazję widzieć z bliska i nawet mam jeszcze pewien 
do kument, który przekażę oficjalnie do archiwum regional-
nej „Solidarności”. To, co się zdarzyło wtedy, było pewnego 
rodzaju smutnym doświadczeniem, którego nie powinniśmy 
zapomnieć. Mianowicie powstał problem kierownictwa i me-
tod jego wyłonienia, wyboru przewodniczącego. Do Andrzeja  
się kieruję, ponieważ był on moim kandydatem wtedy. My-
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śmy chcieli, żeby Andrzej Sokołowski podjął się przewodni-
czyć Związko wi w Regionie. Ale on nie zdecydował się. Los 
go później uka rał, bo w podziemiu musiał i tak to przewod-
nictwo wziąć. Żal i szkoda, że wtedy tego nie zrobił. Czesław 
Niezgoda był bardzo ofiarny, ale nie radził sobie już w pew-
nym momencie z narastającym ruchem i powstał problem, 
komu to powierzyć. Był kandydatem Jan Bartczak (żal, że 
go tu nie ma). I wtedy podniosła się duża opozycja przeciw-
ko niemu. Z kilku kandydatów poważny właściwie był tylko 
on. Co się stało, proszę państwa? Wtedy zaczęto zbierać 
o Bartczaku dokumenty, metodą typowo ubecką. Szukano na 
niego „haka”. Wysłano z Regionu emisariuszy, żeby spraw-
dzić, kim był Bartczak w Grudziądzu, gdzie był on księdzem, 
a potem, po decyzji o założeniu rodziny, rozstał się z kapłań-
stwem w sposób bardzo jawny, uczciwy. I tam zebrano doku-
mentację, co on tam robił i jak on się tam zachowywał. Ja te 
dokumenty otrzymałem jako przewodniczący Komisji Uchwał 
i Wniosków. Są to bardzo ciekawe dokumenty. Przekażę je 
do archiwum „Solidarności” oficjalnie. Jest to niezwykły do-
kument, ponieważ wszyscy ci, co mówili o Bartczaku, mó-
wili o nim z wielkim uznaniem jako o człowieku wielkiej szla-
chetności, który w naszym Regionie doznał złego przyjęcia, 
spotkał się, niestety, z dużą nieufnością. Tymczasem taśma 
z nagraniem wywiadu zaistniała w czasie wyborów jako argu-
ment przeciwko Bartczakowi. Było to jawne kłamstwo. To Re-
gionowi nie wyszło chyba na dobre.

Chcę się przyłączyć do apelu, który sformułował Norbert 
Wojciechowski. Opracowanie historii naszego Związku jest 
absolutnie konieczne. Właśnie w tej Komisji, o której mówi-
łem, w Społecznej Komisji Nauki ufundowaliśmy stypendium 
na to, pewne osoby jakieś skromne kwoty otrzymały, nieste-
ty, nie zdążyły zrobić tego, co należałoby. To jest ogromna, 
trudna praca zebranie dokumentacji. To jest postulat wciąż 
aktualny.
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Wojciech Samoliński: Chciałbym powiedzieć o dwóch 
rzeczach. Po pierwsze, przypomnieć działania; w których 
sam nie uczestniczyłem, ale organizowały je osoby bardzo 
mi bliskie. Strajki lubelskie w lipcu 1980 roku rozwinęły się 
tak szeroko między innymi dlatego. że wiadomość o tym, 
że jakiś zakład w Lublinie strajkuje często jeszcze tego sa-
mego dnia była podawana przez radia zachodnie, głównie  
Wolną Europę.

Działo się to następująco. W Lublinie mieszkał czaso-
wo członek KSS KOR Wojciech Onyszkiewicz. On chyba  
jako pierwszy docenił znaczenie narastających lawino-
wo protestów. Bodaj już drugiego dnia strajku WSK popro-
sił grupę swoich znajomych o to, żeby codziennie odbywali  
wycieczki pod bramy różnych zakładów przemysłowych 
w tym mieście, a potem stopniowo w województwie i dowia-
dywali się, czy i jaka akcję protestacyjną podejmują pracow-
nicy. Codziennie wieczorem, początkowo kilka, potem kilka-
naście, pod sam koniec ponad dwadzieścia osób przynosiło  
zebrane wieści do mieszkania, które wspólnie wynajmowali-
śmy. Około godziny 18.00 wracali ostatni informatorzy z Kra-
śnika, z Chełma, z Puław, po czym Wojtek porządkował to, 
czego udało się dowiedzieć, w jakąś całość i przez telefon 
przekazywał zebrane informacje do mieszkania Jacka Ku-
ronia. Kilkadziesiąt minut później cały serwis docierał za  
pośrednictwem działaczy KSS KOR do korespondentów 
zachodnich w Warszawie (szczególną pomoc świadczył 
korespondent agencji France Prese), a o godzinie 20.00  
w audycji „Fakty. Wydarzenia. Opinie” Wolna Europa rapor-
towała, kto w Lublinie strajkuje. To było zupełnie niezwykłe. 
Jeżeli dobrze pamiętam, precyzyjne informacje o wydarze-
niach w WSK Świdnik radio podało dwa dni po rozpoczę-
ciu strajku. Informacja o tym, że strajkuje „Permedia”, za-
kład zatrudniający wtedy sto kilkadziesiąt osób, mieszczący  
się na końcu świata, w okolicach ul. Grenadie rów, spadła 
z anteny w dniu, kiedy strajk się rozpoczął. Następnego dnia 
pracownicy doszli z dyrekcją do porozumienia, dostali jakieś 
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podwyżki i strajk się zakończył, a Wolna Europa o tym znów 
wieczorem poinformowała. Robiło to wrażenie i – choć infor-
macje nie były w pełni precyzyjne – odegrało ogromną rolę 
w rozprzestrzenianiu się protestu.

Nie wiem, czy i od kiedy, Służba Bezpieczeństwa wie-
działa o tym, kto i w jaki sposób zbiera i przekazuje dalej in-
formacje o strajkach. Na uderzenie zdecydowano się dopie-
ro 18 lipca. Tego dnia wieczorem w zajmowanym przez nas 
mieszkaniu kilkunastoosobowa ekipa SB, dowodzona przez 
ówczesnego kapitana SB Michnę, najpierw przeprowadziła 
rewizję, a potem urządziła „kocioł”. Zatrzymano na 48 godzin 
blisko 20 osób (część z nich wyróżniono podwójną odsiad-
ką – to znaczy po kilku minutowym zwolnieniu ponownie, na 
schodach komendy na Północnej, zatrzymano na następne 
48 go dzin w areszcie), w większości zbierających informa-
cje o strajkach m.in. moją żonę Annę, Małgorzatę i Krzyszto-
fa Żórawskich, Piotra Tomczaka, Janusza Bazydłę, Annę Ba-
zel, Andrzeja Plutę, Bogdana Giermka. Aresztowania uniknął 
Wojtek Onyszkiewicz, który podobnie jak kilka innych osób 
zorientował się, że w mieszkaniu jest SB.

Przyznam, że do dziś zdumiewa mnie nieporadność SB, 
która potrzebowała aż 10 dni, żeby znacząco utrudnić zbiera-
nie i przekazywanie informacji. Bardzo jestem ciekaw, co na 
ten temat da się wydobyć z archiwów SB. Dla porządku trze-
ba też ustalić pełną listę zatrzymanych – z innych źródeł tego 
się chyba zrobić nie da.

Wydarzenia, o których mówię, przeczą aż dwu potocz-
nym opiniom o Lubelskim Lipcu. Po pierwsze, były represje 
i aresztowania, choć nie dotyczyły bezpośrednio osób straj-
kujących. Po drugie, swój udział w wydarzeniach lipca mie-
li działacze opozycji. Przez wiele lat ludzie analizujący prze-
bieg lubelskiego protestu podkreślali jego spontaniczność 
i brak związku z działaniem opozycji przedsierpniowej. My-
ślę, że 20 lat po wydarzeniach, gwoli ścisłości, warto przypo-
mnieć ten epizod.
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Druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, to przypomnie-
nie pewnej zasługi działaczy „Solidarności” z lat 80., zwłasz-
cza z drugiej połowy tego trudnego dziesięciolecia. Otóż, 
wówczas ruch opozycyjny dzielił się w tym sensie, że coraz 
częściej i coraz więcej pojawiało się inicjatyw zamiast „Soli-
darności”. Rozmaite grupy, partie polityczne, wysuwały po-
stulaty albo radykalniejsze, albo odwrotnie – znacznie mniej 
radykalne. Ci drudzy powiadali, że przecież władza nie zgo-
dzi się na nic, co będzie z tym słowem związane i dlatego 
trzeba szukać jakiejś innej formy, która ma szansę na trwa-
nie. Radykałowie mówili coś innego: przecież z tą władzą nie 
da się zawrzeć żadnego kompromisu, pełniący ją nie dotrzy-
mają żadnej umowy, która ograniczy ich wszechwładzę i dla-
tego trzeba się bić o niepodległość.

Warto przypomnieć zasługę ludzi, którzy upierali się, że 
trzeba trwać przy formule związku zawodowego, przy sło-
wie „Solidarność”, podtrzymywać struktury, wydawać doku-
menty, drukować biuletyny – warto to wszystko organizować, 
choć tak niewielki ma to wpływ na życie społeczne. To dzię-
ki ich uporowi, kiedy system zaczął się sypać – przyznajmy 
nie tylko, a w każdym razie nie przede wszystkim, za przyczy-
ną naszych starań – my, w Polsce byliśmy najlepiej w bloku  
komunistycznym przygotowani do otwarcia nowego rozdzia-
łu historii. Były gotowe, cieszące się poparciem społecznym, 
struktury, był pomysł, jak to poparcie wykorzystać do obale-
nia starego systemu. Zgadzam się, nie było programu, nie 
było projektu przebudowy ani pań stwa, ani gospodarki, ale 
i tak Polska była w lepszym niż sąsiedzi położeniu. Widzę 
w tym wielką zasługę działaczy „S” ostatnich lat podziemne-
go istnienia związku. Myślę zresztą, że – z różnych przyczyn 
– gorzej trzeba ocenić rolę związku i jego liderów w 111 RP.

Andrzej Sokołowski: Powiem tylko słowo na temat „Wa-
kacji z Bogiem”. Kilkakrotnie spotykałem się z członkami Kra-
jowej Komisji działającej w podziemiu, z zamiarem, byśmy 
do niej weszli. Na pytanie: co wy tam robicie, gdy mówiłem, 
że wysyłamy powyżej tysiąca dzieci na „Wakacje z Bogiem”,  
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oni po prostu nie wierzyli. Mówili, że to niemożliwe. Gdy pro-
ponowałem: przyjedźcie, zobaczcie (dawałem niektórym  
adresy, np. Słotwiny i określałem czas, kiedy dzieci tam były), 
nie byli w stanie zaakceptować faktu, że można zorganizo-
wać coś takiego.

Głos z sali: Dwa zdania. Jedno do pana Dąbrowskiego. 
Trzeba dowartościować i docenić to, czym były „Spotkania”. 
Chcę powiedzieć, że u początków KOR, u początków techni-
ki KORowskiej, poligrafii KOR-owskiej są „Spotkania”. „Spo-
tkania” udostępniły powielacze, „Spotkania” nauczyły KOR. 
KOR jest udokumentowany historycznie, opisany, a „Spo-
tkania” mają w jego działania wkład. I chcę powiedzieć, że 
w powszechnej opinii Region Środkowowschodni w okresie  
pierwszej „Solidarności” oraz „Solidarność” podziemia Lu-
belszczyzny był jednym z najlepiej zorganizowanych w kraju.  
To dotyczy „Wakacji z Bogiem”, ale było jeszcze wiele innych 
rzeczy. To była bardzo dobrze zorganizowana struktura.

Dr Józef Kaczor: O wakacjach i o działaniach, któ-
re państwo Teskowie prowadzili, można by osobne sympo-
zjum zorganizować. Wiosną 1983 r. przyszedł do mnie pew-
nego dnia Andrzej Teske i powiedział, że jest z podziemia taki  
sygnał, że trzeba pomóc dzieciom internowanych i areszto-
wanych. No więc ja się tym zajmę. Poszedłem na poufne spo-
tkanie do Florka Bartmińskiego (brata prof. Jerzego Bartmin-
skiego). Spotkałem tam Anię Stanek i Małgosię [Kiszczak] 
z „Solidarności” Nauczycielskiej. Poprosiłem o pomoc, nieży-
jącą już niestety Marysię Głowacką z „Solidarności” UMCS. 
Nawiązaliśmy kontakty z rodzinami internowanych, z tajny-
mi komisjami zakładowymi. Przy pomocy setek nauczycieli, 
księży, kleryków zorganizowaliśmy „Wakacje z Bogiem”. Od 
1983 do 1989 roku chyba 6 tysięcy dzieci skorzystało z tej 
formy wypoczynku*.

* Więcej Ruch Solidarności Rodzin, s. 48, Biblioteka Solidarności  
Rodzin, Lublin 1980.
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Grażyna Wójtowicz: Proszę 
Państwa! Powiem krótko i posłu-
żę się faktami. Oto początek wrze-
śnia 1980 r. W całej Polsce wielkie 
wrzenie i wielka nadzieja.

NSZZ „Solidarność” jest na-
szą zdobyczą wśród 21 postula-
tów! Żeby nie być gołosłowną, po-
służę się cytatami z opracowania, 
które jeszcze nie ujrzało światła 
dziennego”*:

„16 września odbyło się pierw-
sze zebranie »Solidarności« zorga-
nizowane przez Międzyzakładowy  
Komitet Założycielski Regionu Środ-
kowowschodniego w Domu Kul- 

tury Kolejarza w Lublinie... Wśród uczestników byli przedsta-
wiciele nauczycieli: z Zespołu Szkół Chemicznych Danuta 
Michocka i z Technikum Kolejowego Zenobia Kitówna z Bro-
nisławem Sobótką, którzy zgłosili powstanie Komitetów Zało-
życielskich w swoich szkołach [...]”.

