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Od autorów
Uroczyste posiedzenie Rady Miejskiej w dniu
29 sierpnia 2005 oraz jej uchwała z okazji 25-lecia
„Solidarności” skłoniła Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Piotra Kruczkowskiego, do podjęcia inicjatywy stworzenia fabularyzowanego dokumentu
o wałbrzyskiej „Solidarności”. Należą mu się za tę
decyzję wielkie słowa podziękowania. Dziękujemy
Panie Prezydencie.
Bez udziału i zaangażowania Ludzi Solidarności z naszego miasta powstanie tej publikacji
byłoby po prostu niemożliwe. Materiały, a przede
wszystkim wspomnienia, którymi zechcieli się z
nami podzielić, pozwoliły na stworzenie obiekZbigniew Senkowski
tywnego obrazu powstawania i działalności „Solidarności” od początku jej funkcjonowania. Za to
chcielibyśmy im szczególnie gorąco podziękować,
równocześnie przepraszając wszystkich tych, do
których nie udało nam się dotrzeć. Zdajemy sobie
również sprawę, że wiele wątków, a także nazwisk,
mogło umknąć naszej uwadze. Rozmawiając z
uczestnikami tamtych wydarzeń, spotkaliśmy się
z wielką życzliwością z ich strony, niejednokrotnie
byliśmy świadkami wielkich wzruszeń.
Należy też dodać, że praca nad książką umożliwiła nam ponowne, po 25 latach, spotkanie z Jackiem Pilchowskim, przebywającym obecnie w USA.
Co prawda rozmawialiśmy jedynie przez internet,
Radosław Mechliński
ale dało nam to szansę na wymianę wielu poglądów. Kto Jacka znał, ten pamięta, z jaką miłością i troską lubił dyskutować o
Polsce. Nie zawsze można było się z nim zgodzić, ale przyjemnością była sama
możliwość prowadzenia z nim dysputy. Zawsze ten sam, pewny swego Jacek
Myśląc o tej publikacji, postanowiliśmy oprzeć się na książce wydanej z okazji 15-lecia powstania naszego Związku. Stała się ona fundamentem niniejszego
opracowania, szkieletem, który pozwolił suche fakty ubarwić wspomnieniami
świadków wydarzeń. Zadaniem, które sobie postawiliśmy, było stworzenie faktycznego obrazu ówczesnej sytuacji widzianego oczami uczestników, bez jakichkolwiek ocen, czy to moralnych, czy też politycznych. Naszym pragnieniem jest
skłonienie Czytelnika do samodzielnej oceny faktów i odpowiedzi na zadawane
sobie pytania. Pytania, które z pewnością nurtują wielu z nas.
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Fabularyzowany dokument to forma w Polsce rzadko spotykana. Książkę
adresujemy jednak w pierwszym rzędzie do ludzi młodych, którzy Sierpnia ’80
nie pamiętają. Pragniemy, aby Czytelnik znalazł się choć przez chwilę w środku
tamtych wydarzeń, poczuł się tak, jak ludzie, którzy je tworzyli. Dlatego też
staraliśmy się odtworzyć dialogi, miejsca, sytuacje — w formie opowieści żywej.
Przeplata się ona ze wspomnieniami uczestników tamtych zdarzeń, spisanymi
przez nas podczas pracy nad książką. Wyróżniliśmy je w tekście kursywą.
Prosimy o wybaczenie, jeżeli — dla potrzeb naszej opowieści — dokonaliśmy
zbyt daleko idących skrótów lub innych redakcyjnych przeróbek wypowiedzi.
Działaliśmy jednak w dobrej wierze. Naszym celem nie było stworzenie historycznej publikacji, opartej na naukowych standardach, lecz po prostu książki o
tamtych czasach, którą się dobrze czyta. Specjalnie dla potrzeb młodego Czytelnika dodaliśmy przypisy, wyjaśniające ówczesne realia. Od powyższej formuły
książki odbiega jedynie ostatni, IV Rozdział, którego większa część poświęcona
jest restrukturyzacji i likwidacji kopalń wałbrzyskich. Ponieważ nikt jeszcze
tej sprawy rzetelnie nie opisał, a narosło wokół niej wiele fałszywych mitów i
nieporozumień, uznaliśmy za celowe przedstawić ją w formie chronologicznej
relacji z wydarzeń, przeplatanej obficie dokumentami — może nieco suchej, ale
przecież, w świetle samych faktów, aż nadto wymownej… Być może niedługo
powstanie o tym osobna książka.
Jest to druga próba zachowania wspomnień działaczy „Solidarności” dla
młodszych pokoleń. Mamy nadzieję, że o wiele bogatsza, dająca dużo pełniejszy,
a co nam się wydaje najważniejsze, bardziej szczegółowy obraz. Przymierzając
się do niej, mieliśmy świadomość niezwykłej ulotności faktów i przeżyć, które
tracą w ludzkiej pamięci wyrazistość. Być może jest to ostatnia okazja do spisania i zachowania wspomnień uczestników Sierpnia ’80. Czas, niestety, płynie
nieubłaganie. Wielu świadków nie ma już wśród nas…
Mamy nadzieję, że podejmując się zebrania i opracowania tego materiału,
oddamy hołd Ludziom Solidarności w 25 rocznicę powstania Związku.
To właśnie Im pragniemy tę książkę dedykować…wszystkim Ludziom
Solidarności.
Zbigniew Senkowski
Radosław Mechliński
Wałbrzych, 21 października 2005

Przemówienie
Prezydenta Miasta Wałbrzycha Piotra Kruczkowskiego
podczas XLII sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha
29 sierpnia 2005 roku
Szanowni Wałbrzyszanie!
— Niech zstąpi Duch Twój i odmieni oblicze
ziemi, tej ziemi — od tych słów papieża Polaka,
wypowiedzianych podczas pierwszej jego wizyty
w ojczyźnie w 1979 roku, wszystko się zaczęło.
Posłuszni tym słowom Polacy rozpoczęli zmianę
oblicza własnej Ojczyzny.
Dwudziesta piąta rocznica powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
„Solidarność” to okazja do zastanowienia się, co
tak naprawdę wydarzyło się w tamte sierpniowe
dni. To okazja do refleksji, podsumowań, podziękowań i oddania hołdu tym często bezimiennym
i skromnym bohaterom tamtych dramatycznych
Piotr Kruczkowski
chwil, które zmieniły Polskę, Europę i świat. Tamta postawa, zbiorowy pokojowy protest Polaków przeciw komunistycznemu
totalitaryzmowi jest ciągle w pamięci milionów ludzi nie tylko w Polsce.
Przypadająca w tym roku rocznica jest dobrą okazją do przypomnienia
klimatu sierpniowych dni 1980 roku, dramatu, napięcia, mądrości i odwagi
Polaków, którzy nie zgadzając się na pojałtański porządek Europy, pomni doświadczeń protestów 1956, 68, 70, 76 roku, po raz pierwszy po wojnie odrzucili
podziały, wyciągnęli właściwe wnioski i stanęli razem z żądaniem wolności,
sprawiedliwości i godności.
Ta rocznica daje zarazem okazję do odkłamania potoku nieprawdy, ukazującej „Solidarność” jako negatywny i niebezpieczny „twór”. Od 1980 roku
zarzucano „Solidarności” wszystko, co najgorsze. Te powtarzane i nagłaśniane
kłamstwa w wielu środowiskach znacząco obniżyły fenomen triumfu polskiego
pracownika.
Efekt tej przez lata prowadzonej propagandy jest taki, że coraz częściej
mieszkańcy Europy i świata kojarzą rocznicę aksamitnej rewolucji w Pradze czy
zburzenia muru berlińskiego jako początek upadku totalitaryzmu komunistycz-
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nego, a zapominają o Gdańsku i sierpniowych protestach oraz „Solidarności”,
które w rzeczywistości pokojowy demontaż komunizmu zapoczątkowały.
Wałbrzyszanie mają też swoją gorzką prawdę i swoją gorzką historię. Jako
jedni z pierwszych poparli protestujących stoczniowców. Strajkujący górnicy
wystąpili w obronie godności swej pracy, zakwestionowali podstawy systemu
opierającego się na dominacji partii komunistycznej we wszystkich dziedzinach
życia. Przemiany zapoczątkowane wtedy obnażyły również ekonomiczny podstawy funkcjonowania wałbrzyskich kopalni. Dzisiaj kopalni, w których wtedy
walczono o Polskę, już nie ma.
Byli i są tacy, którzy próbują łączyć sposób restrukturyzacji Zagłębia Wałbrzyskiego z działalnością Związku, a przecież wałbrzyska „Solidarność” miała
jasne i konkretne plany rozwiązania tych problemów. Plany, których nigdy nie
zrealizowano.
Oszustwo nastąpiło gdzie indziej i przez innych ludzi, o których przy dzisiejszej uroczystości nie warto nawet wspominać.
Polski Sierpień 80 — protest robotników Wybrzeża, Śląska, całej Polski, w
tym również Wałbrzycha i powstanie „Solidarności” — stały się jednym z najważniejszych wydarzeń w historii naszego kraju i jednym z najdonioślejszych
przełomów w dziejach współczesnego świata.
Wiele wskazuje na to, że gdyby w sierpniu 1980 roku Lech Wałęsa nie
przeskoczył płotu Stoczni Gdańskiej — mur berliński pozostałby jeszcze długo
znakiem podzielonej Europy.
Powstanie „Solidarności”, dramat stanu wojennego, nieustępliwa walka
o prawdę i sprawiedliwość oraz sformułowanie zasad dialogu społecznego w
okresie obrad Okrągłego Stołu są już dziś wydarzeniami historycznymi.
Ale Święto Solidarności nie jest tylko świętem Polaków. Jest to święto
wszystkich Europejczyków, bo dzieło „Solidarności” odmieniło oblicze Starego
Kontynentu
To świadectwo siły i determinacji Polaków zasługuje dziś na specjalną
uwagę, w 25 lat po sierpniowym zrywie, gdy prawdziwy obraz wydarzeń związanych z powstaniem „Solidarności” i roli Związku w historycznych przeobrażeniach dzisiejszego świata traci na wyrazistości.
Musimy przypominać, że chociaż komunizm był skazany na zagładę, to bez
„Solidarności” trwałby jednak dłużej i inaczej by się skończył.
Tym, co się wtedy odważyli, jesteśmy winni szacunek.
Wszystkim, którzy poświęcili życie, zdrowie i narażali na represje swoje
rodziny po to, abyśmy żyli w demokratycznej Ojczyźnie, powinniśmy szczerze
podziękować.

ROZDZIAŁ I

Tak się zaczęło…

Czerwiec rok 1956…
Po raz pierwszy Polak strzela do Polaka
„Czarny czwartek” — 28 czerwca 1956 roku. Poznań. Dzień, który zapisał się
najbardziej tragicznie w historii ostatnich kilkudziesięciu lat Polski…
Poznań 1956 roku był pełen nadziei i rozpaczy, pełen triumfu i tragedii.
Można powiedzieć — dzień wolnej Polski, ale jakże okrutny i krwawy.
Rzesze poznaniaków w imieniu milczącej, a może zastraszonej Polski,
domagają się swoich praw i godności. „Chcemy chleba” to hasło, które wyprowadza robotników na ulice. Poznaniacy poczuli wolność, byli nieskrępowani na
ulicach swojego miasta, swojego kraju. Tutaj była Polska, ich Polska, Polska
tak samo wolna jak Francja, Anglia i inne kraje Europy.

Manifestacja
mieszkańców Poznania

Niestety, mit o suwerennej Polsce bardzo szybko prysł. W Poznaniu zaczęły
rozlegać się najpierw pojedyncze strzały, a później kanonady. I to z broni ciężkiej. To było wojsko. Niemożliwe! Wojsko Polskie przeciw Polakom?! A jednak…
Stanął Polak przeciw Polakowi. Komunistyczne władze PZPR1 wypowiedziały
po raz pierwszy wojnę narodowi! I jak się później okaże, nie po raz ostatni…
To był tragiczny rok zrywu polskiego robotnika. Jak podaje oficjalny komunikat
ówczesnego generalnego prokuratora PRL2: 53 osoby zostały zabite, ponad 300
odniosło rany. Po latach można stwierdzić, że zabito 75 osób, a liczba rannych
sięgnęła niemal 900. Bolesne dane. Polak strzelał do Polaka.
1

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza — rządząca w PRL organizacja komunistów.
Polska Rzeczpospolita Ludowa — nazwa państwa polskiego pod rządami komunistów (wtedy
wszystko musiało być „ludowe”) — zmieniona w wyniku demokratycznych przemian w 1989 r. na
Rzeczpospolita Polska.
2
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Kazimiera Iłłakiewiczówna, mieszkająca w pobliżu ulic, gdzie odbywały
się największe walki, napisała: „zaczęły kule świstać i szyby dygotać i pękać”.
Tak zrodził się „Czarny czwartek”.
Rym się na gromadę zwlókł;
Jest go dosyć… Tyle pokoleń…
Lecz zbryzgano mózgiem bruk
I bruk się wzdyma powoli.
Myśleć zaczął, choć ledwo się dźwiga
I do zapytań ośmiela —
„Czemu zawsze rządzi inteligent,
a do robotników się strzela?”

Marzenia o wolności prysły niczym sen…
Ale to właśnie Poznań 1956 roku stał się podwaliną Sierpnia 1980 roku.
Był najważniejszy, bo był pierwszy. To dzięki wydarzeniom poznańskim w 1956
doszło 12 lat później, w marcu 1968 roku, do wieców, strajków i manifestacji
studenckich na wyższych uczelniach.

Marzec 1968… Teraz tylko biją
8-11 marca 1968 roku — kryzys polityczny zapoczątkowany demonstracjami
studenckimi, m.in. w Warszawie, Gdańsku i Krakowie, brutalnie rozbitymi
przez oddziały Milicji Obywatelskiej i Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatel-

Wiec na dziedzińcu
Uniwersytetu
Warszawskiego.

skiej3 — tzw. aktywu robotniczego. Bezpośrednią przyczyną wybuchu zajść była
manifestacja studentów pod pomnikiem Adama Mickiewicza w Warszawie
3
Cywilny aparat zorganizowany do wykonywania zadań zleconych przez milicję i Służbę
Bezpieczeństwa.

Tak się zaczęło…
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10 stycznia 1968 roku przeciwko zdjęciu przez cenzurę spektaklu „Dziady” w
reżyserii Kazimierza Dejmka. Uczestnicy demonstracji zostali poddani restrykcjom, a niektórzy usunięci z uczelni.
8 marca 1969 roku w obronie relegowanych z uczelni Adama Michnika
oraz Henryka Szlajfera zostaje zwołany wiec protestacyjny. Odbywająca
się na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego studencka masówka zostaje
brutalnie rozpędzona przez tzw. aktyw robotniczy oraz Batalion Operacyjny z
Golędzinowa przypominający późniejsze ZOMO.
9-23 marca 1968 roku — strajk studentów na Politechnice Warszawskiej
wspierany przez ludność Warszawy. Pierwszego dnia strajku oddziały milicji
bezskutecznie atakują budynek Wydziału Elektroniki PW.
11 marca 1969 roku na Politechnice Gdańskiej w wiecu zorganizowanym
przeciwko polityce PZPR uczestniczy 4000 studentów.
15 marca 1969 roku w Gdańsku ma miejsce największa w skali kraju
manifestacja. Udział w niej bierze 20 tys. osób, studentów, robotników i pozostałych mieszkańców Gdańska.

Grudzień 1970… Po raz drugi Polak strzela do Polaka
Mianem Grudnia 1970 określa się bunt robotniczy w Polsce w dniach 14-22
grudnia 1970 roku (strajki, wiece, demonstracje) głównie w Gdyni, Gdańsku
i Szczecinie. Bezpośrednią przyczyną strajków i demonstracji była wprowadzona 12 grudnia drastyczna podwyżka cen. Bilans grudniowych represji był
tragiczny: ponad tysiąc osób rannych, co najmniej 42 osoby zabite, przeszło 3
tysiące zatrzymanych. Do walki z demonstrantami ruszyło 5 tysięcy milicjantów i 27 tysięcy żołnierzy. Wybrzeże zostało spacyfikowane. W wyniku starć
oraz wypadków zginęło kilkunastu funkcjonariuszy MO4 oraz żołnierzy LWP5,
a kilkudziesięciu zostało rannych. Zniszczeniu uległo również kilkanaście pojazdów. Z dokumentów IPN6 wynika, że grudniowe zajścia nie ograniczyły się
do Wybrzeża. Właśnie do tamtych wydarzeń odwołuje się znana „Ballada o
Janku Wiśniewskim”.
Krzysztof Dowgiałło
BALLADA O JANKU WIŚNIEWSKIM
Chłopcy z Grabówka, chłopcy z Chylonii,
Dzisiaj milicja użyła broni,
Dzielnieśmy stali i celnie rzucali.
Janek Wiśniewski padł.

4

Milicja Obywatelska — tak nazywała się w komunistycznej Polsce policja.
Ludowe Wojsko Polskie („ludowe” — patrz przypis nr 2)
6
Instytut Pamięci Narodowej.
5
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Janek Wiśniewski padł…

Płonie Komitet Wojewódzki PZPR.

Na drzwiach ponieśli go Świętojańską
Naprzeciw glinom, naprzeciw tankom.
Chłopcy stoczniowcy, pomścijcie druha,
Janek Wiśniewski padł.
Huczą petardy, ścielą się gazy,
Na robotników sypią się razy,
Padają dzieci, starcy, kobiety,
Janek Wiśniewski padł.
Jeden zraniony, drugi zabity,
Krwi się zachciało słupskim bandytom,
To partia strzela do robotników,
Janek Wiśniewski padł.
Krwawy Kociołek to kat Trójmiasta,
Przez niego giną dzieci, niewiasty.
Poczekaj, draniu, my cię dostaniem,
Janek Wiśniewski padł.
Stoczniowcy Gdyni, stoczniowcy Gdańska,
Idźcie do domu, skończona walka,
Świat się dowiedział, nic nie powiedział,
Janek Wiśniewski padł.
Nie płaczcie matki, to nie na darmo
Nad stocznią sztandar z czarną kokardą
Za chleb i wolność, za nową Polskę
Janek Wiśniewski padł.

Do demonstracji i strajków doszło także w Krakowie i Wałbrzychu.

Tak się zaczęło…
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Miałem wtedy 15 lat — wspomina Zbigniew Senkowski7 — pamiętam,
że byliśmy z kolegami na jakimś filmie w Górniczym Domu Kultury przy Alei
Wyzwolenia. Oczekując na seans, zobaczyliśmy idący Aleją Wyzwolenia pochód
krzyczących „Chcemy chleba! Chcemy chleba!” ludzi niosących biało-czerwone
flagi. W pewnym momencie, niemal na wysokości kina, nie wiadomo skąd,
wybiegli milicjanci i zaczęli pałować ludzi. Nie patrzyli kogo biją, wielu demonstrantów schowało się w budynku kina. Milicja wpadła do środka i znowu
wywijała na lewo i prawo pałami. Wtedy po raz pierwszy poczułem, co oznacza
ręka sprawiedliwości PRL-u. Przez tydzień nosiłem siniaki.

Ursus i Radom 1976… Znowu biją
Do robotniczych protestów w czerwcu 1976 roku doszło po trwającym ponad
pięć lat okresie spokoju społecznego, na tle załamywania nadziei wiązanych z
rządami Edwarda Gierka8 i jego ekipy. Bezpośrednią przyczyną protestu była
zapowiedziana w Sejmie przez premiera Piotra Jaroszewicza, a w praktyce
już wprowadzona, drastyczna podwyżka cen na wiele artykułów żywnościowych. Mięso i jego przetwory miały zdrożeć o 69 %, drób o 30 %, masło i nabiał
o 50 %, a cukier nawet o 100%. Aby zrównoważyć skutki tej podwyżki, władze
zapowiedziały wypłacanie rekompensat, ale ich zasady powszechnie uważano
za skrajnie niesprawiedliwe. Wiele wskazuje na to, że właśnie ów zupełnie
niesprawiedliwy charakter rekompensat pchnął robotników do protestów.
25 czerwca 1976 roku fala strajków zalała teren całego kraju. Wybuchły
w co najmniej w 54 dużych zakładach przemysłowych, a w ciągu całego dnia
strajkowało łącznie około 60 tys. osób, w 97 zakładach w 24 województwach.
W Radomiu, Ursusie i Płocku doszło do pochodów i manifestacji, zakończonych starciami z milicją, a w przypadku Radomia dramatycznymi walkami
ulicznymi. Do rozpędzania demonstracji władze użyły wyłącznie milicjantów
w zasadzie nie posiadających broni palnej. W konsekwencji „jedynymi” ofiarami śmiertelnymi starć byli Jan Łabędzki i Tadeusz Ząbecki, przygnieceni
przyczepą ciągnikową wypełnioną betonowymi płytami, którą sami próbowali
zepchnąć w kierunku milicjantów. W Ursusie i Płocku siły ZOMO9 interweniowały dopiero wieczorem, gdy po ogłoszeniu decyzji władz o wycofaniu się z
podwyżek manifestacje dobiegały końca.
W Radomiu strajk zaczął się w Zakładach Metalowych im. gen. „Waltera”
i szybko rozprzestrzeniał na inne zakłady. Robotnicy udali się pod gmach Komitetu Wojewódzkiego PZPR, domagając się odwołania podwyżki. Ponieważ
nikt nie potrafił nawiązać z nimi dialogu, nastroje w kilkutysięcznym tłumie
radykalizowały się. Splądrowano i podpalono gmach Komitetu Wojewódzkiego
PZPR, Urzędu Wojewódzkiego oraz Biura Paszportów Komendy Wojewódzkiej
7

Zbigniew Senkowski — poseł RP III kadencji.
Ówczesny I Sekretarz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
9
Zmotoryzowane Oddziały Milicji Obywatelskiej.
8
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Radom — armatka
wodna atakuje demonstrantów

Milicji Obywatelskiej, a kilkugodzinne walki uliczne z nadciągającymi z okolicznych miast siłami milicyjnymi miały bardzo gwałtowny charakter. Do tłumienia protestu oprócz sił miejscowych użyto jednostek ZOMO sprowadzonych
z Warszawy, Kielc, Lublina, Łodzi oraz słuchaczy Wyższej Szkoły Oficerskiej
MO ze Szczytna. W sumie w ulicznych starciach wzięło tam udział około 1600
funkcjonariuszy mundurowych i kilkudziesięciu cywilnych.
W Zakładach Mechanicznych „Ursus” od rana strajkowała niemal cała załoga. Pracownicy udali się pod gmach dyrekcji. Gdy — podobnie jak w Radomiu
— usłyszeli tam jedynie nawoływania do powrotu do pracy, spontanicznie wyszli
na przebiegające nieopodal tory kolejowe i zablokowali połączenia WarszawaKraków i Warszawa-Poznań, zatrzymując wszystkie pociągi. Demonstranci, siedząc przez cały dzień na torach, tworzyli żywą zaporę. Po południu podjęto próbę
przecięcia szyn palnikiem acetylenowym, a gdy to się nie udało, rozkręcono je,
a następnie zmuszono maszynistę do zjechania z torów. Około godziny 21.20
oddziały ZOMO ostrzelały pozostałych na torach nielicznych manifestantów przy
pomocy petard i gazów łzawiących, a następnie brutalnie zaatakowały.
Wprawdzie w porównaniu z Grudniem ‘70 do robotników już nie strzelano, ale protesty spacyfikowano bardzo brutalnym biciem. Dramatyczne opisy
wielokrotnego bicia i znieważania przy każdej okazji można przeczytać w dziesiątkach relacji i usłyszeć z ust wielu świadków. Zatrzymanych uczestników
demonstracji przeprowadzano przez „ścieżkę zdrowia”. Ustawieni w szpaler
przed wejściem lub wewnątrz budynku funkcjonariusze milicji i ZOMO bili
ich po całym ciele długimi, 75-centymetrowymi pałkami szturmowymi, tłukli
pięściami, kopali. Zatrzymanych bito również w następnych dniach, w czasie
przewożenia, przesłuchań milicyjnych, gdy szli na przesłuchania prokuratorskie i z nich wracali. Brutalność milicjantów i zomowców w Radomiu kierowała
się nie tylko przeciwko zatrzymywanym, ale również przeciw przygodnie napotkanym na ulicy osobom. Władze jeszcze wieczorem 25 czerwca wycofały się
z forsowanego projektu podwyżki cen, dzięki czemu — jak można sądzić — nie
doszło do eskalacji konfliktu, ani do zmian w kierownictwie.

Tak się zaczęło…
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Znaczącym krokiem do wolności przed wydarzeniami 1980 roku było
powstanie Komitetu Obrony Robotników10, Wolnych Związków Zawodowych
oraz Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela w następstwie robotniczych
protestów w Radomiu i Ursusie w 1976 roku.

Rok 1980… Tym razem nie strzelają i nie biją
1 lipca 1980 roku — władza wprowadza drastyczne podwyżki cen mięsa i jego
przetworów. Warszawski „Ursus” i Ostrów Wielkopolski, a także zakłady w Sanoku,
Lublinie Tarnowie, Śremie, Świdniku podejmują strajki jedno- lub dwudniowe…
Tak naprawdę historia wydarzeń sierpniowych 1980 roku zaczyna się
14 sierpnia. Decyzję o strajku podjęli wtedy robotnicy Stoczni Gdańskiej im.
Lenina, żądano przywrócenia do pracy działaczki Wolnych Związków Zawodowych Anny Walentynowicz11. Właśnie wtedy zaczęły powstawać zalążki
„postulatów gdańskich”. Wystąpiono o gwarancję bezpieczeństwa dla strajkujących i wzniesienie pomnika ofiar Grudnia ’70 roku.
Na czele strajku stanął wtedy Lech Wałęsa12.
15 sierpnia 1980 roku — strajk rozszerza się na kolejne zakłady Trójmiasta. Została zerwana łączność telefoniczna z całym krajem. Pojawia się postulat powołania Wolnych Związków Zawodowych oraz zwolnienia wszystkich
więźniów politycznych. Ukazuje się pierwszy numer „Strajkowego Biuletynu
Informacyjnego „Solidarność”.

10
Komitet Obrony Robotników — pierwsze jawne opozycyjne ugrupowanie utworzone w
1976 przez grupę działaczy demokratycznych oraz intelektualistów w celu pomocy robotnikom
represjonowanym po Czerwcu ’76; w 1977 r. po zwolnieniu aresztowanych i skazanych KOR został
przekształcony w Komitet Samoobrony Społecznej „KOR”.
11
Anna Walentynowicz — członek Komitetu. Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych; od 1980 członek Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej. To po jej
zwolnieniu wybuchł strajk w stoczni w 1980 roku.
12
Lech Wałęsa — pierwszy przywódca „Solidarności”, pierwszy Prezydent RP po 1945 roku
wybrany w wolnych wyborach.
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Brama stoczni gdańskiej.

Lech Wałęsa i Mieczysław Jagielski

Tak się zaczęło…
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16 sierpnia 1980 roku — podpisano porozumienie, które przywracało do
pracy Annę Walentynowicz i Lecha Wałęsę oraz godziło się na powstanie
w Stoczni Wolnych Związków Zawodowych. Strajkującym dano gwarancję
bezpieczeństwa, zgodzono się na podwyżkę wynagrodzeń. Mimo podpisanego
porozumienia, Wałęsa na prośbę innych zakładów Wybrzeża nie zgodził się na
zakończenie strajku. Ogłosił strajk okupacyjny, do którego przystąpiło około
3 tys. stoczniowców oraz przedstawiciele 21 zakładów pracy.
17 sierpnia 1980 roku — sformułowano 21 postulatów.
17-28 sierpnia 1980 roku — strajk rozszerza się coraz bardziej na terytorium Polski.
21 sierpnia 1980 roku — w Szczecinie rozpoczęły się rozmowy strajkujących z komisją rządową, ale cała Polska patrzyła na Gdańsk.
23 sierpnia 1980 roku — rozpoczęto rozmowy gdańskiego Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z komisją rządową, kierowaną przez Mieczysława
Jagielskiego.
Górnicy wałbrzyscy, Kazimierz Żołnierek i Ryszard Kmit z coraz większą uwagą przysłuchują się doniesieniom z Wybrzeża: TUTAJ RADIO WOLNA
EUROPA13 — słychać głos Jana Nowaka Jeziorańskiego14 z zagłuszanego
przez nadajniki komunistów radia. Podajemy codzienną informację z wolnej
Polski, czyli z Wybrzeża, dla przypomnienia i do kolportażu zaczynamy od
21 postulatów Stoczni Gdańskiej15:
1. Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych wynikających z ratyfikowanych przez PRL Konwencji nr 87 Międzynarodowej
Organizacji Pracy, dotyczących wolności związków zawodowych.
2. Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa strajkującym i osobom
wspomagającym.
3. Przestrzegać zagwarantowanej w Konstytucji PRL wolności słowa, druku, publikacji, a tym samym nie represjonować niezależnych wydawnictw oraz udostępnić
środki masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań.
4. Przywrócić do poprzednich praw:
a. ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w 1970 i 1976 r. studentów wydalonych z uczelni za przekonania,
b. zwolnić wszystkich więźniów politycznych (w tym Edmunda Zadrożyńskiego, Jana Kozłowskiego, Marka Kozłowskiego),
c. znieść represje za przekonania.

13
Opozycyjne do ówczesnych władz komunistycznych w Polsce radio, nadające z Monachium
w Niemczech.
14
Jan Nowak Jeziorański — 1943-45 emisariusz rządu RP na uchodźstwie, 1948-51 redaktor
sekcji polskiej BBC, 1952-76 dyrektor Rozgłośni Polskiej Radia „Wolna Europa”; członek władz
Kongresu Polonii Amerykańskiej; autor „Kuriera z Warszawy”.
15
Treść komunikatu może być niezgodna z oryginałem, ponieważ jest oparta na wspomnieniach uczestników.

22

ROZDZIA³ I

Pamiątkowe drewniane tablice z 21 postulatami…
5. Podać w środkach masowego przekazu informację o utworzeniu Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego oraz publikować jego żądania.
6. Podać realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej poprzez:
a. podanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji społecznogospodarczej,
b. umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenie w dyskusji nad programem reform.
7. Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział w strajku wynagrodzenie
za okres strajku — jak za urlop wypoczynkowy, z funduszu CRZZ16.
8. Podnieść zasadnicze uposażenie każdego pracownika o 2000 zł na miesiąc, jako
rekompensatę dotychczasowego wzrostu cen.
9. Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do wzrostu cen i spadku
wartości pieniądza.
10. Realizować pełne zaopatrzenie rynku wewnętrznego w artykuły żywnościowe,
a eksportować tylko nadwyżki.
11. Znieść ceny komercyjne oraz sprzedaż za dewizy w tzw. eksporcie wewnętrznym.
12. Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie
przynależności partyjnej oraz znieść przywileje MO, SB17 i aparatu partyjnego poprzez: zrównanie zasiłków rodzinnych, zlikwidowanie specjalnych sprzedaży, itp.
16
Centralna Rada Związków Zawodowych — jedyny związek, który mógł działać PRL-u; był
w pełni kontrolowany przez ówczesne władze, w tym szczególnie przez PZPR. Jego celem było
pacyfikowanie niezadowolenia robotników.

Tak się zaczęło…
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…zatwierdzone przez UNESCO jako dziedzictwo narodowe
13. Wprowadzić na mięso i jego przetwory kartki — bony żywnościowe (do czasu
opanowania sytuacji na rynku).
14. Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 55 lat, a dla mężczyzn do lat 60 lub przepracowanie w PRL 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn bez względu na wiek.
15. Zrównać renty i emerytury starego portfela do poziomu aktualnie wypłacanych.
16. Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni pełną opiekę medyczną
osobom pracującym.
17. Zapewnić odpowiednią ilość miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci kobiet
pracujących.
18. Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres trzech lat na wychowanie
dziecka.
19. Skrócić czas oczekiwania na mieszkania.
20. Podnieść diety z 40 zł na 100 złotych i dodatek za rozłąkę.
21. Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy. Pracownikom w ruchu ciągłym
i systemie czterobrygadowym brak wolnych sobót zrekompensować zwiększonym
wymiarem urlopu wypoczynkowego lub innymi płatnymi dniami od pracy.

I od tego wszystko się zaczęło…

17
Służba Bezpieczeństwa — organ represyjny władz PRL-u. Jej funkcjonariuszy zwano esbekami, ubekami (SB wcześniej zwała się Urzędem Bezpieczeństwa) czy też „smutnymi panami”.

ROZDZIAŁ II

Od sierpnia 1980
do grudnia 1981

Strajki na wałbrzyskich kopalniach węgla
— kopalnia „Thorez”, szyb „Chwalibóg”18
Jest 27 sierpnia 1980 roku. Środa. Zwykły dzień pracy. Kazimierz Żołnierek, górnik wałbrzyskiej Kopalni Węgla Kamiennego „Thorez”, idąc do pracy na
zmianę popołudniową nie spodziewa się jeszcze, jak bardzo ten dzień zaważy na
jego życiu, na przyszłości jego rodziny, a także na bycie jego kolegów z pracy.
Wczoraj wieczorem z wielką ciekawością słuchał radia „Wolna Europa”.
Nie sam. Słuchała go cała rodzina. Sytuacja w kraju jest bardzo napięta. Fala
strajków rozszerza się powoli na cały kraj. Sformułowane zostały postulaty
strajkujących stoczniowców. Wreszcie ktoś zaczyna mówić o tym, co gnębi cały
nasz naród — myśli sobie Żołnierek. Warto byłoby się przyłączyć i poprzeć
naszych kolegów z Wybrzeża. Ale jak to zrobić? — zastanawia się.

Ryszard Kmit
i Kazimierz Żołnierek.

Dotarł na miejsce pracy, szyb „Chwalibóg”, około godz. 13.30. Spotkał się z
kolegami z oddziału szóstego w sztygarówce19. Było ich więcej niż zwykle. Jak
to koledzy z jednego oddziału przed zjazdem, gawędzili o różnych rzeczach.
Zwykłe rozmowy górnicze w małej grupie. Wreszcie dysputa zeszła na temat
obecnych wydarzeń na Wybrzeżu i strajków.
— Panowie, coś trzeba zrobić, bo stoczniowcy nie dadzą sami rady — rzucił
Ryszard Kmit.
— No, ale co? — ktoś zapytał.
18

Jeden z szybów ówczesnej KWK „Thorez”.
Jest to miejsce, gdzie zgłaszają się górnicy po przybyciu do pracy i odbywa się wstępny
podział pracy.
19
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— Może jak staną inne regiony, to uda się coś
wywalczyć — odpowiedział.
— No to zorganizujmy strajk — padło z tłumu.
— Poprzemy stoczniowców.
— A kto go poprowadzi?
— Niech młodzi go poprowadzą, młodzi nadają
się najlepiej — rzucił Żołnierek. — Niech to będzie
Rysiek Kmit i Leszek Świder.
— Nie ma mowy. Kaziu, wy pracujecie najdłużej, jesteście starymi pracownikami, was ludzie
znają i was będą słuchać najlepiej — odpowiedział
Rysiek. — Zresztą najlepiej będzie, jak zrobimy to
Kazimierz Żołnierek
razem. Chodźmy między ludzi. Powiemy im o tym
i zobaczymy, co będzie dalej.
Poszli we czterech. Kazik Żołnierek, Rysiek Kmit, Leszek Świder i
Zbigniew Włodarczyk. Zaczęli rozmawiać z ludźmi. Reakcje były rozmaite.
Jedni się bali, inni nie chcieli, większość nie wierzyła, że może to przynieść
jakieś konkretne rozwiązania.
— A jak stracę za udział w strajku pracę, to wyżywisz moją rodzinę?
— usłyszeli w odpowiedzi.
— Mojego ojca zamęczyli w więzieniu. Ja nie chcę tak skończyć — powiedział inny.
Czwórka kolegów wróciła z niczym.
— Teraz, panowie, się nie zdecydujemy. Zajedziemy na dół i wtedy się
zobaczy, co będzie dalej — zakończył Kazik Żołnierek.
Wszyscy wsiedli do klatki windy. Sygnalista20 dał znak. Pomknęli w dół
z prędkością 6 metrów na sekundę. Ogarnęły ich ciemności. Czuli tylko pęd
powietrza na twarzach.
Kiedy jechali pociągami21 na miejsca pracy, wciąż toczyły się rozmowy na
temat podjęcia ewentualnego strajku. Nie wiedzieli, co dalej począć. Wreszcie
wagoniki zatrzymały się i górnicy udali się na swoje miejsca pracy.
Przed rozpoczęciem pracy kierownicy i sztygarzy22 robili zawsze odprawę
górników. Tak było i tym razem. Jednak po rozdzieleniu zadań nikt nie ruszył
się z miejsca. Patrzyli jeden na drugiego, słychać było szepty. Wyczuwało się
napiętą atmosferę. Wszyscy czekali, aby ktoś rzucił hasło do strajku. Było to
zupełnie spontaniczne zachowanie. Nie uzgadnialiśmy tego wcześniej — wspomina Ryszard Kmit. Wreszcie na środek wyszedł Kazimierz Żołnierek.
— Koledzy, o czymś rozmawialiśmy na górze. To robimy ten strajk czy
nie?
20
Górnik, który zamyka bramkę windy i daje sygnał do wyjazdu i zajazdu dla maszynisty
wyciągowego.
21
Środek transportu, wykorzystywany do transportu ludzi i urobku pod powierzchnią.
22
Bezpośredni przełożeni górników.
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— Robimy! Robimy! — odezwały się głosy
górników. — Poprowadzicie go we czterech, tak
jak było mówione!
I tak rozpoczął się pierwszy strajk w kopalniach w Polsce, a także w całym województwie
wałbrzyskim. Górnicy rzucili swoje narzędzia i
rozsiedli się na ziemi. Kadra kierownicza i sztygarzy natychmiast dają znać na powierzchnię o
zaistniałej sytuacji.
— Po co wam to? — namawiają górników do
podjęcia pracy — Jesteście najlepszym z oddziałów, macie najlepsze wyniki, po co wam to? ChceRyszard Kmit
cie więcej zarobić? Chcecie mieć wolne soboty? Po
co wam ten strajk?
— Chcemy wspomóc stoczniowców! — znów odezwał się Żołnierek. — Czy
to takie dziwne?
Takie stwierdzenie spotyka się z milczącą aprobatą innych górników. Strajkujący zaczynają dzwonić z informacją o strajku do innych oddziałów.
— Szósty oddział23 stoi! Jeżeli macie chęć, to przyłączcie się do nas! — informują kolegów.
Jest około godziny 15. Powoli zaczynają dołączać górnicy z innych oddziałów. Ktoś z dyrekcji zadzwonił do strajkujących z pytaniem, czego oczekują.
Mówiliśmy, że popieramy stoczniowców i dlatego rozpoczęliśmy strajk — przypomina Kmit.
— Ale przecież nie musicie strajkować. Przekażemy wasze poparcie, towarzysze, do Gdańska, a wy będziecie mogli spokojnie wrócić do pracy — usłyszeli
w odpowiedzi.
— Tylko nie towarzysze!!! Nie cofniemy się! Tylko tak możemy wspomóc
stoczniowców! — odpowiedzieli buńczucznie strajkujący.
Taka sytuacja nie trwała długo. Około godz. 19 zjechała do strajkujących
oficjalna delegacja. Jak się później dowiedzieliśmy, był wśród nich sekretarz
Komitetu Miejskiego PZPR w Wałbrzychu, który się jednak nie przedstawił,
dlatego nie pamiętam jego nazwiska — wspomina Żołnierek. Wraz z nim do
górników zjechali kierownik oddziału i szef szybu „Chwalibóg”. Zaczęli znów
namawiać do przerwania akcji.
— Przekażemy wasze poparcie do strajkujących stoczniowców w Gdańsku.
Możecie wrócić do pracy, towarzysze — zapewniali.
— Nie ma mowy. Strajk! — padło z tłumu.
— Czy chcecie, żeby przez was wkroczyło do Polski wojsko radzieckie?
— zaczął straszyć sekretarz PZPR.
— Nie mają co wkraczać, bo już tu są! — ryknęli śmiechem górnicy.
23

Jeden z oddziałów wydobywczych.
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— Ile chcecie podwyżki? O to wam chodzi? Czujecie, że mało zarabiacie?
Ile chcecie? 140%? 150%? — zmienili front rozmów.
— Nie chcemy pieniędzy! — padła odpowiedź.
— Na pewno jesteście zmęczeni. Wyjedźcie na powierzchnię — podjęli
ostatnią próbę. — Umyjecie się, przebierzecie, damy wam jeść na stołówce i
rozwieziemy was do domów, żebyście nie musieli tłuc się autobusami.
Odpowiedziały im tylko gwizdy.
— Nie damy się przekupić! — krzyknął ktoś z tłumu. Delegacja, widząc,
że nic nie wskórała, wyjechała na powierzchnię.
W tym czasie strajkuje już około 150 górników.
Inne oddziały wciąż fedrują24. Na dół zjeżdża nocna zmiana. Część pracowników w atmosferze gwizdów strajkujących udała się na stanowiska pracy. Część
przyłączyła się do strajku. Są wśród nich również górnicy z innych oddziałów.
Część pracowników ze zmiany popołudniowej wyjechała na powierzchnię.
Pamiętam, że witaliśmy pociągi z ludźmi do wyjazdu gwizdami i krzykami. Nie mogliśmy się z tym pogodzić, że część naszych kolegów nie chce się z
nami solidaryzować — wspomina Ryszard Kmit. Strajkujący podjęli decyzję
o pozostaniu na noc pod powierzchnią.
Wątpliwości, które pojawiły się wśród strajkujących po wizycie delegacji
władz, ustąpiły powoli miejsca pewności, że strajk się powiedzie. Czuliśmy
— wspomina Żołnierek — że wygramy wszystko. Dopiero wtedy ludzie zrozumieli, że jak są razem, to są silni, że nasza akcja ma sens. Uwierzyliśmy,
że się nie poddamy. Strajkujący są bardzo zdenerwowani, ale jednocześnie
niezwykle zdeterminowani. Wszyscy nabierają pewności, że strajk musi się
zakończyć sukcesem.
Do północy panuje względny spokój. Nocna zmiana przywiozła strajkującym
wodę i wydawane w tamtym czasie na kopalniach tzw. posiłki regeneracyjne.
W tym czasie zostały powołane służby strajkowe, które miały za zadanie kontrolowanie bieżącego stanu wyrobisk. Nie zapominaliśmy, gdzie się znajdujemy. Jeżeli pojawiała się informacja, że na ścianie25 się coś dzieje, natychmiast
szła tam grupa i zabezpieczała wyrobisko. Czuliśmy się odpowiedzialni za
strajkujących i za nasze stanowiska pracy. Nie mogło nam się stać nic złego
— wspomina Kmit.
Na czele strajku w naturalny sposób stanął Kazimierz Żołnierek. Wiedziałem, że najważniejsze to nie dać się wyprowadzić na powierzchnię. Na
szybie „Julia26„ damy sobie radę. Wtedy już nawet przez głowę mi nie przeszło,
że możemy przegrać — mówi Żołnierek. Jako jeden z nielicznych górników,
który odbywał zasadniczą służbę wojskową w latach 1968-69, był zmuszony
do rozpędzania demonstrujących studentów w sierpniu 1968 roku. To właśnie
podczas rozmów z nimi pojął sens walki o niepodległą i wolną Polskę. Doświad24

Wydobywają węgiel.
Wyrobisko górnicze.
26
Szyb wentylacyjny KWK „Thorez”.
25
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czenia zdobyte w tamtym czasie pozwoliły mu na dotarcie z ideą wolnościową
do swoich kolegów górników.
Ryszard Kmit uświadomił sobie, że powinni wciągnąć do strajku jak najwięcej ludzi. Były mu całkowicie obojętne ewentualne represje, które mogły
go dotknąć po nieudanym zakończeniu strajku. Byłem młodym człowiekiem.
Miałem wtedy 24 lata. Pragnąłem zmian w kraju. Zmian na lepsze. Chciałem
lepszego życia — wspomina. — Komunikaty, które szły z wybrzeża, dobitnie
wskazywały, że sytuacja w kraju musi się zmienić. Chciałem przede wszystkim
wspomóc kolegów ze stoczni, czułem, że walczę nie tylko dla siebie, ale dla nas
wszystkich. Walczyłem o to, aby życie w tym kraju było godne, żeby nie było
takiego zakłamania.
Zbiera się coraz więcej ludzi. Strajkujący decydują o oczekiwaniu na dwie
kolejne zmiany. Wszyscy czekaliśmy na naszych kolegów z „Julii”. Próbowaliśmy się dowiedzieć, czy „Julia” również stoi. Niestety nie mogliśmy się z nimi
skontaktować, ponieważ zostały zablokowane linie telefoniczne. Nie wysłaliśmy
też nikogo, ponieważ nie znaliśmy tamtej części oddziału. Poza tym na „Julię”
było za daleko — wspomina Kmit.
Około godz. 1 zjeżdża na dół kolejna delegacja władz. Znalazł się między
nimi inż. Kwiatkowski, który pozwolił wcześniej dostarczyć strajkującym
posiłki. Był również ktoś z Komitetu Miejskiego PZPR. Inż. Kwiatkowski
odciągnął przywódców strajku na bok.
— Panowie, jeżeli już zaczęliście, to ciągnijcie to do końca — usłyszeli.— Wszyscy znają już wasze nazwiska jako prowodyrów strajku. Jeżeli teraz
się poddacie i wyjedziecie na powierzchnię, wasi koledzy pójdą spokojnie do
domu, ale was zamkną.
Wreszcie górnicy, zmęczeni długim pobytem pod ziemią, kładą się spać.
Jest już ich około 300-400 osób. Nikt ze strajkujących tak naprawdę nie myśli
o pacyfikacji kopalni. Zajechała na dół kolejna, ranna zmiana.