Następne fakty:
„W godzinach wieczornych 10 października w lokalu Ko-

mitetu Założycielskiego Regionu Środkowowschodniego przy 
ul. Okopowej 7 powstał Tymczasowy Komitet Koordynacyj-
ny Pracowników Oświaty i Wychowania. Utworzyli go: Alina 
Sobczakowa (Technikum Kolejowe); Janina Ostrowska (IV 
Liceum Ogólnokształcące), Maria Grazi (ZSP CZSP), Gra-
żyna Wójto wicz (I Liceum Ogólnokształcące), Barbara Kołą-
taj (I Liceum Ogólnokształcące), Krystyna Czerw (Vl Liceum 
Ogólnokształ cące), Zenobia Kitówna (Technikum Kolejowe), 
Wacław Czaj ka (Wojewódzka Poradnia Zawodowa). Danu-
ta Michocka (Ze spół Szkół Chemicznych), Janina Szymajda 
(Dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych). Anna Januszewska 
(ZSZ przy MPK).

* Ze wspomnień Zenobii Kitówny
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W dniu 12 października 1980 r. przedstawiciele naszego 
Regionu: Izabella Bronikowska i Ignacy Czeżyk (nauczycie-
le z Puław oraz Alina Sobczakowa z Technikum Kolejowe go 
w Lublinie uczestniczyli w obradach Ogólnopolskiego Komi-
tetu Założycielskiego przy MKZ w Gdańsku [...].

W dniu 16 października w Domu Nauczyciela w Lublinie 
odbyło się zebranie informacyjne dla nauczycieli, przygoto-
wane przez Tymczasowy Komitet Koordynacyjny, który zobo-
wiązał się do tego działania uchwałą z dnia 10 października 
1980 r. Sala była wypełniona ponad wszelkie oczekiwanie, bo 
prasa lokalna podała stosowne ogłoszenie [...]”.

Tak się, proszę państwa, zaczęło. W skali krajowej nale-
żeliśmy do najbardziej aktywnej grupy założycielskiej.

Na potwierdzenie tej tezy podam liczby:
W marcu 1981 r. sporządziliśmy dokładną kartotekę 

osobową (nie wpadła ona w ręce SB, wynieśliśmy ją z biura  
Zarządu Regionu 13 grudnia). W Lublinie do „Solidarności 
Nauczycielskiej” należało aż 76% ogółu pracowników, w wo-
jewództwie osiągnęliśmy mniejszy wynik, ale i tak równy „SN” 
w Gdańsku, bo 50% pracowników oświaty zgłosiło swój ak-
ces do nowego Związku. (Anna Sucheń-Grabowska poda-
ła stan „SN” w Gdańsku w książce: Wychowawca na czas 
próby, Warszawa 1997, s. 141). Ta wspaniała sieć organiza-
cyjna wszystkich szkolnych Komisji Zakładowych pozwoliła  
Regionalnej Sekcji Oświaty w Lublinie podjąć w listopadzie 
1981 r. strajk nauczycielski. Był to jedyny i niepowtarzalny 
strajk, gdyż nie polegał na odmowie pracy, ale na przejęciu 
zadań dydaktycznych od poszczególnych dyrektorów szkół. 
A więc wypowiedzenie posłuszeństwa i prowadzenie odkła-
manych lekcji. Zaprosiliśmy pracowników naukowych wyż-
szych uczelni lubelskich do wygłoszenia prelekcji z historii  
i literatury. Odbyło się ponad 200 takich spotkań, np. prof. 
Irena Sławińska występowała z odczytem „O wolności słowa 
w rozumieniu C. K. Norwida”.

Frekwencja uczniów w dniach strajku wzrosła, bo wzro-
sło zainteresowanie szkołą. Młodzież była zdyscyplinowana 
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i mądra. Może pierwszy raz słyszała o Lwowskich Orlętach, 
o polskich Kresach, o Katyniu.

W dniu 2 grudnia 1981 r. podpisaliśmy z Wojewodą Lu-
belskim porozumienie wstępne. Z całej Polski dochodziły do 
nas słowa poparcia i podziwu (liczne faksy, telegramy itd.).

Teraz miała nastąpić realizacja ustalonego porozumie-
nia, ale komuna przygotowała nam inny scenariusz wyda-
rzeń. 13 grudnia chyba wszystkich zaskoczył. Ale bardzo 
szybko opanowaliśmy nerwy i przybiegliśmy do Zarządu 
Regionu przy ul. Królewskiej 3. Widok był szokujący. Tłum 
otaczał budynek, a tajniacy krążyli w sposób widoczny, na-
wet usiłowali sprowokować zaskoczonych ludzi.

Ratowaliśmy wszystko, co można było wynieść: całe 
skrzynie znaczków „S”, a zwłaszcza bibliotekę Związku. 
Deponowaliśmy te rzeczy u oo. Jezuitów i w jadłodajni „Pro-
mień”, która była dla nas szczególnie życzliwa.

Ustaliliśmy pierwsze spotkanie Sekcji na godz. 14.00 na 
cmentarzu przy ul. Lipowej. Nie wiedzieliśmy, gdzie można 
się zebrać bezpiecznie. Więc pierwsza myśl, że na cmenta-
rzu. Ale krótko tam byliśmy, bo w pewnym momencie uświa-
domiliśmy sobie, że stoi grupa około 20 osób nad grobem, 
może nie całkiem przypadkowym, ale w niedzielę nie ma  
pogrzebów.

Zajęcia w szkołach zostały zawieszone. Ogłoszone zo-
stały przymusowe ferie do 4 stycznia, nie było możliwości 
naturalnego spotykania się w szkołach. Poza tym nie dzia-
łały telefony, nie działała komunikacja, ale 20 lat temu były 
lepsze nogi i zdrowie, więc mogliśmy biegać na umówione 
miejsca spotkań, najczęściej w kościołach lub przychodni 
zdrowia i przekazywać wzajemnie informacje.

Nauczyciele zredagowali i rozrzucili w przedsionkach 
kościołów napisany na maszynie „Informator Regionu Środ-
kowo-Wschodniego” z datą 31 grudnia 1981 r. Pierwsze 
słowa niosły otuchę: „unieść ducha ponad stan wojenny”.
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Na Boże Narodzenie oklejono wiele kościołów i kamie-
nic karteczkami: „Bóg się rodzi (moc truchleje – »Solidar-
ność«”. Była to działalność spontaniczna, bez żadnego 
odgórnego wezwania, teksty pisały: Zenobia Kitówna i Ja-
nina Szymajda, ukrywając się w życzliwych domach.

Jaki był bilans działalności podziemnej?
Kilka liczb: 21 nauczycieli było internowanych; 5 

aresztowanych; 3 osoby miało kolegia; 26 rewizje i prze-
słuchania; 6 osób tylko przesłuchania; 22 nauczycieli 
zwolniono z pracy lub wydalono z pracy z zakazem wy-
konywania zawodu; 15 przeniesiono do innych placówek; 
10 osób pozbawiono wychowawstwa; 9 osobom odebrano 
przyznane nagrody czy świadczenia.

Przez cały czas stanu wojennego „Solidarność Na-
uczycielska” prowadziła działalność statutową, tzn. były 
wypłacane świadczenia statutowe, zasiłki dla rodzin wie-
lodzietnych, zapomogi dla zwolnionych z pracy, na łączną 
kwotę 3 mln 300 tys. starych złotych).

Z tej działalności rozliczenie finansowe było przed-
stawione na zebraniu kończącym działalność podziemną 
w 1989 r. W czasie całego okresu podziemnego był reda-
gowany miesięcznik „Solidarność Nauczycielska”. Ukazało  
się ok. 100 numerów w nakładzie 1000–2000 egzempla-
rzy każdy. Redakcja i drukarze nie mieli żadnej „wpadki”. 
Mieliśmy własną latającą drukarnię, tzn. każdy numer dru-
kowany był w innym lokalu.

Komplet biuletynów „Solidarności Nauczycielskiej” 
powinna posiadać Biblioteka KUL i Biblioteka im. Hiero-
nima Łopacińskiego w Lublinie. Całość wydawnictwa zo-
stała także złożona w Instytucie Badań Literackich w War-
szawie.

Kilka lat temu (1995 r.) ukazała się, wydana przez In-
stytut Badań Literackich, książka zatytułowana Kto był kim 
w drugim obiegu. Są tam rozszyfrowane pseudonimy, tak-
że naszego wydawnictwa.
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Przez cały okres podziemny w kościele oo. Kapucynów 
na Poczekajce funkcjonowała. Wszechnica Nauczycielska. 
Były to spotkania modlitewne połączone z wykładami z histo-
rii najnowszej, literatury, ekonomii, etyki. Odbyło się ich po-
nad 70. Wśród prelegentów znajdowały się znamienite osoby 
łącznie ze śp. panem Adamem Bieniem. Były to dla nauczy-
cieli bardzo ważne i potrzebne spotkania. Z dużą aktywno-
ścią organizowali nauczyciele msze za Ojczyznę w kościele 
oo. Jezuitów i powizytkowskim”.

Ireneusz Haczewski: 
„Solidarność” jest dla mnie 
wielką święto ścią. Mówię 
o tym celowo na początku, 
zanim powiem to, o czym za 
chwilę.

Zamykamy dwudziesto-
lecie powstania ruchu spo-
łecznego „Soli darność”. Ru-
chu społecznego, który roz-
począł działanie właśnie 
tu, w Lu blinie, w Świdniku, 
a działanie to w konsekwen-

cji zakończyło się obaleniem znienawidzonego ustroju to-
talitarnego w Polsce i w znacznej części Europy i Azji. Za-
kończyło się obaleniem muru berlińskiego, symbolu podziału 
świata. Uważam, że nie tylko sami twórcy tej wielkiej siły – ro-
botnicy Świdnika, lubelscy kolejarze i kierowcy MPK, stocz-
niowcy Gdańska, ale też i analitycy polityczni nie potrafili wte-
dy przewidzieć dalszego przebiegu wydarzeń.

„Solidarność” wybuchła nagle, zrobiła swoje i znikła. 
Tak, znikła. W moim rozumieniu tamtej „Solidarności” sprzed 
20 lat, „Solidarności” roku 1980 praktycznie już nie ma. Na-
zwa pozostała wprawdzie przy związku zawodowym, ale cią-
głość została zerwana, a i ludzie są inni. Przede wszystkim, 
powiedzmy to w końcu otwarcie, tamta „Solidarność” wcale  
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nie była związkiem zawodowym i dobrze o tym wtedy wie-
dzieliśmy wszyscy. Teraz mamy związek. Trochę dziwny, bo 
współrządzący, ale bardzo skurczony, tracący systematycz-
nie popar cie i jednocześnie jakby odcinający się od tamtych 
własnych ko rzeni.

Wielu z nas nie rozumie tej przemiany. Wielu z nas nie 
rozumie zresztą zupełnie realiów dnia dzisiejszego, nie po-
trafi się w nich odnależć, zamyka się w sobie, popada we 
frustra cję. Ma to konkretne przełożenie na wyniki kolejnych 
wyborów, ale też w malejącą popularność wszelkich związ-
ków zawodowych czy choćby w codzienną apatię. Bardzo 
wielu z nas nie widzi przepychu naszych dzisiejszych skle-
pów, nie widzi piękna i bogactwa ulic naszych miast, nie pa-
mięta permanentnie pustych sklepów PRL-u i kolejek po 
wszystko, kartek na cukier, na 20 dkg wołowiny i na sztuczną 
czekoladę dla dziecka.

To wszystko, uważam, ma wspólne źródło. źródło to tkwi 
w tamtych jeszcze dniach euforii rodzącego się ruchu „Soli-
darność”. Odnieśliśmy bezprecedensowe, światowe zwycię-
stwo. To fakt historyczny. W korzenie zwycięstwa wpisany był 
jednak zalążek naszej klęski. Zwycięstwo było głośne, zajęło  
na długo czołowe szpalty i anteny mediów całego świata. 
Klę skę przeżywamy cicho. Widać ją często na naszych twa-
rzach, ale głównie mamy ją głęboko w sercu. Ta klęska, jak 
sądzę, była jednak, niestety, nieunikniona.

Nie przedstawię dziś mojej teorii na ten temat, bo mu-
siałbym ją oczywiście udowodnić, a to wymagałoby nieco 
więcej czasu. W dodatku dzisiejszym naszym tematem spo-
tkania jest rocznicowa radość zwycięstwa i zasłużona radość 
z oczywistego skądinąd faktu, że „przed sierpniem był lipiec”. 
Liczę jednak, że odbędzie się również sympozjum na temat 
błędów, jakie popełniliśmy. Choćby ku przestrodze przyszłych 
pokoleń czy tylko dla radości historyków, chcących słusznie 
dochodzić do tzw. „prawdy historycznej”. Osobiście też po-
dzielam ten pogląd i wolałbym, żeby prawda o tych, drogich 
memu sercu, latach nie była zafałszowana.
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Wróćmy jednak do lipca.
Do ruchu społecznego „Solidarność’ przystąpiłem na-

tychmiast, gdyż od dawna oczekiwałem na taką okazję. Tym 
bardziej, że nie należałem do tych, którzy chcieli poprawiać, 
lecz do tych, którzy stanowczo woleli obalić komunizm. Za-
łożyłem związek w swoim i jako lektor NSZZ „Solidarność” 
w kilku innych zakładach pracy. Zostałem przewodniczącym 
związku w „DT Centrum” w Lublinie.

W stanie wojennym los był dla mnie wyjątkowo łaska-
wy, ponieważ udało mi się zrealizować niezwykle dużo wła-
snych oryginalnych pomysłów i inicjatyw dla dobra pracy  
podziemnej związku ,,Solidarność”. Wszystkie okazały się 
bardzo skuteczne.

Po pierwsze, „Radio Solidarność”. Prace rozpocząłem 
samotnie i w ścisłej tajemnicy na początku 1982 r. Pierwszy 
nadajnik wykonałem dość szybko. Poszukiwałem ludzi do 
jego obsługi. Nie wszyscy się sprawdzili, bo to była bardzo 
niebezpieczna działalność. Nadajnik przepadł, porzucony na 
ulicy. Wtedy, poprzez moją żonę Barbarę, poznałem Henry-
ka Gontarza, ślusarza z WSK Świdnik. On miał ludzi i wła-
śnie marzył o sprzęcie. Dostarczyłem mu moje kolejne dzieło  
– pięciowatowy nadajnik ukryty we wnętrzu przenośnego ma-
gnetofonu „kapral”. „Radio Solidarność Świdnik’’ rozpoczęło 
działalność. Pracowała nadspodziewanie długo. nadało nie-
prawdopodobnie dużo udanych audycji, przekazywało cen-
ne wiadomości, dolewało przez lata otuchy umęczonemu  
stanem wojennym narodowi. Sukces był ogromny, nic 
mu wtedy nie mogło dorównać. SB zaangażowała olbrzy-
mie środki w sprzęcie i ludziach, żeby ująć radio. Na próż-
no. Barwne, autentyczne szczegóły można by tu opowiadać  
długo. Wiele też było emocji i najwyższego ryzyka. Nie wszy-
scy długo wytrzymywali stres. Zawsze jednak to ja przy-
gotowywałem sprzęt a Gontarz organizował emisje. Do-
brany przez niego trzeci współpracownik przygotowywał  
nagranie, pomagał w emisji. W tej roli przewinęło się kilka 
osób. Cała praca organizowana była w absolutnie ścisłej  
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konspiracji. Szczegołów nie znały też tymczasowe wła-
dze Regionu, inwigilowane precyzyjnie przez SB. Dopiero 
znacznie później okazało się, że tak było trzeba, bez żadnej  
przesady.

Skonstruowałem (od wstępnego projektu po ostatecz-
ne wykonanie) wszystkie nadajniki, pracujące później w Lu-
blinie, Świdniku, Łęcznej, Poniatowej i Puławach (całe „Radio  
Solidarność” na wschód od Wisły). Trzy egzemplarze, na-
desłane dużo później z Zachodu, również całkowicie prze-
konstruowałem, przystosowując je do pracy na fonicznych  
kanałach telewizji Lublin i Kielce. To ostatnie było dużym 
i unikatowym sukcesem w skali kraju.

Sukces „Radia Solidarność” zaprowadził mnie w lutym 
1984 r. do aresztu śledczego. Służba Bezpieczeństwa ma-
jąc stałe informacje z inwigilacji Tymczasowego Zarządu Re-
gionu wiedziała, kto stworzył radio. Nie potrafiła mi jednak 
nic udowodnić, a informatora nie chciała zdemaskować. Na 
szczę ście, jak już wspomniałem, struktura organizacyjna pra-
cy „Radia Solidarność” trzymana była w tajemnicy również 
przed TZR. Dlatego właśnie po sześciomiesięcznym pobycie 
w areszcie śledczym zwolniono mnie, bez procesu i przed-
stawienia dowodów. Jednak zatrzymanych „czasowo” pod-
czas rewizji bardzo wielu cennych sprzętów domowych, nie 
oddano do dziś.

Po wyjściu z aresztu oczywiście kontynuowałem pra-
cę nad radiem. Pracowałem też nad nasłuchem radiosta-
cji operacyjnych Służby Bezpieczeństwa. Wykonałem kilka 
urządzeń dla podziemnych ogniw NSZZ „Solidarność”, a na-
stępnie uruchomiłem we własnym mieszkaniu automatyczną  
stację nasłuchową, zapisującą rozmowy w trybie całodobo-
wym. Zarówno tego urządzenia, jak i tajnego laboratorium 
elektronicznego SB nie wykryła nigdy podczas ciągłych re-
wizji w 0naszym mieszkaniu. W laboratorium powstawały na-
dajniki radiowe, ale też pracowały urządzenia komputerowe 
do szyfrowania dokumentów. W późniejszym okresie monto-
wane były filmy „Niezależnej Telewizji CVSH”.
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Wydawałem „Niezależny Video Informator Regionu”. Był 
to kwartalnik rozprowadzany na kasetach video w czterdzie-
stominutowych odcinkach, pokazujący działania podziemne 
NSZZ „Solidarność” i innych organizacji opozycyjnych oraz 
represje władz na ulicach miasta. Filmowałem przeważnie 
sam, czasem pomagał mi syn Marek. Powstało w ten sposób 
kilkadziesiąt godzin unikatowego filmu, stanowiącego cenny 
materiał źródłowy dla historii stanu wojennego.

Równolegle w naszym mieszkaniu działało przez długi 
czas niezależne kino. Podczas ponad 100 seansów, w pry-
watnym mieszkaniu, bezpłatnie, 1700 osób obejrzało filmy fa-
bularne niedopuszczone przez ówczesną cenzurę politycz-
ną. Dziennie na 2–3 spotkania przychodziły, bardzo nieraz 
różne, grupy zawodowe i społeczne.

W listopadzie 1987 r. delegowany przez podziemne  
władze Związku pojechałem samotnie do Włoch, gdzie repre-
zentowałem Region Środkowo-Wschodni NSZZ „S”. W An-
conie prowadziłem rozmowy oraz podpisałem porozumienie  
pomiędzy naszym Związkiem a trzema związkami zawo-
dowymi regionu Marche: CISL, CGL i UIL. Przywiozłem 
też i przekazałem przewodniczącemu TZR znaczną sumę  
pieniędzy.

Udało mi się nawiązać kontakt z Radiem Wolna Europa 
i jako stały korespondent nadałem ponad 200 relacji radio-
wych z kraju, a nawet z terenu ZSRR. Nadawałem specjalnie 
w tym celu wykonanym samodzielnie sprzętem. Pracowałem 
dla RWE zawsze pod własnym nazwiskiem. Było to wyjąt-
kowo niebezpieczne, ale znacząco dodawało wiarygodno ści 
przekazom.

Oboje z żoną byliśmy wówczas bez pracy, wyrzuceni 
za działalność podziemną dla NSZZ „Solidarność”, mając na 
utrzymaniu troje dzieci w wieku szkolnym. Pomoc otrzymy-
waliśmy jedynie okazjonalnie. Sprzedaliśmy stary samochód, 
wyprzedawaliśmy dorobek całego życia. Pogarszał się stan 
zdrowia mojej żony Barbary, która w pierwszych dniach sta-
nu wojennego przeżyła horror pacyfikacji fabryki WSK oraz 

162



koszmar ukrywania się w niezwykle ciężkich warunkach, 
a dodatkowo z powodu częstych, nękających rewizji i szy-
kan SB.

Ja sam również, jeszcze w więzieniu, straciłem częścio-
wo zdrowie. Od przedłużającego się bezrobocia uratowało 
mnie uzyskanie renty inwalidzkiej „drugiej grupy”. Wysokość 
renty była jednak bardzo mała, bo przeszedłem na nią wcze-
śnie oraz w niekorzystnym okresie stanu wojennego, gdy mu-
siałem przyjąć przypadkową, mało płatną pracę. Taką cenę 
należało jednak płacić za walkę o niezależne związki zawo-
dowe i nowy ustrój.

Osobnym i bardzo ciekawym dla historyka tematem 
jest stosunek TZR do opisanych powyżej działań. Odbiegał 
on znacząco od modelu, który uznajemy, przez domniema-
nie, za normę. Przez domniemanie, ponieważ temat ten jest 
wciąż u nas tematem tabu. Zachowały się dobrze dokumen-
ty z tamtych lat, z tamtych działań i to jest bardzo dobry temat 
dla historyka, a może i dla kolejnego sympozjum. Nie moż-
na bowiem zrozumieć w pełni dzisiejszej rzeczywistości, bez 
odkrycia do końca „białych plam” z naszej własnej, niedaw-
nej, przeszłości.

Dwudziestolecie „Solidarności”, a właściwie pierwsze 
dziesięć lat jej istnienia, oceniam jako okres szczęśliwy dla 
mojej Ojczyzny i dla mnie. Oczekiwałem zapewne więcej po 
pierwszych sukcesach 1989 roku, ale też przecież oczeki-
wałem znacznie mniej w roku 1980. A to wtedy bez waha-
nia podjąłem walkę. Rozpocząłem ją jako człowiek w miarę  
majętny, dziś jestem biedakiem żyjącym znacznie poniżej 
minimum socjalnego. Znani mi agenci opływają tymczasem 
w dostatek i przebierają w stanowiskach, ciesząc się po-
wszechnym szacunkiem.

Mam jednak świadomość, że w moim kraju nie stacjonu-
ją już sowieckie dywizje, a to jest miarą wolności i suweren-
ności, o które przecież wyłącznie walczyłem.
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 Stanisław Węglarz*: 
W trudnym okresie lat osiem-
dziesiątych TZR posiadał dobrze 
zorganizowane agendy: 1) dział 
socjalny:

–  pomoc represjonowanym 
oraz ich rodzinom,

– „Wakacje z Bogiem”,
–  obsługa kosztów za „kole-

gia do spraw wykroczeń”; 
2) dział zagraniczny:

–  współpraca z zaprzyjaźnionymi związkami zawodo- 
wymi na Zachodzie: CSC (Belgia), CFTC (Francja), 
CISL (Włochy), LO (Szwecja);

3) dział organizacyjno-prawny:
–  współpraca z Tymczasowymi Komisjami Zakładowymi 

„Solidarności”,
–  szkolenia z zakresu znajomości prawa;

4) wydawnictwo (druk):
– druk „Informatora”, książek, ulotek, plakatów;

5)  kultura ( teatr, film - w kościele oraz w prywatnych miesz-
kaniach).

Ponadto, należy podkreślić dobrąwspółpracę TZR z NZS. 
Rok 1988 – szeroka ogólnopolska akcja KZ „S” prowadzo-

na drogą sądowąna rzecz rejestracji Związku. W jej ramach: 
–  4 marca 1988 r. – powstaje jawnie działająca KZ „S” KUL;
–  18 marca 1988 r. – KZ „S” KUL składa wniosek do 

Sądu Wojewódzkiego w Lublinie;
–  23 marca 1988 r. – wezwanie do sądu; pani sędzia 

Wronowa żąda wykreślenia ze statutu nazwy „Solidar-
ność”;

–  24 marca 1988 r. – postanowienie Sądu Wojewódzkie-
go o odmowie wpisu do rejestru NSZZ „S” KUL.

* Poszerzenie informacji o podziemiu „S” w Dodatku, s. 175: Przemó-
wienie Stanisława Węglarza na uroczystości XX-lecia NSZZ „Solidarność” 
w dniu 8 lipca 2000 r. w Świdniku.
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Pełnomocnikiem KZ „S” KUL w tej i wielu innych spra-
wach o rejestrację Związku był Tomasz Przeciechowski. 
W tym czasie KZ „S” KUL liczyła 18 osób (członków Związ-
ku ponad 200).

–  15 marca 1988 r. – sprawa w Sądzie Najwyższym 
w Warszawie,

– odwołanie od decyzji Sądu Wojewódzkiego w Lublinie,
–  odmowa rejestracji NSZZ „S” ZRG w Łęcznej (KZ „S” 

liczyła 10 osób, członków około 200).
Jesienią 1988 r. 7–9 października w Niechobrzu k. Rze-

szowa TZR zorganizował w głębokiej konspiracji Seminarium 
Międzynarodowe z udziałem doradców KKW oraz członków 
Krajowej Komisji Wykonawczej i delegacji zagranicznych: 
CSC (Belgia), CFTC (Francja), CISL, UIL, CGIL (Włochy), 
LO (Szwe cja). Temat główny: „Solidarność Międzynarodo-
wa”. Uczestniczyło ponad 80 osób. Wyżej wymienione orga-
nizacje związkowe wystosowały Apel do Rządu PRL o legali-
zację NSZZ „Solidarność”.

Po czerwcowych wyborach w 1989 r. TZR zorganizował 
II Międzynarodowe Seminarium w Łęcznej. Temat: „Związek 
zawodowy rewindykacyjny, czy współzarządzający”. Przybyli  
przedstawiciele związków zawodowych Europy Zachod-
niej oraz członkowie Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ  
„Solidarność”.

Kolejnym działaniem władz regionalnych NSZZ „Soli-
darność” było powołanie Konsorcjum Kształcenia Dorosłych 
i Rozwoju Ludzkich Możliwości. Powstało na podstawie umo-
wy pomiędzy stronami (umowę podpisali: KUL – prorek-
tor doc. dr hab. Bolesław Bratkowski, UMCS – prof. dr hab.  
Eugeniusz Gąsior, ZR NSZZ „S” – Stanisław Węglarz).

W 1991 r. odbyło się III Międzynarodowe Seminarium 
Związkowe (Ośrodek Wypoczynkowy nad jeziorem Krasne): 
„Społeczne skutki zmian gospodarczych”. Dyskutowano nad 
kie runkami przekształceń (problem bezrobocia), organizo-
waniem się społeczeństwa, przeciwdziałaniem negatywnym 
skutkom bezrobocia.
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Dr Józef Kaczor: Uziękuję bardzo. Jeżeli ktoś z sali 
miał by chęć zabrać głos, to krótko. Bardzo proszę; Grażynka.