Kopalnia „Thorez”, szyb „Julia”
Jest ranek 28 sierpnia 1980 r.
W tym samym czasie na sztygarówce zebrała się część załogi. Górnicy z
rannej zmiany zaczęli się buntować. Dowiedzieli się już o strajku na „Chwalibogu”. Nie chcą zajeżdżać pod ziemię. Zaczynają mówić w otwarty sposób o
rozpoczęciu strajku.
Przemawia do nich Idzi Gagatek, który jest pracownikiem oddziału drugiego. Wśród kolegów górników cieszył się wielkim posłuchem. Był uznawany
za niekwestionowany autorytet moralny, a przede wszystkim górniczy. Jest
przeciwny pozostawaniu na powierzchni.
— Uda nam się, jeżeli zajedziemy pod ziemię — twierdzi.
Po jego wystąpieniu część górników wraz z nim zjeżdża pod ziemię, część
natomiast pozostaje na powierzchni.
Idzi Gagatek po zjeździe pod ziemię podejmuje decyzję, że trzeba dotrzeć
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do strajkujących kolegów z „Chwalibogu” i zaprosić ich na „Julię”. Została wysłana delegacja,
oczywiście z Idzim Gagatkiem na czele.
Po przyjeździe na „Chwalibóg” spotykają się ze
strajkującymi kolegami. Informują ich, że solidaryzują się z nimi, że pracownicy na szybie „Julia”
również strajkują i przyjechali, żeby ich zaprosić
na „Julię”. Górnicy z „Chwalibogu” ucieszyli się,
że nie są już sami, a strajk objął całą kopalnię.
Została wybrana delegacja, która ma wrócić wraz
z Idzim. W skład delegacji wchodzą między innymi
Zbigniew Senkowski, Andrzej Śledź, Stanisław Papuga i Antoni Pasztaleniec. Wszyscy
Idzi Gagatek
wracają na szyb „Julia”.
Po wyjeździe na powierzchnię delegacja z
„Chwalibogu” jest witana owacjami. Koledzy z szybu „Julia” są wdzięczni swoim kolegom za rozpoczęcie strajku. Dochodzi również do spotkania delegacji z
dyrektorem kopalni. Czekał na nich na holu. Wystąpił Idzi Gagatek.
— Jesteśmy tutaj wszyscy. Strajkujemy razem z kolegami z „Chwalibogu”.
Mamy nasze postulaty.
Górnicy, podejmując strajk, sformułowali swoje żądania. Ustami Idziego Gagatka przekazali dyrektorowi m.in. że chcą wolnych sobót i niedziel,
uregulowania sposobu uznawania chorób zawodowych, zmniejszenia wieku
emerytalnego oraz ilości lat pracy pod ziemią, potrzebnych do uzyskania świadczenia, wolności słowa, zabrania przywilejów dla wąskich grup zawodowych,
oddzielenia klubów sportowych od zakładów pracy oraz rozliczenia działalności
lekarzy zawodowych. Ten ostatni postulat, jak się później okazało, wysuwały
wszystkie strajkujące kopalnie w Wałbrzychu. W sumie postulatów zostaje
sformułowanych dziewiętnaście.
Dyrektor widząc, że sytuacja jest poważna, podjął decyzję o przydzieleniu
strajkującym górnikom osobnego pomieszczenia. Był to podziemny poniemiecki
bunkier, który staje się siedzibą pierwszego w województwie wałbrzyskim Komitetu Strajkowego, w skład którego weszli m.in. Idzi Gagatek, Stanisław
Wróbel, Zbigniew Senkowski, Stefan Jarczyk, Zbigniew Kocik, Tadeusz
Nowak, Stanisław Papuga, Kazimierz Binecki, Bogumił Śliwa, Antoni
Pasztaleniec, Erwin Hersc, Stanisław Gajaszek, Kazimierz Rudzki.
Każdy oddział wybrał po trzech górników. Z tych trójek zostali wyłonieni
członkowie Komitetu Strajkowego. Od tego momentu na czele strajku staje
Kazimierz Binecki, choć oczywiście pozostali członkowie również są aktywni.
Każdy z nich bierze na siebie konkretne zadania. Zbyszkowi Senkowskiemu przypada zapewnienie kontaktów rodzin ze strajkującymi, zabezpieczanie
dostarczanej żywności i jej dystrybucja wśród strajkujących. Ktoś inny zajął
się organizowaniem strajkowej straży zakładowej, która pilnowała porządku
wśród strajkujących górników.
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Jest ciepły, sierpniowy dzień. Strajkujący rozsiedli się na placu.
My tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co oznacza słowo strajk — wspomina
Idzi Gagatek. — Nie wiedzieliśmy, co oznacza strajkować. To tylko dzięki
francuskim górnikom, którzy pracowali na „Julii”, wiedzieliśmy, co należy
robić. Oni nam podpowiedzieli, że trzeba bramy zamknąć, wszędzie rozstawić
straże, odciąć wszystkie telefony prócz jednego, opanować cały zakład.
Strajk toczy się pod hasłem „Chcemy chleba i popieramy Gdańsk”.

Kopalnia „Wałbrzych”, szyb „Chrobry”
28 sierpnia 1980 roku rano. Jerzy Szulc biegnie do pracy. Jest trochę spóźniony. Skraca sobie drogę przez tunel27. Szybko się przebiera i zajeżdża na dół.
Na dole konsternacja. Nie ma nikogo. Pociągi stoją na peronie. Idzie do górnika
pracującego na podszybiu28.
— Co się dzieje? — pyta kolegę.
— No co ty, nie wiesz? Ludzie przecież wiecują
na górze!
— No to co ja tu robię? Wywieź mnie do
góry!
— Nie. Teraz nie mogę. Przecież nie ma wyjazdu, chłopie.
— Nie wygłupiaj się! Przecież mnie tam ludzie
zlinczują. A później ciebie!
— O, to mi się podoba! Wsiadaj do klatki, to
cię wywiozę.
Po wyjeździe na powierzchnię Szulc pędzi na
halę szybową. Hala jest pełna. Znajduje się tam
Jerzy Szulc
już około 1500 górników. Nikt nie zajechał pod
ziemię. Natychmiast odnajduje kolegów ze swojego oddziału.
— Jurek, wreszcie się znalazłeś! Mów szybko, co robimy dalej!
Nikt z nas, łącznie ze mną — wspomina Szulc — nie wiedział, co należy
robić dalej, jak należy zachowywać się podczas strajku. I wtedy przypomniałem
sobie niedawno oglądany serial w telewizji pod tytułem „Dyrektorzy”. W jednym z odcinków był przedstawiony właśnie strajk. Wpadłem na pomysł, żeby
kierując się przedstawioną tam sytuacją, podjąć podobne kroki.
— Panowie, jeżeli już stoimy i nie zajeżdżamy pod ziemię, to przecież mamy
jakieś pretensje — rzuca Szulc. — Napiszmy, co nas boli.
— Racja! — podjęli górnicy. — Dajcie papier, a ty Jurek pisz!
Szulc zawinął rękawy, żeby nie pobrudzić kartki i zaczął pisać.
Pierwszy postulat, jaki napisałem — wspomina — pamiętam jak dziś:
„Popieramy postulaty gdańskie.”
27
28

Przejście podziemne łączące szatnie górników z podszybiem kopalni.
Teren wokół szybu pod ziemią.
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Tworzenie Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego
Strajk w Wałbrzychu rozszerza się coraz bardziej, do strajkujących górników
kopalni „Thorez” dołączają pozostałe kopalnie, komunikacja miejska zaprzestaje funkcjonować.
W godzinach popołudniowych w Wałbrzychu nie pracuje już żaden zakład.
Na kopalnię „Thorez” zaczynają przyjeżdżać przedstawiciele strajkujących
zakładów z Wałbrzycha z wyrazami poparcia, a później z całego województwa
wałbrzyskiego. Wszystkie delegacje witane są owacyjnie przez górników i
wszyscy coraz bardziej wierzą, że strajk odniesie sukces.
28 sierpnia 1980 roku na terenie kopalni „Thorez” zawiązuje się Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, w skład którego wchodzą wszystkie delegacje
zakładów już strajkujących, wybierając spośród siebie:
Przewodniczący — Jerzy Szulc — KWK „Wałbrzych”, Wiceprzewodniczący
— Stanisław Wróbel — KWK „Thorez”, Wiceprzewodniczący — Jan Sęk
— ZBM Wałbrzych oraz Jerzy Jacek Pilchowski z PBK nr 2, Janusz
Biliński ze Świdnicy, Fryderyk Świerkosz, Edwin Stachowiak z WPK
Wałbrzych, Henryk Kapłon z DśPUG (obecnie „WAMAG”), Franciszek
Gostomczyk WPK Świdnica, Kazimierz Przystacki z KWK „Nowa Ruda”,
Jerzy Danko i Henryk Smykowski z PTSB „Transbud”, Mieczysław Góźdź
i Zbigniew Okoń z ZBM SBO „Podzamcze”, Roman Serdyński i Leszek
Kaim z „Transnaft”, Kazimierz Binecki z KWK „Thorez”, Edward Dębiński z WPO „Wałbrzych”, Zygmunt Kłosowski i Ryszard Rosiński z WPGM
Wałbrzych — Zakład Remontowy, Piotr Paluch i Jerzy Szałkowski z WPGM
Wałbrzych — Baza Transportu, Andrzej Staniewicz i Ryszard Włodarczyk
z ZPS „Krzysztof”, Zbigniew Mądro i Ryszard Radziwoń z PSTPW „Transgór”, Edward Lwicki i Stanisław Sylwestrzak z PKS Wałbrzych-towarowy,
Jerzy Butlański i Jerzy Kusiński z PKS Wałbrzych-osobowy, Teodor Żyła
i Tadeusz Godlewski z WSS „Polsport”, Janusz Szczepański i Franciszek
Kortz z „Szkłomot Wałbrzych”, Tadeusz Psujak i Mirosław Lutkowski z
WSI „Elektrochem”, Roman Chechelski i Zygmunt Podyński z ZPS „Wałbrzych”, Jacek Różyński i Jan Przepiórka z KWK „Victoria”, Antoni Sołobodowski, Waldemar Szwejk i Wacław Wilczewski z WPK Wałbrzych,
Władysław Wróblewski z PBK nr 2, Jerzy Spólnik i Zygmunt Czapski
z PMR, Eugeniusz Szumowski, Józef Kopeć i Stanisław Kwieciński z
TAXI Wałbrzych, Zdzisław Burrat i Jan Szydłowski z PRWK w Knurowie
— KGR 5, Stanisław Isański z KWK „Wałbrzych”, Edmund Kupiczek i
Wojciech Bogucki z PRG Wałbrzych, Kazimierz Moszno i Wiktor Głownia
z Zakładów Gazowniczych Wałbrzych, Mieczysław Wach i Zygmunt Garnecki z Oddz. Samochodowego Lokomotywowni Wałbrzych Gł., Henryk Cisek i
Małgorzata Wodzikowska z DśPUG Wałbrzych, Mirosław Białorzycki i
Piotr Silko z PGKiM Świdnica, Stanisław Binkowski z WPK Dzierżoniów,
Jan Woliński ZBM Wałbrzych, Tadeusz Magiera i Zygmunt Pluciński z
WKTS Wałbrzych, Jerzy Serafin i Jan Orczykowski z PMPM „Techma”
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Wrocław Budowa B10 Wałbrzych, Hieronim Roszkiewicz WPK Świdnica,
Mieczysław Łabudek i Aleksander Wojnicz z PURB Wałbrzych.
Poparcie dla strajków w Wałbrzychu płynie z różnych środowisk zawodowych. Górników poparli również przedstawiciele sądownictwa. Ewa Makowska, pracująca jako sędzia w Wałbrzychu, skrzykuje część kolegów i tworzy
listę poparcia, którą zawozi do siedziby MKS-u.
Przywitały nas owacje — wspomina Makowska. — Robotnicy byli poruszeni naszym gestem. Tak nielubiane, kontrowersyjne, w ich oczach, środowisko
prawnicze poparło ich dążenia. Być może, przyczyniło się to później do naprawy
naszej opinii.
Konferencja plenarna Rady Pedagogicznej I Liceum Ogólnokształcącego w
Wałbrzychu rozpoczęła się 30 sierpnia 1980 roku. Od trzech dni na wałbrzyskich kopalniach toczył się strajk.
Gdy przyszliśmy do szkoły — opowiada Janusz Mulawa — nikt już nie
myślał o książkach i zeszytach, o pracy i nadchodzących lekcjach. Rozmawialiśmy tylko i wyłącznie na temat sytuacji w Polsce oraz strajków w Wałbrzychu.
Nie pamiętam, kto wiódł prym na tym posiedzeniu, podjęliśmy wtedy wspólną
i jednomyślną decyzję o poparciu strajkujących robotników.
Wydelegowani przez Radę Pedagogiczną Ewa Pobiedzińska, Janusz
Mulawa i Krzysztof Prędki pojechali do strajkujących górników. Przywitani zostali owacjami.
— Cieszymy się waszego poparcia — mówili górnicy — jest ono dla nas
bardzo ważne! Teraz naprawdę czujemy, że wszyscy, bez względu na wykształcenie i status społeczny, walczymy we wspólnej i słusznej sprawie. Zostańcie
tutaj z nami, koledzy.
Poczuliśmy się wtedy trochę zaskoczeni — wspomina Mulawa — tak naprawdę nie byliśmy jeszcze gotowi na tak zdecydowane i jednoznaczne wzięcie
udziału w strajku. Nie byliśmy jeszcze do takiego kroku wystarczająco dojrzali.
Poza tym wiedzieliśmy, że będziemy musieli zająć się młodzieżą, która za chwilę
wróci po wakacjach do szkoły. Jednak słowa strajkujących górników uświadomiły nam, że tym razem jest zupełnie inny zryw niż poprzednie. Uwierzyliśmy,
że się powiedzie, że wreszcie prawda o Polsce ujrzy światło dzienne.
Delegacja wręczyła górnikom podpisane przez wszystkich obecnych pismo
o treści:
Międzyzakładowy Komitet Strajkowy przy KWK „Thorez” w Wałbrzychu.
Członkowie ogniska ZNP przy I LO im. Generała Karola Świerczewskiego, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi wyrażają pełną solidarność z żądaniami
strajkujących załóg, zakładów pracy i przedsiębiorstw reprezentowanych przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy — uważając MKS za reprezentanta interesów
również naszej instytucji, której funkcjonowanie jest niezbędne społecznie.
Uważamy za stosowne podać niniejszą deklarację do publicznej wiadomości.
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Niewątpliwe jedną z znaczących
osobowości MKS-u był Jerzy Jacek
Pilchowski. Od czerwca 1977 roku
współpracownik Komitetu Obrony Robotników, od marca 1979 roku wchodzi
w skład kolegium redakcyjnego pisma
„Robotnik”29, współpracuje również z
Niezależną Oficyną Wydawniczą
NOWA oraz z prowadzonym przez Zofię i Zbigniewa Romaszewskich30
Biurem Interwencyjnym Komitetu
Samoobrony Społecznej „KOR”. Jest
także jednym z współpracowników
Kornela Morawieckiego i Jana
Waszkiewicza31, którzy wydają
„Biuletyn Dolnośląski”. W 1979 podpisuje Kartę Praw Robotniczych, a w
1980 roku uczestniczy również w pracach Komisji Helsińskiej KSS „KOR”,
powołanej w celu opracowania „Raportu o przestrzeganiu praw człowieka i
obywatela w PRL”, przedstawionego jeszcze jesienią tego roku podczas sesji
Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Madrycie — stąd przyjęto potoczną nazwę tego dokumentu jako „Raport Madrycki”.

Wyjazd delegacji do Wrocławia…
Na jednym z posiedzeń MKS-u wałbrzyskiego podjęto, po długiej dyskusji, decyzję o wysłaniu przedstawicieli do strajkujących kolegów z zajezdni autobusowej
na ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu. Wydelegowana została czteroosobowa
grupa strajkujących z Idzim Gagatkiem i Jerzym Szulcem na czele.
Pamiętam, jak żeśmy w trakcie strajku pojechali do Wrocławia — wspomina Idzi Gagatek. — Delegował nas MKS Wałbrzych.
Chcieliśmy nawiązać kontakt z Wrocławiem, panowała wtedy na spotkaniu
MKS-u dość napięta atmosfera, była duża niepewność i obawa, czy wytypowani
ludzie nie zostaną po drodze aresztowani. Któryś zaproponował, nie pamiętam
kto, żeby zrobić kamuflaż, aby nasi przedstawiciele mieli jak największą pewność dotarcia do Wrocławia — opowiada Szulc. — Przez radiowęzeł kopalniany
29
Nielegalna gazetka wydawana w latach 1977-1981 przez KOR poza zasięgiem cenzury PRL;
latem 1980 r. jej nakład wynosił 60 tys.
30
Zbigniew Romaszewski — organizator podziemnego Radia „Solidarność”, 1986-89 kierował Komisji Interwencji i Samorządności NSZZ „Solidarność”; Senator I, II, III, IV i V kadencji
Senatu RP
31
Jan Waszkiewicz — pierwszy Marszałek Sejmiku Samorządowego województwa dolnośląskiego.
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została przekazana strajkującym informacja o wyjeździe delegacji do zajezdni.
Strajkujący ogłaszają również, że delegaci będą jechać do Wrocławia karetką
pogotowia. I rzeczywiście. Po chwili wyłaniają się z budynku delegaci i wsiadają do karetki, którą wyjeżdżają za bramę kopalni. Chcieliśmy zmylić Służbę
Bezpieczeństwa — śmieje się Szulc — i udało nam się.
Po wyjechaniu na rogatki miasta przesiedli się do samochodu marki wołga32. Jadą dalej bez przeszkód. Nikt nie próbuje ich zatrzymać. Na Bielanach
przed Wrocławiem konsternacja. Okazuje się, że milicja zatrzymuje wszystkie
karetki, jakie tylko pojawiają się na drodze od strony Wałbrzycha. Delegacja
przejechała niezauważona i kieruje się w stronę zajezdni na ul. Grabiszyńskiej.
Zajechali wreszcie pod bramę zakładu i wysiedli z samochodu. Ze strajkowymi
opaskami na rękach idą w kierunku wejścia do zakładu.
Robotnicy zajezdni nie chcą wpuścić delegacji z Wałbrzycha, uważając ich
za prowokatorów lub wysłanników SB.
— Wpuście nas — odzywa się Idzi do robotników stojących na bramie.
— Jesteśmy delegacją z Wałbrzycha. Ze strajkujących kopalń.
Po chwili dyskusji, widząc, że delegacja jest wiarygodna, a na dodatek
faktycznie ubrana w górnicze ubrania, wpuścili ich na teren zajezdni.
— Nie gniewajcie się, koledzy — mówili. — Gdy zobaczyliśmy, jak wysiedliście z tego samochodu, jak paradujecie z opaskami strajkowymi na rękach i
jak spokojnie podeszliście, a nikt was nie zaczepiał po drodze, to pomyśleliśmy,
że to kolejna prowokacja.
Na terenie zajezdni doszło wtedy do spotkania z Przewodniczącym MKS-u
Jerzym Piórkowskim i Władysławem Frasyniukiem33, który wtedy był
rzecznikiem prasowym MKS-u. Podziękowali m.in. delegatom z Wałbrzycha za
wsparcie ich akcji strajkowej, zaproponowali również pomoc prawną w trakcie
negocjacji z rządem, wymianę materiałów ulotkowych. Ustalono, że MKS-y
staną się zalążkiem nowych, wolnych związków zawodowych.
Po powrocie do Wałbrzycha przekazano strajkującym informację o tworzeniu się nowych związków zawodowych. Idzi Gagatek stał się łącznikiem
decyzyjnym pomiędzy Wrocławiem a Wałbrzychem.

Msza Św. na terenie kopalni „Thorez”
Strajkujący górnicy byli większości ludźmi głęboko wierzącymi. Ciężkie chwile,
których doświadczali na terenie kopalni w czasie strajku, wyzwoliły nieodpartą potrzebę pojednania z Bogiem. Wśród strajkujących górników zrodziła
się myśl o zorganizowaniu Mszy Św. na terenie kopalni „Thorez”. Zakładowy
Komitet Strajkowy wytypował Idziego Gagatka, aby pojechał z prośbą do
32

Wołga — limuzyna produkowana w ZSRR, którą jeździli dygnitarze.
Władysław Frasyniuk — legendarny przywódca dolnośląskiej „Solidarności”, w stanie wojennym wsławił się tym, że uniknął internowania i przez dłuższy czas ukrywał się przed Służbami
Bezpieczeństwa PRL; poseł na Sejm RP I, II i III kadencji.
33
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Krzyż na terenie
kopalni „Thorez”

ks. Juliana Źrałko o odprawienie Najświętszej Ofiary na terenie kopalni.
Pojechaliśmy do naszego księdza proboszcza i poprosiliśmy go o odprawienie
Mszy Św. na terenie zakładu pracy. Mszy dla strajkujących — wspomina Idzi
Gagatek. — Ksiądz się zgodził, pytając nas, jaki fragment Ewangelii ma
wybrać. Odpowiedzieliśmy, że ksiądz przecież będzie wiedział najlepiej. Gdy
strajkujący dowiedzieli się, że będzie odprawiona Msza Św., powstał spór o
miejsce postawienia ołtarza.
Najpierw miała się ona odbyć naprzeciwko łaźni, w tym miejscu gdzie
dziś stoi figura Św. Barbary — opowiada Gagatek. — Ale stwierdziliśmy, że
ten teren jest po prostu za mały. Nie zmieścilibyśmy się tam wszyscy. Wtedy
Zakładowy Komitet Strajkowy podjął decyzję o odprawieniu Mszy Św. po drugiej stronie kopalni, w pobliżu bramy. Tam też postawiono krzyż wykonany
specjalnie przez górników.
27 i 28 sierpnia 1980 roku byłem we Wrocławiu — wspomina prałat Julian
Źrałko. — Bardzo niepokoiłem się losem strajkujących w Wałbrzychu. Nieustannie telefonowałem na plebanię, aby wiedzieć jak najwięcej o aktualnej sytuacji.
29 sierpnia, w piątek powróciłem do Wałbrzycha. 30 sierpnia zapukała
do mych drzwi delegacja strajkujących z prośbą o odprawienie Mszy Św. na

Od sierpnia 1980 do grudnia 1981

39

kopalni „Thorez”. Dzień wcześniej pojawili się
górnicy i poprosili o znak święty, który mogliby
umieścić na bramie kopalni. Dałem im wówczas
Krzyż Św. oraz obraz Najświętszej Maryi Panny,
który do dziś pieczołowicie przechowuję, z dopiskiem na odwrocie: „Obraz ten znajdował się
na bramie kopalni „Thorez” w czasie strajku w
1980 roku”.
Delegacja, która przybyła do mnie z prośbą o
odprawienie Najświętszej Ofiary, prosiła również
gorąco o umożliwienie im, strajkującym górnikom,
spowiedzi. Kiedy usłyszałem te słowa, uwierzyłem,
że to się uda. Było to coś fantastycznego. Osobiście
ks. prałat Julian Źrałko
odczytuję to jako działanie nadprzyrodzonej, Bożej
Mocy. Ludzie ci, przystępując do ważnego dzieła, chcieli wpierw się oczyścić,
nawrócić. Pragnienie wstąpienia w nowe życie było dla mnie zaskakujące.
Zacząłem dzwonić do kilku księży i udało mi się dwóch namówić. Jednym z
nich był ks. Bogusław Wermiński.
Delegacja górnicza przyjechała po księży starym ziłem34. Zapakowali
wszystko co było potrzebne do odprawienia Mszy Św. i wyjechali z terenu parafii. Po drodze można było zobaczyć wielu ludzi, którzy szli z Białego Kamienia
na kopalnię „Thorez”. Dojeżdżając do zakładu pracy, natknęli się na kordon
najpierw wojskowych, a później Milicji Obywatelskiej i ZOMO. Cała kopalnia
była otoczona. Po minięciu służb porządkowych księża natknęli się na rodziny
strajkujących, znajdujące się za bramą kopalni.
Kiedy wjechałem na teren kopalni, zobaczyłem przystrojony ołtarz — wspomina ks. Julian. — Wychodząc z samochodu zostałem powitany przez Idziego
Gagatka, który wręczył mi bukiet polnych kwiatów ze słowami: „Tu je nazbierałem. Na tej górniczej ziemi”. Było to coś absolutnie niezwykłego. Bardzo
długo później przechowywałem te kwiaty.
Po przywitaniu rozpoczęło się przygotowanie do odprawienia Mszy Św.
Uruchomienie instalacji nagłośnieniowej pozwoliło na dalekie rozchodzenie się
głosu. Dzięki rodzinom, które oblegały bramę wejściową, można było poczuć,
że tu, na terenie kopalni, jest wolna Polska.
Rozpoczęła się Msza Św. Podczas niej został odczytany komunikat Episkopatu Polski o sytuacji społecznej w kraju, podpisany przez kardynała Stefana Wyszyńskiego. Po Ewangelii ks. Prałat Źrałko wygłosił przemówienie.
Mówił o zaufaniu Bożej Opatrzności, mówił o ludziach, którzy oddali się Bogu,
a On ich nie zawiódł.
— Kiedy poprosiliście, aby był obecny Chrystus, to On, chociaż przeszedł
przez Mękę, Krzyż, to jednak zmartwychwstał i zwyciężył. Dlatego ufajcie i
wytrwajcie — usłyszeli zgromadzeni. Rozległy się zewsząd oklaski.
34

Radziecki samochód ciężarowy.
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Podczas rozdawania Komunii Św. zaskoczenie. Zabrakło nam Komunii Św.
— wspomina ks. Julian. — Wzięliśmy jej naprawdę sporo, ale nikt z nas się nie
spodziewał, że tak wielu górników przystąpi do Sakramentu Św.
Co najbardziej pozostaje w mojej pamięci po tamtej Mszy Św., to ufność w
spojrzeniach i postawie górników. Byli wtedy bardzo otwarci. Nie pamiętam
nigdy więcej w moim życiu takiej otwartości na słowo Pana. Pamiętam, że
klękali wtedy nawet w błocie. Był to nowy sposób na wyrażenie swojej wiary.
Przed błogosławieństwem ks. Julian zwrócił się do wszystkich:
— Przyjadę do was, kiedy tylko zechcecie.
Pobłogosławił zebranych.
— Boże, coś Polskę… — wyrwało się z kilku tysięcy gardeł. Msza Św. się
zakończyła.
To, co stało się dla mnie osobiście przesłaniem tamtej Mszy — wspomina
ks. Julian — spróbuję przedstawić metaforycznie. Kiedy wszedłem na podwyższenie, obok wizerunku Matki Boskiej i Krzyża, metr, może półtora ponad
tłumem, i popatrzyłem na otoczenie, to zobaczyłem następujący obraz: najbliżej
Krzyża i Ołtarza górnicy, fizycznie zniewoleni, ale wewnętrznie wolni, następnie
ich rodziny, dzieci, przyjaciele, a dalej milicja i ZOMO, zaś na samym końcu
— wojsko, dwa lub trzy opancerzone pojazdy. Miałem wrażenie, jakby siła
zniewalająca robotników odsuwała się coraz dalej.
Dla mnie ta Msza Św. — wspomina Zbigniew Senkowski — była czymś,
co nie tylko podbudowywało moją duszę, ale także dawało wiarę, że ten strajk
robotników to nie tylko ich postulaty, ale także ważna rzecz dla Polski. Kiedy
patrzyłem na bramę oddzielającą strajkujących robotników od ich rodzin,
miałem wrażenie, że ta brama jest symbolem granicy dzielącej nas górników,
będących już w wolnej Polsce, od naszych rodzin, dla których ten strajk miałby
wywalczyć wolną Ojczyznę.

Wyjazd Jana Sęka do Gdańska
Wieści o strajkujących na Wybrzeżu dotarły również do innych zakładów
pracy.
Dowiedzieliśmy się o strajkach na Wybrzeżu i 21 postulatach stoczniowców
z radia — wspomina Jan Sęk, pracownik ówczesnego Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego.
Wraz z kolegami zaczęli rozmawiać o zaistniałej sytuacji i wreszcie postanowili spisać i przedstawić swoje zakładowe oczekiwania. Wśród żądań znalazł
się również postulat o niewpisywaniu decydującej roli PZPR do statutu wolnych
związków zawodowych. Rzecz jasna popierali również postulaty gdańskie.
Pisząc te słowa — wspomina Sęk — nie przypuszczałem, że tak mocno
nadepniemy komunistom na odcisk.
Po przedstawieniu postulatów zakładowemu sekretarzowi partii rozpętała
się prawdziwa burza. Sekretarz zaczął krzyczeć, miotać się.
— Bez Partii?! Bez naczelnej roli Partii?! Absolutnie!!! Absolutnie!!!

Od sierpnia 1980 do grudnia 1981

41

Wobec takiej odpowiedzi dyrekcji i sekretarza,
po naradach wśród pracowników, kolejnego dnia,
około godz. 10 został ogłoszony strajk. Powołany
został Komitet Strajkowy na czele z Janem Sękiem, w skład którego weszli przedstawiciele wydziałów: Tadeusz Sobczak, Marek Szpotmański, Jerzy Langer, Bogdan Trojan, Zdzisław
Gołąbek.
Do strajkujących wyszła wreszcie dyrekcja
zakładu.
— No czego chcecie? Podwyżek? Nie ma problemu. Powiedzcie tylko ile.
— Chcemy wolnych związków zawodowych!
Jan Sęk
— A te co macie są niedobre?! — złości się
sekretarz PZPR. — Chcecie wolne związki zawodowe? I jeszcze bez naczelnej
roli Partii?! Po co?!!
Wiedzieliśmy już wtedy — wspomina Sęk — że dyrekcja szuka powodów, na
podstawie których mogliby się nas pozbyć z zakładu. Przekazał nam to jeden
z zaprzyjaźnionych kierowników.
Nie doszło do porozumienia. Jan Sęk, wiedząc już o strajku toczącym się na
kopalni „Thorez”, postanawia wysłać tam jednego z kolegów. Ten szybko wraca.
— Janek — mówi — musisz tam jechać sam.
Gdy przyjechałem na kopalnię — wspomina — przywitało mnie w bramie
dwóch kolegów górników. Wydało mi się to wtedy tak niezwykłe, że w godzinie
próby nie ma między nami robotnikami żadnych różnic. Ci górnicy, umorusani i w brudnych ciuchach bratali się ze mną, budowlańcem, tak jak bym był
jednym z nich. I byłem.
Prowadzą go na łaźnię. Jest tam już kilkanaście osób. Rozpoczynają się
rozmowy na temat powołania MKS-u. Dochodzi do wyborów. MKS podejmuje
próbę rozmów z ówczesnymi władzami wojewódzkimi.
Nikt nie wie, co dalej, jak prowadzić strajk, MKS dochodzi do wniosku, że
należy wysłać swojego przedstawiciela do Gdańska. Nie ma zbyt wielu chętnych, każdy się waha, a może boi? Wreszcie strajkujący podejmują decyzję i
delegują do wyjazdu do Gdańska, do Wałęsy, Jana Sęka.
Byliśmy w takim momencie, że nie mieliśmy pojęcia, co dalej robić — wspomina. — Wyjechałem do Gdańska nie wiedząc, że to ostatni dzień strajku.
Wyjeżdżają do Gdańska w trójkę. Wraz z zaprzyjaźnionym taksówkarzem
biorą dla kamuflażu jakąś kobietę, znajomą jednego z nich. Na samochodzie
jest chorągiewka strajkowa, której nie ściągają aż do końca podróży. Po przyjeździe do Gdańska jadą pod stocznię. Tam konsternacja, strajk zakończony!
Jakiś człowiek skierował ich na spotkanie z Lechem Wałęsą. Pod wskazanym
domem tłum ludzi.
Pamiętam wtedy Lecha — mówi Sęk — jak wyszedł do okna. Tłum wiwatował. Mówił nam wtedy, że każdy musi sam znaleźć sposób na rozwiązanie
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swoich problemów, że nie ma uniwersalnych rozwiązań. Wyglądał niemal jak
papież przemawiający do ludu.
Oczywiście nie było mowy o dotarciu do samego Lecha Wałęsy. W sumie
po około 5 godzinach spędzonych w Gdańsku wrócili do Wałbrzycha. Jadą pod
kopalnię. A tu kolejna konsternacja! Strajk został zakończony, a MKS przeniósł
siedzibę do budynku NOT-u35 w Wałbrzychu.
Jan Sęk pojechał do nowej siedziby i zdał relację z pobytu w Gdańsku.

Zakończenie strajku
31 sierpnia 1980 roku zostaje podpisane porozumienie w Stoczni Gdańskiej,
kończące strajk. Porozumienie podpisuje Lech Wałęsa w imieniu strajkującej
Polski z Mieczysławem Jagielskim reprezentującym rząd PRL.

Moment podpisania porozumienia, Lech Wałęsa i Mieczysław Jagielski.

Zakończenie strajku w Wałbrzychu było bardzo burzliwe. Nie wszyscy
górnicy chcieli przerwać strajk, gdyż nie zostały jeszcze zakończone rozmowy
z reprezentacją rządową w Wałbrzychu, a także dlatego, że na Górnym Śląsku
toczyły się też rozmowy z reprezentacją rządową dotyczące branży górniczej.
Mieliśmy informacje, że tam górnicy będą strajkować aż do czasu podpisania
porozumienia.
35
Naczelna Organizacja Techniczna — organizacja zrzeszająca techników i inżynierów; NOT
przy kopalni „Thorez” miał w Wałbrzychu swój klub przy ul. Wysockiego.
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Odbywa się posiedzenie MKS-u. Wszyscy wiedzą, że Lech Wałęsa podpisał
porozumienie w Gdańsku. Zdecydowana większość członków MKS-u jest za
zakończeniem strajku. Jednak reprezentacja górników w MKS-sie twierdzi,
że dla nich sprawa jeszcze nie jest załatwiona, uważają, że nie będą przerywać akcji, ponieważ toczą się rozmowy w ich branży. Wtedy wystąpił Henryk
Kapłon z DśPUG-u i powiedział:
— Sprawa jest wygrana, trzeba iść do pracy, nie można występować przeciwko sobie, przecież każdy strajkujący zakład jako pierwszy postulat wpisywał, że popiera Gdańsk!
— Więc jeżeli tam, w Gdańsku, Lech Wałęsa podpisuje porozumienie,
mając nasze poparcie — kontynuuje Kapłon — nie możemy mówić, że ta
sprawa nas nie dotyczy, bo wtedy zachowujemy się tak samo jak komuniści,
okłamujemy się nawzajem.
Występuje również Jerzy Jacek Pilchowski i zaczyna mówić o możliwości
pacyfikacji kopalni czołgami, jeśli nie przerwie się strajku. Mimo że jest przedstawicielem KOR-u, zamiast uspokajać — sieje popłoch. Dziwne zachowanie.
Członkowie MKS-u niezbyt mu wierzą, ale przecież to członek Komitetu Obrony
Robotników, więc musi być wiarygodny.
Z tymi czołgami to, jak pokazała historia, nie przesadzałem aż tak bardzo —
wspomina mieszkający obecnie w USA Jerzy Jacek Pilchowski. — Zdawałem
sobie dobrze sprawę z tego, że dla „czerwonych” zawarte w Gdańsku porozumienie
nie jest niczym innym niż taktycznym ustępstwem. Straszyłem innych, gdyż sam
się bałem. Nie o siebie. Po czterech latach działania w KOR-owskiej opozycji byłem
po prostu znieczulony. Bałem się i to bardzo, że już na samym początku zapominamy o tym, że pierwszym punktem postulatów w prawie wszystkich strajkujących
zakładach było: „Solidaryzujemy się z Gdańskiem”. Dodatkowo, moja „związkowa”
świadomość była już poprzez prace w KOR-owskim piśmie „Robotnik” i poprzez
uczestnictwo w wielomiesięcznych dyskusjach nad Kartą Praw Robotniczych —
ukształtowana. Chciałem jak najszybciej zakończyć strajk i zabrać się natychmiast
do organizowania Wolnych Związków Zawodowych. Warto bowiem pamiętać, że
Wałbrzych był jednym z niewielu miast w Polsce, w którym Międzyzakładowy
Komitet Strajkowy przekształcił się „z marszu” w Międzyzakładowy Komitet Założycielski. To było bardzo ważne. Nie tylko z przyczyn prestiżowych. Dzięki temu
Służba Bezpieczeństwa nie miała czasu na próby eliminowania sprawdzonych w
czasie strajku ludzi oraz na przymiarkę do wprowadzania do MKZ— tu swoich
współpracowników. I jak dziś myślę o tych pierwszych po zakończeniu strajku
godzinach, to nawet trochę chce mi się śmiać.
W pewnym momencie stanąłem w pozie Rejtana w drzwiach sali i starałem
się zatrzymać rozchodzących się do domu ludzi.
— Zostańcie do jutra — prosiłem. — Nie zapomnijcie, jeżeli idziecie, o tym,
że spotykamy się jutro o godzinie 9 rano, aby powołać Komitet Organizacyjny
Wolnych Związków Zawodowych.
Posiedzenie kończy się decyzją o rozjechaniu się przedstawicieli MKS-u do
swoich macierzystych zakładów pracy z informacją o zakończeniu strajku.
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Na kopalniach jest to bardzo dramatyczna chwila.
Na kopalni „Thorez” ludzie zbierają się w łaźni. Mimo apelu o zakończenie
strajku, górnicy nie chcą go przerwać. Pragną solidaryzować się z górnikami
Górnego Śląska, tak jak ze stoczniowcami z Gdańska. W końcu Idzi Gagatek
zaprasza również dyrekcję. Jest późna noc, około drugiej. Załoga wita dyrekcję
rozmaicie. Jedni klaszczą, inni gwiżdżą.
Po raz kolejny, za innymi mówcami, Idzi mówi o rozsądku, że musimy
zaufać tym, którzy przewodzą strajkowi w Gdańsku, że nie należy patrzeć
tylko na przywileje górników, że najważniejszy jest polski robotnik, a górnik
jest przecież polskim robotnikiem — po tych słowach dostał olbrzymią owację.
Zwrócił się do dyrektora kopalni „Thorez” Eryka Chłapa, który na jego prośbę
przyszedł do górników do łaźni.
— Podziwiam pana, panie dyrektorze, że zdobył się pan na odwagę i przyszedł do załogi — mówi Gagatek. — Pił pan słodkie wino do tej pory. Teraz
czas na gorzkie. Miał pan do tej pory dobrze, a teraz za ten strajk trzeba
wspólnie odpowiadać.
— Jakie ja tam słodkie wino piłem?! Mnie ze wszystkich stron naciskali!
— Panie dyrektorze, strajk jest skończony!
Idzi Gagatek, autorytet moralny zadecydował, że nie ma dyskusji czy
strajkujemy dalej czy nie. On był idolem i wzorem braci górniczej.
Kwestią tylko było — przypomina Idzi — czy zajedziemy pod ziemię od
razu, czy też najpierw będzie dzień wolny. Zdecydowaliśmy, że podejmiemy
pracę jeszcze tego samego dnia. Cztery dni postoju to były poważne straty dla
zakładu. Byliśmy tego świadomi.
Szulc wrócił do kopalni „Wałbrzych”. Argument był w sumie jeden jedyny
— przypomina Szulc. — Porozumienie podpisał Wałęsa, a my przecież strajkowaliśmy popierając Gdańsk.
— Teraz naszą siłą będzie przerwanie strajku! — mówił do górników z
kopalni „Wałbrzych” — Wspólnie pokażemy, że jesteśmy zdyscyplinowani i że
jesteśmy razem.
— Nie ma mowy! — grzmieli górnicy. — Śląsk strajkuje nadal, a my z nim!
Aż do zwycięstwa!
Któryś z kolegów przekazał Szulcowi telefoniczną informację, że górnicy
„Thoreza” zjeżdżają pod ziemię.
— Zobaczcie — nadal apelował — Na „Thorezie” uznali zakończenie strajku i zajeżdżają pod ziemię. A przecież oni go rozpoczęli. Tak powinniśmy postąpić wszyscy!
— No, a Śląsk?! — odezwały się głosy.
— Śląsk prowadzi jeszcze rozmowy, nie dogadali się. A my mamy już
porozumienie — potrząsa nim w ręku. — Dla wszystkich czterech kopalń,
Przedsiębiorstwa Robót Górniczych i „Transgóru”.
Górnicy, choć niechętnie jak w „Thorezie”, godzą się pójść do pracy. Jedynie
na szybie „Mieszko”36 są dalej niezdyscyplinowani. Jerzy Szulc jedzie tam
36

Szyb wentylacyjny kopalni „Wałbrzych”.
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wraz z dyrektorem kopalni. Sytuacja się powtarza. Górnicy nie chcą iść do
pracy. Jurek Szulc wielokrotnie powtarza o potrzebie zakończenia strajku.
Wreszcie mikrofon bierze do ręki dyrektor.
— Panowie, wybraliście sobie przewodniczącego, to go słuchajcie. A jak nie
chcecie go słuchać, to go wyrzućcie.
— Przecież my znamy Jurka — wystąpił jakiś stary górnik — wiemy, że
występuje w naszym interesie. Nie będziemy go zmieniać. Przerwiemy strajk,
ale będziemy bacznie obserwować, co się dzieje na Śląsku.