  Grażyna Sadowska: 
W 1997 r., obchodząc rocz-
nicę Lubelskiego Lipca w Lo-
komotywowni lubelskiej, 
otwierając te uroczystości, 
wygłaszając przemówienie,  
nawiązałam do myśli Ce-
rvantesa: „Kto przywiąże się 
do dobrego drzewa, zyskuje 
dobry cień”. I ja na tej sali nie 
czuję się dzisiaj zmęczona. 
Ja czuję ten ożywczy cień. 
I przy upałach, każdy dosko-

nale wie, że będąc przy mocnym drzewie, ma się korzenie, 
ma się ożywczy cień, udar mózgu nie grozi. Jeżeli o tym bę-
dziemy pamiętali, następnym razem, tak jak pani Grażyna 
[Wójtowicz] mówiła, organizujmy sympozja na wielkiej sali, 
zapraszajmy młodych ludzi. Mój syn na przykład żyje „Soli-
darnością”. On będzie ją krytykował, ale tak, jak się krytykuje 
rodziców. Wiem jednak, że przy tych korzeniach pozostanie. 
A co z inną młodzieżą? Dziękuję.

Piotr Gach: Wielokrot-
nie napominano tu historyków, 
że nie spełnili swojego zada-
nia, bo nie napisali historii „So-
lidarności” naszego Regionu. 
Tak, to prawda, nie napisali, ale 
czy mieli dostęp do źródeł? Czy 
mieli dostęp do dokumentów, 
które groma dzicie na strychu, 
u siebie? Których nie chcecie 
ujawnić publicznie, bo się obra-
żacie na kogoś z przywódców 
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w danej chwili. Czy to jest zaniedbanie poprzednich ekip Re-
gionu? Czy to jest zaniedbanie historyków? Trzeba  napisać 
tę historię. Trzeba zebrać materiały. To pierwsza rzecz, pierw-
sza trudność, zebrać materiały. Dzisiaj uświadomiliście nam, 
historykom (ja jestem zawodowym historykiem), jakie to bę-
dzie trudne. Ja już wiem, gdzie można szukać, kogo prosić, 
że jest pan Haczewski. Ale sami pamiętajcie, że jako twórcy 
historii macie obowiązek dać świadectwo o tym, co robiliście, 
pokoleniu, które wie bardzo mało, albo w ogóle nic nie wie.

Apeluję, aby wszyscy tu obecni nie chowali uraz, ale dali 
świadectwo prawdzie, przekazali tyle, ile pamiętają, ile wie-
dzą. Z tych kawałeczków historycy potrafią różnymi metoda-
mi zbudować całość. Dopiero, gdy będziemy mieli wielość 
źródeł, relacji, będziemy mogli stworzyć pełną historię, po-
kazać jak była złożona, jak trudna. Więc nie obrażając się, 
spiszcie lub podyktujcie relacje. Może pieniądze na taśmy 
wyasygnuje przewodniczący Zarządu Regionu.

Myśleliśmy wcześniej jak opracować tę historię, spoty-
kając się z przewodniczącymi wyższych uczelni w KPLON 
i postanowiliśmy zebrać właśnie was, żebyście się spotkali  
jako świadkowie historii i powiedzieli nam, jak to było. To jest 
krok naprawdę bardzo istotny do tego, żeby powstała histo-
ria, wielotomowa, z której inni będą się uczyć, będą czer-
pać wiedzę. Widzimy, ile wątków tutaj zasygnalizowaliście, 
często jednym zdaniem, albo jednym nazwiskiem. Dziękuję 
wszystkim bardzo serdecznie. Mówiłem jako historyk, a nie 
jako przewodni czący „Solidarności” na KUL.

Dr Józef Kaczor: Dziękuję bardzo. Jeszcze kolega 
Daniel.”

Stanisław Daniel: Szanowni Państwo! Właśnie do hi-
storyka, w formie wyrzutu. Jeżeli ktoś chciał zarejestrować 
wypadki lipcowe, to miał możliwość. Między innymi na go-
rąco relacjonował je obywatel Francji, mówiący wspaniale 
po polsku, który docierał po kolei do każdego zakładu pracy.  
Prawdopodobnie wyszło to w języku angielskim. Miało się 
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ukazać również po polsku. Ja się z nim spotkałem ostatni 
raz na Zjedzie „Solidarności” w Gdańsku. Ale dosyć tego. 
Przepra szam za bezpośredni atak.

Proponuję swoje materiały, które posiadam. A to dość 
sporo, łącznie z delegacją wypisaną 3 września 1980 r. do 
Gdańska na rozmowy z Wałęsą, na której figuruje piecząt-
ka potwierdzająca mój pobyt. Pieczątka Międzyzakładowe-
go Komitetu Strajkowego, której używano w Stoczni. Miałem 
masę biuletynów z okresu strajków w Stoczni, od pierwszego 
numeru. Mam jeszcze, z wyjątkiem chyba trzech pierwszych, 
bo... pożyczyłem osobie duchownej. Oprócz pierwszych chy-
ba trzech mam wszystkie numery „Tygodnika Solidarność”, 
„Kwadratu”. Mam nawet dokumenty prac nad pierwszym sta-
tutem Związku, jaki się tworzył w Gdańsku, jeszcze bez na-
zwy „Solidarność”. Wiele materiałów z posiedzeń Krajowej 
Komisji Porozumiewawczej. Materiały z uchwałami i nie tyl-
ko. Zaproponowałem kiedyś to przewodniczącemu Szczygło-
wi. Zlekceważył. Ja z tymi materiałami nie będę się obnosił, 
nie będę szukał kogoś, komu mógłbym je przekazać. Nato-
miast prosiłem o kontakt ze mną. Studenci z UMCS piszą-
cy prace magisterskie na temat Lipca ‘80 potrafili dotrzeć do 
mnie i udzielałem relacji.

Ja nie jestem mówcą, nie jestem jakimś lektorem, ja by-
łem, jak to kiedyś podkreślałem na przesłuchaniach „czior-
no raboczyj”. Nie potrafię pięknie mówić, nie potrafię niejed-
nokrotnie wyważyć, których słów mogę użyć, a których nie 
powinienem. W związku z tym proszę mi wybaczyć niektó-
re sformułowania, może niemiłe dla uszu tu obecnych. Ale 
jestem i byłem całym sercem przy „Solidarności”. I tu, gwoli 
uzupełnienia. Nasz kraj w lipcu 1980 r. był mocno nasycony 
ludźmi z Zachodu, którzy usiłowali się dostać na olimpiadę. 
W związku z tym władze bały się relacji natychmiastowych. 
Przypuszczały, że wszystko, co Zachód wie, co Wolna Euro-
pa transmituje o strajkach lubelskich to są nagrania nie tylko 
radiowe, ale i telewizyjne, przesyłane przez tych, którzy nie 
dotarli do Moskwy.
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Następnie Wiesio Kamiński relacjonował nam drogę do 
Włodawy. Zgadzam się w większości, ale dodam, że kiedy 
je chaliśmy, w lasach włodawskich, przed Włodawą, zatrzy-
mał się cały transport i zaczęło się demonstracyjne trzaskanie 
drzwiami, bo jechały dwa wozy milicji, tzn. wóz osobowy i ga-
zik na przodzie, wołga i gazik z tyłu. Zaczęli wysiadać z tych 
gazików, trzaskali drzwiami. Nawet ochrona, która jechała 
z nami w „sukach”. A ja wówczas odezwałem się do kolegów: 
No, koledzy, Sobibór. Rozwałka. Pożegnajmy się. Następnie, 
żeby było ciekawiej, minęliśmy Włodawę, Wiesiek [Kamiń-
ski] o tym powiedział. Znowu konsternacja, gdzie nas wiozą?  
Oczywiście, z zawracaniem, dojechaliśmy do Włodawy.

Kolejna rzecz. To, co było nieprawidłowe w formie 
eskortowania uwięzionych czy internowanych (w tym czasie 
byliśmy uwięzieni), to to, że było trzech strażników w każ-
dej „suce” z bronią długą. Regulamin więzienny nie prze-
widuje użycia trzech strażników w jednym wozie i z bronią  
długą. Oprócz tego byliśmy jeszcze zamknięci. Krata od-
dzielała zatrzymanych od eskortujących; w razie wypad-
ku samochodu byliśmy bez możliwości uratowania się. We 
Włodawie (może inni nie zauważyli, ale ja to spostrzegłem, 
bo należałem do pierwszych do wyjścia z wozu przed bu-
dynkiem więziennym), zauważyłem czerwone plamy na 
śniegu. Mówię: były jatki; co tu się będzie działo? Czer-
wone plamy były widoczne do pomieszczeń budynku wię-
ziennego, na schodach jeszcze i na korytarzu. Proszę  
sobie wyobrazić, jak to wpływało na zatrzymanych. W pierw-
szych dniach na teren więzienia demonstracyjnie podjeż-
dżały wozy opancerzone, przejeżdżały obok budynków,  
zatrzymywały się, oczywiście słychać było trzaskanie 
drzwiami. Przez okna więzienne, zasiatkowane; zakrato-
wane, nie wszystko było widać. Staraliśmy się czegoś do-
patrzyć. Były wyjazdy z terenu więzienia i jazdy w kierunku 
Lublina. Ponieważ działo się to w nocy, to zdradzili się, że  
dojechali do lasu i tam się zatrzymali. To było po prostu szy-
kanowanie internowanych.

169



Stanisław Daniel: Już kończę. I jeszcze jedno. Mój ko-
lega Dziura faworyzuje mocno Cześka Niezgodę. Nie było 
tak, że Niezgoda zadzwonił do nas. To ja szukałem kon-
taktu z Czesławem Niezgodą. Moja żona pracowała na ko-
lei i w związku z tym miałem możliwość skontaktowania się 
z nim. I kiedy zadzwoniłem, poszliśmy z Wiesławą Karykow-
ską, naszą koleżanką, do Cześka Niezgody z ciekawości, 
jak im się urzęduje, bo oni powołali pierwszą, za przeprosze-
niem, w tym czasie to się tak jeszcze nazywało, Radą Za-
kładową. Już kończę. To wszystko, co chciałem sprostować. 
Dziękuję.

Od lewej: Wojciech Samoliński, Andrzej Sokołowski, Sta-
nisław Daniel, Ireneusz Haczewski, Julian Dziura i Graży-
na Wójtowicz.
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zAKOŃCZENIE SYMPOZJUM

Dr Józef Kaczor: Bardzo dziękujemy wszystkim 
i przepraszamy za przedłużenie. Chciałbym w imieniu or-
ganizatorów przejść do zakończenia sympozjum. Chcę  
podziękować oficjalnie gospodarzom z Daewoo. Mam dwie 
książki, a właściwie oprawione i przechowane od 1981 r. 
biuletyny „Solidarności Uniwersyteckiej”, które na tę oko-
liczność przyniosłem. I chciałbym te dwie książki wręczyć 
dwóm osobom, które przyczyniły się do zorganizowania 
tego sympozjum; przede wszystkim koledze Andrzejowi  
Chrząstowskiemu z Komisji Zakładowej NSZZ „Solidar-
ność” Fabryki Samochodów Ciężarowych, przepraszam, 
Daewoo Motor Polska. Drugą chciałbym wręczyć dyrekto-
rowi Daewoo Motor Polska, panu Zbigniewowi Zaporow-
skiemu na pamiątkę tego wspaniałego, w moim odczuciu, 
spotkania z przeszłością „Solidarności” i z teraźniejszo-
ścią, którą tutaj mieliśmy.

Andrzej Chrząstowski, Przewodniczący KZ NSZZ 
„Solidarność” Daewoo Motor Polska: Dziękuję uprzejmie. 
Józkowi Kaczorowi wybaczam, bo rzeczywiście była FSC 
z Bierutem, potem była FS bez Bieruta, teraz jest Daewoo. 
Trze ci sztandar w tej chwili mamy. Pierwszy jest w archi-
wum (kiedyś była sala tradycji), drugi nasz sztandar zo-
stał przekazany do kościoła księdza kanonika Zbigniewa 
Kuzi; trzeci to ten, który państwo widzieliście. Serdecznie 
dziękuję wszystkim za wytrwałość. Chciałbym w imieniu  
organizatorów zaprosić na mały poczęstunek. Jest coś do 
zjedzenia i bard, który będzie nam przypominał melodie 
i pieśni zarówno z lat 80., stanu wojennego jak też inne.

Dr Józef Kaczor: Głos chciał zabrać wiceprezydent 
Miasta Lublina, Janusz Mazurek.
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Dr Janusz Mazu-
rek – Wiceprezydent Mia-
sta Lublina: Proszę Pań-
stwa! Przede wszystkim 
chciałbym w imieniu Komi-
tetu Honorowe go podzięko-
wać Państwu za wytrwałość. 
Zresztą wytrwałość to może 
niepotrzebne słowo, gdyż 
sam przecież tutaj z przy-
jemnością wysłuchałem 
Państwa wypowiedzi. Może 
przede wszystkim chciałbym 
powiedzieć; że temat sym-
pozjum „Historia i teraźniej-

szość” jest trafiony. Tutaj Państwo mogli wypowiedzieć się 
o aspektach powstania „Solidarności” i działalności w ,,So-
lidarności”. Może też jeszcze dodam. że dobrze byłoby 
podkreślić rolę działaczy bezimiennych; zwłaszcza w sta-
nie wojennym, bowiem nie każdy, kto pracował, mógł swo-
im nazwiskiem firmować swoją działalność. Tacy działacze 
leż byli. Są tu, na sali. Między innymi widzę kolegę Andrze-
ja Kociubę (nie wiem, czy jego nazwisko było wymieniane), 
a znam go z bardzo aktywnej działalności podziemnej.