Rozpoczęcie rozmów z rządem PRL. Porozumienie
Pod koniec sierpnia rozpoczynają się rozmowy wałbrzyskiego MKS-u reprezentowanego przez Jerzego Szulca ze stroną rządową, reprezentowaną przez
wiceministra górnictwa Gerarda Kroczka. Równocześnie toczą się rozmowy
w Szczecinie i Gdańsku.
Szulc prowadzi rozmowy na temat 21 postulatów, które poparły wszystkie
strajkujące załogi zakładów pracy w Wałbrzychu. Rozmowy są bardzo trudne,
strona rządowa często korzysta z przerw w celu konsultacji z Warszawą i Katowicami swoich decyzji.
Strajki, a przede wszystkim upór negocjujących ze strony Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, doprowadziły do podpisania bardzo ważnego z
punktu widzenia historycznego porozumienia w dniu 2 września 1980 roku.
Kolejnego dnia podobne porozumienie podpisane zostaje w Jastrzębiu Zdroju.
Jak się później okazuje w Wałbrzychu zostało podpisane trzecie w kolejności
po Szczecinie i Gdańsku porozumienie w Polsce. Mało kto po 25 latach pamięta
o tym fakcie.
Poniżej prezentujemy cały tekst porozumienia wałbrzyskiego, warto zwrócić
uwagę na treść niektórych postulatów, dziś wywołujących tylko uśmiech na
twarzy.
PROTOKÓŁ POROZUMIEWAWCZY
Między
— Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym reprezentującym kopalnie „Wałbrzych”,
„Thorez”, „Nowa Ruda”, Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Urządzeń Górniczych PW, Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe PW „TRANSGÓR”, Zakład Gospodarki Materiałowej, reprezentowanym przez Przewodniczącego MKS — Jerzego Szulca
a
— Zespołem Resortowym reprezentowanym przez mgr inż. Gerarda Kroczka
— Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Górnictwa.
1. Rozpatrzyć płace w górnictwie — proponujemy 2000 zł podwyżki miesięcznie,
kiedy to możliwe.
Przyjmuje się postulat podnoszenia zarobków w ścisłej relacji ze wzrostem kosztów utrzymania, z rozpoczęciem realizacji w IV kwartale br. Podwyżki są i będą
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realizowane przy uwzględnieniu specyfiki zawodów i branż. W chwili obecnej w
Rybnickim Okręgu Węglowym pracuje Komisja, pod przewodnictwem Wicepremiera
Aleksandra Kopcia, której decyzje, mające być podjęte dziś, tj. 2.09. br. obowiązywać
będą w całym górnictwie.
2. Znieść uwarunkowania dotyczące „14 pensji” i dodatkowej „Karty Górnika”
Rozwiązanie sprawy nastąpi w następujący sposób:
— uniezależnienie przywilejów w formie 14 pensji i dodatkowej „Karty Górnika” od
ustalonych urlopów okolicznościowych, absencji powypadkowej, okresu rehabilitacji
oraz absencji chorobowej wynikającej z choroby zawodowej.
— dla pracowników o stażu pracy dłuższym niż dwa lata, przy jednorazowej dłuższej absencji chorobowej sprawy będą załatwiane indywidualnie przez powołane
związki zawodowe.
— ustala się, aby okres absencji chorobowej, od której uzależniona jest wypłata 14
pensji zwiększyć z obowiązujących obecnie 6 dni do ilości dni przysługującego urlopu
dla danego pracownika, jak również rozważyć możliwość wypłacania 14 pensji w
okresach miesięcznych.
3. Zrównać renty i emerytury „starego portfela” do poziomu aktualnie wypłacanych.
Sprawa powyższa załatwiona będzie w sposób analogiczny jak ustala porozumienie
zawarte między Komisją Rządową a MKS-em w Stoczni Gdańskiej.
4. Zmniejszyć do minimum administrację i dozór techniczny.
Resort górnictwa posiada najniższy w kraju, w porównaniu z innymi resortami
gospodarczymi, wskaźnik administracji.
Dalsze prace w tej mierze będą prowadzone przy uwzględnieniu:
— konieczności przygotowania miejsc pracy,
— konieczności przekwalifikowania pracowników.
Możliwość zmniejszenia liczby dozoru ograniczona jest wymogami prawa górniczego i warunków górniczych w kopalniach DśZPW (Dolnośląskie Zjednoczenie
Przemysłu Węglowego). Problemy te rozwiązywane będą od zaraz w porozumieniu
ze związkami zawodowymi.
5. Emerytury w górnictwie od 50 lat lub 25 lat pracy pod ziemią.
Sprawa powyższa rozpatrzona zostanie w ramach propozycji ujętych w porozumieniu między Komisją Rządową a MKS-em w Gdańsku zmierzających do umożliwienia
wcześniejszego przejścia na emeryturę przy pracach w warunkach uciążliwych.
Górnictwo jako przemysł narodowy zawsze w tym względzie miało preferencje i
będzie mieć nadal.
6. Usprawnić pracę służby zdrowia, lekarze winni wykonywać swe obowiązki zgodnie z etyką lekarską.
W sprawie tej stoimy na stanowisku, że zabrania się stosowania tzw. limitowania
chorób, a także nie będą stosowane tzw. „prace chronione”.
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7. Oddzielić od zakładów pracy kluby sportowe.
Ministerstwo Górnictwa nie jest zainteresowane w utrzymaniu obecnej formy dotowania klubów sportowych, proponuje rozpatrzenie tej sprawy, w uzgodnieniu z
załogami, w terminie jednomiesięcznym.
8. Uniezależnić zasiłki chorobowe od stażu pracy, 100% zasiłki przyznawać pracownikom nienagannym.
Sprawa powyższa będzie rozpoznawana w skali ogólnopaństwowej, ponieważ załatwienie jej nie leży w kompetencji resortu górnictwa. Postulat ten skierowany
będzie do władz nadrzędnych.
9. Zwiększyć przydział odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników zatrudnionych
na ścianie.
Postulat ten zostanie załatwiony w ten sposób, że opracowana zostanie nowa tabela
odzieży. Równocześnie udzielone zostaną dyrektorowi zakładu i związkom zawodowym szerokie uprawnienia w zakresie przyznawania ilości odzieży na poszczególnych stanowiskach pracy.
10. Polepszyć warunki mieszkaniowe pracownikom produkcyjnym, biorąc pod uwagę
w przydziałach mieszkań w pierwszej kolejności, podając to do ogólnej wiadomości
załogi.
W przydziałach mieszkań wszystko musi odbywać się za wiedzą i wiadomością załogi, z zachowaniem pełnej jawności przydziałów. Zostały wydane w tym kierunku
rygorystyczne polecenia. W ramach istniejących możliwości mieszkania winny być
przydzielane najlepszym pracownikom.
11. Znieść niedziele wydobywcze ochotnicze i planowe oraz przywrócić wolne soboty ustawowe (16 wolnych sobót), biorąc pod uwagę ich zwiększenie w następnym
okresie.
Praca w niedziele i w godzinach nadliczbowych nie może odbywać się bez zapłaty i
bez zgody związków zawodowych. Zatrudnienie w godzinach nadliczbowych może
być tylko na zasadzie dobrowolności, a w przypadku polecenia i niepodjęcia pracy
nie można z tego tytułu wyciągać żadnych sankcji karnych i dyscyplinarnych.
Obowiązek wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych dotyczy tylko ratowania
życia ludzkiego i mienia zakładu.
Sprawa wolnych sobót zostanie rozwiązana w skali ogólnokrajowej.
12. Żądamy, aby lekarze i sekretarze Komitetów Zakładowych PZPR-u zajeżdżali
systematycznie do kontroli stanowisk pracy.
Dla zapewnienia kontroli stanowisk pracy zorganizowaliśmy tzw. laboratoria badań
środowiskowych miejsc pracy przy Zjednoczeniach PW. Ustalono ponadto, wspólnie
ze służbą zdrowia, zestaw niezbędnych lekarstw i aparatury medycznej do ratowania życia i zdrowia bezpośrednio w przodku. Ustalono natychmiastowe zwiększenie
częstotliwości zjazdów na dół lekarzy górniczej służby zdrowia.

48

ROZDZIA³ II
13. Zaniechanie zatrudnienia do prywatnych prac (tzw. fuchy).
Postulat ten jest słuszny i w związku z tym wydane zostało rygorystyczne polecenie
zakazujące wykonywanie wszelkich prac prywatnych. Zakład pracy, w porozumieniu ze związkami zawodowymi, winien pomagać budującym domki jednorodzinne
w zakresie określonym przepisami prawa.
14. Umożliwić odroczenie zasadniczej służby wojskowej i przeniesienie do rezerwy
pod warunkiem przepracowania co najmniej 5 lat w kopalni.
Sprawa powyższa wymaga uzgodnienia resortu górnictwa z Ministerstwem Obrony
Narodowej, co uczynione zostanie w ciągu jednego miesiąca.
15. Nie planować wydobycia w Zjednoczeniu (przy biurku) tylko z załogą na terenie
kopalni.
Sprawa reformy zarządzania i planowania objęta jest porozumieniem Komisji Rządowej z MKS-em w Gdańsku i w taki sam sposób oraz w tych samych terminach
rozwiązana zostanie w resorcie górnictwa.
16. Wyższa „Karta Górnika” oraz „14 pensja” dla pracowników zatrudnionych na
powierzchni.
Sprawa ta rozpatrzona zostanie przez resort w porozumieniu ze związkami zawodowymi w ciągu jednego miesiąca.
17. Zmniejszyć czasookres odpracowywania wkładu mieszkaniowego.
Postulat ten jest słuszny i zostanie on uzgodniony ze spółdzielczością mieszkaniową
w terminie do końca roku.
18. Posiłki regeneracyjne również dla pracowników powierzchni.
Postulat ten uznawany jest za słuszny, rozszerzone zostanie przyznawanie posiłków
na stanowiska powierzchniowe, które tego wymagają. Wymaga to porozumienia
dyrektora ze związkami zawodowymi.
19. Zaliczyć przeróbkę do I kategorii zatrudnienia.
Zarządzeniem Ministerstwa Górnictwa z dnia 10.07.1980 r. szereg stanowisk na
przeróbce zaliczonych zostało do I kategorii zatrudnienia. Wykaz tych stanowisk może
zostać przez Ministra Górnictwa rozszerzony na wniosek związków zawodowych.
20. Odzież roboczą na powierzchni przydzielać jak dla pracowników dołowych.
Resort górnictwa może zwiększyć produkcję w zależności od dostaw materiałów. Na
tych stanowiskach powierzchniowych, które dyrekcja kopalni wraz ze związkami
zawodowymi zaliczy do wymagających zwiększonego przydziału odzieży, odzież ta
zostanie przydzielona.
21. Zwiększyć przydział talonów na samochody, pralki i telewizory kolorowe.
Sprawa zwiększenia przydziałów talonów na atrakcyjne artykuły przemysłowe jest
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niezależna od resortu górnictwa. Resort górnictwa, wspólnie ze związkami zawodowymi,
czynić będzie usilne starania, aby przydziałów dla górnictwa było jak najwięcej.
22. Stwierdzenie pylicy przez lekarzy górniczej służby zdrowia.
Sprawę tę resort widzi do rozwiązania w ten sposób, że od decyzji lekarzy górniczej
służby zdrowia ustalającej stopień zachorowalności na pylicę, zainteresowani winni
mieć prawo odwołania się do komisji składającej się ze specjalistów Akademii Medycznej we Wrocławiu. Komisja taka zostanie powołana do końca września br.
23. Żądamy zrezygnowania z systemu 4-brygadowego i wprowadzenia stopniowo
5-dniowego tygodnia pracy.
Proponujemy, by załogi kopalń „Nowa Ruda” i „Victoria” do końca miesiąca zostały dokładnie poinformowane o skutkach powrotu do tradycyjnego systemu pracy. W oparciu
o ewentualne głosowanie załóg podjęta zostanie stosowna decyzja. Kwestia wolnych
sobót i 5-dniowego tygodnia pracy będzie rozważana na szczeblu rządowym.
24. Emerytura dla kierowców od osiągnięcia 55 lat życia.
Sprawa ta nie należy do kompetencji resortu i załatwiona zostanie stosownie do
ustaleń zawartych w porozumieniu Komisji Rządowej z MKS-em w Gdańsku i w
tym samym terminie.
25. Podwyżka płac dla PSTRW „Transgór”.
Postulat ten zrealizowany będzie stosownie do zapowiedzi rządu i w terminach
przez rząd ustalonych.
26. Przyspieszenie budowy nowej Bazy Transportowej w Nowej Rudzie.
Przedsięwzięcie to ujęte jest w planie inwestycyjnym na 1981 r. i będzie realizowane
w zależności od przyznanych środków na ten cel.
27. Uznać dla kierowców jako choroby zawodowe schorzenia kręgosłupa i obniżenie
żołądka.
Proponuje się, by w tej sprawie powołać zespoły specjalistów z górniczej służby zdrowia, które winny w terminie do końca roku określić jakie choroby w resorcie górnictwa uznać jako zawodowe i odpowiedni wniosek skierować do resortu zdrowia.
Do niniejszego porozumienia mieć będą zastosowanie ustalenia komisji rozpoznającej postulaty załóg górniczych, działającej pod przewodnictwem Wicepremiera
Aleksandra Kopcia.
Wałbrzych, dnia 2.09.1980 r.
Wiceminister Górnictwa
Przewodniczący
mgr inż. Gerard Kroczek

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy
Przewodniczący
Jerzy Szulc
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Nie byłem bezpośrednio zaangażowany w te
rozmowy, ale starałem się jak tylko mogłem wspomagać kolegów — wspomina negocjacje Jerzy Jacek Pilchowski.— Jednym z bardzo drażliwych
punktów była sprawa pylicy. Górnicy skarżyli się,
że wałbrzyska górnicza służba zdrowia nie potrafi
odpowiednio wcześnie wykrywać początków tej choroby. Poprzez różne KOR-owskie kontakty dotarłem
do godnych zaufania lekarzy z wrocławskiej Akademii Medycznej i dwoje przybyłych z Wrocławia
lekarzy wzięło udział w tych negocjacjach jako nasi
eksperci. Pamiętam dobrze, jak powiedziała: „Na
polskich kliszach, na których robione są prześwieJerzy Jacek Pilchowski
tlenia po prostu nic nie widać”.
Zdanie to praktycznie zakończyło negocjacje nad tym punktem. Reprezentujący stronę rządową wiceminister, bez dalszej dyskusji, zaakceptował postulat
utworzenia na wrocławskiej Akademii Medycznej komisji, do której zagrożeni
pylicą górnicy będą mieli prawo się odwoływać.
A w kuluarowych rozmowach, już po zakończeniu negocjacji, otrzymaliśmy nawet obietnice, że ministerstwo będzie płacić za sprowadzane z Austrii
klisze.
Radą i pomocą na miejscu wsparli nas też inni wrocławianie: światowej
sławy matematyk z Uniwersytetu Wrocławskiego profesor Bolesław Gleichgewicht oraz mecenas Zbigniew Karski.

Tworzenie Komitetów Założycielskich
Wolnych Związków Zawodowych
Z inicjatywy Jerzego Jacka Pilchowskiego powstała pierwsza ulotka informująca o postulatach strajkowych z Gdańska. Zajął się on również organizacją
kolportażu.
To była ciekawa noc — wspomina Pilchowski. — Zostało nas wtedy kilka
osób. Nie spaliśmy, tylko drukowaliśmy na „zdobytym w walce” powielaczu.
Jeszcze w czasie trwania strajku dowiedziałem się, gdzie jest kopalniana powielarnia i razem ze Staszkiem Wróblem dokonaliśmy „włamania” rekwirując
powielacz, maszynę do pisania oraz farby i papier. Dzwoniłem też co jakiś
czas do Warszawy. Prawie nikogo z członków lub współpracowników KOR-u
w domu jednak nie było. Udało mi się w końcu złapać Ankę Kowalską — pisarkę, między innymi autorkę znanej powieści „Pestka”. Pamiętam dobrze tę
rozmowę. Powtarzałem w kółko:
— Aniu, zrozum, my tutaj bardziej potrzebujemy ludzi i bibuły niż Gdańsk
czy Warszawa.
A w odpowiedzi słyszałem powtarzane w kółko:
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— Jacek, zrozum, przecież nikogo już tutaj nie ma. Wszyscy już gdzieś
coś robią.
„Przetrzymałem” ją jednak i uzyskałem obietnicę, że kogoś znajdzie i w
efekcie, chyba dwa dni później, do Wałbrzycha przyjechał Janek Lityński37,
przyjaciel Jacka Kuronia38, który zostaje jednym z aktywniejszych doradców
i współorganizatorów Komitetu Założycielskiego.
1 września 1980 roku Międzyzakładowy Komitet Założycielski Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego województwa wałbrzyskiego przenosi
swoją siedzibę z Kopalni „Thorez” do jej klubu NOT przy ul. Wysockiego.
A gdy zrobiło się jasno, to przyszedł do nas ktoś z dyrekcji i twardym głosem
powiedział — wspomina Jerzy Jacek Pilchowski — że strajk jest skończony,
porozumienie podpisane, a wszystkie osoby, które nie są pracownikami kopalni,
muszą natychmiast opuścić teren zakładu.
— To że strajk skończony, jeszcze nie oznacza, że ma Pan prawo nas stąd
wyrzucać — odpowiedział któryś z kolegów.
— Na mocy podpisanego porozumienia mamy prawo dalej funkcjonować
— odparłem w sposób zdecydowany.
— Ale to miejsce, w którym teraz przebywacie — odpowiedział przedstawiciel dyrekcji już bardziej ugodowo — jest miejscem operacyjnym funkcjonowania kopalni.
— To proszę nam wskazać inne miejsce — rzuciłem stanowczo — tylko
musi być funkcjonalne.
— Może Klub NOT — dodał ktoś.
Po konsultacji telefonicznej z kimś z dyrekcji zapadła decyzja. Dla nas było
to bardzo dobre rozwiązanie i chętnie się na to zgodziliśmy.
W klubie NOT było jak w niebie. Po raz pierwszy od kilku dni wziąłem
prysznic i nawet przespałem się na dywanie dwie lub może nawet trzy godziny.
Przed bramą kopalni postawiliśmy ludzi, którzy informowali, gdzie jesteśmy.
Stopniowo docierało więc do nas coraz więcej osób. Cały czas trwała gorączkowa rozmowa na temat tego co powinniśmy robić dalej. Efektem tych rozmów
było napisanie uchwały przekształcającej Międzyzakładowy Komitet Strajkowy
w Komitet Założycielski Wojewódzkiej Międzyzakładowej Komisji Związkowej
Niezależnych Związków Zawodowych.
Tak minął 1 września. Drugiego września zaprosiliśmy przedstawicieli
władz miasta i województwa. Nastąpiło wtedy odczytanie uchwały i w naszym
— na sali było kilkuset przedstawicieli zakładów pracy — imieniu uchwałę tę
podpisał Jurek Szulc. Obecny był również przedstawiciel „Wrocławia” — niestety, nie pamiętam kto to był.
37
Jan Lityński — członek KSS „KOR”, redaktor „Robotnika”; poseł X kadencji, poseł I, II i
III kadencji RP.
38
Jacek Kuroń — w 1976 współzałożyciel KOR, współtwórca porozumień Okrągłego
Stołu; 1989-90 i 1992-93 Minister Pracy i Polityki Socjalnej, poseł X kadencji, poseł I, II i
III kadencji RP.
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Wałbrzych, dnia 2.09.1980 r.
Międzyzakładowy Komitet Strajkowy działający na terenie województwa wałbrzyskiego.
W oparciu o punkt 2 porozumienia zawartego w dniu 31.08.1980 r. przez komisję rządową i Międzyzakładowy Komitet Strajkowy Stoczni Gdańskiej z dniem
2.09.1980 r. powołuje Komitet Założycielski Wojewódzkiej Międzyzakładowej Komisji Wolnych Niezależnych Związków Zawodowych
w składzie:
Przewodniczący Komitetu — Jerzy Szulc — KWK „Wałbrzych”,
Wiceprzewodniczący Komitetu — Stanisław Wróbel — KWK „Thorez”,
Wiceprzewodniczący Komitetu — Jan Sęk — WPB Wałbrzych,
Sekretarz Komitetu — Jerzy Jacek Pilchowski — PBK nr 2,
Skarbnik Komitetu — Janusz Biliński — OTO PKS Świdnica,
Przedstawiciel Komitetu do Dolnośląskiego Komitetu Założycielskiego Niezależnych
Związków Zawodowych — Fryderyk Świerkosz,
Członek Komitetu — Edwin Stachowiak — WPK Wałbrzych,
Członek Komitetu — Henryk Kapłon — DśPUG,
Członek Komitetu — Franciszek Gostomczyk — WPK Świdnica,
Członek Komitetu — Kazimierz Przystacki — KWK „Nowa Ruda.
zwany dalej Komitetem Założycielskim.
1. Międzyzakładowy Komitet Strajkowy upoważnia i zobowiązuje w trybie pilnym
a) Zakładowe Komitety Strajkowe do utworzenia na terenie swoich zakładów
Kół Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego — najniższej komórki
związku.
b) Komitet Założycielski do powołania Międzyzakładowych Organizacji Związkowych.
2. Z chwilą utworzenia kół i powołania Międzyzakładowych Organizacji Związkowych, Komitet Założycielski przekształci się w Zarząd Wojewódzki Międzyzakładowej Komisji Związkowej Niezależnych Związków Zawodowych w Wałbrzychu.
3. Międzyzakładowy Komitet Strajkowy zobowiązuje Komitet Założycielski do
szczegółowego opracowania zebranych postulatów dotyczących spraw lokalnych,
a następnie natychmiastowego rozpoczęcia rokowań z władzami miejskimi i wojewódzkimi.

Przedstawiciele władz odmówili podpisania i wyszli.
I wtedy właśnie stało się coś zadziwiającego. Gdy ONI wychodzili, to ja
siedziałem sparaliżowany strachem. Kołatała mi w głowie myśl, że „jesteśmy
nielegalni”, że ONI zaraz z nami zrobią porządek. Okazało się jednak bardzo
szybko, że byłem w tym momencie człowiekiem małego serca. Większość ludzi na
sali nie zwróciła bowiem na to demonstracyjne wyjście władzy większej uwagi.
Dyskusja potoczyła się szybko w stronę ważniejszych dla nas spraw.
Jednym z aktywnych doradców i współorganizatorów Komitetu Założycielskiego jest Jan Lityński zaproszony do Wałbrzycha przez Jerzego Jacka
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Pilchowskiego, członek Komitetu Obrony Robotników, bliski przyjaciel Jacka
Kuronia.
Jan Lityński i Jerzy Jacek Pilchowski nawiązują kontakt ze Studenckim Komitetem Solidarności we Wrocławiu i wspólnie rozpoczynają wydawanie
„Biuletynu Informacyjnego”, pierwszego wałbrzyskiego pisma związkowego.
Chyba już następnego dnia przyszło do MKZ-u kilku reprezentujących
dyrekcję kopalni panów — wspomina Jerzy Jacek Pilchowski. Celem ich
wizyty było odebranie nam „zawłaszczonego mienia społecznego”, czyli powielacza. Nie oponowałem zbyt mocno. Szkoda mi było na to czasu. W kieszeni
miałem bowiem kilkadziesiąt tysięcy, które zawinięte w szmatkę przynieśli
mi wałbrzyscy taksówkarze. Razem z Edwinem Stachowiakiem pojechałem
dygnitarską wołgą do Boguszowa-Gorc, gdzie miałem ukrytą „ramkę”, czyli
wyprodukowane chałupniczo urządzenie do druku. Objechaliśmy też całe
miasto i okolice, wykupując wszędzie, gdzie się tylko dało, papier. Koledzy
z „Kalkomanii” dostarczyli nam większą ilość farby. Nadeszły też posiłki z
Wrocławia, grupa KOR-owskich działaczy z Wrocławia (Olek Gleichgewicht,
Agnieszka Sidorska, Piotr Starzyński i inni) wsparła Jacka Rydeckiego,
który organizował naszą lokalną poligrafię. Utrata powielacza nie była więc
bolesna i druk „Biuletynu Informacyjnego” szedł dalej pełną parą. Pojawiły
się też szybko dwa inne powielacze i, zgodnie z konspiracyjną tradycją, nie
pytałem nawet kto je „wyczarował”.
Gdy pracownicy wymiaru sprawiedliwości stają się członkami „Solidarności”, biorą na siebie ciężar, jak dzisiaj byśmy to nazwali, obsługi prawnej
związkowców. Ewa Makowska zajmowała się w
tym czasie opiniowaniem uchwał, różnego rodzaju
projektów, wszystkiego, co miało cokolwiek wspólnego z prawem.
Tym, co najbardziej utkwiło w mojej pamięci
— opowiada Makowska — była atmosfera. Podniosła, wspaniała, wynikająca z autentycznego
zaangażowania ludzi, którzy mają jasny cel.
Mogą działać w sposób nieskrępowany, zgodnie
z własnym sumieniem. Było to coś, jak na tamte
Ewa Makowska
czasy, wprost nieprawdopodobnego.
Działania podejmowane przez środowisko prawnicze powoli odnawiały
zaufanie robotników. Po wydarzeniach gdańskich było już wiadomo, że tylko
solidarnie wstępując przeciw komunistom, ramię przy ramieniu, inteligent obok
robotnika, można odnieść zwycięstwo. Zrozumieli to chyba wtedy wszyscy. I
robotnicy, i inteligencja.
Działając w taki sposób — ciągnie opowieść Makowska — nie myślałam
przez pryzmat polityki. Ważniejsze były dla nas wtedy aspekty społeczne, moralne. Dawało to nam wszystkim nadzieję na zmiany. Ja sama w nie mocno
wierzyłam.
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Ewa Makowska poświęciła się tej swojej nowej pracy całkowicie. Niemal
na okrągło przebywała w siedzibie MKZ-tu i weszła w jego skład. Funkcjonowanie we władzach daje jej nowy, jeszcze większy bodziec do pracy. Później, jako
jedyna z okręgu wałbrzyskiego, znalazła się we władzach krajowych związku.
Na I Zjeździe została wybrana na członka Krajowej Komisji Rewizyjnej.
Byłam niemal siłą wypchnięta jako kandydat — śmieje się Makowska.
— Gdy stanęłam przed mikrofonem, spojrzałam na tłum na sali, to myślałam,
że nie wykrztuszę z siebie ani jednego słowa. Ale jak już zaczęłam mówić, a
delegaci — klaskać, to jakoś poszło. Pamiętam, że w Komisji Rewizyjnej pracowałam razem ze Strzemboszem39, Małachowskim40.
Na początku września 1980 roku przyjechałem
do Wałbrzycha tuż po wyjściu z więzienia — wspomina Jan Lityński — po dwóch tygodniach
przewożenia z aresztu do aresztu. Była to jedna
z najlepszych decyzji mojego życia. Zamiast przebywania w jednym z centrów i toczenia dyskusji
na najwyższym szczeblu, mogłem uczestniczyć w
powstawaniu „Solidarności” tam, gdzie się faktycznie rodziła. Zebrania MKZ-tu zamieniły się w
burzliwe posiedzenia, podczas których ludzie uczyli się dochodzić do wspólnego stanowiska, uczyli
się rozmawiać ze sobą i rozumieć się nawzajem.
Ja sam również uczyłem się ludzi: rozumieć ich
Jan Lityński
nadzieje i sposób myślenia. Ściągałem z Warszawy
prelegentów i artystów.
Międzyzakładowy Komitet Założycielski, na mocy porozumień gdańskich
dotyczących Wolnych Związków Zawodowych, wydaje Komunikat o przekształcaniu się Zakładowych Komitetów Strajkowych w Zakładowe Komitety Założycielskie. Powstają Komitety Założycielskie w Kopalni Węgla Kamiennego
„Thorez” z Idzim Gagatkiem i Zbigniewem Senkowskim, Stanisławem
Wróblem, w Kopalni Węgla Kamiennego „Wałbrzych” ze Stanisławem Isańskim, Jerzym Szulcem i Edmundem Piełką, w Kopalni Węgla Kamiennego
„Nowa Ruda” z Leonem Mosio, Stanisławem Bakunem, Kazimierzem
Przystackim, w Dolnośląskim Przedsiębiorstwie Robót Górniczych Przemysłu
Węglowego z Bogumiłem Kocikiem, Bronisławem Karpińskim, w Kopalni Węgla Kamiennego „Victoria” z Jackiem Ziębą, Janem Przepiórką, w
Przedsiębiorstwie Sprzętu Transportowego Przemysłu Węglowego „Transgór”
ze Ryszardem Radziwoniem, Zbigniewem Mądro, w „Polsporcie” ze
Stanisławem Kuźmiczenko, w „Metalplaście” Bystrzyca Górna z Janem
Piechurą, w Zakładach Koksowniczych z Markiem Węgrzynowskim, w
39
Adam Strzembosz — w latach 1990-98 pierwszy prezes Sądu Najwyższego i przewodniczący
Trybunału Stanu.
40
Aleksander Małachowski — w latach 1993-97 wicemarszałek Sejmu RP.
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Dolnośląskim Przedsiębiorstwie Usług Górniczych z Henrykiem Grochnalem, w Państwowej Komunikacji Samochodowej oddz. Świdnica z Leszkiem
Szubko, w Państwowej Komunikacji Samochodowej Wałbrzych z Ryszardem
Modzelewskim, w PTSB Wałbrzych z Henrykiem Smykowskim, w PBK
Nr 2 z Władysławem Wróblewskim, w ZPS „Krzysztof” z Ryszardem Włodarczykiem, Andrzejem Staniewiczem. To tylko kilka osób z Komitetów
Założycielskich, które powstały praktycznie we wszystkich zakładach pracy w
województwie.
Jan Sęk, jako wiceprzewodniczący, odpowiada w MKZ-cie za pomoc w
zakładaniu nowych Komitetów Założycielskich w zakładach pracy. Pracownicy
często sami zgłaszają się do MKZ-u o pomoc. W tym okresie sam jeden opiekuje
się ponad czterdziestoma takimi zakładami. Na zebraniach z załogami zawsze
jest bardzo dużo ludzi, zainteresowanie olbrzymie, a także nadzieja na to, że
nareszcie godność pracownika będzie należycie broniona przez autentyczne,
niezależne związki zawodowe. Szczególnie budujące dla tych ludzi jest to, że
związek będzie niezależny od PZPR.
Zainteresowanie oraz zaproszenia od zakładów pracy z całego województwa
wałbrzyskiego było tak duże — wspomina Sęk — że musieliśmy wystąpić z
prośbą do tych zakładów, gdzie już funkcjonowały Komitety Założycielskie, o
pomoc w obsługiwaniu tych spotkań.
Podczas pierwszych miesięcy powstawania Wolnych Związków Zawodowych
ludzie próbowali rozwiązywać swoje konflikty w zakładach pracy poprzez strajki. Jeden z takich konfliktów wspomina Jan Lityński:
W połowie września, już jako przedstawiciel MKZ-u, pojechałem na strajk
do chłodni. Strajk właśnie się kończył. Pozostało do załatwienia kilka postulatów. Siedziałem między dyrektorem a szefem komitetu strajkowego. Dyrektor
udziela ludziom głosu, przerywając im co chwila, zwracając się po nazwisku
bądź per „ty”.
— Niech no sobie Kwiatkowska nie myśli — zwracał się do przemawiającej
robotnicy w fartuchu — że wie, jak należy kierować zakładem.
Jednocześnie poszukiwał sprzymierzeńca we mnie, wierząc, że w przedstawicielu „z góry” znajdzie, jak zawsze, poparcie. Jednak pomylił się. To, co
działało jeszcze przed kilkoma dniami, zawiodło. Nastąpiło przełamanie strachu. Przykład z Gdańska i wspólne doświadczenia strajkowe spowodowały, że
robotnice odnalazły swój język. Opisywały warunki pracy, wzajemne stosunki
panujące w halach fabrycznych. Rodziło się wśród nich poczucie godności. Czułem, że tego uczucia już nikt im nie odbierze. I to była istota „Solidarności”.
Na spotkaniach w zakładach pracy spotykałem ludzi „Solidarności”— robotników, inżynierów, nauczycieli. Zawdzięczam im trwałe przyjaźnie i wiele
wspólnych przeżyć.
Dalsze tygodnie to niezliczona ilość rozmów i wydarzeń. Większość członków
prezydium oraz Janek Lityński jeździli po zakładach i pomagali organizować
Komisje Zakładowe — wspomina Jerzy Jacek Pilchowski.
Jurek Szulc został członkiem Komisji Krajowej i dużo czasu spędzał w
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Gdańsku lub Warszawie. Ja większość
czasu spędzałem w MKZ-ecie „na fotelu”. Siedziałem po prostu przy stoliku,
na którym leżały książki i pisma do
rozdania oraz stała pełna popielniczka i zimna kawa. A dookoła kłębił się
tłum ludzi, którzy zadawali różne,
często bardzo dziwne pytania.
I tak dzień po dniu, od wczesnego
rana do późnego wieczora. Czasami
jechałem na kilka godzin do domu,
często kładłem się po prostu spać na
dywanie. I tak jak pierwszy dzień w
klubie NOT-u to było dla mnie „niebo”,
tak ten mój związkowy „fotel” stawał
się coraz bardziej „piekłem”. Z całych
sił starałem się mówić rozsądnie.
Bardzo trudno jest jednak rozmawiać
sensownie z wieloma ludźmi na raz.
Tego rodzaju napięcie — godzina po
godzinie, dzień po dniu, tydzień po tygodniu — stawało się dla mnie coraz trudniejsze do wytrzymania. Coraz częściej, zamiast mówić, „szczekałem”. Gdzieś
poza zasięgiem mojego wzroku, słuchu i zainteresowania zaczynały zbierać się
nad moja zmęczoną głową czarne chmury.
2 października 1980 roku ukazuje się pierwszy numer „Biuletynu Informacyjnego” wydawanego przez MKZ NSZZ „Solidarność” województwa wałbrzyskiego, redagowanego przez zespół: Jan Araszkiewicz, Jan Lityński,
Jacek Pilchowski, Marek Zieliński. Współpracę techniczną zapewniali
Henryk Mazur, Jan Araszkiewicz, Marceli Stankowski. „Biuletyn” rozchodzi się jak przysłowiowe świeże bułeczki.
…Pomimo licznych apeli u władz wojewódzkich — czytamy w tekście Zespołu Redakcyjnego „Biuletynu” na 1 stronie — nie uzyskaliśmy dostępu do
gazet, ukazujących się w naszym regionie. Pragnąc jednak zapewnić rzetelną
informację… doszliśmy do zgodnego wniosku, iż wydawanie własnego periodyku to w obecnej chwili sprawa bezsprzecznie konieczna i pożądana…
Działalność „Solidarności” sprawiła, że władza komunistyczna, chcąc zasygnalizować dobrą wolę ze swej strony, pozwoliła na powstawanie kolejnych
Klubów Inteligencji Katolickiej. Strach przed wolną, nieskrępowaną myślą,
mogącą zakiełkować w głowach Polaków, nie pozwalał do tej pory na założenie KIK-ów poza Warszawą, Poznaniem, Krakowem, Wrocławiem i Toruniem.
Wielka presja „Solidarności” wymogła na władzy ustępstwo w tej kwestii.
Mimo że Kluby były, w pewnym sensie, niezależne od Kościoła, to jednak
został wyznaczony przez Episkopat Polski pełnomocnik w osobie ks. biskupa
Dębowskiego, którego zadaniem było reprezentowanie Klubów wobec władzy.
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Mirosława Sielicka — jedna z założycielek KIK.

Dzięki temu we wszystkich wojewódzkich miastach pojawiły się inicjatywy
rejestracji takich Klubów.
W listopadzie 1980 roku również w Wałbrzychu, dzięki zaangażowaniu
ks. Juliana Źrałki, powstał Klub Inteligencji Katolickiej.
Powstanie Klubu Inteligencji Katolickiej — wspomina Mirosława Sielicka
— wyraźnie wynikało z zapotrzebowania na stworzenie takiego środowiska,
które solidarnie otworzy się na wszelkiego rodzaju potrzeby związane z działalnością wyzwoleńczą. Nasza działalność była ukierunkowana na „Solidarność”, choć nie tylko, i miała za zadanie oddziaływanie, w szerokim stopniu,
na świadomość ludzi. Miało to ich pobudzać do działania. Cykle wykładów z
zakresu historii Polski, a przede wszystkim z zakresu tej historii, która była
zakłamywana, pomijana, pomagały wydobyć z zakamarków ludzkiej pamięci
wydarzenia, które potwierdzały nieustanne dążenie do zachowanie naszej narodowej tożsamości. Sprawiało to, że zainteresowanych przybywało.
W lutym 1981 roku w MKZ-cie zarejestrowanych było 628 zakładów pracy, w których pracowało 162 530 pracowników, zaś do „Solidarności” należało
161 530 z nich.

Powstanie „Solidarności”
22 września 1980 roku delegaci z 36 Międzyzakładowych Komitetów Założycielskich w Hotelu Morskim w Gdańsku przyjmują dla Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego nazwę „Solidarność” dla odróżnienia go
od powstających jak grzyby po deszczu niezależnych związków zawodowych,
zresztą w większości z inspiracji PZPR.
Do Gdańska — wspomina Szulc — pojechałem z Januszem Bilińskim,
z Wrocławia na pewno był z nami Karol Modzelewski, Ryszard Sawicki z
Legnicy. Pamiętam, że na spotkaniu z władzami związku, w którym brałem
udział, prym wiódł Karol Modzelewski.
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— Będziemy silniejsi — grzmiał Modzelewski — jeśli będziemy jednym,
dużym związkiem zawodowym. Nie możemy się dać rozdrobnić. To będzie nasza
zguba, komuniści będą nas wtedy wyciągać pojedynczo. Razem się nie damy!
— Jako przedstawiciele Dolnego Śląska powinniśmy złożyć projekt uchwały
powołania właśnie takiej struktury. Kto ma ładne pismo?
— Daj — odzywa się Szulc — ja będę pisał.
Modzelewski zaczął dyktować. Szulc, drżącą ręką, pisze:
„Powołuje się jeden, niezależny, samorządny związek zawodowy pod nazwą
„Solidarność”…”
Na ulicach wszystkich miast Polski, w tym także w Wałbrzychu, ukazały
się plakaty o następującej treści:
„SOLIDARNOŚĆ” — bo tylko ona była naszą jedyną bronią podczas sierpniowych strajków
„SOLIDARNOŚĆ” — bo tylko ona umożliwia nam pokonywanie wszystkich
zewnętrznych trudności i zabezpiecza przed rozbiciem Związku od wewnątrz
„SOLIDARNOŚĆ” — bo tylko nią umocnieni mamy gwarancję, że nasz ruch
nie okaże się krótkotrwałym porywem.

„Solidarność” w oświacie wałbrzyskiej
Pamiętam — wspomina Janusz Mulawa — że pierwsze sygnały o tym, że coś
stanie się w Polsce, zaczęły dochodzić do nas w połowie lipca. Sam, będąc z
dziećmi na kolonii, byłem świadkiem jak jeden z moich podopiecznych opowiadał
swoim kolegom, że zadzwonił jego ojciec i mówił o nadchodzących strajkach.
Środowisko pedagogiczne, pomne nieudanych i brutalnie tłamszonych prób
zrywu robotniczego w poprzednich latach, nie bardzo wierzyło w powodzenie
jakiejkolwiek akcji protestacyjnej.
Byliśmy niemal przekonani — mówi Mulawa — że przyjdzie żyć nam w
fałszu i zdradzie do końca naszych dni.
W sierpniu 1980 roku — wspomina Halina Pankanin — byłam z mężem
na urlopie. Zadzwoniła do mnie Marta Gąsiorowska, moja koleżanka ze
szkoły i powiedziała, że kopalnie w Wałbrzychu rozpoczęły strajk. Wracaliśmy
w pośpiechu do domu, mając nadzieję, że być może tym razem uda nam się
wyzwolić z jarzma fałszu.
Rozpoczęła się nauka w szkole. Nikt z nauczycieli na zajęciach nie podejmował tematu strajków w kraju. Młodzież o to pytała sama.
Zapadła mi głęboko w pamięci — opowiada Pankanin — jedna z lekcji
kółka matematycznego, prowadzonego przeze mnie, która nieoczekiwanie przerodziła się w debatę o historii Polski.
— Pani profesor — zapytała jedna z bardziej utalentowanych uczennic
— rozmawiałam z rodzicami i powiedzieli mi, że Rosjanie nie napadli na Polskę 17 września 1939 roku. Proszę powiedzieć jak to było, bo koledzy na mnie
krzyczą i mówią, że nie znam historii. A pani przecież wie najlepiej!
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Halina Pankanin
i Janusz Mulawa.

— Basiu, niestety twoi koledzy mówią prawdę — odpowiedziała Pankanin.
— Rosjanie napadli na Polskę 17 września.
— To dlaczego — pyta rozgoryczona uczennica — rodzice przez cały czas
mnie okłamywali?!
W szkolnictwie zawodowym — wspomina Jan Kruczkowski — było wręcz
tak, że młodsza kadra pedagogiczna przychodziła do nas, starych nauczycieli
i pytała o prawdziwą historię Polski, bo nie wiedzieli, co mają odpowiadać na
pytania młodzieży!
Wrzesień 1980 roku. Janusz Mulawa, Mirosława Sielicka, Barbara
Polewska oraz Krzysztof Prędki udają się do Gdańska, by skontaktować
się z gdańskimi nauczycielami, zasięgnąć informacji o ruchu na Wybrzeżu i
dowiedzieć się, jak organizuje się tamtejsze środowisko nauczycielskie.
Pierwsze „Aktualne refleksje o nastrojach społecznych w Wałbrzychu
podczas trwającego strajku”, wychodzące od pytania „Kim jesteśmy? Czego
chcemy i co nas łączy? Nas „solidarnościowców” górniczych, nauczycielskich,
nas — ludzi różnych zawodów w Wałbrzychu, Wrocławiu, w całym kraju?”
— opisuje Marta Gąsiorowska w wydanej ulotce.
15 września 1980 roku powstaje przy I LO Komitet Założycielski NSZZ
„Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania, w skład którego weszli
Halina Pankanin, Marta Gąsiorowska, Elżbieta Rajewska, Janusz
Mulawa i Roman Kuliniak. Deklaracje przystąpienia do Związku złożyli
wszyscy członkowie grona pedagogicznego I LO włącznie z dyrekcją.
We wszystkich placówkach oświatowych nauczyciele podejmowali decyzje
o przystąpieniu do NSZZ „Solidarność” — deklaracje były składane w I LO.
Od 1 października potrącano składki na NSZZ „Solidarność”. Czynnymi działaczami „Solidarności” oświatowej w tym okresie byli również przedstawiciele
innych szkół, m.in. Czesław Wiliński, Janina Pełka, Jarosław Brzeziński,
Wanda Frajtak.
Janusz Mulawa udaje się ponownie do Gdańska, gdzie przyłącza się do
strajku nauczycieli. Szkoła otrzymuje od niego telegram następującej treści:
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Strajk nauczycieli jeszcze trwa. Rozmowy toczą się, choć ich przebieg wskazuje,
że dzięki sile „Solidarności” osiągniemy bardzo wiele. Dopiero tu na miejscu wiele
spraw zrozumiałem, mając możność poznać argumenty „drugiej strony”. Wiele
jeszcze przed nami. Dziękuję za telegramy i listy z wyrazami poparcia.
Gdańsk 16 XI 1980
Janusz Mulawa

W gdańskim strajku oprócz Janusza Mulawy z I LO w Wałbrzychu
z województwa wałbrzyskiego biorą udział jeszcze Michał Ossowski —
I LO w Świdnicy, Piotr Brust — Zespół Szkół Budowlanych w Kłodzku oraz
Tadeusz Romanowski — Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
w Świdnicy.
Miesiące jesienne i zimowe 1980 roku to organizowanie się struktur zakładowych, miejskich i wojewódzkich NSZZ „Solidarność” Oświaty i Wychowania.
Jej twórcy to nauczyciele z grupy inicjatywnej w składzie: Janusz Mulawa,
Halina Pankanin, Hanna Rytko, Mirosława Sielicka, Michał Ossowski,
Piotr Brust.
Siedzibą Związku jest początkowo pomieszczenie wygospodarowane za zgodą dyrekcji w budynku I LO, a później Dom Nauczyciela przy ul. Słowackiego.
Jesienią 1980 roku na walnym zebraniu pracowników oświaty i wychowania
województwa wałbrzyskiego w auli I LO w Wałbrzychu Janusz Mulawa został wybrany na przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty
i Wychowania województwa wałbrzyskiego.

Strajk w wałbrzyskiej służbie zdrowia…
Innym środowiskiem zawodowym, które nie czekało biernie na rozwój wypadków, była służba zdrowia.
Strajki w wałbrzyskich kopalniach — wspomina Maria Skowronek,
— pomogły nam podjąć decyzję i zaangażować się w protesty. To wtedy się
wszystko zaczęło.
Rada Zakładowa41 ówczesnego Szpitala Górniczego w Wałbrzychu zwołała
zebranie dla pracowników.
— Koledzy — mówili do ludzi — zostało podpisane porozumienie, można
tworzyć wolne związki zawodowe. Utwórzmy je u nas w zakładzie!
Wstał I sekretarz POP42 i rozpoczął wygłaszanie referatu pt. „Wolne związki
zawodowe są potrzebne, ponieważ…”. Na sali zdziwienie. Komuniści zapraszają
do tworzenia związków zawodowych?
— To nie wy będziecie je tworzyć — zabrała głos Skowronek — tylko my.
Wy powinniście opuścić tę salę.
Rada Zakładowa skamieniała. I Sekretarz POP, nie wiedząc, co powiedzieć,
41
Zakładowa komórka komunistycznych związków zawodowych, sterowana przez dyrekcję
zakładu i PZPR.
42
Podstawowa Organizacja Partyjna — tak nazywały się komórki PZPR w zakładach pracy.
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po raz wtóry zaczął wygłaszanie swego referatu.
Na sali zapadła grobowa cisza.
— Ile razy — znów słychać głos Skowronek
— będzie pan jeszcze czytał ten swój referat? Proszę go skończyć, wyjść i pozwolić nam robić to, co
uważamy za stosowne!
Załoga wtedy liczyła ponad 1000 osób — wspomina. — Na sali było bardzo dużo ludzi. Jednak
do niczego nie doszło.
Ludzie zaczęli wychodzić z sali. Maria Skowronek postanowiła działać na własną rękę. Postanowiła namówić kolegów lekarzy, którzy zabierali
głos na spotkaniu, do poparcia jej i utworzenia
Maria Skowronek
faktycznie wolnych i niezależnych związków zawodowych. I udało się. Wszyscy się zgodzili, upoważniając ją do przeprowadzenia procedury rejestracji. Na drugi dzień Skowronek pojechała do siedziby
MKS-u, przeprowadziła rozmowę z Jackiem Pilchowskim, który przedstawił
co i w jakiej kolejności należy przeprowadzić, po czym bogatsza w tę wiedzę
wróciła do zakładu pracy. Teraz sprawy potoczyły się już szybko i sprawnie.
Zwołała lekarzy.
— Posłuchajcie, koledzy! — mówiła do nich. — Mam pomysł. Ponieważ
jesteście lekarzami, w pewnym sensie ryzykujecie. Nie wiadomo jak ta sytuacja się rozwinie, macie przed sobą kariery zawodowe, jest to dla was pewne
ryzyko. Mogę wziąć odpowiedzialność na siebie. Będę przewodniczącą Komitetu
Założycielskiego. Czy zgadzacie się być w nim?
— Tak — padła zdecydowana odpowiedź.
Zgodnie ze wskazówkami Jacka Pilchowskiego, zdecydowali się złożyć do
dyrektora pismo o powstaniu związków zawodowych. Sformułowali postulaty.
Na drugi dzień z pismem wybrali się do dyrekcji.
— Panie dyrektorze — wystąpiła Skowronek — informujemy pana, że
powstał na terenie zakładu pracy Komitet Założycielski Wolnych Związków
Zawodowych w składzie podanym w piśmie, w związku z czym proszę o przydzielenie pomieszczenia dla działalności związkowej, udostępnienie telefonu,
maszyny do pisania — wyrzuciła z siebie jednym tchem.
— Pani Skowronek — odparował dyrektor — od dzisiaj pani już u nas
nie pracuje.
— O tym nie pan będzie decydował — Skowronek nie była dłużna.
Dyrektor natychmiast pojechał do Komitetu Miejskiego PZPR zgłosić ten
fakt. Po powrocie jego nastawienie do sytuacji się zmieniło. Pomieszczenia
jednak nie chciał dać.
— W takim razie — zadecydowała Skowronek — będziemy wykorzystywać do działalności pokój księgowości, w którym pracuję.
Rozpoczęła się działalność związkowa. Przychodzili pracownicy, pytali o
różne rzeczy. Panował duży ruch w siedzibie związkowej. Dyrekcja, widząc
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wśród załogi duże poparcie działań Marii Skowronek, próbuje wszelkimi
sposobami skompromitować w jej oczach głównych działaczy związkowych w
Polsce, zniechęcić ją do działalności związkowej, osłabić ducha. Władza nie
potrafiła odpowiedzieć na pytanie, skąd Maria Skowronek się pojawiła. Nigdy do tej pory nie przewinęło się jej nazwisko jako działacza opozycji. A teraz
prowadziła, i to z powodzeniem, organizację związkową.
Nie potrafili — wspomina Maria — zrozumieć, że moja siła i zdecydowanie
płynie z poparcia załogi. Widziałam, że jestem tym ludziom po prostu potrzebna. Widziałam, jak powoli stajemy się wolni. Możemy sami o sobie decydować.
Byłam oddana sprawie całym sercem. Realizowałam marzenie o wolności nie
tyle swoje, co moich dziadków i rodziców.
Do związku zapisali się praktycznie wszyscy pracownicy. Pod koniec września odbyły się wybory.
Na sali byli prawie wszyscy członkowie związku. Straszny ścisk. Dyrekcja,
mimo zaproszenia, nie zagościła wśród związkowców. Została powołana komisja skrutacyjna. Zaczęły padać kandydatury na przewodniczącego związku. W
tajnym głosowaniu Maria Skowronek została wybrana na przewodniczącą
organizacji związkowej.
Po niedługim czasie Skowronek próbuje rozszerzyć działalność związkową na inne zakłady opieki zdrowotnej w Wałbrzychu. W tym samym czasie
we Wrocławiu dr Sidorowicz zaczyna organizować w „Solidarności” zespół
ds. służby zdrowia. Skowronek, dowiadując się o tym z radia Wolna Europa,
postanowiła zaoferować swoją pomoc. Pojechała do Wrocławia. Jej propozycja
została przyjęta.
— Możecie się włączyć — mówił doktor — nie ma problemu. Połączymy
nasze siły, będziemy mocniejsi, bardziej zjednoczeni.
Od tego czasu Skowronek regularnie jeździła na spotkania tego zespołu.
Jednocześnie pojawił się pomysł powołania podobnego zespołu w Wałbrzychu.
Wraz z Lidią Łukasik i innymi osobami rozpoczęły działania w tym kierunku.
Zaczął się strajk służby zdrowia w Gdańsku. Do strajkujących pojechała
Lidia Łukasik i już u nich pozostała. Jednym z postulatów było podwyższenie
pensji w służbie zdrowia. Skowronek wraz z koleżankami podjęła decyzję o
przyłączeniu się do tego strajku.
— Robimy strajk solidarnościowy — mówiła Skowronek. — Poruszymy
całe województwo.
Rozpoczął się strajk. Wywieszone zostały biało-czerwone flagi, związkowcy założyli opaski, wywieszono na bramie Szpitala Górniczego w Wałbrzychu
transparent „Strajk okupacyjny”.
Zarządzaniem strajku zajęły się Maria Skowronek, Lidia Waluga i
Krystyna Czachor. Stanęły wszystkie szpitale w województwie.
Wtedy nikt nie chciał odchodzić od łóżek — wspomina z rozrzewnieniem
Maria. — Strajk polegał tak naprawdę na gotowości do jego podjęcia. Opaski,
flagi były znakiem strajkowym. Czynnie w strajku brały udział tylko cztery
osoby. Dopiero później wsparły nas kopalnie.
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Odwiedzali ich przedstawiciele innych wałbrzyskich zakładów. Strajk trwał
dwa tygodnie.
Powstały dwa główne ośrodki strajkowe w Polsce — wspomina — Gdańsk
i Wałbrzych. Przyjeżdżali do nas z poparciem przedstawiciele aż z Górnego
Śląska.
W trakcie trwania strajku kilkakrotnie dzwoniono z Ministerstwa. Grożono, że przywódca strajku zostanie aresztowany, jeśli protest nie zostanie
przerwany.
Wreszcie zaproponowano telekonferencję z udziałem ministra, wojewody i
I sekretarza partii. Strajkujący podjęli dialog.
— Mamy dla was propozycję — mówi minister — damy 180 zł podwyżki
i zrealizujemy wszystkie wasze postulaty. Czy może przyjechać delegacja i
podpisać porozumienie?
— Może — odpowiada Skowronek — ale nie do nas. Jedźcie do Gdańska,
tam należy podpisać porozumienie, nasz strajk jest tylko solidarnościowy. I
nie przerwiemy go, aż nie dogadacie się z Gdańskiem.
Na tym rozmowy zostały przerwane.
Po tej rozmowie strajkujący wystąpili z pismem do Lecha Wałęsy o poparcie strajku. Skowronek nadała z dalekopisu w Szpitalu Górniczym depeszę
do Gdańska. Nim wróciła do przychodni na ul. Browarnej, była już odpowiedź.
Wałęsa popierał strajkujący Wałbrzych.
Rano przyjechał Szulc.
— Kto wpadł na taki pomysł? — zapytał od progu.
— My — odpowiedziała Skowronek.
Szulc wyszedł. Po godzinie zadzwonił.
— Na rozmowach będzie wojewoda i I sekretarz. Będziecie również mieli
prawnika. Przygotujcie salę — zakomunikował.
Na salę Skowronek weszła sama. Cały Komitet Strajkowy złożył rezygnację z pełnionych funkcji. Usiadła naprzeciwko całej delegacji. Wojewoda zaczął
przerzucać dokumenty.
— Z dokumentacji — mówi wojewoda — wynika, że strajk jest nielegalny i
postulaty przez was stawiane są zwykłym szantażem. Jak wiadomo szantaż w
naszym kraju jest przestępstwem, w związku z czym zwracam się do organów
ścigania o wyciągnięcie konsekwencji prawnych w stosunku do przywódców
protestu.
Nim wojewoda skończył wystąpienie, wstał przedstawiciel „Transgóru”
Ryszard Radziwoń i powiedział, że w takim razie staje z dniem jutrzejszym
cały transport w województwie wałbrzyskim, aż do momentu uwolnienia
działaczki.
Wojewoda się zastanowił. Polecił wstrzymać jakiekolwiek działania. Zwrócił
się do siedzącego również na sali Szulca.
— To co, nie pozostaje nam nic innego, jak przygotować porozumienie w
sprawie zakończenia strajku.
— Dobrze, to podpiszemy porozumienie — zadecydował Szulc.
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Sala Sądowa — rejestracja”Solidarności.

Po rejestracji „Solidarności”.
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Byłam już bardzo zmęczona tym strajkiem — opowiada Skowronek.
— Zaproponowałam, żebyśmy przeszli do góry i spisali nasze porozumienie.
Delegacja zgodziła się na moją propozycję.
Gdy znaleźli się w małym pokoiku na piętrze, wojewoda zabrał głos.
— To co, pani Mario, zapiszemy w tym porozumieniu? — zapytał.
— A ma pan postulaty? — odpowiedziała pytaniem Skowronek.
— Tak.
— To proszę je zapisać i na wszystkie się zgodzić — odpowiedziała zmęczona.
Porozumienie zostało zapisane, ale Skowronek nie chciała go podpisać.
— Ja tylko reprezentuję nasz związek. To ludzie mają zadecydować, czy
mamy podpisać to porozumienie.
Zeszli wszyscy do sali konferencyjnej. Skowronek odczytała porozumienie.
Załoga zgodziła się na proponowany tekst. Podpisali je wszyscy członkowie
Komitetu Strajkowego.
Godzinę później w telewizji zostało ogłoszone zakończenie strajku okupacyjnego służby zdrowia w Gdańsku i Wałbrzychu.

Rejestracja „Solidarności”…
W Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku zostało złożone pismo o rejestrację Związku. Pierwsza rozprawa. Jerzy Szulc był jednym z 36 członków-założycieli.
Musieliśmy być w sądzie wszyscy jako członkowie-założyciele — wspomina
Szulc — Wraz z nami byli oczywiście nasi prawnicy, a wśród nich między innymi twórcy naszego statutu mecenas Jan Olszewski i prof. Chrzanowski..
24 października 1980 roku Sąd Wojewódzki pod przewodnictwem Z.
Kościelniaka wpisuje do rejestru związków NSZZ „Solidarność”.
-…I postanawia się zarejestrować — czyta sędzia — Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”…
Werdykt zostaje przerwany wielkim wybuchem radości. Na sali euforia!
Działacze padają sobie w ramiona. Wreszcie zarejestrowany! Nasz wolny
związek zawodowy! Wszyscy śmieją się i nawzajem sobie gratulują. Zewsząd
nadbiegają dziennikarze.
— Czy jesteście zadowoleni z werdyktu sądu? — padają pytania. — Czy o
to wam chodziło? Co dalej zamierzacie robić jako związek zawodowy?
-…„Solidarność”… — próbuje kontynuować sędzia — z tym, że postanawia
się wpisać do statutu kierowniczą rolę Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
— kończy wypowiedź.
Wśród związkowców konsternacja. A jednak nas oszukali!
— Piszemy odwołanie — zapada decyzja związkowców. — Ale na tym nie
koniec!
Dwugodzinny strajk, który zorganizowała „Solidarność”, miał na celu
otrzeźwienie władz i przypomnienie im, do czego się zobowiązały.
Chcieli nas po prostu wyrolować — wspomina Szulc. — Zastanawialiśmy
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się wtedy, jak tego mogą dokonać. Postanowiliśmy
zrobić dwugodzinny strajk, tzw. „solidarnościowy”.
Strajk ten miał pokazać władzy, że „Solidarność”
nie jest wcale „zmęczona”, bo takie plotki były
przez aparat komunistyczny rozpowszechniane,
że dalej jest gotowa walczyć o swój związek.
Działacze związkowi jeździli w teren i apelowali do robotników, aby zgodzili się z tym, że
po przeprowadzeniu dwugodzinnego strajku czas
postoju będzie nadrobiony na kolejnych zmianach
produkcyjnych. Oczywiście tam, gdzie strajk był
niemożliwy do przeprowadzenia, tam nikt do niego
nie nawoływał.
Przecież nie mogliśmy wyłączyć elektrowni
— wspomina Szulc.
Odzew zaskoczył samych związkowców. Stanęła praktycznie cała pracująca Polska.
Wałbrzych oczywiście też. Nie można było
Jerzy Szulc — 1981 rok.
zatrzymać całej kopalni na dwie godziny — przypomina Szulc ze śmiechem — to chociaż ludzie pod ziemią na czas strajku
po prostu usiedli i nie pracowali. Inne zakłady wałbrzyskie również poparły
strajkujących w całej Polsce.
Władza komunistyczna po raz kolejny otrzymała jednoznaczny sygnał, że
„Solidarność” jest potężną i silną strukturą, potrafiącą walczyć o swój byt i
przetrwanie.
Szulc jeździł po terenie i rozmawiał z ludźmi.
— To, że wywalczyliśmy wolne związki na papierze, wcale nie oznacza, że
już je mamy — uświadamiał robotników. — One muszą zostać zarejestrowane!
Musimy być na tyle zdeterminowani, że w razie potrzeby po raz drugi pokażemy władzy, że chcemy tych związków.
Tego typu spotkania, przeprowadzane przez działaczy związkowych w całej
Polsce, spowodowały szerokie i całkowite poparcie dla Lecha Wałęsy.
Ludzie chcieli tych związków, co tu dużo mówić — kiwa głową Szulc.
— Stąd było nas dziewięć i pół miliona członków.
30 października 1980 roku Międzyzakładowy Komitet Założycielski
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” proklamował
ogólnopolski jednogodzinny strajk ostrzegawczy z powodu samowolnie wniesionych przez sąd poprawek w statucie zgłoszonego do rejestracji związku.
Zakłady wałbrzyskie aktywnie włączają się w akcję. Strajk był niewątpliwym
sukcesem — był pokazem siły „Solidarności”, potwierdził poczucie rozwagi i
odpowiedzialności.
10 listopada 1980 roku doszło do rejestracji Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego „Solidarność” w Sądzie Najwyższym. Jest to druga rejestracja „Solidarności”, już bez kierowniczej roli partii w preambule.
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16 grudnia 1980 roku na uroczystość odsłonięcia Pomnika Ofiar Grudnia
w Gdańsku jedzie z Wałbrzycha bardzo liczna delegacja działaczy i sympatyków
„Solidarności”. Mszę Św. celebrował ks. arcybiskup Franciszek Macharski. Fragmenty Biblii w tłumaczeniu Czesława Miłosza recytował Daniel
Olbrychski.

Jerzego Jacka Pilchowskiego obsesja — bibuła…
W rozpowszechnianie „bibuły”43 w Wałbrzychu włączyłem się — wspomina
Jacek Rydecki — w latach 1978-79, nawiązując współpracę z Jackiem
Pilchowskim. Utworzyła się „tajna” grupa w II Liceum Ogólnokształcącym,
niestety „esbecja” tuż przed maturą zgarnęła nas. W grupie byli między innymi
Jerzy Świteńki, późniejszy wojewoda wałbrzyski w latach 1990-93 i Jerzy
Rząsowki, późniejszy major kapelan Armii USA.
Dla mnie i dla podobnych do mnie — opowiada Pilchowski — „Solidarność” była szansą na to, aby wyprodukować
i rozprowadzić jak największą ilość bibuły.
Uważaliśmy bowiem, że najgroźniejszą bronią
komunizmu nie były „czołgi”, tylko zanik historycznej, politycznej i gospodarczej samoświadomości. Prawdą jest bowiem to, że kłamstwa
powtarzane długo oraz konsekwentnie stają się
„prawdą”. Tym właśnie uzasadniona była moja
bibułowa obsesja. Ja naprawdę wiedziałem, że
nastąpi starcie. Ja naprawdę nie miałem nigdy
nadziei na to, że „czerwoni” oddadzą władzę bez
walki. Wciąż zadawałem sobie pytania. Jak długo
jeszcze trwać będzie „karnawał”? Czy zdążymy na
tyle zmienić świadomość, aby „czołgi” okazały się
Jerzy Jacek Pilchowski
— 1980 rok.
nieskuteczne?
Około 90% wszystkich moich działań związanych więc było z „bibułą”. Uważam, że potrafiłem bibułą nasycić Wałbrzych i
okolice w sposób lepszy niż w podobnej wielkości miastach.
Jeździłem do Wrocławia, Warszawy i Gdańska, aby zorganizować stałe
zaopatrzenie wałbrzyskiego MKZ-tu w związkową i KOR-owską bibułę. To
było dla mnie bardzo łatwe. W powstających wszędzie jak grzyby po deszczu
pismach i wydawnictwach dominowali ludzie związani wcześniej z KOR-owską
opozycją i wszędzie spotykałem znajome twarze. Większość czasu spędzałem
w MKZ-cie „na fotelu”. Siedziałem po prostu przy stoliku, na którym leżały
książki i pisma do rozdania oraz stała pełna popielniczka i zimna kawa. A
dookoła kłębił się tłum ludzi, którzy zadawali różne — często bardzo dziwne
43
Tak nazywano wydawane poza zasięgiem cenzury, w tzw. „drugim obiegu”, książki, pisma
i ulotki. Działalność ta była zawzięcie ścigana przez SB.

68

ROZDZIA³ II

— pytania lub starali się załatwić różne konkretne sprawy. I tak dzień po
dniu, od wczesnego rana do późnego wieczora. Czasami jechałem tylko na
kilka godzin do domu. Często kładłem się po prostu spać na rozłożonym na
podłodze dywanie.
Należy pamiętać o tym, że „Solidarność” działała według następującego
„schematu organizacyjnego”. W każdym ośrodku były zakłady wiodące — w naszym wypadku były to oczywiście kopalnie, następnie były organizacje w małych
zakładach. Tam byli ludzie, którzy stanowili zaplecze całego ruchu, niby niewiele
się tam działo, ale to, że ludzie byli członkami Związku i płacili składki powodowało, że było nas 10 milionów. To było bardzo ważne. „Czerwoni” mieli naprzeciw
siebie 10 milionów, a nie np. 2 lub 3 miliony pracowników dużych zakładów. W
tym właśnie był „cud” polegający na tym, że „Solidarność” była zorganizowana w
sposób terytorialny, a nie branżowy, co bardzo utrudniało „czerwonym” stosowanie
starej jak świat techniki „dziel i rządź”. W tym właśnie był „cud” polegający na
tym, że w małych zakładach były np. gablotki, w których każdy człowiek mógł
przeczytać wywieszoną bibułę. A wśród niej były obok siebie zwykle związkowe
sprawy oraz teksty o tym, co się stało 17 września 1939, co działo się w Katyniu,
co wydarzyło się w grudniu 1970, jak wygląda świat za murem berlińskim itd.
„Czerwoni” z dnia na dzień tracili więc władzę, gdyż podstawą ich siły było kłamstwo. Oni cały czas próbowali oszukiwać, ale było to coraz mniej skuteczne, gdyż
„bibuła” mówiła prawdę. Mówiła też tym wszystkim, którzy ją czytali, jaki jest
stan Związku. Publikując artykuł o Grudniu 1970 przypominaliśmy wszystkim,
że jesteśmy naprawdę niezależni i samorządni. Dla „Solidarności” „bibuła” była
krwiobiegiem i bez niej jakiekolwiek działania opozycji nie byłyby możliwe.
Tym bardziej, że było dla mnie z góry wiadome, co będę tam robił: bibuła,
bibuła i jeszcze raz bibuła. Takie było bowiem moje powołanie. Na działacza
związku zawodowego nie bardzo się nadawałem. A kręcić się w świecie papieru umiałem naprawdę dobrze. Wrocławska poligrafia zdominowana była
praktycznie w 100% przez moich KOR-owskich kolegów. Było mi więc tam
jak w domu. Początkowo szefem dolnośląskiego działu informacji był Janek
Waszkiewicz. Znaliśmy się wystarczająco dobrze, aby mieć do siebie pełne
wzajemne zaufanie. Wszystko toczyło się więc swoim naturalnym rytmem. Nie
był to układ, w którym ktoś komuś rozkazywał. Koledzy pisali, drukowali i
rozprowadzali, a Waszkiewicz i ja po prostu dbaliśmy o to, aby stworzyć im
jak najlepsze warunki do efektywnej pracy. Nigdy jednak nie zapomniałem, że
jestem z Wałbrzycha. Kłóciłem się tylko z kolegami o jak największy przydział
dla Wałbrzycha i innych miast naszego województwa. Z moich wałbrzyskich
obowiązków wywiązywałem się więc coraz lepiej. Do Wałbrzycha i na teren
województwa płynął coraz większy strumień książek i bibuły.
Jednym z pierwszych „kurierów” wałbrzyskich był Jacek Rydecki, który
już od jesieni 1980 roku regularnie kursował z wypchaną torbą podróżną na
trasie Lublin-Wrocław-Wałbrzych, z czasem również Warszawa-Wałbrzych.
Przywoził przede wszystkim książki „drugiego obiegu”, a także niezależne
czasopisma. W wałbrzyskim MKZ-cie rozchodziły się w mig.
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Torby te — wspomina z uśmiechem Jacek
Rydecki — niejednokrotnie ważyły tyle co ja,
przypuszczam, że byłem na dworcu PKP dość
charakterystyczną osobą, ale nigdy przez cały
ten okres nie zostałem zaczepiony przez esbecję.
A przecież jesienią 1981 kursowałem na trasie
Lublin-Wrocław nawet dwa razy w tygodniu.
Od wiosny 1981 roku Jacek Rydecki zostaje
dolnośląskim przedstawicielem pisma „Spotkania”, wydawanego przez środowisko młodych katolików związanych z Katolickim Uniwersytetem
Lubelskim, na którym również studiuje Jacek.
W wakacje 1981 roku jako student pracuje w
Jacek Rydecki
wałbrzyskim MKZ-cie przy poligrafii.
Jedną z pierwszych broszur — wspomina Rydecki — bo trudno to nazwać
książką, wydanych przez wałbrzyską poligrafię, była „Praska Wiosna” Zdenka
Mlynarza. Nakład książki był skierowany nie tylko do odbiorcy wałbrzyskiego,
ale na cały kraj. Zgodnie z regułą, że konspiracja w „bibule” jest obowiązkowa, drukowaliśmy książeczkę bez wiedzy Prezydium MKZ-tu (chyba jeden
Pilchowski o tym wiedział).
Robiliśmy to oczywiście po godzinach normalnej pracy, czasem w nocy.
Właśnie z powielacza schodzi okładka z dużym tytułem „Praska Wiosna”, gdy
wpada do poligrafii Szulc.
— Kurde, noc, a przewodniczący w pracy. Niedobrze — pomyślałem.
— Co tutaj robicie? — pyta, jakby był zadowolony z tego, że nas przyłapał
na czymś.
— Drukujemy — odpowiadam.
Szulc patrzy na tę schodzącą z powielacza okładkę, marszczy czoło, bierze
inną wydrukowaną już kartkę do ręki. Ogląda ją z każdej strony. Czyta. Widać,
że zastanawia się, co powiedzieć. Czekamy na burzę.
— Dobra robota chłopaki — słyszymy zaskoczeni — tak trzymać!
Jesienią 1981 zaczynam nie wyrabiać, studia chyba zawalę, przecież dwa razy
w tygodniu kursuję na trasie Lublin-Wrocław-Wałbrzych, robi się z tego „tramwaj
wahadłowy”. Poza tym zaczynam „siadać” fizycznie, ostatecznie w dwóch torbach
i plecaku w jednym kursie przewożę więcej książek niż sam ważę.

Walka wewnętrzna…
W Związku dochodziło wielokrotnie do wewnętrznych tarć, wynikały one
również z przygotowanych przez SB akcji. Jedną z nich tak wspomina Jerzy
Jacek Pilchowski:
W historii i polityce paliwem dla takich lub innych działań jest zawsze
konflikt osobowości i punktów widzenia. Takie sprawy jak „usunięcie KOR-u z
MKZ-tu” oraz „powrót KOR-u do MKZ-tu” były moim zdaniem bardzo ważne.
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W tym bowiem punkcie koncentrowała się walka o to, czy wałbrzyska „Solidarność” będzie opozycyjna, czy też zacznie stopniowo popadać w coraz większe
uwikłania z „czerwonymi”.
Górnicy zwracali bardzo dużą uwagę na to, co działo się na Górnym Śląsku.
Przewodniczącym MKZ-u w Jastrzębiu był w tym czasie Jarosław Sienkiewicz, który, jak się okazało, był „zaprzyjaźniony z SB”. Z Jastrzębia szły wiec
coraz większe naciski, by oczyścić wałbrzyski MKZ z tak zwanych „elementów
antysocjalistycznych”. Pod koniec października odbyło się w MKZ-cie zebranie,
na którym zostałem ostro zaatakowany jako „wtyczka KOR-u”. Skończyło się
to pewnego rodzaju kompromisem. Zostałem usunięty z prezydium MKZ, ale
powołano Zespół Konsultacyjno-Doradczy w składzie:
— prof. Bolesław Gleichgewicht — kontakt w Wrocławiem,
— Jan Lityński — sprawy szkoleniowe,
— Zbigniew Karski — radca prawny,
— Marek Zieliński — sprawy organizacyjne,
— Jacek Pilchowski — sprawy wydawnicze.
Przez kilka dni miałem oczywiście gdzieś w duszy „wielki lament papierowej głowy” (jak tytuł opowiadania Jerzego Andrzejewskiego), ale szybko się
pozbierałem. Życie pełne jest bowiem zadziwiających paradoksów i jednym z
nich było to, że decyzja ta postawiła mnie na właściwym miejscu. Wierzyłem
bowiem i wierzę dalej, że „Narody, które trącą pamięć, tracą wolność”. Dla
mnie prostym i pragmatycznym celem numer jeden było pisać, drukować i
rozprowadzać. Przespałem więc kilka nocy, tak jak normalny człowiek spać
powinien, czyli obok ciepłej żony, i z nową energią zabrałem się do pracy. To,
że nie byłem już członkiem prezydium MKZ, nie miało bowiem żadnego praktycznego znaczenia. Wszystkie „papierowe” ścieżki do Wałbrzycha szły przecież
przez moje ręce i nikt, nie licząc Lityńskiego, nie mógł mnie zastąpić. Tym
bardziej, ze oderwanie mojej kochanej d… od MKZ-towskiego „fotela” oddało
mi swobodę ruchu i czasu. W efekcie, do Wałbrzycha napływać zaczął jeszcze
szerszy strumień książek i związkowych pism. W samym MKZ-cie KOR-owskie
„wpływy” były teraz mniej widoczne. „Wrocław” wrócił do Wrocławia, i tylko
Janek Lityński dalej uparcie robił swoje. A puste — po „Biuletynie Informacyjnym” — miejsce zajęło „Niezależne Słowo”, redagowane przez skupioną
dookoła Antoniego Matuszkiewicza grupę młodych dziennikarzy. Mijały
tygodnie. Sprawy toczyły się swoim własnym trybem. MKZ przeniósł się do
budynku na Sobięcinie. Praktycznie powstał taki trójstronny „układ”. W MKZcie koncentrowała się praca nad budową Związku. Wydawane za związkowe
pieniądze „Niezależne Słowo” działało w sposób „niezależny i samorządny”. A
kto chciał dostać książki i prasę z innych ośrodków, zgłaszał się do mnie.
A gdy z MKZ-tu w Jastrzębiu usunięto Jarosława Sienkiewicza, to
„anty-KOR-owskie” nastroje wśród wałbrzyskich górników osłabły bardzo wyraźnie. Tym bardziej, że nawet moi niedawni „wrogowie” też chcieli otrzymywać
książki i prasę z innych ośrodków w kraju. Moja „papierowa frakcja” rosła
więc bardzo szybko. Narastał też stopniowo konflikt pomiędzy zdominowanym
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przez górników MKZ-tem i przedstawicielami innych wałbrzyskich zakładów.
Szczególnie wyraźnie ta narastająca „odśrodkowa” tendencja widoczna była w
Świdnicy, Dzierżoniowie i Kłodzku.

„Niezależne Słowo”
Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” województwa wałbrzyskiego w lutym 1981 roku powołał do życia pismo mówiące o problemach
związkowych na naszym terenie.
17 lutego 1981 roku ukazał się jego pierwszy numer.
Redagowaniem zajął się zespół, w skład którego weszli Jan Araszkiewicz, Paweł Bryszkowski, Krystyna Hajduga, Paweł Jach, Alina Janik,
Antoni Matuszkiewicz, Tadeusz Patulski, Grzegorz Skiba, Mirosław
Sośnicki44, Marek Szelążek, Marek Woner.
Tak swoją przygodę z „Niezależnym Słowem”
i samą „Solidarnością” wspomina Paweł Bryszkowski:
Na początku września 1980 roku na kopalniach i w fabrykach wrzało, a ja co?… Zacząłem
żałować, że nie jestem robotnikiem. Byłbym tam,
w środku wrzenia.
Zajrzałem do Międzyzakładowego Komitetu
Strajkowego, tam gwar i huk! Ludzie mówią
jeden przez drugiego, tłumy przewalają się przez
salę. Coś takiego widziałem dotąd jedynie w filmach o Rewolucji Październikowej… Poczułem
się zagubiony.
Paweł Bryszkowski
Przez tą dużą salę szedł młody człowiek z
maszyną do pisania pod pachą, kierował się do mężczyzny z biało-czerwoną
opaską na rękawie, który siedział za stołem na końcu sali. Stanął przed nim
i zapytał grzecznie:
— Może mógłbym się przydać?
Siedzący za stołem spojrzał na maszynę do pisania i powiedział: — Dobrze!
Zaprowadził młodego w kąt sali oddzielony kotarą.
— Jacek! Pomocnik dla ciebie! — oznajmił.
Jacek podał młodemu rękę i powiedział:
— Cześć! Chodź pracować!
Za kotarą była powielarnia. Najprymitywniejsze urządzenie do drukowania
na świecie — dwie ramki. Codziennie przychodziłem popatrzeć: kilka tysięcy odbitek dziennie, to tyleż samo razy trzeba było przejechać wałkiem tam i z powrotem
po ramkach, aż młodemu ręce wydłużały się do kolan. I tak dzień po dniu.
44

Mirosław Sośnicki — poseł I kadencji RP.
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Pierwszy numer „Niezależnego Słowa”.
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Działo się coś nowego w ludziach, coś czego przedtem nie było, bo chociażby
mój przypadek. Przychodziłem do Komitetu już przez dwa tygodnie, a nikt nie
zapytał mnie: kim jestem? Nikt nie poprosił mnie o dowód osobisty. Mało tego
— nie wszyscy wiedzieli, jak mam na imię. Mówili:
— Kolego zrobisz to, zrobisz tamto!
Pomagałem młodemu i nie było to wiążące, mogłem przyjść, mogłem nie
przyjść… Nie przyszedłbym, to ktoś inny robiłby to co ja, a do mnie na pewno
nie byłoby najmniejszej pretensji.
Posiedzenie prezydium — coś takiego przeżywałem niczym wtajemniczenie!
Oni siadali w jednym kącie dużej, jedynej w tamtym okresie sali do dyspozycji
„Solidarności”, a ja w drugim kącie, za kotarą przesuwałem wałkiem po ramkach. Słuchałem, o czym radzą i nikt nie obawiał się mnie. Tej atmosfery już
dzisiaj przekazać nie można… Był wielki entuzjazm i ludzie nagle przestali
się bać, w jednym mgnieniu ogarnęła ich cholerna odwaga. Nazywali rzeczy
po imieniu:
— Komuniści dążą do tego, żeby robotników zgnoić! My powinniśmy teraz
być razem jak nigdy dotąd!
Przecież gdyby to człowiek powiedział na forum przed Sierpniem, gdyby
napisał o tym w ulotce, to by go natychmiast zamknęli do kryminału!
Obracając się w tym świecie, ja jeszcze ciągle toczyłem walkę ze strachem.
Atmosfera przerastała mnie, musiałem doświadczyć jeszcze wiele, żeby osiągnąć
pułap, który ci ludzie po strajkach już w sobie osiągnęli. Uczyłem się odwagi i
nie byłem sam, takich jak ja było wielu. Przychodzili chyłkiem do tej już „Solidarności” i chłonęli w siebie tę atmosferę, i chcieli się też doczepić.
Miałem już w owym czasie na sumieniu kilka opowiadań i reportaży,
drukowanych w reżimowej prasie. Któregoś dnia do drzwi mojego mieszkania
zapukał Antoś Matuszkiewicz. Zapytał:
— Zakładamy tygodnik wałbrzyskiego Regionu „Solidarności”, czy chciałbyś?
— Mój Boże!! — odpowiedziałem.
W redakcji „Niezależnego Słowa” już był również ten młody — „człowiek z
maszyną do pisania”. Spotkaliśmy się znowu, to Janek Araszkiewicz.
Tak właściwie to właśnie ja — wspomina Józef Obacz — zająłem się organizacją druku. Z końcem roku 1980 przyszli do mnie Antoni Matuszkiewicz
i Jan Araszkiewicz.
— Chcielibyśmy wydrukować plakat związkowy — usłyszałem.
Po uzgodnieniu szczegółów dotyczących wydania plakatu zapytałem prosto
z mostu:
— Kochani, a czemu nie wydajecie gazety?
— A… nie mamy gdzie drukować — odpowiedzieli.
— Jak to nie macie gdzie? — zdziwiłem się — A gdzie o to pytaliście?
— No… w Dolnośląskich Zakładach Graficznych, ale tam dyrekcja nie chce
się zgodzić — odpowiedzieli.
— Wiecie co? Powiedzcie Szulcowi, że jest możliwość. Zrobimy to.
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Zdecydowałem, że zorganizujemy spotkanie
Jerzego Szulca z dyrektorem Dolnośląskich Zakładów Graficznych i dyrektorem „Kalkomanii”.
— Czy u was — zwróciłem się do dyrektora
DZG — można wydrukować gazetę?
— Absolutnie nie — oponował — łeb mi za
to urwą!
— No dobrze — kontynuowałem ze spokojem
— ale możecie wykonać skład i pierwszą, tak zwaną „czarną” odbitkę.
— To moglibyśmy zrobić — odparł dyrektor
po chwili namysłu.
— Tak więc — wpadłem na pomysł — zrobicie
Józef Obacz
nam to i jesteście po robocie. Resztę przekażecie
do nas. My kopiujemy materiał fotograficzny, odbijamy na blachę offsetową i
drukujemy.
Zostało to przez wszystkich zaaprobowane. Zadaniem Szulca było obejście
cenzury. Stwierdziliśmy, że będzie to pismo do użytku wewnętrznego i służbowego. Druk będzie odbywał się po kosztach własnych.
Gazeta miała być drukowana na jednej z nocnych zmian. Poszedłem zobaczyć jak idzie praca. Wchodzę na oddział, a tam nic się nie dzieje. Jest drukowane zwyczajne zlecenie produkcyjne. Podszedłem do brygadzisty.
— Czemu nasza gazeta się nie drukuje? — pytam rozeźlony. — Wszystko
było uzgodnione dyrektorem.
— Zabronili! — broni się brygadzista.
— W takim razie — zdecydowałem — proszę rozpocząć druk na moją odpowiedzialność.
Brygadzista posłuchał. Do rana gazeta była gotowa. Przyszedł do pracy
dyrektor. Wezwał mnie natychmiast do siebie.
— Co wyście tam w nocy nadrukowali?! — pyta wyraźnie rozzłoszczony.
— To, co pan dyrektor wcześniej kazał — odpowiadam. — Sam osobiście dopilnowałem, aby pana polecenie zostało sumiennie wykonane. Uzgodniliśmy, że gazeta
będzie na rano gotowa i nie wiem, kto zmienił wczoraj pańskie polecenie.
Z czasem druk był wykonywany również w DZG. Widocznie dyrektor się zgodził.
Wyprodukowanych zostało 50 numerów gazety. Faktycznie ukazało się
tylko 49. Numer 50, datowany na 11 grudnia 1981 roku, został wydrukowany
w piątek po południu. Rozprowadzony miał być w poniedziałek, 14 grudnia.
Niestety, cały nakład został przejęty przez SB i zniszczony. Ocalał jeden egzemplarz, który znany wałbrzyski bibliotekarz, Paweł Piestrzyński, wykradł
z drukarni i przekazał Pawłowi Bryszkowskiemu.
Tak naprawdę ostatni numer „Niezależnego Słowa” wyszedł spod mojej
ręki w więzieniu w Świdnicy — wspomina Janek Araszkiewicz — w jednym
egzemplarzu. Pisany był na podwójnej kartce kratkowanego papieru, gdzieś
krótko przed Bożym Narodzeniem. Niestety nie zachował się.
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Wydarzenia bydgoskie. Pobicie Jana Rulewskiego45
W biuletynie „Solidarność Dolnośląska” z dnia 23 marca 1981 roku znajdujemy informację Prezydium MKZ NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy następującej
treści:
MKZ NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy informuje, że w dniu 19.03.81 r. w wyniku
akcji M0 i SB skierowanej przeciwko naszym przedstawicielom obecnym na VI sesji
WRN 3 osoby doznały poważnych obrażeń ciała i przebywają w szpitalu. Są to:
Jan Rulewski, lat 37, przewodniczący MKZ; obrażenia: wstrząśnięcie mózgu,
stłuczenie twarzy, uszkodzenie dziąseł, wybite zęby, zadrapania w okolicy bioder,
potłuczenia ogólne.
Mariusz Łabentowicz, lat 25, członek prezydium MKZ. Obrażenia: rana tłuczona
na policzku zadana ostrym narzędziem, nierówność źrenicy oka (podejrzenie uszkodzenia spojówki oka) uraz głowy, ogólne potłuczenia. Obaj przebywają na Oddziale
Intensywnej Terapii.
Michał Bartoszcze, lat 68, przedstawiciel NSZZ RI „Solidarność.” Obrażenia:
złamana gałąź żuchwy (chory nadal w trakcie badań).
19 marca 1981 roku podczas sesji WRN w Bydgoszczy doszło do pobicia, zaproszonych na posiedzenie, przedstawicieli Bydgoskiego MKZ. Jak relacjonowali naoczni
świadkowie, związkowcy chcieli wraz z częścią radnych wydać komunikat w sprawie
strajku w bydgoskim ZSL. Niestety, Prezydium WRN wezwało MO.
Zażądali dokończenia prac nad ogólnym komunikatem — relacjonuje jeden z naocznych świadków zdarzenia — Zdecydowanie bronili swego stanowiska i dlatego
dopuszczono do dokończenia, wyznaczając nam 15 minut. Obie strony zażądały,
aby milicja opuściła na ten moment pomieszczenie, dlatego że trudno w takiej atmosferze spokojnie pracować nad bardzo poważnym dokumentem. Niestety w ciągu
15 min. nie udało nam się dokończyć tego komunikatu. Przez cały czas nagrywano,
fotografowano, filmowano nas. Panowie oficerowie przynaglali nas do pośpiechu,
nie chcieli z nami rozmawiać, ale zdecydowana postawa radnych pomogła nam.
Komunikat został skończony. Natomiast nie dopuszczono już do odczytania tego
komunikatu, tak, żeby pozostali radni i członkowie „Solidarności” mogli się z nim
zapoznać. Nie dopuszczono też do tego, żeby komunikat został przepisany na maszynie i podpisany przez obie strony, ale udało nam się zebrać podpisy na rękopisach.
Otoczono nas i kazano wyjść, ale myśmy chcieli jeszcze wysłuchać tego, co wspólnymi siłami stworzono. Wzięliśmy się za ręce i zaczęliśmy śpiewać „Jeszcze Polska
nie zginęła”. Rozjuszyło ich to jeszcze bardziej, ale radni, gdy nas wyprowadzono
gniotąc nas, maltretując, spychając na ściany, balustrady, radni bili nam brawo i
śpiewali z nami hymn, Wypchnięto nas przez drzwi na dziedziniec za budynkiem,
gdy z drugiej strony przed budynkiem czekał tłum ludzi. Wszystkie sąsiednie ulice
były obstawione. Wepchnięto nas na dziedziniec, trzymano nas siłą i szukano w tym
45
Jan Rulewski — legendarny przywódca „Solidarności” bydgoskiej, poseł I, II i III
kadencji RP.
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Akcja milicji w ratuszu w Bydgoszczy.
czasie kluczy, by otworzyć tę bramę. I tam zaczęły się poszturchiwania, popychania,
wykręcania rąk, rozdzielania, mieli nas już po kilku, pojedynczo. Zauważyłem, że
Rulewski i drugi kolega leżą na ziemi, że są skopani.
Pamiętam jednego funkcjonariusza, który był szczególnie aktywny przez cały czas
już od południa. Wyżywał się po prostu na Rulewskim. Cały czas powtarzano:
„łapcie Rulewskiego, łapcie Rulewskiego…” Tak, że akcja była wymierzona przede
wszystkim w niego, nie była przypadkowa.