Padły też pewne refleksje co do dnia dzisiejszego. 
Chciałbym mocno podkreślić, że „Solidarność” w znacze-
niu solidarności i idea „Solidarności” są jak najbardziej na 
czasie. Jedna z pań z młodszego pokolenia zaznaczyła, że 
czuje związek z „Solidarnością”, mimo że nie uczestniczyła 
w jej powstaniu. W tej chwili działamy na różnych polach. 
Należymy do różnych partii, reprezentujemy różne opcje 
polityczne i wydaje mi się, że Związek „Solidarność” jest 
tym forum, gdzie możemy się spotkać i w dobrej atmos-
ferze po dyskutować. I pewne uprzedzenia, które pojawia-
ją się niepotrzebnie, przełamać. Możemy, a nawet powin-
niśmy. Są dzę, że władze Związku „Solidarność” czy pan 
przewodniczący „Solidarności” może czasami przywołać 
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do porządku różnych działaczy, którzy za bardzo weszli na 
pole aktywności politycznej, co jest też potrzebne, ale cza-
sami opamiętanie może przyjść za przyzwoleniem, z naka-
zu przewodniczącego, który nas może tutaj zwołać i to jest 
najlepsze forum. Więc tego wszystkiego państwu życzę. 
Nie chcę przedłużać, nie chcę podsumowywać, bo nie o to 
cho dzi. Karta „Solidarności’ jest kartą otwartą. I tym chciał-
bym zakończyć. Dziękuję bardzo.

Stanisław Kucharski – Przewodniczący Zarządu 
Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”: 
Proszę Państwa! Bardzo dziękuję; naprawdę nie spodzie-
wałem się, że tak będzie przygotowane dzisiejsze sympo-
zjum. Szczególne słowa podziękowania kieruję do wszyst-
kich osób, które przygotowywały i prezentowały pierwsze 
odsłony czy pierwsze historie i tematy – bloki tematyczne. 
Ale również z wielkim zadowoleniem słuchałem wypowie-
dzi szerokiego prezydium. Kochani, jako przewodniczący 
Zarządu Regionu dziękuję za wszystkie uwagi, za wszyst-
kie wypowiedzi, za przywołania historii i ocenę bieżącej 
sytuacji. Sądzę, że czas i skromność niektórych działaczy 
nie pozwoliły przekazać pełnych informacji. Ze swej strony 
jako przewodniczący Zarządu Regionu, deklaruję, a wręcz 
zobowiązuję się, że Zarząd wyda drukiem materiały  
z dzisiejszego seminarium, jak również deklaruję, że 
wszystkie uwagi dotyczące działalności pierwszej „Soli-
darności”, pierwszych 16 miesięcy (1980–1981) zosta-
ną przekazane historykom. Zarząd Regionu będzie się 
starał nawiązać kontakt i być pośrednikiem, dosłownie  
fizycznym kolporterem materiałów dla historyków. Chciał-
bym też w tym momencie poinformować, że Zarząd Regio-
nu, doceniając wagę, tak jak mówiła Grażyna Sadowska, 
problemów i upływającego czasu, nawiązał kontakt z Bi-
blioteką Łopacińskiego, z pracownikami tejże biblioteki.  
Staramy się materiały, które my również posiadamy, prze-
kazać tam, by zostały właściwie skatalogowane. A wszyst-
kie osoby, wszystkich działaczy pierwszej „Solidarności”,  
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czyli „Solidarności” lat 1980–1981, informuję, że moż-
na przekazywać materiały albo do Zarządu Regionu, albo 
bezpośrednio do Biblioteki Łopacińskiego. Jestem bar-
dzo zadowolony, że otworzyliśmy obchody rocznicowe tak 
wspaniale. Kolega wiceprzewodniczący Komisji Krajowej 
i zarazem sekretarz KK Józef Niemiec powiedział, że się 
nie spodziewał tak mocnego w dniu dzisiejszym i w tym 
sympozjum zaangażowania sali oraz tak świetnego przy-
gotowania referatów. Mówił, że będzie, przekaże tę infor-
mację we wszystkich Zarządach Regionów, gdziekolwiek  
będzie. Serdecznie nam wszystkim dziękuje za udział 
w sympozjum. Ale duszą przedsięwzięcia był kolega Jó-
zef Kaczor, któremu w tym momencie składam wyjątkowo 
serdeczne podziękowania. Sympozjum dzisiejsze uważam  
za zamknięte.

Dr Józef Kaczor: Zapraszamy, mimo deszczu, na wy-
stęp Jana Kondraka na plac przed fabryką.

Red. Marcin Dąbrowski i Dr Jó-
zef Kaczor w odlewni żeliwa Da-
ewoo Motor Polska.
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dOdaTeK

Stanisław Węglarz: Proszę Państwa! Może dobrze, 
że tak się stało, że każdy z nas tych przewodniczących, 
stara się przedstawić historię już Związku oraz swojej dzia-
łalności w regionie.

Przejdę do okresu, który po 13 grudnia, aż do reakty-
wowania NSZZ „Solidarność”, czyli do roku 1989. Ale tytu-
łem wstępu chciałbym powiedzieć następujące słowa, które 
oczywiście w różnych formach na tej sali dzisiaj padły. Je-
steśmy w miejscu, w którym 20 lat temu odważono się po-
wiedzieć: „Nie. Dość obłudy, zakłamania. Chcemy żyć ina-
czej”. Ja uważam, że kluczem do porozumień sierpniowych 
był Lubelski Lipiec, rozpoczęty właśnie tu, w Świdniku. Dro-
ga długa, ciężka, pełna wyrzeczeń, odpowiedzialności. Bu-
dowy tej drogi podjął się Ruch Społeczny NSZZ „Solidar-
ność”, bo tak należy określić 10 mln członków, które w 1980 
i 1981 r. funkcjonowały w Polsce. Ruch ten funkcjonował 
w okresie, w którym funkcjonowały żelazne zasady syste-
mu komunistycznego. Była to droga przelana krwią. Myślę 
tutaj o górnikach z „Wujka” i innych działaczach związko-
wych, którzy zginęli w okresie po wprowadzeniu stanu wo-
jennego oraz wieloletnie wyroki więzienne.

Lata 1980–1981 to błyskawiczny rozwój Związku 
w Regio nie Środkowo-Wschodnim. Przy Zarządzie Regionu 
powstają agendy, które powoli lecz skutecznie wypełniają  
luki w życiu społeczno-gospodarczym; zresztą moi koledzy 

NSZZ„, Solidarność”
Regionu Środkowowschodniego

w latach 1981–1989
Przemówienie Stanisława Węglarza

na uroczystości XX-lecia NSZZ „Solidarność”
w dniu 8 lipca 2000 r. w Świdniku
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na wstępie o tym wspominali. Jesienią 1981 r. powstaje 
w Regionie Środkowowschodnim, i odważę się stwierdzić, 
pierwsza w kraju szkoła związkowa w Biskupicach. Zarząd 
Regionu już wówczas uważał; że ażeby móc funkcjonować 
w tym okresie, Związek musi posiadać doskonale zorgani-
zowaną i dobrze przygotowaną, profesjonalną kadrę dzia-
łaczy związkowych.

Grudzień 1981 – tu pragnę przypomnieć, że w tym 
okresie też, jako jedyny region w kraju podpisaliśmy wów-
czas takie porozumienie z Urzędem Wojewódzkim, któ-
rego zadaniem było przyglądanie się tej trudnej sytuacji, 
bo praktycznie jesienią 1981 nasze żony i matki nie mia-
ły czego włożyć do garnka, żeby jaki-taki obiad ugotować. 
W związku z tym należało kontrolować wszystko, co funk-
cjonowało pomiędzy producentem a sklepami.

Pragnę podkreślić, że we wszystkich działaniach Za-
rządu Regionu od lipca 1980 do chwili obecnej istniała bar-
dzo dobra współpraca z uczelniami. 13 grudnia – interno-
wania, aresztowania, strajki. Powstaje tzw. Tymczasowy 
Zarząd Regionu. Tu właśnie, w Świdniku.

W większości członkowie Zarządu Regionu oraz kie-
rownictwo komisji zakładowych zostali internowani. Zaczęły  
się jednak pojawiać pierwsze, pisane na maszynie, infor-
macje o sytuacji w regionie. Informator „Solidarność” Regio-
nu Środkowowschodniego ukazał się w pierwszych dniach 
stanu wojennego. Ja i moi koledzy, którzy siedzą na tej sali, 
przebywaliśmy wówczas w zakładzie karnym we Włodawie 
i kiedy pierwsze egzemplarze do nas docierały, kiedy na-
sze żony przywoziły pod różnymi pozorami ten wygnieciony 
materiał, który z wielkim trudem został wydrukowany u na-
szych przyjaciół w Lublinie, czy w innych miastach regio-
nu, ze łzami w oczach były czytane. Było to pismo nowe, 
niezależne od instancji związkowych ani jakichkolwiek or-
ganizacji. Zostało stworzone przez studentów UMCS: 
Krzysztofa Chariasza, Arkadiusza Kutkowskiego, Wiesła-
wa Ruchlickiego i Emila Wardę. Początkowo adresowane 
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było do studentów, później stało się jedynym niezależnym  
pismem infor macyjnym w regionie, które przetrwało do 
1989 r., tj. do ponownej rejestracji NSZZ „Solidarność”.

Pierwszy zespół działał do 16 lutego 1982 r., kiedy to 
przez przypadek został aresztowany. Zdążył wydać dzie-
sięć numerów pisma. Wydawanie Informatora przejęli wów-
czas trzej pracownicy Akademii Rolniczej: Krzysztof Gru-
dzień, Andrzej Plesz czyński i Jan Magierski. Będę starał 
się w swoich wypowiedziach używać nazwisk ludzi, którzy 
byli bezpośrednio związani w tym okresie nie tylko z wy-
dawaniem Informatora, ale także z innymi działaniami 
TZR czy też MKR. Obowiązki redaktora naczelnego pełnił 
przez cały czas Andrzej Pleszczyński, wydawcy i szefa kol-
portażu – Jan Magierski. W zespole redakcyjnym pracowa-
li: Józef Krzyżanowski, Wanda Baj, Barbara Pleszczyńska, 
Ewa Różycka i Grażyna Ziółkowska. Stałymi współpracow-
nikami do starczającymi teksty byli: Wacław Biały, ks. Wa-
cław Oszajca, Zdzisław Kowalski i inni. Obowiązki wydaw-
cy podejmował też okresowo Wojciech Guz. Informator 
„Solidarność” Regionu Środkowowschodniego miał formę 
druku powielaczowego bądź sitodruku. W 1984 r. zastoso-
wano offset, który dawał lepszą jakość edycji. Nakład in-
formatora wahał się w początkowych okresach od 1500 do 
8000 egzemplarzy.

Zgodnie ze swą nazwą informator starał się być pi-
smem przede wszystkim informacyjnym, przyjmując za 
pierwszy obowiązek publikowanie wiadomości o uwięzio-
nych i represjonowanych. Podawał też komunikaty władz 
lokalnych „Solidarności”, a także władz krajowych, czyli 
Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej. Serwis informacyjny 
zbierany był i dostarczany przez sieć kolporterów, tych sa-
mych, którzy co tydzień rozprowadzali gazetę.

Z redakcją współpracowało stale niezależne Biuro In-
formacyjne prowadzone przez Annę Truskolaską, pracow-
nika Biblioteki Głównej KUL. To było najlepsze miejsce, 
gdzie można było w tym okresie zbierać tego typu informa-
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cje i przekazywać w obie strony. Przez pewien czas sięgano 
również do opracowań zespołu kierowanego przez śp. Ra-
dosława Drwala, który dostarczał głównie ekspertyz, opinii, 
recenzji, nasłuchów radiowych. Z czasem więc na ten jed-
nostronicowy numer Informatora formatu A-4 składała się 
praca wielu osób, najczęściej nie znających się wzajem-
nie, działających zgodnie z zasadami konspiracji. Poprzez  
kolportaż spływały też dobrowolne wpłaty czytelników i sym-
patyków, które Informator zawsze kwitował w odpowied-
niej rubryce. Z uzyskanych tą drogą funduszy pokrywane 
były koszty papieru, druku, transportu oraz inne. Wszystkie  
osoby pracujące w zespole Informatora wykonywały swo-
ją pracę społecznie, nie czerpiąc z tego nigdy żadnych ko-
rzyści materialnych, a często ponosząc koszty z własnej  
kieszeni.

W 1990 r., po dokonaniu skrupulatnego rozliczenia, 
zostały przekazane fundusze (tu nie będę już wymieniał 
kwot) na rzecz Fundacji „Solidarności” Regionu Środko-
wowschodniego. Oczywiście, kwoty te zostaną opubli-
kowane szczegółowo w przygotowywanych materiałach  
historycznych, dotyczących Regionu Środkowowschodnie-
go. W ciągu 7 lat – 1982–1989 – ukazało się 180 numerów 
informatora, z czego 44 w jednym 1982 r.

Uwzględniwszy jeszcze inne druki, pisma, ulotki 
i inne edycje, daje to kilkanaście ton papieru w ciągu roku. 
Wszystko to przeniesione w torbach, raz jako papier, po-
tem już jako wydruk do kolportażu. Najczęściej zadania te 
wykonywała jedna albo dwie osoby. Ze zrozumiałych po-
wodów unikano pracy w większych zespołach.

Poza wymienionymi wydawcami Informator drukowali 
również: Andrzej Woytowicz, Janusz Ruciński, Jan Plesz-
czyński i inni, których nazwiska trudno w tej chwili ustalić. 
Kolportaż zatrudniał wiele anonimowych osób. Cały jego 
system powstawał spontanicznie, wykorzystując kontak-
ty prywatne. Jego pogmatwanych ścieżek nie znał nikt  
i nikt nigdy nie próbował tego kontrolować. Mimo to dzia-
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łał on sprawnie i szybko w obu kierunkach. Siłą rzeczy 
kolporterzy byli najbardziej narażeni na dekonspirację 
i aresztowania.

W 1985 r. zostali złapani i uwięzieni Wacław Wasi-
lewski oraz Franciszek Bujak – kolporterzy tzw. górnego 
piętra, ponieważ to towarzystwo zostało podzielone wg  
odpowiedzialności i sektorów, w których każdy z kolpor-
terów działał. Obaj przypłacili swoją działalność wyrokiem 
i przesiedzieli w więzieniu półtora roku. Wasilewski dodat-
kowo stracił samochód. Proszę państwa, tych samocho-
dów w regionie odebrano kilka. Spośród wielu odważnych 
i bezinteresownych osób zajmujących się kolportażem na-
leży wymienić tu nieżyjących już: pana Jana Szyszkę, Sta-
nisława Dąbrowskiego oraz Wiesława.

Niezależnie od informatora działało wydawnictwo 
pod nazwą BIN, prowadzone przez Wojciecha Guza. Wy-
dało ono dziesięć pozycji w nakładach od 200 do 1500 
egzemplarzy.

Informator inicjował i sponsorował kolportaż innych 
niezależnych wydawnictw, głównie warszawskich, rozpro-
wadzanych w całym regionie. Personalnie odpowiadał za 
to Jacek Szymona. Miesięcznik Opinie, Komentarze, Ana-
lizy był pismem adresowanym do środowiska akademic-
kiego i inteligencji. Pierwszy numer ukazał się w maju 
1982 r. Redakcję stanowili: Krzysz tof Stefaniuk, Bogusła-
wa Kaczyńska i Jan Magierski. Do stałych współpracowni-
ków należeli: Andrzej Kaczyński, Sabina Magierska i Hali-
na Zych. Po artykuły i ekspertyzy zwracano się w pierwszej 
kolejności do pracowników lubelskich uczelni.

W tym czasie TZR zaczął odbudowywać agendy 
Związku: Dział Socjalny – tutaj chciałbym przypomnieć 
szeroką akcję „Wakacje z Bogiem”: tzw. dział BHP – spe-
cjalistą w tej dziedzinie był pan dr Janusz Mazurek oraz 
inni prawnicy, którzy przeprowadzali szkolenia i przygoto-
wywali działaczy do postępowania w trudnych sytuacjach, 
tzn. na przesłuchaniach czy też w innych okolicznościach; 
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kultura – film i teatr. Artyści scen warszawskich, i nie tylko, 
wystawiali sztuki w mieszkaniach prywatnych. Jedno z nich 
znajduje się przy ulicy Kościuszki 4, u bardzo zacnej rodzi-
ny państwa Miernowskich. Tam nie tylko spektakle teatralne  
się odbywały, ale również obradował TZR czy członkowie 
RKK. Dział Zagraniczny przez cały okres tzw. działalności 
nielegalnej w podziemiu odbywał spotkania głównie u „Wi-
zytek”, ale też w mieszkaniach prywatnych.

Rok 1986 przyniósł częściowe ujawnienie nazwisk 
członków TZR i powołanie Tymczasowej Rady Regionalnej 
Regionu Środkowowschodniego. Uznaliśmy, że ponieważ 
więźniowie polityczni zostali zwolnieni, jest czas i miejsce, 
by ujawnić swoje nazwiska, stać się bardziej wiarygodnymi 
w sytuacjach reprezentowania Związku na zewnątrz. TZR 
przedstawił następujace nazwiska do ujawnienia Zygmunt 
Łupina, Dana Winiarska i Stanisław Węglarz. Miejscem po-
wołania tejże Rady był strych w kościele ojców jezuitów, 
jak przypominam sobie, późnym wieczorem. Oczywiście, 
następnego dnia każdy z nas dostał decyzję urzędową,  
dostarczoną zaraz po godzinie 6.00 rano przez pracowni-
ka SB. „Na podstawie art. 14 itd. prezydenta RP zakazuję  
założenia i działalności stowarzyszenia pod nazwą Tym-
czasowa Rada NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowow-
schodniego. Jednocześnie na podstawie art... itd., z uwagi 
na interes społeczny nadaję decyzji rygor natychmiastowej 
wykonalności”. Oczywiście uzasadnienie.

Przyszedł okres, kiedy „Solidarność” zdecydowała się, 
aby przyspieszyć procedurę jawnej działalności również na 
terenach zakładów pracy. Robiliśmy ogólnopolską akcję re-
jestracji komisji zakładowych drogą sądową. Polegało to na 
tym, że komitet założycielski – ponieważ „Solidarność” była 
zdelegalizowana, to powoływało się jawne komitety zało-
życielskie komisji zakładowych – informował pana dyrekto-
ra na tablicy i skierował wniosek do Sądu Wojewódzkiego  
w Lublinie. Pewien czas działacze oczekiwali na wyrok 
sądu i w tym momencie chroniło ich prawo, że nie mogli 
zostać zwolnieni z pracy. Oczywiście, decyzja sądu była  
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negatywna. Odwoływano się zatem do Sądu Najwyższego. 
A więc ten proces trwał kilka miesięcy i dzięki temu Zwią-
zek mógł być bardziej widoczny, a pracownicy czy członko-
wie wiedzieli, z kim mogą rozmawiać.

Następnie przy współpracy wybitnych działaczy lu-
belskich uczelni TZR opracował program Związku, odpo- 
wiadają cy sytuacji, w jakiej „Solidarność’ się znajdowała. 
Ten program został przemycony drogą morską do Szwecji 
przez ówczesnego pierwszego przewodniczącego Regionu 
Ziemi Łódz kiej – taką decyzję podjął Lech Wałęsa – pana 
Andrzeja Słowika, zamkniętego w TIR-ze. Z nowym pasz-
portem Andrzej Słowik pojechał do Brukseli, potem z Je-
rzym Milewskim, szefem Biura Zagranicznego w Brukseli, 
podróżowali po Stanach Zjednoczonych, Europie Zachod-
niej i Australii, prezentując pro gram Związku na świecie.

Rok 1987 to okres przygotowań Związku do przyję-
cia Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II w Lublinie. 
Władze regionalne Związku postanowiły dokonać szerokiej 
akcji zbiórki złomu srebra i złota, ażeby stworzyć piękny dar 
od „Solidarności” Regionu Środkowowschodniego – „Drze-
wo Życia”. Na dobę przed przyjazdem Papieża do Lublina 
11 działaczy, w tym ja, zostało zatrzymanych na 48 godzin, 
ażeby udaremnić doręczenie Papieżowi daru. Ale. oczywi-
ście, to zostało zrobione. Po odlocie papieża zostaliśmy 
zwolnieni.

W roku 1988 TZR, po szczegółowych przygotowa-
niach, przy współpracy TKK – TKK przekształciła się 
w Krajową Komisję Wykonawczą w 1987 r. – zorganizował  
seminarium o charakterze międzynarodowym pt. „Solidar-
ność międzynaro dowa”. Ponieważ działania na rzecz relega-
lizacji „Solidarności”, polegające na wychodzeniu z podzie-
mia, ujawnianiu nazwisk, prowadzeniu rejestracji sądowej,  
nie dawały większych efektów, uznaliśmy, że należy wes-
przeć tę akcję szerszym działaniem politycznym. Przy 
współpracy CSC z Belgii (jest to chrześcijańska centrala 
związkowa), UIL z Włoch, CFTC z Francji i LO ze Szwecji  
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zorganizowaliśmy seminarium w Niechorzu k. Rzeszowa, 
ponieważ na terenie Lubelszczyzny nie było możliwości 
bezpiecznego przechowania ok. 100 działaczy, w tym go-
ści zagranicznych i całej KKW. Na spotkaniu zostały wy-
pracowane dwa dokumenty. Jeden, central związkowych, 
które wymieniłem, był kierowany bezpośrednio do ówcze-
snych władz PRL, by wywrzeć presję międzynarodową na 
rząd i doprowadzić do reaktywowania „Solidarności”, drugi 
wskazywał, w jaki sposób należy przygotować się do obrad 
okrągłego stołu. Są różne opinie na temat obrad okrągłe-
go stołu. Wówczas istniały dwie drogi: przejęcia siłą władzy 
w 1988 r. oraz mediacji czy tez negocjacji.

Lech Wałęsa w tym okresie podjął decyzję o strajku, 
wybierając metodę siły. Okazało się jednak, czemu się nie 
dziwię, że społeczeństwa ma dość walki, jest przestraszo-
ne. Stanęły praktycznie: Nowa Huta, Stalowa Wola, kilka 
kopalń na Śląsku, na kilkanaście minut zakłady we Wrocła-
wiu. W Lublinie przekonywałem Tadeusza Mańkę, który był 
i w strukturach TZR, i szefem komisji zakładowej. Przerwę 
przedłużono o kilkanaście minut – nie dało się uzyskać wię-
cej; ludzie się po prostu bali – ja to rozumiem. Przykład pły-
nął z Nowej Huty, gdzie wkroczyło ZOMO, aby rozbić strajk. 
Na mediację, w porozumieniu z prymasem Józefem Glem-
pem, udały się trzy osoby, jakby z glejtem, ale i one zostały 
pobite. I to były argumenty, które przemawiały za tym, aże-
by przez uruchomienie drugiej z procedur, procedury me-
diacji z władzami, doprowadzić do tego, aby Związek mógł 
wyjść z podziemia i normalnie funkcjonować.

W tym okresie – pragnę to bardzo mocno podkreślić 
– władze regionalne TZR oraz RKK ściśle współpracowa-
ły z NZS. Zarząd Międzyuczelniany tej organizacji tworzyły 
następujące osoby: Wioletta Szafrańska – reprezentująca 
Akademię Medyczną, Dariusz Koczym – UMCS, Eryk Choj-
nacki – KUL, Wojtek Bogaczyk – KUL, Jaromir Grabowski – 
Politechnika Lubelska. Te osoby wchodziły również w skład 
Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS. I pragnę podkreślić, 
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że w całym trudnym okresie pracy Związku w podziemiu 
istniała ścisła współpraca nie tylko z kierownictwem NZS
-u w Lublinie, ale też ze studentami, którzy angażowali się 
w różne akcje w regionie.

Działało Radio „Solidarność”. To radio montowane było 
tutaj chwała Ireneuszowi Haczewskiemu oraz kiIku innym 
oso bom, które przy tym radiu pracowały – i audycje nada-
wano w Lublinie, Świdniku, Puławach, Poniatowej i kilka 
w Łęcznej.

W roku 1987 nastąpiło rozwiązanie TKK. A chciałem 
państwu przypomnieć, że w roku 1986, i pokazywałem ten 
dokument, ujawniono częściowo władze w regionie. Wałę-
sa nie chciał się zdecydować na ten krok wcześniej, ponie-
waż obawiał się, że mogą nastąpić większe represje. W po-
wołanej Krajowej Komisji Wykonawczej członkiem prezy-
dium ds. szkoleń w Związ ku i tę funkcję pełniłem do koń-
ca 1993 r.

Kolejne seminarium, także o charakterze między-
narodowym, odbyło się w Łęcznej w 1989 r. pod hasłem 
„Związek zawodowy rewindykacyjny, czy współzarządzają-
cy”. Dlaczego taki temat? Ponieważ byliśmy już po wybo-
rach, mieliśmy rząd, którym kierował Tadeusz Mazowiec-
ki. I uznaliśmy, że w tym okresie związek zawodowy nie 
może się zachowywać jak rasowy rewindykacyjny związek 
zawodowy na Zachodzie, ponieważ nie możemy pozwolić 
na to, aby po kilku miesiącach od powołania rządu – rzą-
du takiego, jakiego chcieliśmy – doprowadzić do zburzenia 
całej konstrukcji, która w demokratyczny sposób zaczęła 
funkcjonować w państwie. W seminarium uczestniczyły te 
same centrale związkowe, których przedstawiciele gościli  
w Niechorzu, ale też sekretarz generalny Światowej Kon-
federacji Pracy Jan Kołakowski, obecnie jest główny me-
diator rządu w sprawie wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Powołanie Komitetu Obywatelskiego „Solidarności” 
nastąpiło w bibliotece Wyższego Seminarium Duchowne-
go, oczywiście za zgodą władz kościelnych, a inicjatorem 
przedsięwzięcia był śp. ks. rektor prof. Brzozowski. Prze-
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wodniczącym Komitetu został prof. Jerzy Kłoczowski. Był to 
okres przygotowywania się do wyborów. W tym czasie TZR 
zmienił siedzibę, przenosząc się na ul. Królewską, a więc 
w miejsce, gdzie w 1981 r. Związek rozpoczął działalność. 
Dzisiaj dowiedzieli śmy się od Pana Prezydenta, że zostały 
podjęte akty prawne, które gwarantują, pozostanie Zarządu 
Re gionu w tym miejscu.

Chciałbym jeszcze z tego miejsca podziękować – 
może już to nazwisko wypadło z pamięci – Józefowi Pi-
niorowi, skarbnikowi ZR Dolny Śląsk, który cudem urato-
wał kasę przed wprowadzeniem stanu wojennego. I kiedy  
tutaj, w WSK Świdnik, dokonywano pacyfikacji zakładu, 
a potem zwolniono wielu ludzi, to Józek Pinior przywiózł 
pieniądze, które zostały wypłacone ludziom zwolnionym 
z pracy. Składam mu podziękowania, myślę, że w imieniu 
nas wszystkich.