Wydarzenia w Bydgoszczy odbijają się szerokim echem w kraju. Zewsząd,
od MKZ-ów i MKS-ów spływają protesty wobec takiego traktowania działaczy
związkowych. Na reakcję Lecha Wałęsy nie trzeba było długo czekać.
Dziś jednak trzeba sobie zdawać sprawę — grzmiał Lech Wałęsa w
Bydgoszczy — że po raz pierwszy mamy atak na Związek, atak na naszych
działaczy. To jest poważniejsza sprawa, jak była w sierpniu w Gdańsku i
innych ośrodkach. To jest najważniejsza sprawa, jaka nas dotknęła. Dlatego
też najpoważniej musimy odpowiedzieć. Najpoważniej jak nas będzie stać.
Oczywiście zdajemy sobie sprawę. Ta walka będzie bardzo trudna i bardzo
ciężka, bo przecież musimy niektórym pazurki skrócić. Skrócimy je. Nie ma
innej drogi. Rzeczywiście, musi zapanować prawo, żeby zakończyć w naszym
kraju nierząd, bo to nie jest rząd, tylko jest nierząd…
Nastroje w Wałbrzychu były podobne jak w całej Polsce.
Na kopalniach nie było żadnego problemu — wspomina tamte wydarzenia
Szulc. — Ludzie stwierdzili, że nie możemy pozwolić sobie na takie traktowanie
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naszych związkowców i jeżeli trzeba będzie, to są gotowi przystąpić do strajku
generalnego w Polsce.
Z takimi informacjami Szulc pojechał do Gdańska. Na posiedzeniu KKP
delegaci z całej Polski przedstawiają sytuację w zakładach pracy. Rozpoczyna
się dyskusja. Temat podnosi Andrzej Celiński46, ówczesny sekretarz KKP.
Próbuje go zbagatelizować. Wreszcie Szulc nie wytrzymał.
— Składam wniosek formalny o przegłosowanie naszej decyzji — rzuca
wściekły Szulc. — Padły propozycje wyjścia z sytuacji, proszę nie kombinować
panie Celiński, tylko przegłosować nasze stanowisko.
Wałęsa złapał marynarkę i wyszedł z sali z posiedzenie KKP, zaś Celiński
natychmiast złożył rezygnację z prowadzenia zebrania i jednocześnie pełnienia
funkcji sekretarza KKP.
To moja zasługa, że Celiński odszedł z „Solidarności” — śmieje się
Szulc.
Większość zebranych opowiada się za postawieniem zakładów w stan strajku generalnego, lecz decyzja o rozpoczęciu strajku nie zapada.
23 marca 1981 roku na posiedzeniu KKP został ustalony termin czterogodzinnego strajku ostrzegawczego oraz termin rozpoczęcia strajku generalnego
na 31 marca 1981 roku.
Nadszedł marzec 1981 roku — wspomina Jerzy Jacek Pilchowski.
— Było już wtedy całkiem jasne, że „Solidarność” jest naprawdę niezależna i
samorządna, że wszelkie esbeckie próby opanowania Związku od środka spełzły
na niczym. Relacje pomiędzy władzą i społeczeństwem weszły tym samym w
fazę otwartego konfliktu. Pierwszym poważnym jego przejawem było brutalne
pobicie działaczy „Solidarności” w Bydgoszczy. Polska stanęła w obliczu strajku
generalnego. Podczas zebrania, w trakcie którego dyskutowano, co zrobimy na
wypadek jeżeli dojdzie do strajku, ustalono, że w swoim aktualnym składzie prezydium MKZ-tu jest „zbyt słabe”. Padła propozycja, aby rozszerzyć jego skład.
Mnie zaproponowano powrót i objęcie funkcji wiceprzewodniczącego. Rozszerzony skład prezydium był następujący:
— przewodniczący — Jerzy Szulc,
— wiceprzewodniczący — Jacek Pilchowski i Jan Sęk
— członkowie Janusz Biliński, Franciszek Gostomczyk, Stanisław Lenartowicz, Antoni Matuszkiewicz, Kazimierz Przystacki, Edwin Stachowiak, Zbigniew Wawrzynowicz, Piotr Ziemacki.
Skład ten został przyjęty praktycznie bez słowa sprzeciwu. Wbrew rozpowszechnianym pogłoskom, nie był to jednak wcale świadomie przygotowany
„pucz radykałów”. Faktem jest, że wielu różnych ludzi mówiło mi często, że
powinienem wrócić do MKZ-tu. Prawda jest jednak taka, za miałem swój
własny „papierowy” MKZ i nie zwracałem na to większej uwagi. Nie znaczy to
oczywiście, że miałem jakieś opory, w chwili gdy Polsce groziła konfrontacja
46
Andrzej Celiński — senator I, II kadencji, poseł II i IV kadencji RP; wsławił się przejściem
do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, formacji postkomunistycznej.
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pomiędzy władzą a „Solidarnością”, moje miejsce było wśród ludzi, a nie gdzieś
w jakimś półkonspiracyjnym punkcie kolportażu. Do MKZ-tu wróciłem więc
bez namysłu.
27 marca 1981 roku w czterogodzinnym strajku ostrzegawczym wzięli
udział prawie wszyscy zatrudnieni w wałbrzyskich zakładach.
Sprawę zmian w MKZ-cie, w chwili bardzo poważnej konfrontacji z „czerwonymi”, dobrze podsumował wywiad, który z Jurkiem Szulcem i Jerzym
Jackiem Pilchowskim przeprowadziło „Niezależne Słowo”.
Redakcja: Jak oceniacie skład prezydium MKZ? Wrócili ci, którzy organizowali
akcję związkową w sierpniu i wrześniu.
— J.S. — Sądzę, że ludzie ci sprawdzili się w czasie strajku w sierpniu. Brakuje
tylko Henia Kapłona, a Staszek Wróbel jest na kopalni „Thorez”. Na pewno
teraz też nie zawiodą.
— J.J.P — Problem polega na tym, aby byli w składzie MKS różni ludzie: „pistolety”
jak Edwin Stachowiak, ja i ludzie spokojni, jak np. Janek Sęk.
— Redakcja: Zwyciężymy?
— J.S. — Już nie jako Związek — jako naród — nie mamy innej możliwości.
— J.J.P. Gdy zapytano Traugutta po upadku powstania styczniowego, czy miało
ono sens — odpowiedział: nie wiem czy był sens, był mus.

30 marca 1981 roku parafowano Porozumienia Warszawskie i odroczono
strajk generalny. Jednym z warunków porozumienia było ujawnienie i pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców prowokacji bydgoskiej.
Konflikt bydgoski udało się jakoś rozwiązać — ocenia Jacek Jerzy Pilchowski. — Nie wszystkim, w tym i mnie, podobał się kształt zawartego wtedy
kompromisu, ale co się stało, to się stało. Wałbrzyski MKZ wyszedł z tego w
zupełnie nowej „sukience”. Nie żartuję. Grupa dziewcząt (niech wolno mi będzie
tak o nich mówić, choć większość z nich to były dorosłe kobiety) zajęła bowiem
w MKZ-cie bardzo ważne miejsce.
Szczególnie ciepło i z szacunkiem wspominam Martę Gąsiorowską, Halinę Pankanin, Bożenę Szamburską, Krystynę Czachor, Lidię Łukasik, Lidię Walugę, Ewę Makowską i wiele innych. Ja myślę o nich zawsze
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„sanitariuszki”. One właśnie spowodowały, ze po „Bydgoszczy” praca MKZ-tu
wyglądała inaczej niż przed. Kto jest kim, czyli jaką ma funkcję, straciło bardzo na znaczeniu. Drzwi do gabinetu Jurka były praktycznie zawsze otwarte
i w prezydialnych dyskusjach uczestniczyli, praktycznie na równych prawach,
właściwie wszyscy, którzy byli akurat na miejscu.

3 maja 1981 roku. Msza Św. na Nowym Mieście
3 maja 1981 roku na stadionie KS „Górnik” na Nowym Mieście odbyła się
Msza Św., na której zgromadzeni mogli całym sercem wielbić swą Panią i Królową. W tej uroczystości wzięło udział ponad 40 tys. mieszkańców naszego miasta i województwa. Mszę Św. koncelebrowaną z udziałem kilkudziesięciu księży
wałbrzyskich prowadził ks. Biskup Adam Dyczkowski. Płomienne przemówienie, wykład na temat historii 3 Maja wygłosił wtedy dr Adolf Juzwenko,
obecny dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

3 maja 1981 rok Msza Św. Na stadionie na Nowym Mieście.

Pamiętam — wspomina — jak zadzwonił do mnie Władek Frasyniuk.
— Potrzebuję, żebyś wygłosił we Wrocławiu referat na temat 3 Maja — usłyszałem w słuchawce.
— Władek, ale ja przecież nie jestem specjalistą w tym zakresie — broniłem się.
— To znajdź kogoś, kto się zna — usłyszałem szczęk słuchawki odkładanej
na widełki telefonu.
Ponieważ nie byłem specjalistą z tego okresu historii, próbowałem namówić
któregoś z kolegów historyków do wygłoszenia tego wykładu. No i znalazłem.
Ale za chwilę znowu telefon. Dzwonił Jurek Szulc.
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Okolicznościowa gazetka”Solidarności górniczej wydana z okazji Mszy Św.
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3 maja 1981 rok. Msza Św. na stadionie na Nowym Mieście.

— Słuchaj, potrzebuję, żebyś przyjechał na wykład na temat 3 Maja do
Wałbrzycha.
— Ale ja nie jestem specjalistą w tej dziedzinie — znowu odpowiedziałem.
— To już nie mój problem, ty jesteś historyk, nie ja — usłyszałem.
Ponieważ nie znalazłem już nikogo, kto mógłby
pojechać do Wałbrzycha, byłem zmuszony jechać
sam. Zebrałem wszystkie materiały, do jakich
udało mi się dotrzeć, przygotowałem wykład i pojechałem do Wałbrzycha. A właściwie zostałem do
niego przywieziony. Pojechaliśmy najpierw do ks.
Juliana Źrałko do parafii Św. Jerzego. Po chwili rozmowy udaliśmy się na odczyt. Proszę wyobrazić sobie moje zdumienie, gdy zamiast kierować
się w stronę jakiegoś budynku z salą wykładową,
samochód skręcił na stadion sportowy.
Byłem zaszokowany. Wygłaszałem mój odczyt
wobec około 40 tys. zgromadzonych na stadionie
ludzi, głos mi drżał. Zrozumiałem wtedy, jak barDr Adolf Juzwenko
dzo ci ludzie pragnęli prawdy. Jak bardzo chcieli
wolności słowa, prawdy o swoim kraju, uzmysłowiłem sobie, że ten ruch „Solidarności” musi zwyciężyć, że nic nie jest w stanie mu stanąć na przeszkodzie.
Było to dla mnie niesamowite przeżycie.
Dr Adolf Juzwenko w swoim wykładzie o Konstytucji 3 Maja powiedział m.in.:
Konstytucja była testamentem niepodległościowym. O jego realizację pokusić się
mógł tylko cały naród; nie składający się z tysięcy — szlachecki, a złożony z mi-
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lionów — ludowy. Rozumieli to zaborcy. Dlatego zrobili wszystko, aby mądrości
płynące z 3-Majowej ustawy rządowej do mas nie dotarły (…).

W „Niezależnym Słowie”, tygodniku MKZ NSZZ „Solidarność” województwa
wałbrzyskiego, w nr 14 z 15 maja 1981 roku Mirosław Sośnicki pisze o Mszy
Św. następująco:
Rozbrzmiewa hymn. Zaczyna się Msza Święta.
Ksiądz biskup dr Adam Dyczkowski wygłasza kazanie: „(…) Konstytucja bardzo skutecznie usiłowała ratować naszą Ojczyznę, którą do upadku chyliły coraz
bardziej obojętność niektórych Polaków na sprawy Ojczyzny, nieuczciwe bogacenie
się kosztem innych; kradzież dobra publicznego, a wreszcie odwoływanie się nawet
do obcych mocarstw o pomoc w utrzymaniu swego stanowiska, co historia nasza
na zawsze słusznie nazwała zdradą Ojczyzny. Konstytucja skutecznie potrafiła w
pierwszej chwili zerwać te więzy, którymi usiłował spętać nasz naród imperializm
rosyjski. Niestety, marionetkowa klika targowiczan uniemożliwiła, a przynajmniej
przyczyniła się do uniemożliwienia tego zrywu. Jak to perfidnie określono, że armia
rosyjska wkroczyła do Polski, aby pomóc postępowej części naszego społeczeństwa w
dokonaniu reformy naszej Ojczyzny. I w ten sposób karty naszej Konstytucji przekreślone zostały bagnetem rosyjskiego żołnierza. Ale mimo wszystko ta Konstytucja pozostanie na zawsze w sercu każdego człowieka myślącego po polsku niezaprzeczalnym
dowodem zrywu naszego społeczeństwa, naszego narodu, który nawet w chwilach,
zdawać by się mogło beznadziejnych, potrafi się poderwać do odnowy, do reformy. I
dlatego słusznie ten dzień obwołano po wieczne czasy świętem narodowym.
I dlatego słusznie wraz z pamięcią o Konstytucji 3 Maja w tym dniu tradycja kieruje naszą myśl ku Królowej Polski, bo przecież losy naszego narodu tak dziwnie
splatały się z Jej opieką, z Jej postacią (…)”.
Pieśni i modlitwa.
Księża towarzyszący Biskupowi udzielają Komunii Świętej bezpośrednio na trybunach. Ludzie przeciskają się do przejść. Tworzą się długie kolejki.
Wszyscy składają ofiarę. Pieniądze przeznaczone będą na budowę kościoła w dzielnicy Podzamcze.
Jeszcze tylko „Boże coś Polskę” i „Witaj majowa jutrzenko”.
Przy bramie, przez którą wychodzi biskup Dyczkowski, księża, poczty sztandarowe, gromadzi się tłum — oklaski, uśmiechy i łzy.

Zjazd w OSIR-ze. Dyskusja o regionalizacji związku…
Trudno oczywiście wskazać jakąś konkretną datę, ale można śmiało powiedzieć, że późną wiosną 1981 roku budowanie organizacyjnych podstaw NSZZ
„Solidarność” zostało zakończone. Nadszedł czas opracowania ordynacji wyborczych dla komisji zakładowych oraz zarządów regionalnych. Było to bardzo
pilne i ważne, gdyż władze PRL-u robiły wszystko, aby działaczy komitetów
założycielskich przedstawić jako samozwańczych strajkowych awanturników.
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Trudno też przecenić polityczna wagę przeprowadzenia, po raz pierwszy w
historii PRL-u, demokratycznych wyborów. Teoretycznie wszyscy wiedzieli, co
to oznacza. Praktycznie jednak większość społeczeństwa nie widziała nigdy
demokratycznej ordynacji wyborczej i nie brała udziału w prawdziwie demokratycznych wyborach. Przeprowadzenie wyborów do Komisji Zakładowych
było stosunkowo proste. Wybranie władz regionalnych stawiało jednak przed
nami bardzo trudny dylemat. „Solidarność” była przecież nie tylko związkiem
zawodowym, była opozycyjnym w stosunku do komuny ruchem społecznym
— wspomina Jerzy Jacek Pilchowski.
W marcu 1981 roku Międzyzakładowy Komitet Założycielski powołał Wojewódzką Komisję Wyborczą. Przewodniczącym zostaje, nieżyjący już, Edward
Bielaszewski.
Zadaniem Komisji Wyborczej jest przygotowanie wyborów do władz wojewódzkich NSZZ „Solidarność”. Okres ten jest momentem gorących dyskusji
nad kształtem funkcjonowania związku w naszym regionie.
Nawet się nie spodziewałem, że moje stanowisko w tej sprawie — wspomina
Szulc, zwolennik makroregionu — może doprowadzić do rozłamu „Solidarności” w Wałbrzychu. Obawiałem się, że Wałbrzych zostanie małym regionikiem
z Kamienną Górą i innymi małymi miasteczkami ościennymi, a wszystkie
pozostałe miasta pójdą do Wrocławia.
Uważałem, że powinniśmy przyjąć model organizacyjny odpowiadający
strukturze administracji — opowiada Pilchowski. — Z mojego punktu widzenia, optymalnym rozwiązaniem byłoby powstanie zarządu wojewódzkiego
w Wałbrzychu, utworzenie delegatur w większych miastach oraz powołanie
Dolnośląskiej Komisji Koordynacyjnej we Wrocławiu.
Podjęta w tej sprawie przez Komisję Krajową decyzja była jednak klasycznym przykładem kompromisu pomiędzy różnymi odśrodkowymi, dośrodkowymi
oraz branżowymi tendencjami. Komisja Krajowa uchwaliła bowiem, że Zarządy
Regionu nie mogą być mniejsze niż województwa, otworzyło to możliwość tworzenia zarządów regionalnych. Uchwała ta, bez względu na to czy się komuś
podobała czy nie, była podstawą naszego działania w tej sprawie.
Celem nadrzędnym każdego, kto nie chciał, aby w „Solidarności” doszło do
rozłamu, powinny być działania zgodne z tą uchwałą. Rozumieć i akceptować
podstawową zasadę demokracji — zasadę, która mówi, że trzeba umieć przegrać — umieć akceptować wolę większości nawet wtedy, gdy jest ona sprzeczna
z naszym własnym punktem widzenia — jest bardzo trudno. Zdawaliśmy sobie
dobrze sprawę z tego, że czeka nas bardzo trudna próba solidarności. Przez
dłuższy czas trwały więc bardzo gorączkowe rozmowy pomiędzy wałbrzyskim
MKZ-tem, kolegami ze Świdnicy, Dzierżoniowa i Kłodzka oraz przedstawicielami wrocławskiego MKZ-tu. Byłem ich aktywnym uczestnikiem.
Nie było to jednak wcale tak, jak się wielu ludziom wydawało. Nie był
to zorganizowany przez Pilchowskiego „spisek”. W rozmowach tych brał
oczywiście udział przewodniczący naszego MKZ-tu Jurek Szulc oraz kilku
innych — wywodzących się z kopalni — działaczy. Paradoksalnie, to mnie
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właśnie przypadła rola reprezentowania stanowiska górników. Zostałem bowiem uznany za człowieka, którego wiarygodność oraz dobre intencje — dobro
„Solidarności” były ważniejsze niż wszystkie branżowe i partykularne interesy.
Byłem uznawany przez górników za „wroga” po odwołaniu mnie z Prezydium
i właśnie dlatego byłem ich najlepszym adwokatem.
Efektem naszych starań był najlepszy z możliwych kompromis. Ustaliliśmy,
że Region Dolny Śląsk tworzony będzie w oparciu o delegatury wojewódzkie,
które zachowają prawo do posiadania własnego konta. Praktycznie oznaczało to, że podstawą naszego makroregionu będą zasady bardziej zbliżone do
„federacji województw” niż do scentralizowanego regionu z delegaturami w
większych ośrodkach. Alternatywą był po prostu rozpad na MKZ obejmujący
swym zasięgiem Wałbrzych i okolice, czyli odejście Świdnicy, Dzierżoniowa
i Kłodzka do Wrocławia. Takie rozwiązanie byłoby po prostu TRAGICZNE,
gdyż zgodnie z uchwałą Komisji Krajowej, MKZ-ty obejmujące tylko około połowę członków związku w województwie nie mogły być przez krajowe władze
„Solidarności” zaakceptowane. Oto fragment protokołu posiedzenia Prezydium
MKZ w dniu 15 maja:
Jacek Pilchowski: Chciałbym wyjaśnić taką sprawę, że jedyną władzą będzie
zjazd 23-ciego maja. Jeżeli mniejszość na tym zjeździe nie podporządkuje się
większości, to będzie to liberum veto. Powiedziałem — wybory muszą się odbyć.
Tylko większość zadecyduje, czy według ordynacji wałbrzyskiej, czy wrocławskiej.
Jeżeli większość zadecyduje na Walnym Zebraniu Delegatów, że mamy przystąpić
do makroregionu, to chociaż mnie się to też nie podoba, uważam, że powinniśmy
głosować według ordynacji wrocławskiej.
Jerzy Nowosad: Jeśli chodzi o górników, to nie ma ich o co pytać — tylko Wałbrzych i koniec…
Jacek Pilchowski: Od dłuższego czasu jeżdżę po województwie i namawiam
wszystkich na region wojewódzki. Teraz postaram się sprawę odwrócić. Proszę
państwa, my tu mówimy o rzeczach których nie ma. Nie ma już MKZ-tu województwa wałbrzyskiego. Czy się to nam podoba, czy nam się to nie podoba. (…) Już w tej
chwili tworzą się delegatury makroregionu w Kłodzku, Dzierżoniowie i Świdnicy,
do których z tamtego terenu przystąpi olbrzymia większość zakładów. Nasz MKZ
i my tutaj reprezentujemy już tylko Wałbrzych, Nową Rudę, Głuszycę, Boguszów
— pewną część województwa. Ja nie wiem, ja musiałbym to dokładnie policzyć, ile
to jest procentowo w ilości pracowników itd., nie chcę się wypowiadać.
Stanisław Wróbel: 100 tys., Jacuś!
Jacek Pilchowski: Przesada, przesada…
Stanisław Wróbel: No, niestety!…
Jacek Pilchowski: Tak więc, proszę państwa, musimy pamiętać chyba o jednej
rzeczy zasadniczej, tak jak było powiedziane; na Krajowej Komisji ustalono rzecz jedną, że MKZ-ty, samodzielne MKZ-ty, to są MKZ-ty które obejmują swym zasięgiem
całe województwo. I niestety, proszę państwa, my tego województwa nie uzyskamy,
jeżeli będziemy stawiać sprawę tak, jak stawiamy dziś. Szukajmy, proszę państwa, z
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Kłodzkiem i z Dzierżoniowem porozumienia, a nie stawiajmy sprawy tak jak dotąd.
Struktura związku, dobro całego związku jest nadrzędne. Nie wiem jak można będzie
budować strukturę związku, która będzie przypominać ser szwajcarski…

Zaczęło się jednak absolutne szaleństwo. Wałbrzych — głównie górnicy
— po prostu nie chcieli, aby wałbrzyska „Solidarność” podlegała pod Wrocław.
Dla ludzi z wschodniej części województwa Wrocław miał dużo większą siłę
przyciągania niż Wałbrzych. Próba utworzenia „na siłę” samodzielnego MKZ-tu
skończyłaby się tym, że znaczna część Komisji Zakładowych po prostu przerejestrowałaby się do Wrocławia i tak „okaleczony” MKZ nie mógłby zostać przez
Komisję Krajową uznany.
Jaki byłby tego skutek? — O tym nie chciałem nawet myśleć. Lansując racjonalne stanowisko, czyli szukając kompromisu, wchodziłem znów w konflikt
z górnikami. Byłem przekonany, że oznacza to — po raz drugi — koniec mojej
związkowej „kariery”. Oczywiście trudno mi było zaakceptować myśl, że zostanę
znów z działania w ramach „Solidarności”, tym razem w demokratycznych
wyborach, wyeliminowany. Pocieszałem się tym, że nie będzie to wcale koniec
świata, tylko następny etap. Czekał na mnie przecież „ciepły fotel” w świecie
produkowania i kolportowania bibuły. Byłem jednak po prostu zły. Bardzo zły.
Nie na górników, bo Jurka Nowosada, Stasia Wróbla i innych byłem w
stanie zrozumieć. Denerwowałem się na redakcję „Niezależnego Słowa”. Gazeta
zaangażowało się bowiem bardzo aktywnie w propagowanie stanowiska, że bez
względu na wszystko, w Wałbrzychu musi być samodzielny MKZ. Na łamach
tego pisma nieobiektywnie przedstawiano „stan prawny” (czyli obowiązującą
nas uchwałę Komisji Krajowej) oraz argumenty obu stron sporu. Byli to przecież dziennikarze, czyli ludzie inteligentni, którzy mieli obowiązek dokładnie
przeczytać uchwałę Komisji Krajowej i poważnie rozmawiać z działaczami z
terenu. Miałem do nich żal.
W podpisanej „Redakcja” odezwie napisano jednak:
…Nie dajcie powodować sobą nieodpowiedzialnym krzykaczom i lawirantom! Podejmijcie z ufnością pracę, jaka dla dobra całego Związku przypada Wam właśnie tu na
miejscu! Trudno bowiem mówić o „Solidarności” tam, gdzie — dla partykularnego
interesu — wyciąga się rękę do wybranego ośrodka za górami za lasami, natomiast
odwraca się od tych, co najbliżej…

To była czysta demagogia. To był język prosto z czerwonej „Gazety Robotniczej”47. Nie napisano oczywiście jasno, kim — zdaniem redakcji — byli ci „krzykacze i lawiranci”? Oczywiste było, że jednym z nich jestem, ich zdaniem, ja.
Gdyby napisano to w „Gazecie Robotniczej”, to po prostu bym się uśmiechnął.
Oskarżenie tego rodzaju opublikowane w naszym związkowym piśmie oczywi47
„Gazeta Robotnicza” — codzienna gazeta, która wychodziła na terenie Dolnego Śląska;
była organem PZPR.
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ście mnie zabolało. Było to jednak mało ważne. Istotne było to, że podkręcano
w ten sposób gorącą i tak atmosferę. Atak ten był bowiem również wymierzony
we wszystkich tych, którzy chcieli powstania makroregionu, a z takich „krzykaczy i lawirantów” składała się około połowa wałbrzyskiego MKZ-tu. Nerwy
puściły mi więc „troszeczkę” i w większej grupie ludzi, wśród których było też
kilku ludzi z redakcji „Niezależnego Słowa”, powiedziałem coś takiego:
— Redakcja „Niezależnego Słowa” to są moim zdaniem gówniarze, którzy
wyraźnie zapomnieli, że „za górami, za lasami” jest Gdańsk, a w nim Komisja
Krajowa, której uchwały zobowiązani jesteśmy szanować i realizować.
Zrobiło się cicho i nikt, ani ze strony zwolenników „Wałbrzycha”, ani z
redakcji nie odważył się podjąć „dyskusji”.
9 maja 1981 roku odbyło się przedwyborcze Zebranie Delegatów województwa wałbrzyskiego. Obrady, kierowane przez Edwarda Bielaszewskiego, w
całości poświęcone były dyskusji o strukturze związku w regionie.
14 maja 1981 roku zebrało się Prezydium MKZ-u. Zebranie miało wypracować stanowisko Prezydium w sprawie regionalizacji. Wtedy m.in. ustalono,
że w rozmowach z innymi MKZ-tami, które miały odbyć się 15 maja 1981 roku,
wałbrzyski MKZ będą reprezentować Edward Bielaszewski i Jerzy Szulc.
Jednocześnie zostali oni zobowiązani do zajęcia w tych rozmowach takiego stanowiska, jakie zostanie zaakceptowane przez Prezydium w postaci „Projektu
struktury NSZZ „Solidarność” opracowanego przez Komisję Wyborczą.
— Wczoraj dowiedziałem się od Jacka Pilchowskiego — zwraca się
Bielaszewski do Szulca — że byliście we Wrocławiu i przyjęliście wspólne
stanowisko w sprawie regionalizacji.
— Tak. Koledzy Pieprz, Turkowski i Seniuta byli zgodni, że finanse
powinny zostać w delegaturze — odpowiada Szulc — i przyznali rację, że do
wyborów ma przystąpić całe województwo: kto nie weźmie udziału w wyborach,
ten nie zostanie zaakceptowany przez Wrocław.
— Utworzenie delegatury w Wałbrzychu to jedyna szansa — przestrzega
Pilchowski — żeby nie doszło do rozbicia województwa.
— 1981 członków „Solidarności” przy WPK Wałbrzych wypowiedziało się
jednoznacznie za Wałbrzychem — informuje Stachowiak.
— Czy MKZ mógłby wystawić mi opinię? — pyta Bielaszewski.
— Jaką opinię?! — denerwuje się Szulc. — Ja tu czegoś nie rozumiem.
— Dalsze działania Komisji Wyborczej — próbuje łagodzić Bielaszewski
— uważam za bezcelowe.
— Rezygnację składa cała Komisja Wyborcza — stwierdza Zieliński.
— Członkowie Prezydium — stwierdza Bielaszewski — nie są zorientowani w materiałach, jakie posiadamy. Nikt nie upoważnił ani Jurka, ani Jacka
do wstępnego porozumienia.
— Ale to była rozmowa prywatna — broni się Szulc — a nie spotkanie w
sprawie makroregionu.
— Ależ panowie — wtrąca się Pilchowski — przecież sprawa ta nie zależy
tylko od Wrocławia, ale przede wszystkim od stanowiska Legnicy, Jeleniej Góry
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i Opola. Dolną granicą kompromisu powinien być makroregion, z delegaturą
wojewódzką przy jasnym sprecyzowaniu, co to będzie za twór.
— Proponuję — uśmiecha się Bielaszewski — aby Jacek przeczytał projekt wrocławski, bo chyba go nie zna.
— Tylko Zjazd Delegatów — podejmuje temat Przystacki — może wypowiedzieć się w tej sprawie. Wtedy będzie to wiążące rozwiązanie.
— Stworzenie makroregionu jest jednoznaczne z rozbiciem związku — atakuje Zieliński.
— Mamy przecież trzy projekty — odzywa się Mulawa — struktury związku: wrocławski, kolegi Romanowskiego i naszej Komisji Wyborczej. Jeden z
nich wybiorą delegaci.
— Odbyło się już kilka wstępnych spotkań w tej sprawie — z powątpiewaniem zabiera głos Patejczuk — i widać od razu, że nie uda się w ten sposób
niczego ustalić. Jeżeli dojdzie do stworzenia małych MKZ-tów, tak jak tego chcą
powiaty, to powstanie burdel, a nie związek — denerwuje się. — By cokolwiek
załatwić, połączmy się w branże i stwórzmy drugi WRZZ48. Dla przykładu członkowie sekcji spółdzielczości — proponuje Patejczuk — liczyliby 300 tysięcy.
Po co im wtedy delegatury w powiatach?
— A ja mam uchwały służby zdrowia — kontruje Łukasik — która cała
jest za Wałbrzychem.
— Kłodzko powiedziało — ostrzega znów Pilchowski — że przyśle pięciu
delegatów z transparentem, że chcą iść do Wrocławia. Musimy stworzyć delegaturę w Wałbrzychu — naciska Pilchowski.
— Jak chcą, to niech idą — wzrusza ramionami Stachowiak — nikogo na
siłę trzymać nie będziemy. A tych pięciu też się nie boimy.
— A ja jestem za Wałbrzychem — mówi Matuszkiewicz. — Dla mnie
niebezpieczna jest, rysująca się coraz wyraźniej, tendencja do rozgraniczania
„Solidarności” ma lepszą i gorszą. Lepsza — ciągnie wypowiedź — to ta we
Wrocławiu, gorsza — w Wałbrzychu. Tylko i wyłącznie walne zebranie delegatów będzie władzą, która może rozstrzygnąć o regionalizacji. Wszelkie umowy,
przetargi, kompromisy teraz — to zwykłe politykierstwo. Poza tymi kwestiami
wcale nie uważam, że powstanie dobrze pracującego MKZ-tu obejmującego np.
Wałbrzych, Nową Rudę, Świebodzice, Strzegom byłoby tak potworną katastrofą, jak to powiedział ktoś przed chwilą.
— Zebranie przedwyborcze — odzywa się znów Bielaszewski — zorientowało nas w nastrojach, nie przerwaliśmy działalności. Nie rozumiem, dlaczego
ludzie mający tu swój dom, zajęcia, chcą „iść” do Wrocławia. Ambicje przerosły
rozsądek. My nic nie zyskujemy, bo przecież ich siła rodzi się z naszej siły. Wybory w województwie zapewnią demokratyczny charakter związku. Natomiast
proporcjonalne przedstawicielstwo w KKP — to osobny problem.
— Wrocław przecież lepiej działa — mówi z przekonaniem Sołoducha. —
48
Wojewódzka Rada Związków Zawodowych — wojewódzkie porozumienie branżowych
związków zawodowych, kontrolowanych przez komunistów.
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Relacja „Niezależnego Słowa”.
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Były od nas z Bystrzycy sprawy, których nie załatwiono w Wałbrzychu, a
załatwiono we Wrocławiu od razu. Nie
jestem taki pewny, czy uda się przekonać ludzi, aby wrócili do nas. Trzeba
ustalić ordynację we Wrocławiu, żeby
zjazd zakończył się wyborami.
— Jakiej sprawy nie załatwiono?!
— znów denerwuje się Szulc. — Proszę wymienić choć jedną…
— Mam wielkie pretensje, że
występują z tym takie ośrodki, jak
Bystrzyca, Kłodzko czy Dzierżoniów.
Jeździłem tam na każde wezwanie.
Żale — tłumaczy — biorą się stąd, że
to nie przewodniczący Szulc do nich
jechał, tylko Przystacki. A wracając
do regionalizacji, okręgi do tej pory nie
mogły podejmować uchwał, tak przynajmniej wynika ze statutu. A tymczasem widzieliście ten telex. Kolega
Romanowski zwołuje w Miliczu zjazd
okręgu. Rozbijacka robota. Rozbicie
jest nawet w Komisjach Zakładowych.
— Nie ma jednomyślności…
— wzdycha Sołoducha.
— Istnieje poważne niebezpieczeństwo — przestrzega Zieliński
— rozbicia związku. Postępowanie
Wrocławia jest nieuczciwe. Panowie
Relacja „Niezależnego Słowa”.
Golis i Romanowski sądzą, że będą
mieli delegatury. Pieprz w rozmowie z nimi powiedział, że delegatury mogą
być tylko w województwach. Kłodzko zaś będzie pozbawione delegatury, ponieważ ma tylko 25 tys. członków.
Rozmowy trwały dłużej, ale ten fragment, zaczerpnięty z protokołu posiedzenia Prezydium, pokazuje jak wiele wątpliwości mieli działacze przed
Pierwszym Zjazdem Delegatów.
23 maja 1981 roku49 rozpoczął się I Walny Zjazd Delegatów województwa wałbrzyskiego. W sali wałbrzyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zebrało
się 901 delegatów spośród 1195 wybranych. Do delegatów przemówił ksiądz
Julian Źrałko, pobłogosławił wszystkich, życząc delegatom owocnych obrad.
Zakończył słowami:
49

Relacja ze Zjazdu na podstawie „Niezależnego Słowa”.
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— Czyńcie prawdę w miłości i życzliwości do każdego człowieka. Szczęść Boże…
Zjazd miał między innymi rozstrzygnąć, w jakiej formie ma funkcjonować
Związek w województwie wałbrzyskim. Przedstawiono delegatom dwa warianty
funkcjonowania Związku. Proponowano:
1. Pozostawienie regionu obejmującego swoim zasięgiem województwo wałbrzyskie.
2. Utworzenie makroregionu Dolnego Śląska z siedzibą we Wrocławiu:
a) ustanowienie makroregionu jako federacji województw wchodzących w jego
skład, to znaczy na zasadach pełnej dobrowolności,
b) powołanie makroregionu na zasadach określonych przez Walne Zebranie
Delegatów Regionu Dolny Śląsk, które odbędzie się we Wrocławiu.

Przyjęcie punktu 1 lub 2a oznaczało funkcjonowanie w województwie
wałbrzyskim władz regionalnych „Solidarności”, posiadających moc podejmowanych decyzji i zarządzającymi funduszami. Wybór pozostałych punktów
powodował uzależnienie się od Wrocławia.
Tajne głosowanie przyniosło następujące rozstrzygnięcie:
— na rozwiązanie nr 1 oddało głosy 385 delegatów,
— 25 delegatów opowiedziało się za rozwiązaniem z połączenia pkt 1 i 2a,
— 76 głosów padło na alternatywę 2a,
— 391 delegatów głosowało za wersją 2b.
Sposób liczenia głosów wywołał kolejną falę dyskusji, padło wiele ostrych
sformułowań ze strony delegatów i gdy wydawało się, że nastroje trochę się
uspokoiły, głos zabrał przewodniczący Komisji Wyborczej Edward Bielaszewski. Poinformował, że 15 maja w Wałbrzychu odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich regionów z Dolnego Śląska. Na tym posiedzeniu „Wrocław”
wycofał się z projektu koncepcji makroregionu, bo nie uzyskała ona poparcia
pozostałych MKZ-etów i w związku z tym każdy, kto głosował za makroregionem, głosował w ciemno.
Te słowa wywołały istną burzę na sali, delegaci zaczęli cisnąć się do mikrofonów wykrzykując swoje racje.
— Świdnica, Dzierżoniów, Kłodzko głosują w ciemno!!!
— Nie głosują w ciemno! Głosują przeciw Wałbrzychowi!!!
— Jelenia Góra wypowiedziała się przeciwko projektowi Wrocławia, Opole
też, to o jakim my makroregionie rozmawiamy?!
Prezydium Zjazdu przestało panować nad delegatami.
— Działanie przedstawicieli Wałbrzycha jest tendencyjne i to oni manipulują wyborami!!!
— Tendencyjne jest również „Niezależne Słowo”. Mam na uwadze reportaż
„Prawybory, czyli koniec świata”. Kim jest autor tego artykułu — Mirosław
Sośnicki?!
— Na czyich jest usługach?!!!
Głos zabiera ponownie Edward Bielaszewski.

Od sierpnia 1980 do grudnia 1981

91

— Rozgrywamy mecz… Hasło Wrocław-Wałbrzych nie mówi wszystkiego… Rozmawiałem osobiście z Lechem Wałęsą o tworzeniu makroregionów.
Mówiliśmy o federacji w przyszłości. Utworzenie federacji jest jak najbardziej
celowe, lecz na zasadach dobrowolności i równości, a tutaj Wrocław otrzymał
votum zaufania na utworzenie makroregionu odgórnie.
Wreszcie udaje się przeprowadzić jeszcze jedno głosowanie nad prosto
sformułowanym pytaniem:
— Czy jesteś za Wałbrzychem czy za Wrocławiem?
W drugim głosowaniu wzięło udział 863 delegatów, którzy wypowiedzieli
się w następujący sposób:
— za Wałbrzychem 415 głosów,
— za Wrocławiem 447 głosów.
Po odczytaniu wyników delegat Andrzej Piechociński intonuje „Boże
coś Polskę”.
Po odśpiewaniu hymnu do mikrofonu podchodzi Idzi Gagatek.
— Żegnamy reżyserów naszego zebrania, zrobili to co chcieli!!! My, wałbrzyszanie zaczynamy pracę od nowa.
Drugi górnik Stanisław Wróbel mówi.
— W sytuacji, jaka się wytworzyła, musimy zbudować własny MKZ. Jest
Komisja Wyborcza, niech opracuje ordynację wyborczą odpowiednią do składu,
jaki został w Wałbrzychu.
Szulc stwierdza, że nie możemy przeprowadzić wyborów, bo Krajowa Komisja ich nie uzna. Należy pojechać do Gdańska i ustalić…
— Myśmy tego województwa nie podzielili — przerywa Szulcowi ktoś z
sali — podzielił je Wrocław! Jutro wybory!!!
— Tak!!! — potwierdza sala.
— To jest anarchia, nikt nam tego nie uzna — mówi Szulc.
— Jutro nie — głos zabiera Marek Zieliński, członek Komisji Wyborczej.
— Ordynacja wyborcza obowiązuje nadal i jest dobra. Musimy trzymać się statutu, a statut nie jest przeciwko nam, lecz przeciwko Wrocławiowi. Uprzedzaliśmy
Wrocław o niebezpieczeństwie, ale nie posłuchali nas. Nie zdają sobie sprawy z
tego, co wzięli na swoje głowy. Skłócili ze sobą ludzi z poszczególnych miast.
Minęła godzina ósma wieczór. Obrady trwały dziesięć godzin. Zbliżał się
koniec I Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” województwa wałbrzyskiego.
Sala pustoszała, pozostał niesmak.
13 czerwca 1981 roku odbyło się zebranie okręgu wyborczego z Wałbrzycha i okolic, na którym miały być dokonane wybory przewodniczącego Zarządu
Okręgu oraz wybory cząstkowe do Zarządu Regionu, Komisji Rewizyjnej, a
także delegatów na Zjazd Krajowy. W zebraniu wzięło udział 198 delegatów,
zebranie trwało do godziny trzeciej nad ranem. Najwięcej emocji wywołały
wybory Przewodniczącego Zarządu Okręgu. W I turze wyborów kandydaci
otrzymali: Gwiżdż Ryszard — 75 głosów, Leśny Zbigniew — 18 głosów,
Łukasik Lidia — 12 głosów, Pilchowski Jacek — 33 głosy, Szulc Jerzy
— 56 głosów.
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Niektórzy już zaczynają gratulować zwycięstwa Gwiżdżowi. Tymczasem jedna z delegatek podchodzi do mikrofonu. Mówi, że jest prawnikiem, stwierdza, że
zgodnie z obowiązującymi przepisami kandydat musi uzyskać minimum 50% plus
jeden głos. Zaczyna się dyskusja. Wszyscy uczą się dopiero demokracji.
W II turze głosowania, w której już udziału nie wzięła Lidia Łukasik,
kandydaci otrzymują: Ryszard Gwiżdż — 86 głosów, Leśny Zbigniew — 7
głosów, Pilchowski Jacek — 17 głosów, Szulc Jerzy — 85 głosów i znowu
żaden kandydat nie otrzymał wymaganej ilości głosów. Z III tury głosowania
wycofuje się Jacek Pilchowski, i oświadcza, że będzie głosował na Jerzego
Szulca, czym wywołuje kolejną falę dyskusji. Delegaci postanawiają nie wykreślać jego nazwiska z listy kandydatów. Następne głosowanie. Gwiżdż Ryszard
— 86 głosów, Leśny Zbigniew — 3 głosy, Pilchowski Jacek — 7 głosów,
Szulc Jerzy — 99 głosów. Głosowało 198 delegatów. Gorączka wyborcza na
sali wzrasta, wszyscy zastanawiają się, ile ich czeka jeszcze tur wyborczych. Z
udziału w IV — odpada Zbigniew Leśny.
Liczenie głosów odbywało się w sposób absolutnie jawny, Edward Siegel
jako członek komisji skrutacyjnej stał przy tablicy z kredą w ręku i kreślił kreseczki przy nazwiskach kandydatów, a drugi członek komisji wyciągał z urny
kartki i głośno je odczytywał. Oto wyniki głosowania: Gwiżdż Ryszard — 69
głosów, Pilchowski Jacek — 3 głosy, Szulc Jerzy — 123 głosy.
Tym samym Jerzy Szulc został wybrany Przewodniczącym Zarządu
Okręgu wałbrzyskiego.
Wybrano także Zarząd, w skład którego weszli: Lidia Łukasik otrzymała
— 149 głosów, Ewa Makowska — 146 głosów, Jan Sęk — 130 głosów, Marta
Gąsiorowska — 129 głosów, Marek Kosiński — 126 głosów, Halina Pankanin — 120 głosów, Jerzy Jacek Pilchowski — 117 głosów, Janusz Mulawa
— 115 głosów, Ryszard Gwiżdż — 110 głosów, Wojciech Jurek — 98 głosów.
Zostało do obsadzenia jeszcze 8 wakatów, które postanowiono uzupełnić na następnym Zebraniu. Wybrano 5 delegatów na Zjazd Krajowy: Jerzego Szulca,
Ewę Makowską, Ryszarda Gwiżdża, Martę Gąsiorowską, Jacka Ziębę,
zostały 3 wakaty. Członkami komisji rewizyjnej zostali: Teresa Dziadosz,
Wacław Przybyła, Stefania Strzemińska i Bożena Dubońska.
25-26 czerwca 1981 roku odbyła się II tura Zjazdu województwa wałbrzyskiego, podczas której zaakceptowano wybory w poszczególnych okręgach
wyborczych na:
— członków Zarządu tworzącego się Regionu Dolnego Śląska z siedzibą we
Wrocławiu w składzie: Waldemar Zecer Świebodzice, Jan Baca i Henryk
Cudejko z Strzegomia, Łukasz Tuszyński Ząbkowice Śląskie, Walerian
Domański, Teofil Frankowski i Marek Ptak z Dzierżoniowa, Kazimierz
Przystacki Nowa Ruda, Michał Ossowski, Stanisław Walczak i Wiesław
Modzelewski z Świdnicy, Józef Sołochuda Bystrzyca Kłodzka, Władysław
Kawiński i Piotr Brust z Kłodzka, Jerzy Szulc, Mieczysław Tarnowski,
Janusz Poświatowski, Lidia Łukasik, Jerzy Jacek Pilchowski, Stanisław Wróbel i Marta Gąsiorowska z Wałbrzycha,
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— członków wchodzących w skład Komisji Rewizyjnej tworzącego się Regionu
Dolnego Śląska: Karol Szurman Dzierżoniów, Andrzej Gełesz Kłodzko,
Krzysztof Paluszek Nowa Ruda, Teresa Dziadosz i Wacław Przybył
Wałbrzych,
— delegatów na Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność”: Janusz Romaniszyn
Bystrzyca Kłodzka, Waldemar Domański, Teofil Frankowski, Krystyna
Kondracka i Jan Kunigowski z Dzierżoniowa, Piotr Brust i Antoni Misiak z Kłodzka, Jan Kuśnierz Nowa Ruda, Jerzy Bartczak i Bronisław
Bartczak ze Strzegomia, Wiesław Modzelewski, Tadeusz Romanowski
i Ryszard Moździerz ze Świdnicy, Stanisław Jaracz Świebodzice, Jerzy
Szulc, Ewa Makowska, Jerzy Jacek Pilchowski, Jan Sęk, Ryszard
Gwiżdż, Marta Gąsiorowska i Jacek Zięba z Wałbrzycha, Bolesław Grabowski Ząbkowice Śląskie.
Kandydatem województwa wałbrzyskiego na przewodniczącego tworzącego
się Regionu Dolnego Śląska w wyniku tajnego głosowania w dwóch turach został wybrany Jerzy Szulc z KWK „Wałbrzych” z Wałbrzycha, dotychczasowy
przewodniczący MKZ województwa wałbrzyskiego.
Zjazd podjął również szereg innych uchwał, stanowisk i oświadczeń między
innymi o strukturze Związku:
W wypadku niezaakceptowania przez Zarząd tworzącego się Regionu Dolnego Śląska we Wrocławiu pełnej uchwały z zebrania delegatów okręgu wałbrzyskiego z dnia 23-24.06.1981 r. ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji
oddziału wojewódzkiego Zarządu Regionu w strukturze organizacyjnej Związku i zasad przyznania oddziałowi województwa wałbrzyskiego prawa decyzji
proklamowania strajku — Komisja do spraw Górnictwa z upoważnienia załóg
nie podporządkuje się żadnym decyzjom podjętym na zebraniu we Wrocławiu
w dniu 29.06.1981 r. i będzie działać na terenie województwa wałbrzyskiego
jako samodzielny wojewódzki zarząd MKR w Wałbrzychu.
Oddział Wojewódzki Regionu Dolnośląskiego z siedzibą w Wałbrzychu stanowi integralną część zarządu Regionu Dolnego Śląska. Kompetencje — jak
Region w części danego województwa. Środki finansowe odprowadza się z
Komisji Zakładowej do Oddziału Wojewódzkiego. Wydatkowane są one przez
ten Oddział zgodnie z preliminarzem zatwierdzonym przez Zarząd Regionu
Dolny Śląsk.
29-30 czerwca 1981 roku w Hali Ludowej we Wrocławiu odbywa się I
Walne Zebranie Delegatów Regionu Dolny Śląsk.
Zebranie to miało oczywiście swój własny koloryt, ale były to tylko drobne
wewnętrzne wrocławskie przepychanki. Budzące najwięcej emocji sprawy regionalizacji były już rozstrzygnięte. Mogę więc chyba powiedzieć — wspomina
Pilchowski — że w porównaniu ze zjazdem delegatów w Wałbrzychu było tam
trochę nudno. Przewodniczącym ZR został wybrany Władysław Frasyniuk.
Wszyscy członkowie zarządu delegatur stawali się automatycznie członkami
ZR, a Jurek Szulc — jako przewodniczący wojewódzkiej delegatury — został
wiceprzewodniczącym.
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Lech Wałęsa po wyjeździe z kopalni.

Od prawej: Lech Wałęsa, Andrzej Gwiazda. Jerzy Szulc.
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Na pierwszym zebraniu Zarządu Regionu Dolny Śląsk odbyły się wybory
członków 12-osobowego prezydium ZR. „Wałbrzych” zgłosił moją kandydaturę.
Wygrałem bardzo łatwo, co nie było dla nikogo zaskoczeniem, gdyż miałem
wśród wrocławskich i legnickich członków ZR wielu starych przyjaciół, a dla
innych też byłem sympatyczna postacią, gdyż postrzegany byłem jako osoba,
która ma osobiste zasługi w tym, że Wałbrzych się do makroregionu przyłączył.
Mój wybór do prezydium oznaczał praktycznie przejście do pracy we Wrocławiu.
Było mi nawet trochę żal odchodzić z Wałbrzycha, gdyż trudno jest odchodzić od miejsc i ludzi (nawet nieprzychylnych), z którymi przeżyło się „wielki
sztorm”. Zdawałem jednak sobie sprawę, że dla dobra wałbrzyskiej „Solidarności” będzie najlepiej, jeśli zniknę, w pewnym sensie, z pola widzenia.

Dwie wizyty Lecha Wałęsy w Wałbrzychu
Lech Wałęsa gościł w Wałbrzychu dwa razy.
Pierwszy raz odwiedził nasze miasto w listopadzie 1980 roku. Przyjechał
na zaproszenie Jerzego Szulca.
Pamiętam, że podczas posiedzenia Komisji Krajowej w Gdańsku — przypomina sobie Szulc ze śmiechem — zabieram głos na jakiś temat i okazuje się,
że mam zupełnie odmienne zdanie niż Lech.
— Jurek, jak nie zmienisz zdania, to przyjadę do Wałbrzycha i cię zmienię
— mówi wściekły Wałęsa.
— Lechu, w takim razie zapraszam cię do Wałbrzycha — Szulc podejmuje
wyzwanie.
Po powrocie do Wałbrzycha natychmiast zostaje powołany komitet mający
przygotować spotkanie mieszkańców Wałbrzycha z Lechem Wałęsą. Szulc
wysyła również oficjalne zaproszenie.
Komitet ustala, że spotkanie odbędzie się na stadionie wałbrzyskim na
Nowym Mieście, mimo że jest wiele wątpliwości, a przede wszystkim pytanie,
czy ludzie przyjdą na spotkanie. Przed nim przygotowana jest wizyta Wałęsy
pod ziemią na kopalni. Cicha „zemsta” Szulca.
Ciekawe, jak Wałęsa zareaguje na tę propozycję. Zjedzie czy nie?
Szulc postanawia go sprawdzić, chce żeby zajechał pod ziemię i przez
chwilę poczuł się jak górnik, a nie jak stoczniowiec. Postanawiają sprowadzić
go aż na poziom -40050.
Razem z Lechem przyjechał z Górnego Śląska Jarosław Sienkiewicz,
sygnatariusz porozumienia Jastrzębskiego.
Lech Wałęsa nie miał żadnych oporów przed zajazdem pod powierzchnię.
Mimo wszystko dla dodania mu otuchy zajechała wraz z nim cała grupa pracowników MKZ-tu.
Dla człowieka, który nigdy nie był pod ziemią, przejście poziomu -400 i o
2% mniejsza zawartość tlenu w powietrzu musi spowodować reakcję organizmu
50

Poziom głębokości wyrobiska od poziomu morza, poziom morza 0 m.
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Lech Wałęsa na stadionie.

w postaci większej ilości wydzielanego
potu. Szulc wyjechał pierwszy. Lech
za nim. Jerzy podszedł do niego, dotknął jego twarzy i zapytał, gdzie jest
lepiej: tu czy w stoczni?
— Nie musiałeś pracować, a zobacz jak się spociłeś, Lechu!
Po jego palcach pozostały na twarzy Lecha ślady. Później mówiono,
że zrobił sobie te ślady specjalnie
— śmieje się Szulc — a to był zwykły
przypadek.
Przeprawa pod ziemią była dość
długa, ludzie czekali już na stadionie
i było pewne, że goście się spóźnią.
— Jedziemy na spotkanie, nie
przebieramy się — zadecydował Jurek Szulc.
Wałęsie pomysł bardzo się spodobał.
Jednak spóźnili się na stadion.
Mimo to nikt nie ubył ze stadionu, a
wręcz przeciwnie, wiele osób było zadowolonych, bo udało im się zdążyć na
spotkanie. Stadion pękał w szwach.
Wałbrzyszanie bardzo pragnęli
takich spotkań, po raz pierwszy mogli usłyszeć prawdę o Polsce, o życiu
codziennym, o władzy — nienawidzili
cenzury. A Lechu im to dawał.
Kiedy stanąłem na płycie stadionu
— wspomina Szulc — poczułem, jak
mi się uginają nogi. Cały czas myślałem, jak Lechu będzie mnie zmieniał.
Byłem gotów do walki. Oczywiście nie
miałem żadnych szans. Gdyby Wałęsa chciał mnie wtedy zmienić, to by
to zrobił.
Druga wizyta Lecha miała miejsce 29 czerwca 1981 roku. Wykorzystując przyjazd Wałęsy na I Zjazd
Delegatów Regionu Dolny Śląsk we
Wrocławiu, Jerzy Szulc zaprosił go
do Wałbrzycha. Spotkanie odbyło się
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Biały Kamień — druga wizyta. Od lewej Idzi Gagatek, Lech Wałęsa, Jerzy Szulc.
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na stadionie 1000-lecia na Białym Kamieniu. Głównymi organizatorami tego
spotkania byli górnicy, przede wszystkim kopalni „Thorez”.
Było to dla mnie wielkie przeżycie, kiedy wprowadzałem Lecha Wałęsę na
stadion 1000-lecia na Białym Kamieniu — wspomina Zbigniew Senkowski.
— Lechu był dla nas światłem do wolności, za nim każdy by wtedy podążył,
gdziekolwiek by zażądał. Być koło Lecha, to było wielkie wyróżnienie.
Witały go oczywiście tłumy. Wałęsa zaczyna od krótkiego wystąpienia.
Mówi, że nie należy podpisywać już nowych porozumień, ale trzeba dążyć do
wprowadzenia w życie tych — ponad sześciuset — które już zawarto. „Wiem, że
były podpisywane różne porozumienia, nawet pakty o nieagresji, ale nic nam to
nie dało”. Zwraca się z apelem do członków Związku, do wszystkich obecnych
na stadionie. „Na swoich działaczach wymuście to, aby w ważnych sprawach
wypowiadały się większe zakłady pracy, wypowiadały się wasze żony i matki, a
nie jednoosobowo”. Lech Wałęsa zaczyna odpowiadać na pytania mieszkańców
Wałbrzycha. Pytania są różne, dotyczące problemów Polski, Związku, a także
stosunków Związku z Kościołem. Wałęsa za każdą odpowiedź dostaje owację.
Spotkanie kończy się odśpiewaniem hymnów. Na płytę stadionu wbiegają
wielbiciele, ludzie zaczynają śpiewać „Sto lat”.

Rocznica „Solidarności”. Odsłonięcie tablic pamiątkowych
27 sierpnia 1981 roku o godz. 13 przy dźwięku syren kopalnianych rozpoczęła się skromna uroczystość (główne uroczystości odbyły się na drugi dzień
przy głównym szybie kopalni) odsłonięcia i poświęcenia kamiennego obelisku z
nieoszlifowanego bloku granitu strzegomskiego z pamiątkową tablicą na szybie
„Chwalibóg” KWK „Thorez”. Na tablicy napis:
1980-1981. W pierwszą rocznicę zrywu klasy robotniczej o sprawiedliwość
społeczną i polityczną w Polsce — Górnicy KWK „Thorez” w Wałbrzychu.

Zanim napis znajdzie się na obelisku, trwają negocjacje z cenzorem na
temat jego treści, a szczególny spór toczy się o słowa „o sprawiedliwość społeczną i polityczną w Polsce”. To tylko dzięki uporowi i determinacji Stanisława
Wróbla oraz zastraszeniu władz strajkiem górników wałbrzyskich, cenzor
ustąpił.
Zbigniew Senkowski i Kazimierz Żołnierek, jedni z liderów strajku
w 1980 r., w dzień montowania bloku kamiennego wkładają pod niego zakorkowaną butelkę z nazwiskami pierwszych organizatorów strajku i pierwszego
Komitetu Strajkowego w województwie wałbrzyskim, a obelisk zostaje zalany
betonem.
28 sierpnia 1981 roku pod oknami Dyrekcji KWK „Thorez” w Wałbrzychu
odbywa się główna uroczystość obchodów rocznicy powstania „Solidarności”.
Pomysł z wielkim obeliskiem i to pod oknami Dyrekcji był oczywiście Staszka Wróbla — wspomina Zbigniew Senkowski. — Jak to określił, „Niech
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Odsłonięcie i poświęcenie pomnika.

Stoją od lewej: Zbigniew Senkowski, w głębi Jacek Pilchowski, Jerzy Szulc, Mieczysław Tarnowski, Józef Malik, Edmund Pelikan.

ich w oczy kłuje i nigdy go nie ruszą, bo będą się bać górników, a po cichaczu
go nie sprzątną”.
Na placu gromadzą się przedstawiciele Zarządu Regionu, delegacje z zakładów pracy z województwa wałbrzyskiego, a także górnicy. Na kilka godzin
zostaje zablokowany przejazd ze Śródmieścia na Biały Kamień. Przy dźwięku
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syren kopalnianych rozpoczynają się uroczystości poświęcenia i odsłonięcia
tablicy pamiątkowej, na której widnieje taki sam napis, jak na tablicy przy
szybie „Chwalibóg”. Odsłonięcia dokonuje symbol wałbrzyskiej „Solidarności”,
ulubieniec wałbrzyszan, długoletni górnik KWK „Thorez” Idzi Gagatek. Poświęcenia pomnika dokonał ks. dziekan Julian Źrałko. „Niezależne Słowo”
tak komentuje to wydarzenie:
Teraz Wałbrzychowi przybyły dwa pomniki, tak inne od tego, który byli „ojcowie
miasta” chcieli górnikom postawić na Piaskowej Górze — miał być wysoki na 20
metrów i nazywać się — pomnik trudu górniczego.
Górnicy pięknie podziękowali, nie chcieli tego pomnika, bo miał być zamiast chleba
i godziwego życia. Postawili własne przy swoich szybach i kazali je poświęcić — bo
o świętą sprawę zaczęli walkę — o Polskę wolną i sprawiedliwą.

Przez wszystkich biorących udział w uroczystości złożone zostało ślubowanie:
My Górnicy Wałbrzyscy zrzeszeni w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym „Solidarność” zgromadzeni dziś na placu przy Kopalni „Thorez” —
W obliczu Boga i Patronki Górników św. Barbary ślubujemy: walczyć nieugięcie o
dobro naszego narodu i umacnianie Polski
Ślubujemy!
szerzyć demokratyzm i umacniać koleżeńską solidarność we wzajemnych stosunkach
Ślubujemy!
wszystkimi siłami nie dopuścić do ograniczenia niezależności i samorządności
związku „Solidarność”
Ślubujemy!
strzec realizacji umów społecznych i przestrzegać statutu naszego związku
Ślubujemy!
nie ustawać w walce o ochronę praw, godności oraz interesów materialnych, socjalnych i kulturalnych pracowników i ich rodzin
Ślubujemy!
dokonać usilnych starań na rzecz prawidłowego działania zakładu pracy zgodnie
z interesami pracowników
Ślubujemy!
Tak nam dopomóż Bóg!”

30 sierpnia 1981 roku na terenie kopalni „Thorez”, w tym samym miejscu
i o tej samej godzinie, pod prostym, drewnianym krzyżem stanowiącym od roku
pamiątkę robotniczego protestu i robotniczej nadziei, odprawiona została przez
duchowieństwo Wałbrzycha uroczysta Msza Św. z udziałem przedstawicieli
Zarządu Regionu Dolny Śląsk, członków działającego przed rokiem Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego i górników. Po Mszy Św. odbyło się w
historycznej dla „Solidarności” sali NOT-u KWK „Thorez” spotkanie rocznicowe
poświęcone przypomnieniu wydarzeń sprzed roku.
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Hala „Oliwii” w Gdańsku podczas I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”.

Delegaci z dawnego województwa wałbrzyskiego.

5 września 1981 roku rozpoczął się I Krajowy Zjazd Delegatów w
gdańskiej hali „Oliwii”. Przed rozpoczęciem Zjazdu w katedrze w gdańskiej
Oliwie odbyła się koncelebrowana Msza Św., której przewodniczył Prymas
Polski abp. Józef Glemp. Zjazd trwał, z przerwą, w sumie 18 dni, a delegaci
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wybrali na przewodniczącego Komisji
Krajowej Lecha Wałęsę. Późnym
wieczorem 30 września 1981 roku
dokonano wyborów cząstkowych do
Komisji Krajowej i Komisji Rewizyjnej. Do Krajowej Komisji Rewizyjnej
z Wałbrzycha została wybrana Ewa
Makowska. „Niezależne Słowo” tak
to skomentowało:
W chwili obecnej do KK z Regionu Dolny
Śląsk weszło siedmiu przedstawicieli Wrocławia, jeden Legnicy i… nikt z Wałbrzycha (…). Dodatkowym elementem wpływającym na taką postawę była wyraźna
Mandat delegata na Zjazd Krajowy.
konsolidacja, jaka nastąpiła w dwóch województwach, przedtem wewnętrznie skłóconych (…). Co do Wałbrzycha natomiast,
to rzeczywiście nie do przyjęcia wydaje się fakt, że wskutek wewnętrznych starć i
walk podjazdowych (na tle struktury związku w regionie) między delegatami nie
doszło do wybrania na zebraniu reprezentantów województwa — kandydatów do
Komisji Krajowej, przez co nie było szans na przepchnięcie swoich przedstawicieli
w wyborach cząstkowych, ponieważ Wrocław jak i Legnica w głosowaniu tajnym
cięli bezlitośnie innych kandydatów preferując swoich, Wałbrzych głosował dość
dowolnie. Opamiętano się poniewczasie, ale zgłaszanie kandydatów poza listą
regionu dawało mniej niż nikłe szanse na pozytywny efekt.

28 października 1981 roku przeprowadzono jednogodzinny strajk w
całym kraju. W Wałbrzychu do strajku przystąpiły prawie wszystkie zakłady
pracy, oprócz służby zdrowia, przedszkoli, żłobków, gazowni, wodociągów oraz
zakładów produkujących na rzecz rolnictwa i żywienia, które zostały z niego
wyłączone.

Wprowadzenie figurek Św. Barbary
„Solidarność” brała aktywny udział w organizowaniu życia religijnego swoich
członków. Patrząc z perspektywy 25 lat można z pewnością zauważyć trzy,
niezwykle mocne, akcenty uroczystości kościelnych organizowanych przez
Związek w Wałbrzychu.
W 1980 roku były to pierwsze uroczyste obchody patronki wszystkich górników, św. Barbary, połączone z poświęceniem jej dwunastu figur.
„W dowód wielkiej sympatii dla Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, przekazuję wraz z modlitwą o opiekę Bożą nad Nimi
niniejszy folder”. Taką dedykację sporządził Kazimierz Żmudziński, autor
opracowania pod tytułem: „Uroczystości Kościelne w Dolnośląskim Zagłębiu
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Poświęcenie św. Barbary na kopalni „Thorez”: od prawej stoją
Biskup Tadeusz Rybak, ks. Julian Źrałko i Idzi Gagatek

Węglowym, w związku z poświęceniem i intronizacją figur św. Barbary” dokumentującego wydarzenia z 4-21 grudnia 1981 roku.
Uroczystości „Barbórkowe” w Wałbrzychu poprzedziły intensywne przygotowania i
wprost nadludzki wysiłek ze strony działaczy Niezależnych Samorządnych Związków
Zawodowych „Solidarność” — możemy przeczytać w tym opracowaniu. — Nie chodziło
tu o tradycyjne, coroczne zabiegi dla zorganizowania uroczystych akademii górniczych,
połączonych z „galówkami” i wręczaniem odznaczeń. Program świeckich obchodów realizowany każdego roku utartym szlakiem nie nastręczał bowiem większych trudności
z uwagi na wypróbowany schemat obrzędowości i obyczajowości. Owo „novum” dnia
4 grudnia 1980 r. to uroczyste poświęcenie 12 figur św. Barbary oraz ich dalsze umiejscowienie na ołtarzykach zbudowanych w miejscach pracy braci górniczej.
Pomysł podniosłych, kościelnych obchodów Dnia Górnika zrodził się w umysłach
organizatorów może nie tyle spontanicznie (wszak na Górnym Śląsku takie uroczystości wyprzedziły wałbrzyską o co najmniej 2 tygodnie), co dla otwartego poparcia
i zadokumentowania swojej przynależności do Kościoła Chrystusowego.
Tak więc po wstępnym, krótkim sondażu Antoni Pasztaleniec wraz z pozostałymi
członkami zarządu NSZZ „Solidarność” przy KWK „Thorez” zaczęli składać robocze
wizyty we wszystkich możliwych instytucjach i przedstawiać im plan swoich zamierzeń. Po ustaleniach z J.E. ks. arcybp. Henrykiem Gulbinowiczem — Or-
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Biskup Tadeusz Rybak.
dynariuszem Diecezji, p. Pasztaleniec otrzymał z kościoła parafialnego pod wezw.
Zmartwychwstania Pańskiego w Wałbrzychu gipsową figurkę św. Barbary, która
stała się potem „matką” odlanych z aluminium w Dolnośląskim Przedsiębiorstwie
Urządzeń Górniczych Przemysłu Węglowego dwunastu statuetek. Wypolerowane
figury zostały następnie oddane w ręce zawodowych artystów-malarzy, którzy
nadali im wygląd ostateczny, upiększony.
W międzyczasie działacze NSZZ „Solidarność” zajęli się zorganizowaniem trzech
następnych etapów poczynań:
— podziałem figur,
— wciągnięciem do pracy zainteresowanych pracowników z innych kopalń, oraz
— najważniejszego —
— przygotowania ceremonii kościelnych w dn. 4 grudnia.
Do udziału we wszystkich pracach zgłosiły teraz swój akces następujące zakłady:
— kopalnia W.K. „Thorez” w Wałbrzychu — 2 figury
— kopalnia W.K. „Wałbrzych” w Wałbrzychu — 2 figury
— kopalnia W.K. „Victoria” w Wałbrzychu — 3 figury
— kopalnia W.K. „Nowa Ruda” w Nowej Rudzie — 2 figury
— Górnicze Przedsiębiorstwo Transportowe „Transgór” w Wałbrzychu — 1 figura
Ostatnie dwie figury otrzymały: Kamieniołomy Drogowe w Sobótce koło Wrocławia
i Kopalnia Węgla Brunatnego Turoszów. Zakłady te (z uwagi na duże oddalenie od
Wałbrzycha) zorganizowały we własnym zakresie intronizację figur św. Barbary
na własnych „podwórkach” zakładowych.
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Z chwilą dokonania podziału figur, tempo dalszych przygotowań wzrosło i wypełniło
prawie całkowicie wolny czas przedbarburkowy. Orkiestra górnicza z Kopalni Węgla
Kamiennego „Wałbrzych” pod dyrekcją p. Dudka odbywała regularne próby, aby
godnie i na właściwym poziomie reprezentować zgromadzonych górników w dniu 4
grudnia w kościele pod wezwaniem Św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu.
Organizatorzy z NSZZ „Solidarność” załatwiali tymczasem ostatnie formalności
związane z wybudowaniem ołtarzyków w miejscach swojej pracy, odbywali również
regularne spotkania z duszpasterzami parafii Św. Aniołów Stróżów — jako organizatorami i gospodarzami głównych uroczystości. Informowali również na bieżąco
swoje załogi o każdym swoim przedsięwzięciu zmierzającym do sfinalizowania tych
pięknych uroczystości. Podekscytowanie wzrosło we wszystkich braciach górnikach,
gdy J.E. ks. arcybiskup H. Gulbinowicz zapowiedział, że osobiście zaszczyci swą
obecnością barbórkowe święto.
Bez cienia przesady będzie, jeśli napiszę, że w dniu poprzedzającym główną uroczystość w kopalniach nie mówiło się o niczym innym, jak o własnym udziale w
nabożeństwie, a więc: o spowiedzi i komunii św., o galowych mundurach, o godnej
prezentacji w nabożeństwie…
Wspominało się nawet bardzo często o rodzinach górników, które wybierały się
gromadnie ze swymi solenizantami do kościoła.
Nie pamiętam dotąd, aby kiedykolwiek górnicza brać zespoliła swoje wysiłki do
stopnia najwyższej zgodności działań i myśli — jak to miało miejsce w tamtych
dniach. Przeżywaliśmy czas, którego nie sposób zapomnieć.

Stanisław Wróbel, przewodniczący „Solidarności” na kopalni „Thorez”,
był jednym z najbardziej zaangażowanych górników na rzecz wprowadzenia
na teren kopalni patronki ciężko pracujących ludzi.
— Górnik idąc do pracy nigdy nie jest pewien, czy wróci do domu, dlatego
powinien mieć blisko siebie swojego patrona, aby przed każdym zajazdem pod
ziemię mógł się do niego pomodlić — często powtarzał.
Poza tym był to również znak dla wszystkich, że ateizacja prowadzona przez
PZPR w kopalni skończyła się.

Msza Św. z Prymasem.
Poświęcenie sztandarów „Solidarności”
Przyszli do mnie górnicy — wspomina ks. Julian Źrałko — z pomysłem
zaproszenia księdza Prymasa do Wałbrzycha na uroczystości barbórkowe. Powiedzieli, że chcą jechać do Warszawy i co w takim razie o tym sądzę.
— Posłuchajcie, nie możecie jechać od razu do Prymasa — powiedziałem. — W
kościele jest pewna hierarchia, której należy przestrzegać. Ja, jako wasz opiekun i
proboszcz waszej parafii, muszę najpierw o tej sprawie porozmawiać z biskupem.
Pojechałem specjalnie do Wrocławia, do kardynała — opowiada dalej
ksiądz Źrałko — i opowiedziałem biskupowi o prośbie górników.
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— Dobrze, że przyjechałeś do mnie
i mi o tym powiedziałeś. Teraz ja będę
rozmawiał z Prymasem — stwierdził
kardynał.
Po kilku dniach mam telefon z
Wrocławia, że mam stawić się u arcybiskupa Henryka Gulbinowicza.
— Słuchaj — mówi do mnie kardynał — Prymas wyraził zgodę i 29
listopada przyjedzie do Wałbrzycha.
Ale teraz trzeba Prymasa zaprosić
oficjalnie. Powinni pojechać do niego
przedstawiciel „Solidarności” wraz z
księdzem.
Prymas przyjął nas bardzo serdecznie, wypytywał o sytuację w Wałbrzychu. Zaczęliśmy mu opowiadać o
naszej sytuacji, starając się uwypuklić
trudną pracę górników.
Ołtarz w kształcie lampy górniczej.
W końcu delegacja górników w
sposób oficjalny zaprosiła Prymasa
do złożenia wizyty w Wałbrzychu. Gdy Prymas dowiedział się, że msza będzie
odprawiana na stadionie, zaniepokoił się, czy to dobry pomysł. Ale zapewniliśmy go, że wierni na pewno przyjdą, bo są spragnieni prawdy. Bardzo utkwiły
mi słowa Prymasa, który powiedział na zakończenie spotkania — wspomina
ksiądz Julian — „Bracia, róbmy wszystko tak, żeby to się Panu Bogu podobało, jak Bóg będzie miał w tym upodobanie, wtedy będzie wszystko
dobrze”.
„Niniejszy folder jest trzecim z kolei i zarazem ostatnim informacyjnym
opracowaniem związanym z działalnością miejscowych ogniw NSZZ „Solidarność” w dziedzinie życia religijnego” — napisał Kazimierz Żmidziński w
kolejnym opracowaniu dokumentującym uroczystości święcenia sztandarów
NSZZ „Solidarność” w wałbrzyskim zagłębiu węglowym.
Spowiedź górnika — w hołdzie Dostojnemu Księdzu Prymasowi. Dokładnie rok
temu zgromadziliśmy się w największej świątyni Wałbrzycha, aby po raz pierwszy
otwarcie zadeklarować swoją przynależność do Kościoła Chrystusowego. Zerwaliśmy
wtedy ze schematycznym, li tylko świeckim pojęciem o Dniu Górnika i wróciliśmy
na stare ścieżki wierzeń naszych praojców. Przekonaliśmy się, że zawsze, ilekroć
wypadało nam podjąć jakąkolwiek decyzję lub jakiekolwiek działanie, uprzednie
wezwanie pomocy Bożej dawało gwarancję ich powodzenia. Przekonaliśmy się
również, że nasze modlitwy, nasze najmniejsze nawet wyrzeczenia nie trafiały w
próżnię. Bóg je zbierał i osądzał — choć wydawało się to nieraz niemożliwe.
Zrozumieliśmy też, co oznacza słowo „wiara”. Wiara o wielkiej prostocie i zarazem

108

ROZDZIA³ II
wielkiej świętości — wykształtowana zarówno z tradycji i doświadczeń niezliczonej
ilości polskich pokoleń, jak i z naszej osobistej godności — jeszcze do niedawna tak
brutalnie wdeptywanej w materię. Ta właśnie wiara pozwoliła nam przekonać się,
że nasze wołania z dna upadku, nieraz bardzo ciche, już ledwie, ledwie… Ale dla
Boga zawsze słyszalne, dla Boga wiecznie pochylonego nad nami, wiecznie wypatrującego, wiecznie nasłuchującego.

Na płycie boiska stoi ołtarz w kształcie lampy górniczej, wokół ołtarza
zgromadzeni są przedstawiciele różnych zakładów pracy. Są hutnicy w swoich białych strojach i wielkich kapeluszach, kombatanci wojenni, kolejarze w
mundurach. Najwięcej jednak jest czarnych strojów górniczych, to ich święto,
to w tym dniu Prymas poświęcił ich sztandary. Powitalne słowa wygłasza
przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” KWK „Thorez” Stanisław Wróbel, które później Prymas nazwał częścią swojego kazania. Oto
skrót wystąpienia:
…radość przeżywamy w tym mieście, które próbowano
niegdyś nazywać „czerwonym Wałbrzychem”. Nigdy to
nie było prawdą… Żadna murowana świątynia by nas
nie zmieściła, więc zgromadziliśmy się tu na trybunach i
płycie stadionu sportowego, pod sklepieniem niebieskim…
To już trzeci raz w naszym mieście od czasu historycznego
sierpnia 80 — stadion sportowy spełnia takie niezwykłe zadanie… Dlatego zgromadziliśmy się tak licznie, aby jeszcze
bardziej zjednoczyć się wokół wartości, jakie niesie Kościół
Boży, aby umocnić wiarę, nadzieję i miłość. Wiemy, że Kościół Święty jest naszym sprzymierzeńcem i oparciem, że
Kościół i „Solidarność” jednoczy wspólne dążenie do odbuStanisław Wróbel
dowania godności osoby ludzkiej w naszym udręczonym
Przewodniczący Komisji
kraju. Bo tymczasem znów — w sposób niegodny kupiono
Zakładowej KWK „Thorez”
ciężką górniczą pracę w wolne soboty. Za duże pieniądze i
dodatkowe przydziały żywności, papierosów i wódki. Nasz
Związek zachęcał do pracy w osiem wolnych sobót, apelując do ofiarności i zrozumienia
potrzeb społecznych. I chcieliśmy pracować. Władza zaapelowała natomiast do naszych
kieszeni, żołądków i nałogów… Czy to godne?
I znów, jak i w wielu innych przypadkach stało się wedle zasady „dziel i rządź”. Bo
teraz ludzie innych zawodów mają do nas żal, pretensje, po części słuszne. Można żywić obawy, że o to właśnie chodziło. Brak podstawowych produktów, żywności, mebli,
leków, odzieży, butów, łóżek szpitalnych, rodzi prawdziwie trudne konflikty pomiędzy pracownikami różnych zawodów, na przykład pomiędzy kolporterami gazet a ich
czytelnikami, pomiędzy miastem a wsią. Próbuje się też tworzyć niechęci, podziały
sztuczne, jak na przykład pomiędzy studentami a społeczeństwem dorosłym.
Pragnę Cię zapewnić, Księże Prymasie, że w tej walce o znośne warunki życia, o
godność Polaka, który wstał z kolan i nie uklęknie więcej przed fałszywym bogiem;
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Poczty sztandarowe na stadionie „Górnika” podczas Mszy Św.

Poczet sztandarowy kopalni „Thorez”.
w tej walce nie zapominamy o swych obowiązkach chrześcijańskich i obywatelskich.
Ogromna większość z nas pracuje rzetelnie, my chcemy pracować i dobrze wykorzystać czas zamiast trwonić go w kolejkach… Nie jesteśmy narodem leni i pasożytów,
ludzi, którzy lubią oddawać się strajkowej bezczynności, którzy strajki te lekkomyślnie wywołują. To nieprawda. Wybuchają one, gdy wszystkie inne sposoby dawno
już zawiodły. Ale o tym się głośno nie mówi, a nasze skromne związkowe pisemka
nie mogą konkurować ani z wychodzącą w wielkich nakładach prasą codzienną,
tym bardziej z rozjarzonymi ekranami telewizyjnymi, do których w dalszym ciągu
nie mamy dostępu.
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Zdajemy sobie sprawę, że dziś trzeba nam jeszcze więcej wiary, wytrwałości i
jedności niż po wojnie. Bo dziś — po trzydziestu sześciu latach — jak nigdy dotąd
poczuliśmy się oszukani. Nie zawiódł nas jedynie Chrystus i Jego Kościół. Dlatego
— gdy Kościół wzywa do zjednoczenia wysiłków, do zgody — Jemu wierzymy, Jemu
ufamy, Jego gotowi jesteśmy usłuchać…

Komisje Zakładowe NSZZ „Solidarność” kopalń wałbrzyskich podejmują
Prymasa uroczystym obiadem w historycznej już sali „Solidarności” wałbrzyskiej — sali NOT-u KWK „Thorez”. Prymas Polski wbija tam pamiątkowe
gwoździe51 w drzewce nowych sztandarów Komisji Zakładowych.
Z wbijaniem gwoździ wiąże się bardzo wesoła anegdotka — wspomina
ksiądz Julian.
— Kiedy się wbija gwoździe do drzewca sztandaru, to należy złożyć ofiarę
— powiedział któryś z hierarchów.
— Ale ja nie mam ani grosza — odpowiedział poważnie Prymas.
— Za to ja mam 100 zł — podpowiedział ksiądz Źrałko.
I wtedy zrobiło się bardzo wesoło.
Była to pierwsza i jak na razie jedyna wizyta Prymasa w Wałbrzychu.

Zapobiegliwość…
Sytuacja w kraju stawała się coraz bardziej gorąca — wspomina Jerzy Jacek
Pilchowski. — Różnego rodzaju prowokacje ze strony władz zdarzały się teraz
coraz częściej. Ciągle jeszcze mieliśmy nadzieję, że uda się nam uniknąć decydującego starcia. Z każdym upływającym dniem stawało się jednak coraz bardziej
jasne, że istnienie prawdziwie niezależnej i demokratycznej „Solidarności” jest
dla czerwonych nie do przyjęcia. W rękach PZPR pozostały już tylko pałki i
karabiny. Zdawaliśmy sobie dobrze z tego sprawę, ale jedyną rozsądną rzeczą
było konsekwentne działanie. W Zarządzie Regionu pracowaliśmy więc tak, jak
gdyby wszystko było OK, tylko od czasu do czasu chodziliśmy mniejszą grupą
„do więzienia” (do mieszkania Karola Modzelewskiego, które znajdowało się
w budynku będącym kiedyś więzieniem) na bardziej luźne dyskusje o tym, co
dalej. Zdawaliśmy też sobie sprawę z tego, że w „Solidarności” następuje zwykłe ludzkie „zmęczenie materiału”. Aktywność ludzi malała bowiem w sposób
widoczny, szczególnie wśród szeregowych członków Związku i w Komisjach
Zakładowych. Coraz częściej w konflikcie pomiędzy zrobieniem czegoś dla
„Solidarności” lub zrobieniem czegoś na własnej działce, wygrywała ta druga.
Równocześnie zbliżały się wybory do instancji samorządowych, a na trochę
dalszym horyzoncie majaczyć zaczęło pytanie o to, jak wyglądać będą wybory
do Sejmu w następnej kadencji.
Było więc tak jak w piosence „Wolnej Grupy Bukowina”: „… podobno zakrzywia się przestrzeń i czas, czytałem o tym w Panoramie raz…”.
51
Pinezki ozdobne z napisami upamiętniającymi osoby, które dokonują symbolicznego wbicia
„gwoździa” w drzewiec sztandaru.

Od sierpnia 1980 do grudnia 1981

111

Janek Waszkiewicz został
wybrany do prezydium KK i w tej
sytuacji ja zostałem szefem Działu
Informacji Zarządu Regionu. Dysponowaliśmy drukarnią — dar od
szwedzkich związkowców za około
300 tys. dolarów — oraz dużą ilością
różnych innych maszyn drukarskich
— opowiada dalej Jerzy Jacek Pilchowski. — Wydawaliśmy w dużym
nakładzie „Solidarność Dolnośląską”,
jednokartkowe „Z DNIA NA DZIEŃ”
oraz różne ulotki i plakaty. Drukowaliśmy też w sposób nieoficjalny wydawany przez Kornela Morawieckiego
„Bidol” czyli „Biuletyn Dolnośląski”.
Drukowaliśmy też książki oraz mieliśmy „radio”, czyli grupę, która przygotowywała audycje dla zakładowych
radiowęzłów. Dodać do tego należy ludzi, którzy „organizowali” papier i farbę oraz sieć kolporterów. Było to więc już naprawdę duże „przedsiębiorstwo”.
Dla wszystkich, którzy obserwowali dokładnie rozwój wydarzeń, było jasne
i oczywiste, że wychodzimy na ostatnią prostą. To, że „czerwoni” szykują się do
użycia siły, widoczne było bowiem gołym okiem. Dla mnie zaczął się wtedy czas
skomplikowanych operacji finansowych na dość dużą skalę. Miałem dostęp do
związkowej kasy i starałem się wyciągnąć z niej najwięcej jak się tylko dało,
aby zainwestować w przygotowania do zbliżającego się konfrontacji. Część kupowanego za związkowe pieniądze sprzętu, papieru i farby trafiać więc zaczęła
nie do Zarządu Regionu, tylko do różnych konspiracyjnych lokali. Praktycznie
wyglądało to tak, że w kieszeniach i w torbie nosiłem duże sumy pieniędzy i
często przychodzili do mnie różni zaufani ludzie i mówili:
— Jacek, potrzebuję trochę forsy.
Wyciągałem wtedy kilkadziesiąt tysięcy, a czasami i więcej, i dawałem nie
pytając nawet na co forsę, która przechodziła do rąk ludzi, którzy nie mieli
żadnego związkowego mandatu. Czy było to „efektywne”? Ja myślę, że tak.
Wiem bowiem, ile tysięcy książek i dziesiątków tysięcy różnych pism spłynęło
do Wałbrzycha i okolic.
Tak więc, jeśli się na to z formalnego, związkowego punktu widzenia popatrzy — to ja byłem facetem, którego należało wsadzić do więzienia za „machinacje finansowe i sprzeniewierzenie solidarnościowych pieniędzy” — opowiada
dalej Pilchowski. — Że „okradałem” „Solidarność” z maszyn i papieru, złośliwi lub nieuświadomieni czytelnicy powiedzą: — Widzicie! Złodziej!
Niejednokrotnie miałem przy sobie setki tysięcy złotych (w czasach gdy
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średni miesięczny zarobek wynosił kilka tysięcy), którymi płaciłem za kradzione
powielacze i maszyny offsetowe, papier, farbę itd. Ale za te związkowe pieniądze
powstało we Wrocławiu tajne wydawnictwo, które drukowało i sprzedawało
książki. I co jakiś czas Jarek Świątek przynosił mi kolejną forsę, a ja znowu tą
forsą płaciłem za kradzione powielacze i maszyny offsetowe, papier, farbę itd.
Nie byłem jednak ZŁODZIEJEM!!!
I gdy dziś na to patrzę, to jestem sam z siebie bardzo dumny. Właśnie dlatego, że potrafiłem ryzykować wszystko — w tym swoje dobre imię.
Sny miałem jednak wtedy okropne. Bałem się bardzo, że „czerwoni” zrobią
mi wielkie świństwo i nie wprowadzą odpowiednio wcześnie stanu wyjątkowego, a ja zostanę przez „Solidarność” rozliczony i pójdę do więzienia za „kradzież
związkowych pieniędzy”. Nie byłem jednak w tym osamotniony. Sprawa wyjęcia
przez Józka Piniora52 z konta „Solidarności” i „zadołowania” 80 milionów jest
powszechnie znana. Do tego potrzebna była zgoda prezydium Zarządu Regionu
i była to z pewnością najlepsza decyzja, jaką podjęliśmy. Historia rozliczyła nas
bowiem w pozytywny i nie kwestionowany sposób. Nie przypadkiem koledzy,
którym udało się uniknąć 13 grudnia aresztowania, mieli się gdzie ukryć, a
dolnośląska poligrafia — która była przecież informacyjnym krwioobiegiem
„Solidarności” — ruszyła praktycznie natychmiast i to w sposób, którego pozazdrościć mogło nam wiele innych ośrodków.
A jeśli ktoś jednak pomyśli, że mając w kieszeniach bardzo dużo związkowych pieniędzy, używałem ich też na własne potrzeby i przyjemności, to
będzie miał trochę racji. Kilka razy poszliśmy np. z Józkiem Piniorem do
dobrej restauracji na kaczkę w jabłuszkach. I są to chyba wszystkie plamy na
sumieniu, jakie w tej sprawie mam. Nie zgadzam się bowiem kategorycznie,
aby liczyć takie rzeczy jak to, że podróżując, jeździłem zawsze w sypialnym
przedziale — czasami nawet z Wrocławia do Wałbrzycha (prosiłem konduktora
aby mnie budził). Każdy człowiek musi bowiem kiedyś spać, a mnie na taki
„luksus” najczęściej brakowało czasu.