Pragnę wreszcie złożyć hołd ludziom głębokiej wiary, 
odwagi i wielkiego serca, którzy z poczuciem odpowiedzial-
ności za losy narodu doprowadzili do demontażu systemu 
komunistycznego.
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Byłem już pracownikiem 
etatowym w UMCS. Na co dzień 
zajmowałem się pracą w CK 
w Chatce Żaka. Było to miejsce 
na tamte czasy, bardzo ważne 
w życiu studenckim i akademic-
kim ponieważ w takich miejscach 
otwarci ludzie robili otwarte  
rzeczy. 

Myślę, że Chatka Żaka było 
nielicznym miejscem w tam-
tym czasie w Lublinie przez któ-
re szedł największy kolportaż 
pism różnego typu, pism drugie-
go obiegu. 

Administratorowie Chatki Żaka chyba mieli tego świa-
domość, ponieważ nigdy do nas nie mieli pełnego zaufania. 
Wiedząc o tym staraliśmy się nie ujawniać tego co możemy 
zrobić. Staraliśmy się przechytrzyć swoich szefów. 

Lipiec 20 lat temu zatarł się w mojej pamięci ale wiele 
rzeczy ciągle żywo wspominam. Początek wakacji, egzami-
ny wstępne na uczelni, a więc przyjazd do Lublina ludzi z ze-
wnątrz i raptem protest robotniczy to bardzo było znamienne. 

Protest robotniczy, który był zamknięty w zakładach pra-
cy czyli nie było manifestacji  ulicznych ale to co robotnicy ro-
bili było bardzo widoczne dla każdego kto nie był związany na 
co dzień ze środowiskiem robotniczym. 

W ten sposób jakby postronni ludzie uczestniczyli w tym 
wszystkim. Mam tu na myśli protest komunikacji miejskiej 
czyli zatrzymane autobusy. Ja gdzieś pamiętam widok auto-
busów na Alejach Racławickich, a w drugiej kolejności zatrzy-
many węzeł kolejowy w Lublinie. Zatarasowane tory pocią- 

Strajk lubelskich kolejarzy w lipcu 1980
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gami, lokomotywami więc to były widoki, które na całe życie 
utkwią komuś, kto mógł osobiście to zobaczyć. Z tego powo-
du dobrze to pamiętam. 

Pamiętam też strach, który mnie otaczał – nie wiem czy 
moich kolegów. Strach, że władza komunistyczna może się 
zemścić i zburzyć cały ten protest siłą, zlikwidować to w parę 
godzin. I ten strach pamiętam, jak gdzieś w nocy baliśmy 
się, że ktoś przyjdzie i każe się zbierać. To wynikało głownie 
z tego, że czytając literaturę drugiego obiegu znaliśmy me-
chanizmy funkcjonowania represji komunistycznych. W takich 
sytuacjach nasza wyobraźnia nabierała specjalnego życia. 

Moje wspomnienia z lipca łączą się głównie z koleja-
rzami ponieważ mój starszy brat, Janusz – już nieżyjący, był  
maszynistą i razem z panem Czesławem Niezgodą był moto-
rem organizacji strajku kolejarzy. Dopóki ja byłem w Lublinie, 
mój brat towarzyszył wszelkim moim działaniom. Myślę, że 
był wiernym słuchaczem tego co działo wokół Chatki Żaka. 
I w związku z tym wraz z Cześkiem Niezgodą miał pewne 
umiejętności wykorzystane przy strajku kolejarzy. 

Strajk kolejarzy robił ogromne wrażenie ponieważ zatara-
sowane tory i rozpuszczone wiadomości przez UB, że wjadą  
pociągi pancerne i wszystko rozbiją, że wjadą służby kolejar-
skie z innych węzłów aby rozładować to wszystko. 

Kolportowanie wiadomości, które dla kolejarzy lubel-
skich byłyby zagrożeniem, że ktoś przyjdzie i za nich coś  
zrobi i z nimi się spotka i że może dojść do jakieś konfronta-
cji potęgowało napięcie komitetu strajkowego i ludzi odpowie-
dzialnych za to co się w węźle działo. 

Doszło nawet do tego, że nie pamiętam w którym dniu 
strajku, otrzymałem telefon z Komitetu Wojewódzkiego Par-
tii od wysokiego działacza partyjnego Andrzeja Springera czy 
chciałbym się z nim spotkać. Byłem zaskoczony tym telefo-
nem ponieważ nie byłem członkiem partii i nie wiedziałem 
o co chodzi aczkolwiek po telefonie domyślałem się że być 
może  chodzi o mojego brata, który któryś dzień w lokomoty-
wowni nocował i pilnował tego, żeby wszystko się udało. Rze-



czywiście przyjechał ten działacz partyjny do Chatki Żaka do 
mojego biura z bardzo krótkim poleceniem, którego oczywi-
ście nie musiałem wykonywać. 

Zaproponował abym pojechał do brata kolejarza z proś-
bą aby Janusz ogłosił rozwiązanie strajku dlatego, że to nie 
ma sensu i może prowadzić do konfrontacji. 

Akurat to się w dziwny sposób złożyło, że Cześka Nie-
zgody jeden dzień nie było fizycznie w lokomotywowni ze 
zmęczenia i z różnych innych powodów gdzieś się schował 
aby odpocząć. 

Jedyną osobą w lokomotywowni na czele strajkujących 
był mój brat. A więc partia sobie wymyśliła, że może udało-
by się zmiękczyć jednego człowieka i wówczas byliby bar-
dziej ulegli. 

Oczywiście się zgodziłem, że pojadę do lokomotywowni 
aby porozmawiać z bratem. Nie złożyłem żadnych obietnic, 
że przekonam brata. Pamiętam, że akcentowałem, że jest to 
mój starszy brat na którego nie mam specjalnego wpływu, ale 
mimo to zostałem wysłany. Służbowym samochodem z pi-
skiem opon spod Chatki Żaka do lokomotywowni. Było to już 
po południu, była słoneczna pogoda, bardzo gorąco. 

Gdy zobaczyłem lokomotywownię rozżarzoną gorącem, 
do tego nie za bardzo czystą z racji charakteru miejsca pra-
cy, byłem przerażony, że można przez tyle dni tam spać, że 
można nie opuszczać tego miejsca pracy, że można się tam 
zorganizować. Był to teren otwarty, ja tam bywałem rzadko 
ale wtedy jeździły tam pociągi i to wszystko żyło. Raptem to 
otoczenie martwych maszyn, parowozów i lokomotyw było  
bardzo przygnębiające i smutne. Kolejarze w komitecie straj-
kowym byli bardzo zmęczeni fizycznie, bardzo czujni na każ-
dego kto wchodzi z zewnątrz. Ja zostałem przedstawiony 
jako brat Janusza co ich nie zwalniało z podejrzeń po co przy-
jechałem. Udało mi się na stronie usiąść z bratem i objaśnić 
moją misję i wizytę. Jasno powiedziałem kto mnie przysłał 
i po co. Widziałem, że on był tym załamany. To był dla niego 
jeszcze jeden argument, że z zewnątrz lokomotywowni dzie-
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je się coś co może spacyfikować cały zakład. Był to jeszcze 
jeden czynnik, który negatywnie wpływał na nastrój. Przynaj-
mniej ja to oceniam przez swojego brata. Widząc to wszyst-
ko powiedziałem, żeby się nie martwił specjalnie tym co po-
wiedziałem i żeby absolutnie nie brał pod uwagę rozwalenie 
strajku od zewnątrz. Czyli żeby sam organizator nie przyczy-
nił się do rozwiązania strajku z racji strachu i mojej „misji”. 
Powiedziałem, że moja „misja”, którą spełniam na polecenie 
partii świadczy o jej słabości, że nie mają innych metod i cze-
piają się każdej, która może coś zmienić. 

Zaproponowałem, że bardzo dobrze, że Czesława Nie-
zgody nie ma i żeby taki sposób zastosować wobec mojego 
brata. Żeby on też na jedną noc się schował i nie pokazywał, 
co będzie po części odpowiedzią na moją misję. Żeby odpo-
czął fizycznie, a rolę szefów przez noc strajku przejęły inne 
osoby. 

Wymyśliłem to sobie tak, żeby po pierwsze te dwie oso-
by trochę ochronić i żeby odpoczęły ale żeby tym wszystkim 
co szpiclują komitet strajkowy pokazać, że chociaż nie ma 
tych dwóch osób, to są następcy i można to zmieniać. Że to 
nie dwie osoby decydują o losie tego wszystkiego tylko to jest 
większa grupa ludzi.

Istotnie taką taktykę zastosowano. Nie wiem czy Cze-
sław Niezgoda pamięta to wszystko czy takie rozwiązania na-
stąpiły. Ja pamiętam właśnie to. Strajk w Lublinie dotrwał do 
końca z podpisaniem pewnych rzeczy na tamte czasy bar-
dzo ważnych. Miesiąc później podpisywano w Polsce dużo 
korzystniejsze rozwiązania. Jak na warunki lubelskie, lubel-
ski lipiec zdołał doprowadzić do pewnych także korzystnych 
rozwiązań. 

To jest jedyny epizod, oprócz tego, że od pierwszego 
dnia strajku od Świdnika rozpoczętych przez Chatkę Żaka do-
cierały różne wiadomości jak te strajki wyglądają, a ponieważ 
w Chatce Żaka mieliśmy namiary na różnych ludzi w Warsza-
wie, którzy korespondowali z Wolną Europą, z Radiem BBC, 
więc codziennie wieczorem telefonowaliśmy pod te numery 



warszawskie. Pamiętam, że była to budka na Alejach Racła-
wickich. Zwykle ja przekazywałem informacje przedstawiając 
się i skąd te informacje pochodzą, a takim obserwatorem, czy 
ktoś nas nie szpicluje był Krzysiek Borowiec, który się rozglą-
dał wokół tej budki. Ta budka była na rogu ul. Godebskiego 
i al. Racławickich. Pora telefonowania między 20.30 a 21.00. 
To był jakby dodatkowy epizod. 

Byliśmy korespondentami informacji poza Lublin, choć 
nie wiem ile z tych informacji szło w serwisach. Część rzeczy 
chyba tak, ponieważ BBC czy Wolna Europa korzystały rów-
nież z innych informatorów. To chyba wszystko co było dla 
mnie szczególne. 

Co bym podkreślał, że ten lubelski protest przeze mnie 
wspominany dla wielu ludzi był ogromnym przeżyciem emo-
cjonalnym. Był to ogromny strach o ludzi, o bliskich, o to czy 
się uda. To nie były festiwale, które można było sobie wesoło  
spędzić. Napięcie jakie towarzyszyło organizatorom tych pro-
testów, także sądzę, że uczestnikom z pierwszej linii było 
napięciem wyczerpującym. To dzisiaj łatwo nam o tym mó-
wić. Ale ktoś kto w tamtych czasach znał siłę aparatu prze-
mocy komunistycznej i przeżył przypadki, to ten strach był  
uzasadniony.
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wYKAZ SKRÓTÓW
PRZED SIERPNIEM BYŁ LIPIEC

AK – Armia Krajowa
AL – Armia Ludowa
AWS – Akcja Wyborcza Solidarność

BBC – British Broadcasting 
Corporation

BIN –  Wydawnictwo

CFTC – La  Confederation Francaise 
des Travailleurs Chretiens 
Chrześcijańska Konfederacja 
Francuskich Pracowników 
(Francja)

CGIL – Confederazione Generale 
Italiana del Lavoro (Włoska 
Powszechna Konfederacja Pracy 
(Włochy)

CISL  – Confederazione Italiana 
Sindacati Lavoratori (Włoska 
Konfederacja Pracowniczych 
Związków Zawodowych (Włochy)

CRZZ – Centralna Rada Związków 
Zawodowych

CSS –  Confederation des Sindicats 
Chretiens Belgia

CUSH – Niezależna Telewizja C

DTC – Domy Towarowe Centrum

EDA Poniatowa – 

FSC – Fabryka Samochodów 
Ciężarowych

GL – Gwardia Ludowa

IUNG – Instytut Uprawy Nawożenia 
i Gleboznawstwa Puławy

KC PZPR – Komitet Centralny 
Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej

KKW – Krajowa Komisja 
Wykonawcza

KPLON – Komisja Porozumiewawcza 
Lubelskiego Ośrodka Naukowego 
(od 2000 – Regionalna Sekcja 
Nauki NSZZ „S” Regionu 
Środkowowschodniego)

KSS KOR – Komitet Obrony 
Robotników

KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski
KW KOR – Komitet Obrony 

Robotników
KW PZPR – Komitet Wojewódzki 

Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej

LO – Lands Organisation (Centrala 
Związkowa) Szwecja

LSM – Lubelska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa

LZNS – Lubelskie Zakłady Naprawy 
Samochodów

Mk7, 21-1 – Skróty biblijne
MKZ – Międzyzakładowy Komitet 

Założycielski 
MO – Milicja Obywatelska
MOP – Miejski Ośrodek Pomocy
MPK – Miejskie Przedsiębiorstwo 

Komunikacyjne
MSW – Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych
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NZS – Niezależne Zrzeszenie 
Studentów

OBS – Ośrodek Badań Społecznych 
(„S” Lublin)