52
Józef Pinior — wsławił się tym, że na dzień przed wprowadzeniem stanu wojennego wybrał
80 milionów zł z konta Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk w celu przekazania ich
na pomoc represjonowanym działaczom i ich rodzinom, a także na działalność podziemną; poseł
do Parlamentu Europejskiego.

ROZDZIAŁ III

Od grudnia 1981
do lutego 1989

16 lutego 1981 roku grupa 45 wyższych oficerów Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz dwóch funkcjonariuszy
Wydziału Propagandy Komitetu Centralnego PZPR rozpoczęła prace nad
przygotowaniem planu wprowadzenia stanu wojennego.

Wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego
Zamach na Polskę rozpoczął się 12 grudnia 1981 roku około godz. 14.
Generał Wojciech Jaruzelski, I Sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej, prezes Rady Ministrów PRL i Minister Obrony
Narodowej, wypowiedział znamienne słowa do ówczesnego Ministra Spraw
Wewnętrznych generała Czesława Kiszczaka:
— Uruchamiaj operację! — brzmiał rozkaz.
Około godziny 15 pierwsze jednostki ZOMO zajęły pozycje w kinie „Klub” w
Warszawie, skąd o północy miały ruszyć do siedziby Zarządu Regionu Mazowsze
NSZZ „Solidarność”. Około godziny 22 było już tłoczno we wszystkich komendach wojewódzkich Milicji i Służby Bezpieczeństwa. W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku
na ulice polskich miast wyjechało 1600 czołgów oraz 1600 wozów opancerzonych.
Dopiero po godzinie 1 w nocy zebrała się w Warszawie Rada Państwa i
podjęła decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego na terenie kraju. Podjęła
decyzję, choć nie jednogłośnie.
Od północy miało rozpocząć się internowanie działaczy i sympatyków opozycji. W wielu przypadkach nastąpiło to wcześniej. Jak możemy przeczytać
w raporcie opracowanym w Zespole Informacyjno-Dokumentacyjnym Sztabu
MSW z dnia 13 grudnia 1981 roku:
I. W zakresie internowania osób:
Na ogólny stan przewidzianych do internowania 4318 osób, na terenie kraju zatrzymano łącznie 3392 osoby w tym:
— 88 członków Komitetu Obrony Robotnika
— 78 członków Konfederacji Polski Niepodległej
— 135 z kierownictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
— 403 członków Zarządów Regionów NSZZ „Solidarność”
— 1051 członków kierownictwa Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność”
Akcję internowania kontynuuje się w 45 województwach.

Kilka minut po godzinie 4 generał Wojciech Jaruzelski pojechał do
specjalnie przygotowywanego przez kilka miesięcy studia telewizyjnego, znajdującego się w koszarach pułku łączności w Al. Żwirki i Wigury, aby wygłosić
do narodu specjalne przemówienie. Tekst przygotowany przez kapitana Górnickiego poprawiał do ostatniej chwili.
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13 grudnia 1981: telewizyjne wystąpienie generała Wojciecha Jaruzelskiego.
Obywatelki i Obywatele Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej! Zwracam się dziś do
Was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. Zwracam się do Was w sprawach
wagi najwyższej.
Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią.
Dorobek wielu pokoleń, wzniesiony z popiołów polski dom ulega ruinie. Struktury
państwa przestają działać. Gasnącej gospodarce zadawane są codziennie nowe ciosy.
Warunki życia przytłaczają ludzi coraz większym ciężarem.

Dalej jest mowa o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Zupełnie niekonstytucyjnej instytucji sprawującej rząd w Polsce.
Faktyczną władzę przejął „Dyrektoriat” w składzie: gen. Kiszczak (MSW),
gen. Siwicki (MON), gen. Janiszewski (URM), Rakowski (wicepremier),
Obodowski (wicepremier ds. gospodarki), Barcikowski (aparat partyjny),
Milewski (nadzór nad służbami specjalnymi) oraz Olszowski (propaganda).
„Dyrektoriatowi” przewodził gen. Wojciech Jaruzelski.
Wystąpienie generała Wojciecha Jaruzelskiego nadało o godzinie 6 na
wszystkich falach Polskie Radio i powtarzało je co godzinę. O godzinie 12 wystąpienie transmitowała telewizja.
Nastał poranek 14 grudnia 1981 roku. Mroźny, zimowy poniedziałek.
Młody człowiek właśnie kupił dzisiejsze wydanie „Trybuny Ludu”. Nie może
uwierzyć w to, co właśnie czyta.
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Na pierwszej stronie godło państwowe. Orzeł. Nasz polski, piękny, biały
orzeł. Bez korony.
Wojciech Jaruzelski:
Zwracam się do wszystkich obywateli — nadeszła godzina ciężkiej próby.
Próbie tej musimy sprostać, dowieść, że Polski jesteśmy warci! — czyta nagłówek artykułu. — Ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego.
Rada Państwa wprowadziła stan wojenny na obszarze całego kraju.
Poniżej następowało przemówienie gen. armii Wojciecha Jaruzelskiego.
Młody człowiek nie rozumie, co się stało.
— Ktoś na nas, Polaków, napadł? — zadaje sobie pytanie. — Mamy wojnę?
O co chodzi?
Wertuje gazetę. Czyta nagłówki artykułów wewnątrz gazety.
„Od 22 do 6 godzina milicyjna” — czyta w komunikacie Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych.
„Dekret o stanie wojennym”.
„Wstrzymanie wyjazdów za granicę”.
W rubryce „Napisali do „Trybuny” fragmenty z listu podstawionego członka NSZZ „Solidarność” z warszawskiej stacji radiowo-telewizyjnej Macieja
Mikołajczyka:
Po wysłuchaniu ostatnich oświadczeń władz związku zawodowego „Solidarność”, a w szczególności przewodniczącego Lecha Wałęsy, p. Bujaka i p. Rulewskiego — czyta — postanowiłem odważyć się na napisanie oświadczenia,
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które kieruję nie tylko do adresatów z nagłówka, lecz do kolegów i wszystkich
ludzi pracy w kraju. Straciłem do związku zaufanie… — widać już perfidię
propagandy.
Nieco dalej czyta wywiad przeprowadzony przez Marię Żmigrodzką z
tow. Zdzisławem Sochackim, mistrzem na Wydziale Obróbki Mechanicznej w Fabryce Urządzeń Odlewniczych „Fumos” w Skierniewicach, od 15 lat
członka PZPR:
— Partia musi dbać przede wszystkim o swój autorytet. A postęp pod tym
względem jest zbyt wolny — wypowiada się towarzysz. — Jedność partii nakazem patriotyzmu.
Wreszcie na stronie szóstej znajduje artykuł: „Wbrew narodowym interesom. Obradujący w sobotę w Gdańsku liderzy „Solidarności” odrzucili platformę
porozumienia”.
Nawet prognoza pogody na ostatniej stronie nie napawa optymizmem:
„Prognoza dla Polski: zachmurzenie duże…”
Młody czytelnik wraca na stronę tytułową. Czyta to, co umknęło jego
uwadze na początku. Pod godłem państwowym, w ramce widnieje początek
proklamacji Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego.
…Powodując się nadrzędnym interesem narodowym i powagą historycznej chwili
Rada Państwa na mocy art. 33 ust. 2 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
wprowadziła z dniem 13 grudnia 1981 roku…

…STAN WOJENNY…

…na obszarze całego kraju.
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Skończył się sen o wolności.
Czuje się oszołomiony tymi informacjami.
— Co dalej? — pyta sam siebie. — Tak nie może być — odpowiada na swoje
myśli. — Przecież Polak przeciwko Polakowi nie może występować. Brat przeciwko bratu? Co ten Jaruzelski wyprawia. To nie może być prawda — prawie
wykrzykuje na głos swoje myśli…
Byłem właśnie w Lublinie. Obudziło mnie radio — wspomina Jacek Rydecki — Jaruzelski opowiadał coś o jakimś stanie. Nie za bardzo wiedziałem,
o co chodzi.
— Stan wojenny? Stan wojenny? — przecieram oczy budząc się.
— Kurczę, wojna — przenika przez głowę jedna myśl — a ja mam pod
łóżkiem ponad 100 kg bibuły!
— Co z nią zrobić — pierwsza myśl.
— Zaraz, zaraz, przecież nikt o mnie nic nie wie, po co ta panika — pomyślałem. — Idę na uczelnię.
Bramy KUL-u są zamknięte, ponoć decyzją Episkopatu. Co dalej?
Zbiera się grupka studentów. Podejmujemy decyzję, że idziemy do Fabryki
Samochodów Ciężarowych, gdzie trwa już strajk. Dołączamy do robotników.
Za jakiś czas jako „zwiad” udajemy się do oddalonego o kilka kilometrów
Świdnika, gdzie strajkuje WSK. Niestety nie udaje się nam przedostać przez
kordon ZOMO i czołgów. Widzieliśmy za to, jak czołgi strzelały „ślepakami”,
by zastraszyć strajkujących. Wrażenie było przerażające. Potem w FSC przeżyliśmy wraz ze strajkującymi robotnikami pacyfikację zakładu — kordony
ZOMO, pałowanie, gaz łzawiący…
Z Lublina do Wałbrzycha jechałem pociągiem całkowicie nieświadomy,
że na podróż trzeba mieć teraz specjalną przepustkę. A że głupi ma zawsze
szczęście, udało mi się dotrzeć do domu bez żadnej kontroli…

Internowania…
Prawie żaden z działaczy „Solidarności” w Wałbrzychu nie spał spokojnie w
nocy 12 na 13 grudnia 1981 roku.
Przyjechali po mnie — wspomina Idzi Gagatek — punktualnie o północy. Było czterech milicjantów. Kazali mi się zbierać, zabrać niezbędne rzeczy,
zachowywali się bardzo grzecznie. Zawieźli mnie na komisariat na Białym
Kamieniu. Tam ubek ubrany po cywilnemu zaczął przesłuchanie. Podsunął
mi w pewnym momencie jakiś świstek papieru do podpisania.
— Podpisz to! — rozkazuje mi.
— Nie podpiszę! — odpowiadam. — Wolę konfrontację z władzą. Zobaczymy na co was stać.
Na tym przesłuchanie się zakończyło. Nie mieliśmy już nic do powiedzenia.
Potem zawieźli mnie na komendę przy ul. Mazowieckiej. Było już około 2
w nocy. Zauważyłem kilku zatrzymanych kolegów. Po godzinie przywieźli rów-
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Zatrzymania przez MO.

nież Stasia Wróbla. Do samego rana
przychodzili do nas ubecy i próbowali
z nami rozmawiać.
O godzinie 6 włączyli nam radio
i wtedy usłyszałem po raz pierwszy
przemówienie Jaruzelskiego o wprowadzeniu stanu wojennego.
Zabierali nas później pojedynczo
na przesłuchania i następnie do cel.
Pamiętam, że wraz z nami uwięziony był wtedy Jacek Pilchowski.
Podtrzymywał nas wszystkich na duchu. Nawoływał, żeby się nie bać, żeby
walczyć. Stał się naszym duchowym
przywódcą.
Z komendy przy ul. Mazowieckiej
w Wałbrzychu zostałem przewieziony
do Świdnicy.
Naszli mnie w domu u rodziców
— wspomina Elżbieta KwiatkowskaWyrwisz — około godziny 2 w nocy.
Mój ojciec, pomny doświadczeń wojennych, nie otworzył drzwi. Dopiero rano
mi powiedział, że chyba była milicja po
mnie. Przez cały kolejny tydzień musiałam się ukrywać. Chodziłam codziennie
do pracy, ale tam mnie nikt nie chciał
przyjąć. Co śmieszniejsze, rozmijałam
się właśnie w pracy z pracownikami
SB, którzy tam mnie szukali. Taka
sytuacja trwała do 19 grudnia 1981
roku. Wszędzie poruszałam się z tak
zwanym niezbędnikiem, na wypadek,
gdyby zatrzymali mnie na ulicy. Nocowałam w domu, nocowałam też u
różnych znajomych. Ale każdy mówił,
że tylko jedną noc i na tym koniec.
Wszyscy się bali. Wreszcie pozostawili u
moich rodziców wezwanie na komendę
milicji w Wałbrzychu. Dwa dni wcześniej na tajnym spotkaniu u Janusza
Gąsiorowskiego zastanawialiśmy się,
co właśnie w takiej sytuacji zrobić. Iść
czy nie iść? Żeby nie narażać najbliż-
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szych, zdecydowałam się zgłosić. Ojciec odprowadził
mnie na Mazowiecką. Jakiś czas czekał na mnie
przed budynkiem, aż wyszedł milicjant i poinformował go, że może iść już do domu.
Zostałam osadzona w areszcie na Mazowieckiej. Byłam tam około tygodnia. Później zostałam
przewieziona do więzienia na Kleczkowskiej we
Wrocławiu. Tam byłam aż do 19 stycznia 1982
roku. Następnie zostałyśmy wywiezione do Ośrodka Internowania w Gołdapi.
12 grudnia około północy przyjechał do domu
mój kierowca — wspomina Jerzy Szulc — Andrzej Nowakowski i krzyczy od drzwi:
Elżbieta Kwiatkowska-Wyrwisz
— Szefie, coś się dzieje! Telefony są wyłączone,
telex nie działa! Jedźmy do siedziby MKZ-u!
— Poczekaj! Spokojnie, daj się chociaż ubrać! — odpowiadam, chociaż
jestem trochę zaniepokojony.
— Pełno milicji na ulicach. Możemy nie dojechać, jak się nie pospieszymy!
— Poczekaj jeszcze chwilę — odpowiadam — pójdę po Staszka Isańskiego
i go obudzę.
Wyszliśmy z domu. Poszedłem do Staszka, a Andrzej poszedł po samochód.
Udało mi się go wreszcie dobudzić.
— Stachu, coś się dzieje! Jedziemy na kopalnię! — rozkazuję.
Stachu nie chce mnie słuchać.
— Dobra, rano pojadę na kopalnię — decyduje się wreszcie.
— No jak chcesz — odpowiadam. — Ja jadę teraz. Cześć!
Wychodzę z bramy i widzę, że ulicą idzie moja żona. Andrzej Nowakowski
siedzący w samochodzie pod bramą nagle rusza i gwałtownie odjeżdża.
Żona podchodzi do mnie.
— Jurek — ostrzega zdenerwowana — tutaj stoi „suka” milicyjna.
— Dobrze — uspokajam ją — chodź. Idźmy spokojnie w stronę domu.
Wracamy spokojnym krokiem pod naszą bramę. Jest to raptem 100 metrów. Widzę jak pod bramę zajeżdża gazik milicyjny. W nocnej ciszy słychać
komunikaty nadawane przez radio w samochodzie.
— Melduję, że jesteśmy pod bramą Szulca — informuje kierowca.
— Zatrzymać — pada rozkaz — i przewieźć na komendę.
— Tak jest!
Podchodzimy z żoną pod bramę.
— Pamiętaj, żeby nie domknąć windy na trzecim piętrze. To mi da trochę
czasu. A teraz leć na górę — komenderuję szeptem.
Żona wchodzi do budynku, a ja idę dalej przed siebie. Przechodzę koło
gazika. Miałem tyle czasu, że mogłem pobiec za budynki i schować się do
zsypu na śmieci dwa bloki dalej. Milicjanci, nie mogąc jechać windą, musieli
biec po schodach. Walili w drzwi. Kiedy żona otworzyła, wpadli do środka.
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Przeszukali całe mieszkanie. Zbiegli na dół. Zaczęli szukać mnie po dzielnicy
jak zwariowani. Jeździli tam i z powrotem.
Siedząc w tym zsypie porządnie zmarzłem. Postanowiłem wejść na klatkę
schodową. Patrzyłem cały czas przez okno na to, co milicjanci robili. Po jakimś
czasie zrezygnowali z histerycznych poszukiwań. Wyszedłem na dwór. Wiedziałem, że do domu nie mam po co wracać. Postanowiłem się u kogoś ukryć.
Znalazłem dogodne miejsce u jednego kolegi.
Próbowałem nawiązać kontakt z Edmundem Piełką — przewodniczącym Komisji Zakładowej mojej kopalni. Przygotowali mi nawet spreparowane
dokumenty, abym mógł wejść do kopalni i zorganizować protest pod ziemią,
na dole. Musiałem wtedy zgolić brodę, żeby upodobnić się do kolegi, zresztą
niemal mego sobowtóra, na zdjęciu. Zatrzymano mnie dopiero 15 grudnia 1981
roku. Prawdopodobnie jeden z działaczy, który mnie odwiedzał w ukryciu, był
śledzony. Dziesięć minut po jego wyjściu wpadła milicja. Skuli mnie i wyprowadzili. Pojechaliśmy na Mazowiecką.
Rozpoczęły się przesłuchania. Podsunęli mi pod nos tak zwaną lojalkę.
— Panie przewodniczący — słyszę — wszyscy to podpisali.
— Wszyscy to nie znaczy, że ja też muszę — odpowiadam. — Zmusiliście
ich, to podpisali.
— No, a pana koledzy — działacze? — i zaczyna wymieniać nazwiska
moich kolegów.
— Nie podpiszę i tyle!
Nie namawiał mnie do podpisania. Zaproponował mi gazety do czytania.
Nie odmówiłem.
Siedziałem sam w celi przez siedemnaście dni. Znów zostałem wezwany
na przesłuchanie.
— Panie przewodniczący — słyszę — jeżeli podpisze pan lojalkę, to zobowiązuję się do wypuszczenia wszystkich internowanych z terenu Wałbrzycha.
Podpuszcza mnie — myślę sobie.
— Nie podpiszę — odpowiadam.
Zabrali nas wkrótce do Świdnicy, gdzie dołączyliśmy do pozostałych.
13 grudnia o godzinie 2.10 — opowiada Marek Węgrzynowski — pamiętam jak dziś, dzwoni ktoś do drzwi.
— Marek! Dzwoni ktoś! — mówi do mnie zaniepokojona żona.
— No co ty! O tej porze? — odpowiadam, chociaż sam dobrze słyszałem
dzwonienie.
Zaglądam przez okienko w drzwiach. Milicjant. Znałem go dobrze. Był
naszym dzielnicowym.
— Co jest? — pytam.
— Otwieraj! — słyszę przez drzwi. — Włamali się do twojego garażu!
Natychmiast otworzyłem drzwi. Wpuściłem go do domu. Wszedł do pokoju.
Szybko się ubrałem. Wziąłem dokumenty i latarkę.
— Nie, nie bierz latarki — powstrzymuje mnie. — Wystarczą dokumenty.
My latarki mamy.
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Ubrałem się. Wychodzimy z domu. Na chodniku
stało jeszcze dwóch milicjantów. Idziemy w stronę
milicyjnej nyski. Nie spodziewałem się żadnego
podstępu, ponieważ niecałe dwa tygodnie wcześniej,
gdy zostawiłem moją syrenkę pod domem, ktoś wyciągnął mi z niej dwie tylne szyby. Wchodzimy do
samochodu. Zjeżdżamy w dół ulicy. W radiotelefonie
słychać głośne rozmowy pomiędzy radiowozami, ale
nie zwracam na nie żadnej uwagi. Dojechaliśmy do
skrzyżowania. Spodziewałem się, że skręcimy w
lewo, w stronę garażu. Kierowca skręcił w prawo.
— Edek — pytam dzielnicowego — garaż był
w lewą stronę. Gdzie my jedziemy?
Marek Węgrzynowski
Odpowiedziała mi cisza.
— Gdzie wy mnie wieziecie? — ponawiam pytanie.
Znów odpowiada mi cisza.
— Ogłuchliście?! — zaczynam się denerwować.
Żadnej reakcji. Skręcamy na komisariat numer 3 w Wałbrzychu. Wysiadamy z nyski. Widzę, że przed wejściem stoi mój kolega z podwórka, również
milicjant, w rękach ma karabin Kałasznikowa.
— Co jest, Zbyszek? — pytam kolegę — Macie jakieś ćwiczenia?
Zbyszek okazuje się również niemową. Odpowiada mi cisza.
Wprowadzają mnie do środka. Jakiś cywil wydaje polecenie, które mnie
już trochę zaniepokoiło.
— Z nim na górę — pada krótki, szorstki rozkaz.
Prowadzą mnie na górę. Siedzi cywil i starszy mundurowy milicjant.
— Proszę usiąść — mówi do mnie. — Poproszę pańskie dokumenty.
Daję mu je, a on zaczyna się tłumaczyć, że wykonują tylko polecenia przełożonych, przepraszać za wprowadzenie stanu wojennego. Przeczytał mi dekret
o jego wprowadzeniu i poinformował mnie, że jestem internowany.
Po spisaniu moich danych zostałem sprowadzony na tak zwany „dołek”.
Wszystko to działo się dosyć szybko i około godziny 3 byłem już w celi. Po jakimś czasie dołącza do mnie w celi facet. Jest lekko zakrwawiony. Dowiaduję
się, że jest to brat jednej z moich koleżanek. Z jego opowieści wynikało, że milicja wracając po odwiezieniu mnie na komisariat, pojechała również po nią.
W domu wynikła awantura. Brat stanął w jej obronie, dostał od milicjantów
w pysk i znalazł się w celi. Długo nie porozmawialiśmy. Przyszedł milicjant i
kazał nam wychodzić. Zapakowali mnie do samochodu i pojechaliśmy, jak się
okazało później, na komendę miejską milicji na ul. Chrobrego.
Tam już mi się zrobiło raźniej, bo zobaczyłem wielu znajomych. Wszystkich
nas, działaczy „Solidarności”, było tam około dziesięciu osób. Trzymali nas na
jednej, wielkiej sali. Napięta atmosfera. Wszędzie dyskusje.
— Co z nami będzie?! Co nam zrobią?! Czym jest ten stan wojenny?! — było
słychać ze wszystkich stron. Atmosfera strachu i niepewności.
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Jesteśmy na komendzie miejskiej
około dwóch godzin.
Pakują nas do samochodów. Wiozą do Świdnicy.
Stan wojenny zastał mnie w domu
— opowiada Józef Obacz. — Dawno
już spałem, kiedy po mnie przyjechali. Cywile. Wpuściłem ich do domu.
Zachowywali się bardzo spokojnie
— śmieje się Obacz — ponieważ obawiali się mojego dużego psa, Maksa,
którego musiałem zamknąć w sąsiednim pokoju.
— O co chodzi? — zapytałem
wreszcie.
— W zakładzie jest wypadek
— usłyszałem w odpowiedzi. — Jest
pan potrzebny jako przewodniczący
związków zawodowych.
— Proszę pana — odpowiadam —
jeżeli w zakładzie jest wypadek, to najpierw jest potrzebny behapowiec, później
dyrektor, kierownik wydziału, a nie przewodniczący związków zawodowych. Mogę
jechać, choć faktycznie nie jestem tam do niczego potrzebny — kończę.
— Będzie pan potrzebny. Proszę się ubrać — słyszę od milicjanta.
Ustępuję. Ubieram się. Biorę papierosy.
— Weź więcej — mówi żona, jakby przeczuwając wydarzenia.
Spojrzałem na nią zdziwiony.
— Po co więcej? Przecież zaraz wrócę — odpowiadam, choć biorę zapasową
paczkę papierosów.
Na schodach jeden z nich zaczyna mi tłumaczyć, że został wprowadzony
stan wojenny, opowiada z czym to się wiąże. Informuje, że mają nakaz internowania mnie. Jedziemy na posterunek. Tam wstępne przesłuchanie, mające
na celu ustalenie mojej tożsamości oraz potwierdzenie przeze mnie informacji o
internowaniu. Potem jedziemy na komendę na Mazowieckiej. Zgromadzili nas
na dużej sali. Byliśmy tam godzinę albo dwie, po czym zawieźli nas do Świdnicy. Zachowania były różne. Atmosfera nie była zbytnio napięta. Niektórzy
nawet żartowali. Nie było widać paniki ani przerażenia.
Kiedy przyszli po mnie, doznałem dziwnego uczucia. Nie wiedziałem, jak
do tego się odnieść. Z wiedzy, którą posiadałem, nie można było internować
cywila. Internowaniu podlegali, wedle wszelkich przepisów, obcokrajowcy, którym Polska wypowiedziałaby wojnę, żołnierze obcego państwa. Polak, cywil nie
podlegał internowaniu, w myśl przepisów, w żaden sposób. To było dla mnie
najdziwniejsze.
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Niedziela…
13 grudnia około pierwszej, drugiej w nocy —
wspomina Józef Gruszka — przybiegł do mnie
do domu kolega z pracy. Zaczął mi opowiadać, jak
milicja zabiera po kolei naszych chłopaków.
To, co od niego usłyszałem, potwierdziło, że
stało się najgorsze. Nie wiedziałem tylko, jaki
miało charakter.
Wyszedłem z domu. Podjąłem już decyzję.
Trzeba ogłosić w fabryce strajk. Ale przecież sam
takiej decyzji nie podejmę, zaczęły już przecież
we mnie działać mechanizmy demokracji, wypracowane przez półtora roku funkcjonowania
„Solidarności”. Musieli wypowiedzieć się na ten
Józef Gruszka
temat koledzy z Komisji Zakładowej. Chodząc
do ich mieszkań, udało mi namówić większość kolegów do wzięcia udziału w
zebraniu niezwłocznie zorganizowanym.
Postanowiliśmy jechać do zakładu pracy. Wsiedliśmy do nocnego autobusu,
prosząc jednocześnie kierowcę, aby zatrzymał się nie na przystanku, lecz koło
zajezdni. Dotarliśmy do „Krzysztofa”.
Pierwszą decyzją, która zapadła na zebraniu Komisji Zakładowej, była
uchwała o podjęciu strajku. Wszyscy się zgodzili. Na nocnej zmianie było około
30 osób. Fabryka, praktycznie, była nasza. Rozwiesiliśmy wszędzie informacje
o podjęciu akcji. Jednocześnie zostały wysłane dwie osoby, aby zobaczyły, co się
dzieje w kopalni. Po powrocie oznajmiły, że tam na razie jest spokojnie.
W niedzielę, około godziny 14, widząc, że nie przybywa nam strajkujących, postawiłem wniosek o zawieszenie protestu. Zdawałem sobie sprawę, że
bez ludzi nie będzie rewolucji. Pamiętam wtedy ich reakcję, niektóre kobiety
płakały, część była wściekła. Jednak decyzja o przerwaniu akcji została podjęta. Mieliśmy powrócić do niej w momencie, gdy pojawią się flagi na jednej z
wałbrzyskich kopalń.
Wyszliśmy z fabryki, przez nikogo nie zatrzymywani. Postanowiłem jechać
do domu, podejrzewając, że jeżeli będą mnie szukać, to przecież nie tam.
Na drugi dzień pojechałem do fabryki. Gdzie nie poszedłem, podążał za
mną jak cień jeden z kierowników. Dzwoni sekretarka i mówi, że jestem proszony do dyrektora. Okazało się to prowokacją, bo na portierni zostałem zatrzymywany przez dwóch cywili. Zaczęliśmy się szarpać, próbowałem się im wyrwać
i dać drapaka. Działo się to w momencie schodzenia zmian produkcyjnych,
więc koło nas, szarpiących się, przechodzą wszyscy pracownicy. Nie udało mi
się uciec. Wpakowali mnie wreszcie do samochodu. I dopiero w tym momencie
zareagowali robotnicy. Próbowali zatrzymać jeszcze pojazd, ale bezskutecznie.
Zostałem zawieziony na komendę milicji w Wałbrzychu.
Na Mazowieckiej przyszedł do mnie jakiś facet i kazał podpisać lojalkę o
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zaprzestaniu wrogiej działalności wobec systemu.
Odmówiłem. Po trzech dniach ląduję w Świdnicy,
już jako internowany.
Stan wojenny zastał mnie w domu — wspomina
Edward Bielawski. — Około godziny drugiej w
nocy do mojego mieszkania zastukało dwóch milicjantów. Zachowywali się bardzo spokojnie. Gdy zobaczyłem, że to milicja, otworzyłem drzwi bez oporu.
Domyślałem się, że coś się stało. Zabrali mnie na
komendę na ul. Chrobrego w Wałbrzychu. Około godziny szóstej rano, z radia, które włączyli milicjanci,
dowiedziałem się, że został wprowadzony stan wojenEdward Bielawski
ny w Polsce. Byłem przekonany, że dojdzie do starcia siłowego między „aparatem władzy” a Polakami.
Rano wypuszczono mnie do domu, po mojej ostatecznej odmowie współpracy.
Po przyjeździe do Głuszycy dowiaduję się, że dwóch moich kolegów, Czaicki i Kaczmarek, zostało internowanych.
Spotykamy się na terenie zakładu pracy, w ówczesnym „Argopolu”. Byli tam
przedstawiciele gospodarzy, „Piasta” i „Nortechu”. Postanowiliśmy, że będziemy
robili wszystko, żeby doprowadzić do strajku w zakładach pracy. Po podjęciu
tej decyzji rozeszliśmy się do domów. Była przecież niedziela.
W poniedziałek rano po około piętnastu minutach po rozpoczęciu pracy
przychodzi do biura związkowego dyrektor.
— Panie Edwardzie, dostał pan urlop — oznajmia krótko. — Od zaraz.
— Ale ja nie chcę urlopu — bronię się — chcę pracować.
— Nie da rady. Takie jest odgórne polecenie. Zresztą wszyscy macie urlopy
— zwrócił się z tymi słowy do reszty członków Komisji Zakładowej. — Nie ma
żadnej dyskusji. Nie chcę was widzieć na zakładzie.
— Nigdzie nie idziemy — odpowiedziałem. — Nie chcecie, żebyśmy pracowali, to sobie tutaj posiedzimy.
— Przygotowałem wam karty urlopowe i macie iść na urlop! — zaczyna
podnosić głos dyrektor.
— A jak nie? — pytam.
— Nie?! No, to zobaczymy! — i poszedł.
Za godzinę przyszli ubecy i nas wyprowadzili.
Od tego momentu w zasadzie rozpoczęła się nasza działalność, która miała,
w myśl uzgodnień, doprowadzić do strajku. Często przychodziłem do zakładu
pracy. Dzięki zaprzyjaźnionym portierom udawało mi się niekiedy wejść do
środka. Kilka razy prześliznąłem się w porannym tłumie pracowników. Kilkakrotnie przeskakiwałem przez płot.
Rozmowy z załogą nie przyniosły rezultatów. Jedni się bali, inni nie chcieli
być pierwsi.
— Jak się sytuacja uspokoi w całej Polsce — mówili — to wtedy będzie
można protestować. A teraz…
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Ostatecznie do strajku nie udało się doprowadzić.
Obudził mnie łomot do drzwi, była godzina 8 rano — wspomina Zbyszek
Senkowski — sąsiad wpadł do domu lekko wystraszony.
— To ty w domu? — zapytał.
— A niby gdzie mam być? — odpowiedziałem.
— To nic nie wiesz? — ciągnął dalej — przecież zamykają ludzi z „Solidarności”. W nocy zabrali Boguckiego. Włącz telewizor. Wprowadzono stan
wojenny! — wykrzyczał.
Włączyłem telewizor, faktycznie przemawiał Jaruzelski. Przyznam, że
nogi lekko mi zadrżały. Dlaczego mnie nie zwinęli? — kołatała mi cały czas
po głowie myśl.
Ubrałem się i poszliśmy z sąsiadem do znajomych, którzy mieli telefon
— opowiada dalej Senkowski. — Niestety, był wyłączony. Wróciłem powiedzieć żonie, że idę zobaczyć, co dzieje się u kolegów z kopalni i nie wiem,
kiedy wrócę. Poszedłem do Kazia Żołnierka. Był w domu. Wiedział już o
stanie wojennym. Poszliśmy razem do Kazika Sałatowskiego, który był
też członkiem Komisji Zakładowej. Jego żona powiedziała nam, że w nocy
zabrała go milicja.
Nie wiedzieliśmy, co dalej robić. Na przystanku stał słup ogłoszeniowy, na
którym wisiały obwieszczenia o stanie wojennym. Przeczytaliśmy je.
— Jedziemy do księdza Źrałki na Biały Kamień — zadecydowałem po
przeczytaniu ogłoszenia.
Ksiądz Julian był bardzo zaniepokojony zaistniałą sytuacją. Wiedział już
o zatrzymaniach, o stanie wojennym. Opowiadał, jak od soboty wieczór, 12
grudnia parafia jest nieustannie obserwowana.
Pamiętam z jak dużą troską mówił do nas o zatrzymanych i ich rodzinach,
o tym, że komuniści nie cofną się, że będą bronić władzy, którą mają. Zasugerował nam, żebyśmy poszli zobaczyć, co się dzieje na kopalni.
— Uważajcie na siebie, bo wokół parafii jest pełno obserwatorów!
Zapamiętałem również kaszankę, którą nam zaserwował, a szczególnie
słowa, które do nas powiedział:
— Chodźcie, zjedzcie trochę, bo nie wiadomo, kiedy wrócicie do domów.
Słowa te okazały się przerażająco prorocze.
Aby uniknąć jakiejkolwiek wpadki, udaliśmy się do kopalni przez pola,
z dala od domów. W końcu dotarliśmy na miejsce. Dowiedzieliśmy się natychmiast, że w nocy był napad na siedzibę „Solidarności”, skradziony został
sztandar, 50 tys. zł, kilkanaście kilogramów kawy, przygotowanej dla górników
leżących podczas świąt w szpitalach. Okazało się później, że sztandar przed
włamaniem wynieśli nasi koledzy z sekcji emerytów i rencistów. Przyszedł do
siedziby związku zastępca dyrektora kopalni, Mieczysław Mojeścik.
— Jest stan wojenny — powiedział — i nie możecie przebywać w pomieszczeniach Komisji Zakładowej.
— Tak?! — odpowiedziałem wściekły. — No to proszę przygotować siedzibę
dla Komitetu Strajkowego, bo od poniedziałku stoimy.
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Obwieszczenie o stanie wojennym

— Uciekać mi stąd! — zażądał krzycząc. — Macie pół godziny na opuszczenie siedziby, bo jak nie, to będziemy zmuszeni was usunąć!
Odniosłem wtedy wrażenie, że mówił to do nas po konsultacjach z jakimś
oficerem wojska. Uznaliśmy z Kaziem Żołnierkiem, że lepiej przeczekać do
jutra, gdy przyjdą ludzie do pracy, niż teraz szarpać się z nimi.
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Bojąc się, że po powrocie do domu zamknie mnie milicja, poszedłem do
mieszkania mojej matki, niedaleko kopalni. Tam też nocowałem. Ustaliliśmy
z Żołnierkiem, że rano spotykamy się na szybie „Julia”, mimo że obaj powinniśmy zjawić się na szybie „Chwalibóg”, tam gdzie byliśmy zatrudnieni.
W niedzielę około 6 rano w markowni ktoś podchodzi do mnie i powiadamia
mnie, że koledzy z „Solidarności” zostali w nocy aresztowani i został ogłoszony
w całym kraju stan wojenny — wspomina Ryszard Mocek. — Idziemy do
łaźni, nieliczne grupki górników pracujących w tym dniu rozmawiają między
sobą. Po kilku minutach zadają sobie pytanie: co robimy dalej? Co kilka chwil
ktoś wychodzi z łaźni posłuchać komunikatów.
W niedzielę miałem dyżur na kopalni — wspomina Władysław Bomba.
— Jak przyszedłem na kopalnię, to już było nas paru. Byłem przewodniczącym
oddziałowym, górnicy zgromadzili się wokół mnie mówiąc o stanie wojennym
i o aresztowanych kolegach. Wszyscy koledzy z mojego oddziału, którzy byli w
pracy, chcieli od razu strajkować.
— Zaraz, czyście wszyscy oszaleli, ilu nas tutaj jest?! Garstka. Nie minie
godzina, jak nas rozpędzą — powiedziałem.
Wciąż nie wiadomo, co robić — kontynuuje Ryszard Mocek. — Jest
nas zbyt mało, żeby rozpocząć strajk. Tym bardziej, że pojawiają się głosy,
że należy podjąć pracę. Na dodatek przychodzą sztygarzy i jakby nic się nie
stało zaczynają przydzielać ludzi do pracy. Niektórzy górnicy zaczynają się
denerwować.
— Jak to, oni nam wojnę wypowiedzieli, pozamykali naszych kolegów, a
my mamy pracować na nich? — rzucił któryś z górników.
Kilku bardziej wystraszonych podjęło pracę, pozostali, po przemyśleniu
wszystkich argumentów, stwierdzili, że jest ich za mało. Należy poczekać do
poniedziałku na resztę załogi. Odmawiają pracy i rozchodzą się do domów.
Pozostaje około 15 osób do zabezpieczenia kopalni.