OPZZ – Ogólnopolskie Porozumienie 
Związków Zawodowych

PKP – Polskie Koleje Państwowe
PKS – Państwowa Komunikacja 

Samochodowa
PKWN – Polski Komitet Wyzwolenia 

Narodowego
PKZ – Pracownia Konserwacji 

Zabytków
PRL – Polska Rzeczpospolita Ludowa
PSL – Polskie Stronnictwo Ludowe
PTSŁ – Przedsiębiorstwo Transportu 

Służby Łączności
PZMot – Polski Związek Motorowy

RKK – Regionalna Komisja 
Koordynacyjna

ROSZ – Rada Ośrodka Studiów 
Związkowych 

RP III – III Rzeczypospolita Polska
RS AWS – 
RSN – Regionalna Sekcja 

Nauki NSZZ „S” Regionu 
Środkowowschodniego 

RWE –Radio Wolna Europa 

SB – Służba Bezpieczeństwa 
SLD – Sojusz Lewicy Demokratycznej
SN – Solidarność Nauczycielska

TKK – Tymczasowa Komisja 
Koordynacyjna „S”  

TZR – Tymczasowy Zarządu Regionu 
„S”  

TZR MKR – 

UB – Urząd Bezpieczeństwa
UIL – 
UK2 – 
UMCS – Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej
UW – Unia Wolności

WSK Świdnik – Wytwórnia Sprzętu 
Komunikacyjnego

WSK PZL – Wytwórnia Sprzętu 
Komunikacyjnego Państwowe 
Zakłady Lotnicze

ZD – Zebranie Delegatów
ZMW – Unitra Lubartów
ZOMO – Zmotoryzowane Oddziały 

Milicji Obywatelskiej 
ZRB – Zakład Remontowo-

Budowlany( Akademii Medycznej 
w Lublinie)

ZSZ – Zasadnicza Szkoła Zawodowa
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INdeKS NazwISK
PRZED SIERPNIEM BYŁ LIPIEC

a
Awramczyk Józef (wł. Andrzej So-

kołowski) 142, 143
Autor Jerzy (wł. Zygmunt Łupina) 

147,148

B
Baj Wanda 110, 177
Balcerowicz Leszek 97
Bartczak Jan 80, 74, 129, 149
Bartkiewicz Zofia 75, 113, 114
Bartmiński Florian 153
Bartmiński Jerzy  30, 34, 35, 54, 91, 

99, 129, 130, 144, 153
Basak Teodor 24, 30, 54, 91, 99, 

129
Baszyński Tadeusz 147
Bazel Anna 151
Bazydłę Janusza 151
Biały Wacław 110,177
Bień Adam 158
Bieńczak Henryk 18, 28
Bierut 136, 171
Blajerski Włodzimierz 99, 102, 104, 

113, 114, 129, 138, 144
Bochra Jan 78, 88
Bogaczyk Wojtek 182
Bondos Fredek 132
Borowiec Krzysztof 189
Bradel 141
Bratkowski Bolesław 165
Bratkowski Stefan 146
Bronikowska Izabella 155
Brzozowski Mieczysław ks. 40, 96, 

107, 148, 183
Bujak Franciszek 131, 179

Bujak Zbyszek 112, 
Burdzicki Marian 34, 69, 
Buzek Jerzy 23, 

C
Chariasz Krzysztof 109, 176
Chlewiński Zdzisław ks. 147
Chojnacki Eryk 182
Chrzanowski Kazimierz 78, 88, 130
Chrząstowski Andrzej 17, 18, 171
Ciżmiński ks. 106
Cywiński 134
Czajka Wacław 132, 154
Czerw Krystyna 154
Czerwiński Zbigniew ks. 8, 9, 31
Czesław (internowany z Włodawy) 

101
Czeżyk Ignacy 155
Ćwikła Bolesław 78, 88

d
Daniel Stanisław 78, 88, 91, 129, 

130, 132, 134, 167, 170
Dąbała Jacek 147
Dąbrowski Marcin 34, 36, 37, 52, 

53, 76, 137, 153, 174
Dąbrowski Stanisław 91, 179
Deptuła Czesław 129
Deptuła Ewa 129
Deptułowie 104
Doroszewski 94
Drwal Paweł 102, 146
Drwal Radosław 178
Dudziak Waldemar 18, 19, 32, 36
Dziura Julian 24, 70, 91, 129, 130, 

133, 170
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F
Firkowski Jacek  30
Franczak Józef  ps. Leszek 38
Frąk Paweł 131

G
Gach Piotr 166
Gałkowski Jerzy 92
Garbiec (Wojewoda) 148
Gardawski Juliusz 124
Gąsior Eugeniusz 147, 165
Gąska Ryszard 7
Geremek Bronisław 92
Gierek Edward 42
Giermek Bogdan 151
Glemp Józef 182
Głażewski Staszek 132
Głowacka Marysia 153
Godlewski Józef  131
Goebel Kazimierz 147
Gontarz Henryk 132, 138, 160
Grabowski Jaromir 182
Grazi Maria 154
Gregorowicz Jerzy 76, 78, 88, 90
Grudzień Krzysztof 109, 177
Guz Wojciech 110, 131, 177, 179

H
Haczewska Barbara  130, 138, 160, 

162
Haczewski Ireneusz 99, 129, 132, 

158, 167, 170, 183
Haczewski Marek 162
Holzer Jerzy 108 
Hołda Zbigniew 105, 129

I
Iwaszko Janusz 33, 34, 134
Iwaszko Kazimierz 33, 34, 129

J
Jagielski Mieczysław 49

Jakowicki 147
Jamrożek Zdzisław 40
Jan Paweł II (Ojciec Święty) 20, 23, 

40, 92, 121, 181
Janicki Sławek 145
Jankowski Ryszard 78, 88, 129
Jankowski] Krzysztof  131
Januszewska Anna 154
Jaruzelski Wojciech 86
Jędruszewski Zbigniew 80
Jędrzejek Jerzy 13
Jóźwiak Witold 136
Jóźwiakowski Andrzej 24, 80

K
Kaczor Józef 19, 31, 52, 69, 91, 

92, 99, 100, 121, 128, 129, 153, 
166, 167, 171, 174

Kaczyńska Bo gusława 110, 179
Kaczyński Andrzej 110, 179
Kamiński Wiesław 34, 35, 36, 71, 

80, 100, 101, 103, 107, 129, 
130, 133, 140, 169

Kampka Franciszek 31, 34, 36, 55, 
66, 68, 92, 95

Karpiński Janusz 80
Karwowski Piotr 75
Karwowski Zygmunt 134
Karykowska Wiesława 170
Kettele Wilhelm Emanuel biskup 

58, 59
Kiszczak Małgorzata 153
Kitówna Zenobia 154, 157
Kłoczowski Jerzy 33, 101, 147, 183
Kociuba Andrzej 172
Koczym Dariusz 182
Kolbe Maksymilian św. 107
Kołakowski Jan 183
Kołątaj Barbara 154
Kondrak Jan 35, 174
Korczyński Grzegorz 136
Kowalski Bronek 131
Kowalski Wojtek 131
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Kowalski Zdzisław 110, 177
Kozaczyński Adam 113, 114
Kozak Jan 144 
Kozakiewicza gest 111 
Kozicki Zygmunt  131
Kozłowski Jan 41
Krzaklewski Marian 31, 136
Krzyszczak Wiesław 78, 80, 88
Krzyżanowski Józef  99, 100, 102, 

103, 104, 110, 129, 131, 142, 
143, 144, 177

Kucharski Stanisław 18, 29, 173
Kuć Ryszard 78, 88, 90
Kudyk Zdzisław 78, 88
Kuroń Jacek 45, 48, 103, 104, 105, 

108, 150
Kutkowski Arkadiusz 109, 176
Kuzia Zbigniew ks. 8, 31, 81, 83, 

106, 107, 112, 171
Kwaśniewski (Prezydent) 136
Kwiatek uczennica LO im. Zamoj-

skiego 105

L
Lampert Heinz 63
La talski Maciej 32
Leon XIII 58
Lipko Wiesław 113,  114
Listowski 138
Liszcz Teresa 31

Ł
Łazarz Mieczysław 80
Łopaciński Hieronim 157
Łupina Jan Zygmunt (ps. Autor Jan) 

35, 101, 112, 113, 114, 129, 
131, 139, 144, 147, 148, 180

m
Machnik Stanisław 142
Magierska Sabina 110, 129, 147, 

179
Magierski Jan 99, 100, 109, 110, 

129, 131, 142, 177, 179
Majkowski Marian 18
Mames Jakub 147
Mańka Tadeusz 182
Marczewski Krzysztof 30
Matuszewski  Jerzy 54
Mazowiecki Tadeusz 183
Mazurek Janusz 131, 171, 172, 179
Michnik Adam 103
Michno – kat SB 151
Michocka Danuta 154
Miernowscy 180
Miernowski Andrzej 144
Mikus Bogdan 80, 113, 114
Milewski Jerzy 181
Miller Wiesław 147
Miłosz Czesław 35
Misiak Bogdan 80
Mojżesz 11

N
Nagórski Przemysław 106, 107
Nakonieczny  Jan 78, 88, 129
Neuehaus 63
Niemiec Józef  18, 35, 115, 124, 

127, 174
Niezgoda Czesław 77, 78, 79, 88, 

100, 129, 133, 134, 149, 170, 
186, 187, 188

Norwid Cyprian Kamil 155
Noskiewicz Marek 85
Nowak Grzegorz 147

O
Olborski Andrzej 54
Onyszkiewicz Wojciech 48, 150, 

151
Ostrokólski Ireneusz 132
Ostrowska Janina 154
Oszajca Wacław ks. 107, 110, 177

P
Paczkowski Andrzej 148



Paga Lesław Leszek 92, 103, 141
Pastuszek Basia 131
Pawłowski 134
Perzyński Andrzej 30, 127
Pietraszkiewicz Helena 27
Pietruszewski Staszek 138, 140
Pietrzak Antoni 80
Piłsudski Józef 135 
Pinior Józef  108, 184
Piróg (generał) 105
Pius XI 64, 67
Pleszczyńska Barbara 110, 177
Pleszczyński Andrzej 109, 147, 177
Pleszczyński Jan 178
Pluta Andrzej 151
Pol Anna 138
Pomorski Jan 30, 91, 92
Poniatowski Marek 102, 131, 141
Popiełuszko Jerzy ks. 21, 25, 106
Prus Zbigniew 15
Pruszkowski Andrzej 18, 19, 25, 32
Puczek Zbigniew 75, 134
Przeciechowski Tomasz 102, 165
Pylak Bolesław (biskup) 138

R
Rebeta Jerzy 84
Rifkin Jeremy 62
Romaszewski Zbigniew  113
Rożek Janusz 40
Różycka Ewa 110, 177
Ruchlicki Wiesław 176
Ruciński Janusz 178
Rudzka Ania 146
Ruflicki Wiesław 109
Rulewski Jan 138
Rynio Alina 54

S
Sadowska Grażyna 123, 166, 173
Samolińska Anna 151
Samoliński Wojciech 99, 129, 130, 

141, 150, 170

Samorow Sławomir 18
Sławińska Irena 155
Słowik Andrzej 181
Smalca komisja 72
Smalec Marian 78, 88
Sobczakowa Alina 154, 155
Sobótka Bronisław 154
Sokołowski Andrzej (ps. Awramczyk 

Józef) 8, 99, 102, 111, 122, 123, 
129, 130, 131, 134, 135, 138, 
139, 142, 144, 148, 149, 152, 
170

Sokół Maciej 18 
Solis 132
Stanek Ania 153
Stanowski Adam 80, 92, 104, 145
Stanowski Krzysztof 142
Stasz Kazimierz 142
Stefaniuk Krzysz tof  110, 179
Stefaniukowie 102
Sucheń-Grabowska Anna 155
Suseł Kazimierz 102, 141, 142
Symotiuk Stefan 95
Szafrańska Wioletta 182
Szafrański Lech 28
Szczygieł Mieczy sław 16, 31, 110, 

170 
Szpringer Andrzej  33, 76, 77, 90
Szymajda Janina 154, 157
Szymona Jacek 110, 179
Szyszka Jan 131, 179,

T
Taracha Adam 30
Teske Andrzej 99, 129, 146, 153
Teske Elżbieta 99, 129
Tischner Józef 93
Tomczak Piotr 151
Truskolaska Anna 177
Turaine’a Alain 68

w
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Walentynowicz Anna 51
Wałęsa Lech 12, 26, 35, 52, 79, 80, 

107, 108, 113, 115, 133, 134, 
135, 136, 181, 182

Warda Emil 109, 176
Wardawy Bronisław 122
Wasilewski [Wacław] 131, 179
Wawrzyk Czesław 80
Węglarz Stanisław 99, 108, 111, 

113, 114, 129, 130, 131, 144, 
145, 164, 165, 175, 180

Widerlik Józef 39
Winiarska Danuta 102, 111, 113, 

114, 131, 142, 143, 144, 180
Winiarska-Kuroń Dana 99, 138, 142
Wiraszka Jerzy 28
Wiśniewski Ludwik ks. 39 
Wojciechowski Norbert 99, 102, 

129, 130, 136, 140, 145, 149
Wojcieszczuk Jan 33, 129
Wołczyk Grzesiek 132

Woytowicz Andrzej 178
Wójtowicz Grażyna 99, 129, 132, 

154, 166, 170
Wyszyński Stefan 21

Y
Yoo (prezes Daawoo Lublin) 28

z
Zaguła Józef  24, 70
Zaporowski Zbigniew 15, 171
Zgorzelski Czesław 147
Ziółkowska Grażyna 110, 177
Znaniecki Florian 68
Zuń Henryk 132
Zych Halina 179
Zygot Halina 110

Ż
Żórawska Małgorzata 151
Żórawski Krzysztof 151
Życiński Józef ks. abp 19, 32