Strajk na kopalni „Thorez”…
Pojawiam się około godziny 6 rano na kopalni — wspomina Ryszard Mocek.
— Na łaźni jest już około pół tysiąca ludzi, część z nocnej zmiany, a z porannej
ludzie cały czas dochodzą.
Górnicy są bardzo oburzeni wprowadzeniem stanu wojennego oraz aresztowaniami ich kolegów, zaczynają dyskutować między sobą. Przed godziną siódmą
w łaźni jest już ponad tysiąc osób, przewodniczący „Solidarności” poszczególnych
oddziałów rozmawiają wśród swoich ludzi, wszyscy domagają się uwolnienia
przywódców związkowych, bo w innym przypadku są zdecydowani podjąć strajk.
Około siódmej rozchodzi się wśród załogi informacja, że jeden z członków Komisji
Zakładowej nie został aresztowany. Ludzie zadają sobie pytania, gdzie on jest?
Czy stchórzył? A może to zdrajca, bo nie został aresztowany?
Na kopalni pojawiłem się około godziny siódmej — wspomina Zbigniew
Senkowski. — Pamiętam, że miałem taką ruską czapę z nausznikami. Na-
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ciągnąłem ją mocno na oczy, na nią nałożyłem
kaptur od kurtki. Zanim zdecydowałem się wejść
na teren kopalni, poczekałem aż będzie szła największa grupa ludzi. Obawiałem się, że mogę
zostać zatrzymany przed wejściem na teren szybu
„Julia”. Widziałem znacznie więcej strażników na
bramie wejściowej niż zwykle. Sprawdzali przepustki i mogli mnie nie wpuścić jako pracownika
„Chwalibogu”, ale udało się.
Na sztygarówce było około 50 osób. Ponuro
i cicho, ludzie rozmawiali między sobą szeptem.
Przyznam się, że byłem rozczarowany, myślałem,
Zbigniew Senkowski
że będzie więcej ludzi, że w zasadzie każdy będzie
gotowy do strajku. Ściągnąłem z głowy kaptur i
czapę. Ktoś podszedł z boku.
— Cześć. Ciebie nie aresztowali?! — zapytał.
— Nie — odpowiedziałem. — I nie wiem dlaczego, ale myślałem, że tutaj
będzie bardziej bojowa atmosfera.
— Cieszymy się, że jesteś z nami, bo nie wiemy co dalej robić — zagadnął
drugi górnik.
Za chwilę wokół mnie zebrała się spora grupa ludzi.
— Zbyszek, chodźmy do łaźni, tam są wszyscy — rzucił ktoś z tłumu.
Ruszyliśmy po schodach na górę. Gdy wchodziłem na łaźnię, zobaczyłem
tłum około dwóch tysięcy ludzi. Część przebrana w robocze ubrania, część
jeszcze w cywilnych ciuchach. Zaczęliśmy przepychać się w stronę przemawiających. Usłyszałem jak ktoś mówi, że Senkowski na pewno nas zdradził albo
stchórzył. Wtedy krzyknąłem:
— To nieprawda!!! Jestem tutaj! Z wami!
— Senkowski jest z nami!!! — ktoś krzyknął.
Rozległy się niesamowite brawa. Wstąpiła we mnie niesamowita radość i
duma z górników, że jednak chcą walczyć o swoich kolegów. Widać było również zadowolenie na ich twarzach, że jest ktoś z władz związku i zajmie się
organizacją strajku.
Zabrałem głos. Powiedziałem o aresztowanych kolegach, o tym, że nie wiem,
dlaczego mnie pozostawili na wolności. Zapytałem górników, czy są gotowi
podjąć strajk w obronie swoich aresztowanych kolegów.
— Tak!!! — rozniosło się po łaźni jednoznaczne i brzmiące dość groźnie
oświadczenie.
Tuż po godzinie siódmej przyszedł na łaźnię dyrektor kopalni Eryk
Chłap — wspomina Ryszard Mocek. — Zaczął przemawiać do ludzi,
tłumacząc czym jest stan wojenny. Odczytując dekret o jego wprowadzeniu,
poinformował, że od tej chwili jest już nie tylko dyrektorem kopalni, ale
także jej komendantem, gdyż kopalnia została zmilitaryzowana i że to nie
są przelewki. Senkowski powiedział w imieniu górników, że wiedzą, czym
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jest stan wojenny i że nie podejmą pracy dopóki ich koledzy nie zostaną
uwolnieni.
— Nie jestem kompetentny w tej sprawie — odpowiedział dyrektor— ale
przekażę wasze żądania dalej.
— Chcemy nagłośnienia w łaźni — zażądał Senkowski.
— Nie ma mowy — odpowiedział Chłap. — Dekret zabrania.
I wyszedł.
Zbigniew Senkowski z woli całej załogi został obwołany przewodniczącym
Komitetu Strajkowego i otrzymał upoważnienie do jej reprezentowania.
Po wyjściu dyrektora dowiadujemy się, że chodnikami jadą do nas górnicy
z szybu „Chwalibóg”.
Zaczynają się sprawy organizacyjne — wspomina Zbigniew Senkowski.
— Poinformowałem górników, że w nocy był napad na siedzibę zakładowej „Solidarności”, że skradziono sztandar związkowy, 50 tysięcy zł, mały telewizorek
i około 20 kg kawy dla górników przebywających w szpitalu, co wywołało największe oburzenie. Nikt nie wierzył, że zrobili to złodzieje. Informuję również,
że „Solidarność” przeczuwała, że komuniści będą coś szykować, dlatego każdy
z członków władz Związku wybrał swojego zastępcę i napisał to na kartce, a
zaklejoną kopertę przekazał Stanisławowi Wróblowi, nieżyjącemu już przewodniczącemu Komisji Zakładowej „Solidarność” kopalni „Thorez”.
Na oddziałach zaczęto wybierać przedstawicieli, formują się straże porządkowe do pilnowania zakładu.
Około godz. 9 na kopalnię przyszła żona Stanisława Wróbla i przekazała mi zaklejone koperty. Nazwiska odczytałem załodze i automatycznie
stali się oni członkami Komitetu Strajkowego. Byli to Kazimierz Żołnierek,
Władysław Bomba, Jan Idrian, Stanisław Kamyczek oraz poszczególni
przedstawiciele oddziałów. Cztery wymienione osoby wraz ze mną stanowiły
ścisłe kierownictwo strajku.
Dość późno wyjeżdżają na powierzchnię i dołączają do nas koledzy z
„Chwalibogu”. Jak się okazało, dyrekcja kopalni wyłączyła podziemną trakcję
kolejową, żeby zniechęcić górników do przyłączenia się do strajku.
Ciągle jesteśmy w fazie organizacyjnej. Padają postulaty, żeby wszyscy
przebrali się w ubrania robocze, wtedy nie będzie możliwości łatwego wprowadzenia konfidentów w nasze szeregi, a poza tym górnicy z „Chwalibogu” będą
lepiej się czuli. Organizujemy zbiórkę papierosów dla kolegów z drugiego pola,
ponieważ o strajku na „Julii” dowiedzieli się będąc już na swoich oddziałach,
pod ziemią.
Dowiadujemy się — wspomina Ryszard Mocek — że ma do nas przyjść
komisja, która chce z nami rozmawiać. Na szczęście górnicy mówią jednoznacznie:
— My mamy swoich przedstawicieli, z Senkowskim na czele, którzy cieszą
się naszym zaufaniem i tylko z nimi proszę rozmawiać.
Ktoś podszedł do mnie, nie pamiętam kto, ale na pewno była to osoba z
kierownictwa kopalni — wspomina Senkowski — z informacją, że pan dy-
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rektor wzywa mnie jednego na rozmowę. Odpowiedziałem, że jeżeli ma ochotę,
zapraszam do łaźni, ale sam nie będę prowadził jakichkolwiek rozmów.
Po kilkunastu minutach wzywają mnie do telefonu. Mówią, że dzwoni
dyrektor.
— Senkowski, słucham — mówię.
— Dyrektor Chłap — pada odpowiedź. — Mamy dla pana propozycję.
— Jaka to propozycja? — pytam.
— Proponujemy, żeby pan wybrał kilka osób i przyszedł z nimi na rozmowy do budynku dyrekcji (budynek Dyrekcji znajdował się poza obszarem
kopalnianym).
— Panie dyrektorze, jeżeli chcecie, żebyśmy podjęli rozmowy, to oczekuję
przede wszystkim zamontowania nagłośnienia na łaźni, bo chcę każdą decyzję
konsultować z załogą, a teraz mam niestety ograniczone możliwości — zadecydowałem.
Chwila milczenia. Widocznie konsultuje z kimś odpowiedź.
— Dobrze, zgadzamy się — padła odpowiedź.
Po kilkunastu minutach, gdy zamontowano nagłośnienie, znowu telefon.
— To zapraszamy na rozmowy — pada propozycja.
— Panie dyrektorze, to my zapraszamy na rozmowy — odpowiedziałem.
— Jak to zapraszamy? Gdzie? — zapytał zdumiony Chłap.
— Jak to gdzie? Tutaj, do łaźni — ciągnąłem łobuzersko, zdając sobie
sprawę, że wprawiam go w duże zakłopotanie. Ostatecznie to oni wprowadzili
stan wojenny, więc na pewno czuli się silni, a tu taka propozycja. Wiedziałem
z góry, że jej nie przyjmie.
— Wykluczone — padła odpowiedź. — Proszę przemyśleć naszą propozycję.
— Ona jest już przemyślana — blefowałem. „Strajk jest tak i tak, to im
powinno zależeć na jego zakończeniu” — myślałem.
Rozmowa została przerwana. Zdając relację z rozmowy Komitetowi Strajkowemu widziałem, że nie wszystkim podobała się moja postawa. Ale chwilę
później, po przekazaniu informacji przez członków Komitetu Strajkowego, ludzie podchodzili do mnie, aprobując moją decyzję. Uważali, że z tymi łobuzami
należy zachowywać się w sposób twardy.
Za chwilę telefon.
— Dobrze. Zgadzamy się, proszę przygotować miejsce na rozmowy, zaraz
ktoś się do pana zgłosi w celu instalacji dodatkowego nagłośnienia, no i proszę
przekazać nam swoje postulaty — nie był to już głos dyrektora.
— Słuchajcie, należy sformułować postulaty — rzuciłem w tłum.
Miałem zajmować się zabezpieczeniem zakładu pracy w imieniu Komitetu
Strajkowego — opowiada Władysław Bomba — ponieważ dobrze go znałem.
Zaczynam rozstawiać odpowiednie straże, których zadaniem jest pilnowanie,
żeby nikt niepowołany nie dostał się z zewnątrz na teren zakładu.
W łaźni było już około czterech tysięcy ludzi. Zbyszek Senkowski zaczął
formułować nasze postulaty, a spisywał je, żeby było śmieszniej, przewodni-
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czący zakładowego Związku Młodzieży Socjalistycznej53 Stańczyk, notabene
brat internowanego Wojtka Stańczyka, pracownika MKZ-u „Solidarność”
Wałbrzych. Oczywiście toczy się dyskusja nad ich treścią.
Pierwszym postulatem było zwolnienie wszystkich aresztowanych
działaczy „Solidarności”. Padały glosy, żeby ograniczyć się tylko do naszych
kolegów z kopalni, ale absolutnie zdecydowana większość górników uważała,
że należy walczyć o wszystkich. Inaczej słowo „Solidarność” nie miałoby znaczenia.
Drugim jest zniesienie stanu wojennego w kraju.
Po trzecie, oczekiwaliśmy gwarancji bezpieczeństwa dla protestujących i wspomagających protest.
Żądaliśmy również zwrócenia sztandaru związkowego i innych przedmiotów zrabowanych z pomieszczeń Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”.
— Powinni nam zostawić nagłośnienie — powiedział któryś z górników.
No to wpisaliśmy: „Pozostawienie urządzeń nagłaśniających”. Choć
wiedzieliśmy, że jest zakaz używania urządzeń nagłaśniających.
A cóż to się dzieje? — wspomina z uśmiechem Mocek. — Zakładają nagłośnienie?! Wyglądało na to, że władze stanu wojennego łamią własne zarządzenia. Mały sukces strajkujących, a jak cieszył.
Nagle zapada cisza. Idzie komisja w składzie: dwóch pułkowników Ludowego Wojska Polskiego, prezydent Wałbrzycha, dyrektor Dolnośląskiego
Zjednoczenia Węgla Kamiennego, dyrektor Kopalni „Thorez”, wiceprokurator
województwa wałbrzyskiego, porucznik Służby Bezpieczeństwa i major Milicji
Obywatelskiej. Wraz z delegacją przybyło trzech księży z parafii najliczniej
zamieszkałych przez górników kopalni.
Sceneria spotkania była niesamowita. W środkowym sektorze łaźni postawiliśmy stół, wokół, o ile pamiętam, ławki. Sektor ten nie miał być zajmowany przez
ludzi. O to prosiłem górników i do czasu przybycia komisji tak było. Nad głowami
komisji i naszymi wisiały na hakach ubrania górników. W momencie wejścia
komisji zapanowała cisza, a sektor ze stolikiem zapełniał się coraz bardziej.
Przywitałem komisję — ciągnie wspomnienia Zbigniew Senkowski
— przedstawiłem i przekazałem jej nasze postulaty, mówiąc o tym, że oczekujemy jak najszybszych ich realizacji.
Pierwszy głos zabrał dyrektor Dolnośląskiego Zjednoczenia Węgla Kamiennego pan Noskowski. Odpowiadając na pierwszy postulat, zaprzeczył,
że działacze „Solidarności” zostali aresztowani.
— Oni są tylko internowani — podkreślił — a to jest diametralna różnica. Spotkał się z dużym oburzeniem załogi. Górnicy wykrzykiwali, że brednie
opowiada, że chcą uwolnienia kolegów. Musiałem dość długo uspokajać załogę.
W końcu dyrektor Noskowski, oświadcza, że komisja nie jest kompetentna do
załatwienia tego postulatu.
53
Organizacja młodzieżowa pod kontrolą PZPR, kształcąca jej kadry, tam młodzi ludzie
przechodzili socjalistyczne szkolenie.
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Odnośnie drugiego postulatu głos zabrał prezydent Wałbrzycha pan Listwan. Zaczął od pouczania górników, że nie zdają sobie sprawy, czym jest
stan wojenny. Ktoś krzyknął z tłumu.
— Wiemy, wiemy! Stan wojenny jest wtedy, kiedy Polak wysyła żołnierzy
przeciwko Polakom.
Prezydent opowiadał dalej, że jest to postulat absurdalny i że oni nie mają
takich kompetencji, żeby mogli podjąć decyzję o zawieszeniu stanu wojennego.
Jeden z pułkowników Ludowego Wojska Polskiego przyznał nam nawet sporo
racji.
— Ale panowie, każdy z nas ma swojego kaprala — stwierdził.
W sprawie trzeciego postulatu głos zabrał wiceprokurator wojewódzki. Mówił, że nie mają żadnych możliwości udzielenia nam gwarancji bezpieczeństwa
po zakończeniu strajku.
— To jest stan wojenny — huczał — a nie sierpień 1980 roku. Wypowiedź
jego wywołała ponownie wściekłość górników. Musiałem ich dość długo uspokajać. Widziałem w oczach niektórych członków komisji lekkie przerażenie.
W łaźni robi się coraz bardziej duszno. I wcale nie dlatego, że temperatura
rozmów była gorąca, ale dlatego, że ktoś z dyrekcji podjął decyzję o maksymalnym podniesieniu tam temperatury.
W sprawie napadu na siedzibę „Solidarności” głos zabrali przedstawiciele
Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej, informując nas, że złapali już
złodziei i że pochodzą oni aż z Sosnowca.
— W sprawie sztandaru na razie nic nie udało nam się ustalić — mówią
z kamiennymi twarzami — natomiast pozostałe rzeczy zostaną zwrócone górnikom.
Przewodniczący Komitetu Strajkowego Zbigniew Senkowski zapytał, czy
posiadają listę aresztowanych — opowiada Ryszard Mocek — i dlaczego on
nie został zatrzymany tak jak inni koledzy z „Solidarności”? Odpowiedzieli,
że mają taką listę, ale mogą przeczytać tylko tych internowanych z kopalni
„Thorez”.
Okazało się, że na liście nie było Senkowskiego, natomiast był jego
poprzednik z Komisji Zakładowej wydalony z „Solidarności” osiem miesięcy
wcześniej. Niedopatrzenie? A może dowód na to, że stan wojenny był
już dużo wcześniej przygotowany.
Pamiętam dość dramatyczne wystąpienie jednego ze starszych górników
— wspomina Zbigniew Senkowski. — Opowiadał, że jako młody chłopak
podczas II wojny światowej został postrzelony w nogę przez Niemców, co chcąc
udowodnić, ściągnął gumowca z nogi i podciągnął nogawkę od spodni pokazując blizny. Mówiąc to, miał łzy w oczach.
— Po tylu latach nigdy się nie spodziewałem, że polska władza wyprowadzi
wojsko polskie przeciwko Polakom — mówił z płaczem. — Wstydzę się za takie
wojsko, wstydzę się za takich polskich oficerów, moja przelana krew, mój ból
poszedł na marne.
Obaj wojskowi byli niezmiernie zmieszani po wystąpieniu górnika.
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— Rozumiemy was doskonale — tłumaczyli się — ale my również mamy
swoich przełożonych.
Ludzie byli bardzo rozgoryczeni postawą i zachowaniem komisji, spodziewali się czegoś więcej, choć zarazem utwierdzili się coraz bardziej w przekonaniu, że należy strajk kontynuować. Polubownie niczego się nie załatwi. Po raz
kolejny muszę uspokajać załogę, chodź teraz jest o wiele trudniej. Udaje się w
końcu ostudzić atmosferę.
Wreszcie głos zabrał ksiądz Julian Źrałko.
Prosił górników o zachowanie spokoju, rozwagi i opanowania, o ponowne
zastanowienie się nad poszczególnymi postulatami. Wspomniał również o ciężkiej pracy ludzi pracujących w kopalniach.
— Wiem, jak ona jest ciężka, nie tylko z opowiadań, ale przed kilkoma
dniami sam byłem na dole w kopalni i widziałem, w jakich warunkach górnicy
pracują — powiedział.
Zwrócił się do komisji o zrozumienie tych osób, które w tak nieludzkich
warunkach pracują, że muszą od władz oczekiwać godnego traktowania ich.
Wspomniał także o patriotyzmie i o religijności braci górniczej, o św. Barbarze
patronce, którą wprowadzili na teren zakładu pracy.
Przemówienie księdza Juliana było wspaniałe, wycisnęło z oczu górników
łzy, których wcale się nie wstydzili. Było widać, że członkowie komisji również
byli poruszeni. Jednak po wystąpieniu księdza Juliana opuścili łaźnię.
Księża zostali jeszcze chwilę z nami, pomodliliśmy się wspólnie. Podziękowałem im w imieniu wszystkich górników, że są z nami, że nie bali się przyjść.
Obiecali, że jeszcze dziś do nas wrócą — wspomina Senkowski.
Nastał czas oczekiwania na informację, czy komisja jeszcze raz podejmie
rozmowy. Udało mi się uzgodnić telefonicznie z dyrektorem kopalni możliwość
wydawania posiłków regeneracyjnych, popularnych zup kopalnianych. Trochę dyrektor obawiał się swojej decyzji, ale widać dostał przyzwolenie od wojskowych.
Wcześniej wysyłałem łączników do innych zakładów pracy. Wrócił łącznik
z KWK „Victoria” z informacją, że dołączą do nas od II zmiany. Udało nam się
połączyć telefonicznie z kopalnią „Nowa Ruda”, gdzie strajkowano od samego
rana. Na kopalnię „Wałbrzych” wysłałem chyba z trzech łączników, żaden nie
wrócił. Zakłady Mięsne wysłały swojego przedstawiciela z informacją, że też
zaczynają strajk.
Co chwilę napływały informacje z kolejnych zakładów pracy. Każdy komunikat o przystąpieniu do naszego strajku był bardzo owacyjnie przyjmowany
przez załogę. Podtrzymywał ją na duchu. Robotnicy Zakładu Koksowniczego
„Thorez” przyłączyli się do nas.
Ale docierały też informacje, że opróżniany jest cały Państwowy Dom Towarowy przy ul. Słowackiego i wnoszone są tam łóżka, ponieważ zamieniany
jest w szpital.
Po południu kopalnia została odizolowana od pozostałej części miasta. Od
strony Placu Grunwaldzkiego i Białego Kamienia jednostki ZOMO zablokowały
wjazd, nie były przepuszczane żadne pojazdy ani piesi.
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Około godziny 18 — opowiada dalej Ryszard Mocek — ponownie pojawiła
się w łaźni komisja.
— Mamy dla was miłą wiadomość — rozpoczął przedstawiciel Milicji Obywatelskiej — przywiozłem wam skradziony telewizorek, 50 000 zł oraz kawę,
niestety nie udało nam się odzyskać waszego sztandaru.
Ludzie nie na to czekali. Zaczęli pytać, gdzie nasi aresztowani działacze,
co się dzieje ze sztandarem, co ze stanem wojennym.
Tym razem odpowiedź była krótka i zdecydowana.
— Na mocy dekretu o stanie wojennym nie macie możliwości wysuwania
żadnych postulatów — powiedział jeden z oficerów wojska.
— Na mocy dekretu o stanie wojennym — dodał drugi oficer — strajk jest
nielegalny. Macie czas do godziny 21 na opuszczenie kopalni, w innym przypadku będziecie usunięci siłą z wszelkimi konsekwencjami.
Zanim Senkowski skończył rozmowę z komisją, zaczęły się rozchodzić
głosy o zatrzymaniu jej członków jako zakładników. Ludzie coraz bardziej się
burzyli.
— Nie damy się wyrzucić ze swojego zakładu — było słychać komentarze z
tłumu. — Niech idą fedrować za nas ci, którzy chcą nas wyrzucić.
— Chcecie krwi polskiego robotnika, to będziecie ją mieli! — krzyczał ktoś
z tłumu.
— Będziemy się bronić, nie będzie wam łatwo — rzucił ktoś inny.
Tłum wokół komisji gęstniał i stawał się coraz bardziej agresywny.
Zachowanie przedstawicieli komisji, a szczególnie groźby pod adresem załogi strasznie rozgniewały i rozsierdziły górników — wspomina Senkowski.
— Widziałem w ich oczach wściekłość, natomiast w oczach przedstawicieli
komisji — strach. Obawiałem się, że może dojść do linczu. Doskonale słyszałem
ciche głosy z tłumu:
— Dawaj ich tu! Nie wypuścimy ich! Będą naszymi zakładnikami.
Bałem się, że nie będę w stanie powstrzymać ludzi.
— Chcecie być tacy sami jak oni? Chcecie bić bezbronnych, tak jak oni chcą
bić robotnika? — krzyknąłem w pewnym momencie.
— Dajmy im wyjść. Pokazanie dumy i honoru robotnika jest lepszą bronią
niż przemoc — ciągnąłem dalej.
Ludzie uciszyli się, cofnęli się kilka kroków, co pozwoliło mi szybko wyprowadzić komisję z łaźni.
Zebrałem wszystkich przedstawicieli oddziałów w celu naradzenia się, co
dalej będziemy robić. Jako młody człowiek zdawałem sobie sprawę, że jednej
rzeczy muszę pilnować: nie wolno mi dopuścić do rozlewu krwi, a nie daj Bóg,
żeby ktokolwiek zginął. Taki postawiłem sobie cel, czułem na sobie wielką
odpowiedzialność za los tych ludzi.
„Ja, prosty robotnik — pomyślałem sobie — odpowiadam za los setek ludzi,
a również ich rodzin. Czy udźwignę ten ciężar odpowiedzialności?”
Dobrze, że w Komitecie Strajkowym miałem takich doświadczonych kolegów
jak Władek Bomba, Janek Idryjan, Kaziu Żołnierek, którzy służyli swoim
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doświadczeniem, a co najważniejsze zdrowym rozsądkiem. Mogę zdecydowanie
powiedzieć, że to dzięki nim nie doszło do powtórki z kopalni „Wujek”, gdzie z
rąk ZOMO zginęli górnicy.
Podczas tego spotkania padały różne propozycje obrony, np. przejęcie podziemnego magazynu z materiałami wybuchowymi. Padła również propozycja
zjechania na dół i kontynuowania strajku. Uznaliśmy, że jest to zbyt ryzykowne dla ludzi, poza tym nie wszyscy mogli zjechać. Przecież wśród nas byli
przedstawiciele koksowni i administracji. Jeden z górników zaproponował, że
owinie się materiałem wybuchowym i siądzie naprzeciwko bramy wjazdowej.
Widać było, że determinacja górników chcących bronić swojej małej Polski, jaką
stała się dla nich kopalnia, była olbrzymia. Ustaliliśmy na koniec, że będziemy
stawiali opór bierny i chronili górników przed urazami.
Przed bramą kopalni było widać wzrastającą liczbę oddziałów porządkowych ZOMO. Coraz bardziej demonstrowały swoją siłę, samochody milicyjne
kursowały w jedną i drugą stronę, było widać, że chcą nas wystraszyć — wspominają Bomba i Żołnierek.
Zdawałem sobie sprawę — wspomina ksiądz dziekan Julian Źrałko — że
górnicy są bardzo zdeterminowani, są gotowi na wielkie poświęcenia i stać ich
na wiele, że tutaj nie ma przelewek. Spodziewałem się, że mogą być ofiary po
stronie górników, ponieważ wcześniej zostałem poinformowany przez ZOMO,
że kopalnia musi być opuszczona przez ludzi. Przyszły do mnie żony strajku-
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jących górników z prośbą, aby zawieźć im komunię świętą, bo jak dojdzie do
walki, to mogą zginąć.
— Niech ksiądz tam pójdzie — mówiły do mnie bardzo przejęte i ze łzami
w oczach panie Anna Truczyńska i Dolna.
Wieczorna Msza Św. była odprawiana około godz. 17, 18 w kościele Św.
Jerzego. Modliliśmy się za strajkujących górników. Pamiętam, że kościół był
pełen ludzi.
— Teraz — powiedziałem w trakcie mszy — biorę najświętszy sakrament
i jadę do strajkujących górników umocnić ich, udzielając im komunię świętą,
bo różnie może być.
Po mszy z wikariuszem zabraliśmy dwie puszki komunikantów, wsiedliśmy
do samochodu i pojechaliśmy do kopalni.
Zatrzymano nas najpierw na blokadzie przy wyjeździe z Białego Kamienia
w kierunku kopalni.
— Dokąd ksiądz jedzie? — zapytał zomowiec.
— Jak to gdzie? Do górników, do kopalni — odpowiedziałem.
— Księdza tam nie wpuszczą.
— Puszczą, przecież jadę z najświętszym sakramentem do chorych górników, muszę ich wyspowiadać. Muszą mnie puścić — odrzekłem dość stanowczym tonem.
— Aaa… jak z posługą to na pewno wpuszczą — odparł zomowiec.
Podjechałem pod bramę kopalni. Zażądano ode mnie przepustki. Oczywiście, że jej nie miałem. Więc odesłali mnie do swojego dowództwa w celu jej
wyrobienia. Pojechaliśmy na ulicę Mazowiecką, tam gdzie mieściła się komenda
milicji. Ksiądz wikariusz został z najświętszym sakramentem w samochodzie,
a ja poszedłem załatwić przepustkę. Posadzono mnie korytarzu w komendzie,
czekałem prawie godzinę, aż ktoś po mnie przyjdzie. W końcu zabrano mnie
do jakiegoś pomieszczenia, do którego przyszło trzech panów i zaczęli mnie
wypytywać o wszystko.
— Proszę panów, ja tutaj przyjechałem, aby dostać przepustkę, żeby pójść
do górników, a wy mnie przesłuchujecie — powiedziałem.
— Jak ksiądz tutaj się dostał? — zapytał któryś.
— Już mówiłem, że przyjechałem po przepustkę.
Zaczęli się głośno śmiać.
— Co w tym śmiesznego? — zapytałem.
— To zadziwiające, bo widzi ksiądz, myśmy właśnie wysłali samochód po
księdza, żeby go internować dla jego bezpieczeństwa, żeby księdza czasami nie
spotkała krzywda ze strony górników.
Gdy to usłyszałem, zacząłem głośno się śmiać.
— Przestańcie mi opowiadać wydumane przez was fantazje, bo i tak wam
nie wierzę, chcę dostać przepustkę do górników — dałem do zrozumienia, że
już mam dość tej rozmowy.
— Nie dostanie ksiądz przepustki, proszę pojechać do domu, będziemy
księdza pilotować — odrzekł któryś.
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— Dlaczego nie chcecie dać przepustki? A jak któryś górnik umrze?
— Nikt nie umrze i nie ma mowy o wydaniu przepustki — odpowiedzieli
dość stanowczo.
— Proszę powiedzieć dlaczego — nie ustępowałem.
— No dobrze, chodzi o to, żeby ksiądz nie umacniał tych ludzi. Jak ksiądz
tam pojedzie, to będziemy mieli z nimi kłopot, bo będą silniejsi — zdradzili
się wreszcie.
— Jutro będzie mógł ksiądz do nich pojechać, dziś nie — zakończyli całą
rozmowę.
Odtransportowano nas do samej parafii — kończy wspomnienia ksiądz
Julian Źrałko.
Atmosfera na łaźni robiła się coraz gorsza. Była grupa ludzi, która nie
dopuszczała do siebie myśli o wycofaniu się ze strajku, ale według naszych
szacunków pomiędzy godziną 19 a 21 łaźnię opuściło około pół tysiąca osób
— wspomina Ryszard Mocek — które nie wytrzymywały psychicznie tego
napięcia. Nikt nikogo na siłę nie trzymał na terenie łaźni, ale ci którzy uciekali, robili to chyłkiem, żeby nikt ich nie widział. Pewnie wstydzili się przed
kolegami, którzy zostali.
Rozeszła się informacja w kopalni i myślę, że również dodarła do ZOMO,
że najbliższy teren łaźni został zaminowany przez górników. Komitet Strajkowy
wcale tego nie dementował.
Około godziny 20 Komitet Strajkowy podjął decyzję o wycofaniu wszystkich
straży z bram i ogrodzeń. Żartowaliśmy — wspomina Senkowski — że i tak są
dobrze strzeżone przez jednostki ZOMO. Zabarykadowaliśmy wszystkie wejścia
do łaźni. Drzwi zostały zabite gwoździami i obłożone ławkami. Obserwowaliśmy przez okna ruchy zomowców. Im bliżej godziny 21, tym napięcie wyższe,
atmosfera stawała się coraz bardziej nerwowa, każdy spoglądał na zegarek,
odliczał minuty. Gdy minęła godzina 21, a atak ZOMO nie nastąpił, widać
było, jak ludzie oddychają z ulgą.
— A jednak nie weszli!
Może wystraszyli się tej plotki o minach na terenie kopalni. Po godzinie
22 atmosfera rozluźniła się całkiem, w łaźni zaczęło robić się weselej, ludzie
zaczęli opowiadać dowcipy przez mikrofon, ktoś przyniósł radio, próbowano
nawet „łapać” Wolną Europę i nasłuchiwać tego, co się dzieje w kraju. Ustaliliśmy dyżury w najwyżej położonych oknach, żeby cały czas obserwować ruchy
ZOMO. Około północy ludzie zaczęli układać się do snu. Nie mogłem zasnąć.
Patrzyłem na zmęczone twarze zasypiających ludzi. Było w nich widać, mimo
dramatycznej sytuacji, jakąś nadzieję.
Boże — pomyślałem sobie w duchu — oby tylko nie przytrafiło się nic tragicznego. Nie myślałem o sobie, ale o tych wszystkich, którzy tak bardzo ufali
Komitetowi Strajkowemu. Wiedziałem, że nie możemy ich zawieść.
Około 3 nad ranem nasze służby doniosły, że rozpoczął się atak ZOMO.
W łaźni zaległa cisza. Słychać tylko było łoskot wyważanych drzwi. Wziąłem
mikrofon i zacząłem apelować o zachowanie spokoju.
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16 grudnia 1981: pacyfikacje kop. „Wujek”.

— Nie dajmy się sprowokować — mówiłem.
— Trzymajmy się mocno za ręce i stawiajmy bierny opór, niech nas wynoszą
pojedynczo — apelowałem dalej — nie wdawajcie się w bijatykę.
Słychać już, jak zomowcy rozwalają barykadę z ławek, jak biegną po schodach. Są. Wpadają na łaźnię…
— Jeszcze Polska nie zginęła… — zaintonowałem, wszyscy podchwycili.
Konsternacja. Zomowcy stanęli, nie wiedzieli czy stanąć na baczność, czy
dalej atakować. Hymn się skończył, oni ruszyli…
— Jeszcze Polska nie zginęła…— ktoś znowu zaczął śpiewać, jeszcze raz
rozległa się pieśń.
Oni stoją. Kończy się hymn, znowu ruszają, my zaczynamy trzeci raz śpiewać, niestety już nie stanęli…
Któryś z górników odciągnął mnie w głąb i krzyknął:
— Chrońmy Zbyszka!!!
Wokół mnie zgromadziła się spora grupa górników, otaczając mnie wianuszkiem złączonych rąk.
Zaczynają pojedynczo wyszarpywać górników — opowiada Mocek — niejednokrotnie rozebranych do połowy. Udaje im się tak wyciągnąć około 100
osób. Zabrali ich na dwór, na to mroźne powietrze obok budynku Dyrekcji.
Jeden z górników, jak zomowcy weszli do łaźni — wspomina Władek Bomba — postawił im się i zaczął się szarpać z jednym z nich. Ten wyciągnął pałę,
jak nie zdzieli tego górnika przez plecy. Zwinął się, ale pod ręką miał aparat
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tlenowy54 ważący około 3 kg. Wyprostował się i uderzył zomowca, ten padł jak
nieżywy. Dowódca ZOMO widząc to, przerywa akcję, sytuacja staje się bardzo
napięta, górnicy nie dają się tak łatwo wyprowadzić z łaźni.
Major ZOMO przerywając akcję mówi, że chce rozmawiać z przywódcami
strajku — opowiada dalej Mocek — na co wychodzi kilku górników i mówią, że
oni będą rozmawiać, bo przywódców tutaj nie ma. Major prowadzi ich do okna.
— Widzicie swoich kolegów — pokazuje palcem stojącą pod oknami grupę
na wpół gołych górników trzęsących się z zimna — jeżeli opuścicie kopalnię,
to oni spokojnie pójdą się ogrzać i wrócą do domu. A jak zostaniecie na łaźni,
to oni wędrują do więzienia, a z wami i tak szybko się rozprawimy. Wybór
należy do was.
Delegacja wraca do łaźni i opowiada o wszystkim. Ludzie są wzburzeni,
ale nie mają innego wyjścia. Żal im przede wszystkim stojących na śniegu, w
mrozie kolegów. Podejmujemy decyzję o zakończeniu strajku.
Major daje nam 5 minut na opuszczenie łaźni, nie zgadzamy się. Żądamy
przynajmniej godziny. Pozwalają.
Obiecują, że odwiozą górników do domu, ale nikt nie chce skorzystać z tej
„łaski”. Część ludzi idzie pod prysznice myć się, starsi górnicy podchodzą do
żołnierzy, mówią im że mają synów w ich wieku i pytają, czy odważyliby się
strzelać do nich. Żołnierze milczą, ale widać, że się wstydzą.
Górnicy z szybu „Chwalibóg” wracają powierzchnią do łaźni na Starym
Zdroju w hełmach z zapalonymi lampami górniczymi.
Po latach dowiedziałem się — mówi Senkowski — że gdy górnicy przechodzili
koło Komendy Milicji, w gmachu wybuchła panika, bo myśleli, że jest to atak.
Widać było, że wojsko i milicja szuka wśród ludzi członków Komitetu
Strajkowego. Udało mi się wyjść na zewnątrz kopalni, osłaniany przez grupę
kolegów.

Proces górników…
Był to pierwszy, jak się później okazało, nie ostatni proces działaczy „Solidarności” w Wałbrzychu. Tak go wspomina główny oskarżony Zbigniew
Senkowski.
Po wyjściu z kopalni przedstawiciel Zakładów Mięsnych zabrał mnie do
siebie do domu, mieszkał na Podgórzu. Pamiętam, że zasnąłem jak niemowlę…
Obudziłem się z nadzieją, że to wszystko to tylko sen. Niestety.
Podziękowałem za nocleg i postanowiłem pojechać do mojej matki, bo w
domu na pewno na mnie czekali. Okazało się, że juz tutaj byli.
— Szukali cię nawet w tapczanie i szafie, byli bardzo niemili — opowiada
mama — powiedzieli, że jak cię zobaczę, to mam ci powiedzieć, żebyś się do
nich zgłosił. Ale powiedziałam im, że rzadko do nas zaglądasz.
54
Aparat tlenowy — ze względu na zagrożenie gazowe na kopalniach wałbrzyskich każdy
górnik musiał posiadać aparat tlenowy, dający mu gwarancję oddychania przez 1 godzinę.
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Zdecydowałem się pojechać do domu. Jak dotarłem na miejsce, już było
ciemno, poobserwowałem dom, czy czasami nie czają się na mnie. Na szczęście
na ulicy spotkałem teścia.
— Chodź do domu. Teraz ich nie ma, byli już dwa razy — powiedział.
Żona opowiadała, że przeszukali całe mieszkanie, a ją potraktowali bardzo
niegrzecznie, odpychając mocno na ścianę. Szukali mnie nawet pod łóżkiem,
a do płaczącego dziecka nawet nie pozwolili się zbliżyć.
— Powiedzieli mi, że jak się nie znajdziesz, to mogę cię już bardzo długo
nie zobaczyć — opowiadała z płaczem — że jest zima i mróz, i ludzie często
zamarzają po rowach przy drodze. Sugerowali, że coś ci zrobią.
— Boję się, bardzo się boję — dodała płacząc i tuląc syna do siebie.
Aresztowali mnie wieczorem 16 grudnia 1981 roku.
Postanowienie o aresztowaniu wydał wiceprokurator Prokuratury Rejonowej Stanisław Sieńczak, w uzasadnieniu pisząc:
…podejrzany w dniu 14 grudnia 1981 r. jako członek Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” przy kopalni „Thorez” wbrew postanowieniom Dekretu z dnia
13.12.1981 r. o wprowadzeniu stanu wojennego zawieszającego działalność tego
związku zawodowego, działalności takiej nie zaprzestał, a nadto zorganizował i
kierował strajkiem w tej kopalni…

W areszcie na ulicy Mazowieckiej przebywałem wraz z kolegami ze strajku
Władkiem Bombą, Kaziem Żołnierkiem, Jankiem Idryjanem i Staszkiem Kamyczkiem. Nie mieliśmy możliwości rozmawiania z sobą, widując się
przelotnie na przesłuchaniach, które, jak pamiętam, odbywały się nieustannie,
rano i w nocy. Pamiętam, jak ciągle zmieniali mi cele, za każdym razem siedziałem w innym towarzystwie, choć nigdy z ludźmi „Solidarności”. Cele były
ohydne, panował w nich cały czas półmrok, w rogu stał pojemnik, do którego
załatwia się swoje potrzeby fizjologiczne, cuchnęło chlorem, łóżek nie było, za
to był zbity z desek podest, na którym mogły spać obok siebie trzy osoby, podgłówka nie było żadnego, zaś do okrycia dostałem cuchnący koc. Obrzydzenie
brało, by się nim przykrywać. Obok podestu był stolik przymocowany na stałe
do podłogi. Ktoś na nim narysował szachownicę, ktoś inny zrobił z czarnego
chleba figurki szachowe.
21 grudnia 1981 roku Prokuratura Rejonowa przekazała akta sprawy
Wojskowej Prokuraturze Garnizonowej we Wrocławiu, którą prowadził prokurator płk Ryszard Kamper.
Na spacer wyprowadzano nas raz dziennie, można było wtedy chociaż pooglądać niebo. Nie zapomnę nigdy spędzonej tam Wigilii i Bożego Narodzenia,
nie dlatego że w takim dniu człowiek jest sam, a nie z rodziną, chociaż to też
oczywiście bolesne. Ale w tym dniu…
— Wiesz kolego — mówi do mnie współwięzień, dziś już nawet nie pamiętam za co tam przebywał i jak miał na imię — dziś Wigilia, zróbmy choinkę.
Może poczujemy się choć trochę jak w rodzinnym domu.
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— Choinkę? — niż zrozumiałem z początku.
— No tak, taką z papieru i chleba — odpowiedział.
— Świetny pomysł!
Ja urabiałem chleb, tzn. robiłem z niego ciasto, a on wycinał z pudełek od zapałek konstrukcję drzewka i gałęzi. Wyszła nam całkiem ładna
choineczka, wysoka na jakieś 5 centymetrów, wisiały na niej miniaturowe bombek z podsuszonego
ciasta, co prawda była szara i pomalowana na
niebiesko długopisem, ale bardzo cieszyliśmy się z
naszego dzieła. W Wigilię ponuciliśmy kolędy, ale
na kolację nie dostaliśmy karpia.
Zbigniew Senkowski
— 1981 rok
Był to najsmutniejszy wieczór w moim życiu,
myślami byłem cały czas przy swojej rodzinie, a
łza nie raz zakręciła mi się w oku.
— Spacer — krzyczy klawisz otwierając drzwi celi w dzień Bożego Narodzenia.
Wyszliśmy pooddychać świeżym powietrzem, natrzeć się śniegiem, bo insekty w celi strasznie nas pogryzły. Wychodząc mimochodem rzuciłem okiem
na nasze dzieło.
— Chociaż ty nam przypominasz normalny świat — pomyślałem sobie.
Gdy wróciliśmy ze spacernika, zobaczyliśmy straszną demolkę w celi, koce
powywracane, kubki walały się po podłodze i co najgorsze nasza choinka była
wdeptana w podłogę. Poczułem jakby ktoś odebrał mi ostatnią nadzieję, jakiś
potwór niszczył coś, co w tradycji ma duże znaczenie dla człowieka, a szczególnie wtedy, kiedy jest tak daleko od rodziny.
— Wy świnie, wy chamy! — zacząłem walić pięściami w drzwi celi — jak
mogliście, nie macie sumienia, jesteście jak gestapo. Wstydu nie macie!!.
Kolega z celi starał się mnie uspokajać, ale bezskutecznie. Wieczorem któryś z klawiszy tłumaczył nam, że jego koledzy z rańszej zmiany szukali w celi
długopisu, którym malowaliśmy choinkę i niechcący potrącili ją.
Ale były też i przyjemniejsze wspomnienia. Kiedy już przejęła naszą sprawę
prokuratura wojskowa, napisałem list do domu, żeby przysłano mi trochę pieniędzy, ponieważ nie miałem już za co kupić sobie papierosów. Któregoś dnia
przyszedł do mnie asystent prokuratora, taki młody człowiek, chyba chorąży,
żeby zabrać mnie na przesłuchanie.
— Panie Senkowski — mówi do mnie półszeptem — mam tutaj coś dla
pana.
I wręcza mi konspiracyjnie sto złotych.
— Co pan mi tutaj daje?! — odburknąłem, podejrzewając jakiś podstęp.
— Cenzurowałem pański list do żony i wiem, że potrzebuje pan pieniądze
na papierosy — odpowiedział szeptem. — Niech pan nie myśli, że wszyscy
w wojsku popierają Jaruzelskiego, mój tato też był w „Solidarności”, a ja
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niestety muszę służyć tutaj. Niech pan weźmie i potraktuje to jako dar mojego
ojca dla pana.
Wzruszył mnie, pomyślałem sobie wtedy, że tak naprawdę Jaruzel nie
wygrał…
31 grudnia 1981 roku przewieźli nas do Aresztu Śledczego przy ul. Słowackiego w Wałbrzychu. Nareszcie zobaczyliśmy się wszyscy, każdy zarośnięty,
prawie nie do poznania. Oglądamy w końcu po dwóch tygodniach ludzi, którzy
chodzą ulicami miasta. Opowiadamy, jak który był traktowany, cieszymy się,
gdy powiedziano nam, że najpierw czeka nas kąpiel.
— Nareszcie — mówi któryś — pogonimy te pchełki i inne robactwa.
Śmiejemy się wszyscy.
Prowadzą każdego z nas oddzielnie do innej celi. Wsadzają nas razem ze
złodziejami i kryminalistami, licząc, że oni nas jeszcze bardziej upokorzą.
Stoję pod celą, pełen obaw. Podchodzi klawisz.
— No to co? Do nowego domku idziemy! — śmieje się szyderczo.
Otwiera drzwi celi, wchodzę do środka. Po obu stronach ścian stoją piętrowe łóżka, na nich leżą więźniowie. Roznosi się charakterystyczny zapach chloru
od kubła stojącego w kącie. Ale tutaj jest przynajmniej jasno. Okna wychodzą
na park Sobieskiego.
— A moje spanie gdzie? — pierwsza myśl kołacze w głowie.
— Wyciągnąć siennik — rozkazuje klawisz.
— No ładnie — pomyślałem.
— A ty za co? — słyszę pytanie.
— Polityczny — odpowiadam skruszony, spodziewając się ataku.
— Za „Solidarność”? — pada kolejne pytanie.
— Tak — odpowiadam.
— Małolat — słyszę stanowczy głos — na siennik!!! A ty polityczny na koję55.
Wbrew temu co władza peerelowska myślała, więźniowie odnosili się do
działaczy „Solidarności” z dużym szacunkiem. Nie musiałem sprzątać w celi,
leżałem sobie na łóżku i zaczytywałem się książkach z tamtejszej biblioteki na
zasadzie — nieważne, co się czyta, ważne, że się czyta. Tam też, po raz pierwszy,
nauczono mnie pić mocną herbatę — „czaj”.
Życie więzienne jest strasznie monotonne. Rano pobudka, później apel,
wynoszenie „sanitariatu”, śniadanie, obiad, spacer, kolacja, apel i cisza nocna.
Dni te urozmaicają przesłuchania, ale te bywają coraz rzadsze, gramy często w
„kości”. Z przyjemnością ponownie czytam w „Trylogię” Sienkiewicza, wracam
do „Krzyżaków”, ładują mnie dodatkową energią, dając wiarę w sens walki.
Cela jest ohydna, co prawda 100% lepsza niż na Mazowieckiej, jest przynajmniej normalna żarówka, z której pomysłowi więźniowie za pomocą drucików i żyletki czerpią energię do podgrzewania „czaju”, jest wiaderko z czystą
wodą, są prycze z siennikami i białe prześcieradła, ale niestety „sanitariat”
taki sam jak tam.
55

Łóżko w gwarze więziennej.
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Grypsy przekazywane przez Ryszarda Mocka żonie podczas widzeń, poprzez pocałunek.

Tęsknota za rodziną jest coraz bardziej dokuczliwa, udaje mi się przez
więźniów wysyłać grypsy56 do rodziny.
Otrzymuję pierwszy list od żony, ze zdjęciem jej i syna Marcina. Przynajmniej mam teraz na kogo patrzeć. Ale otrzymuję także informację, że zostałem
z dniem 16 grudnia zwolniony ze służby wojskowej w kopalni. Żona nie może
otrzymać pozwolenia na widzenie się ze mną, cały czas ją zbywają. Pewnego
dnia klawisz otwiera drzwi.
— Senkowski do lekarza!
— Ja? A po co? — pytam zdziwiony.
— Przecież się zapisałeś! — pada odpowiedź.
„Co jest grane?” — myślę sobie. Idę, zobaczymy, co będzie. Lekarz, jak się
okazało dentysta, dzięki zabiegom podziemnej „Solidarności” służby zdrowia,
stał się skrzynką kontaktową. Zacząłem otrzymywać pierwsze informacje z
zewnątrz. Mogliśmy zawsze swobodnie rozmawiać, bo nigdy w gabinecie nie
było klawisza. Ale któregoś dnia chyba zorientowali się. Klawisz wszedł ze mną
do gabinetu, rozsiadł się wygodnie i obserwował.
-To który ząb? — pyta dentysta, chcąc jakoś wybrnąć z sytuacji.
— Dolny, po lewej stronie — wskazałem tego, który miał małą dziurkę.
— No to co, rwiemy? — pyta.
56

List z więzienia przemycony poza cenzurą.
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— Jak to rwiemy? — odpowiadam
lekko wystraszony. Okropnie bałem się
grzebania w moich zębach.
— Rwiemy, rwiemy — włącza się
klawisz — przecież po to tutaj przychodzisz co tydzień — u nas zębów się
nie leczy.
— No to rwiemy — odparłem ze
strachem w oczach.
I w taki sposób pozbyłem się zdrowego praktycznie zęba.
Widok z zakratowanego okna celi
miałem na park Sobieskiego. Patrząc
na zaśnieżone drzewa zastanawiałem
się, jak żyją ludzie w stanie wojennym,
czy komukolwiek wiadomo, poza rodziną, że siedzimy w więzieniu. Po
miesiącu przenoszą mnie do innej celi
z widokiem na pocztę i PDT. Teraz
widziałem ludzi chodzących po ulicy,
żyjących normalnym rytmem dnia, tak
mi się przynajmniej wydawało. „Złodzieje” — jak ich nazywałem — moi
koledzy, współwięźniowie, to ludzie
szczególnie uzdolnieni manualnie. Pamiętam, jak ozdabiali mi różami listy
i grypsy do żony, albo za paczkę herbaty namalowali mi na chusteczce do nosa
piękny portret mojego syna Marcina. Do dziś jest to moja pamiątka z aresztu
na Słowackiego, wyrażająca ówczesną tęsknotę za domem rodzinnym.
W połowie stycznia otrzymaliśmy do zapoznania się akt oskarżenia przygotowany przez płk. Ryszarda Kampera. Był napisany na bibułkowym papierze, świetnie nadającym się na robienie skrętów. Tekst był pisany niemal
na środku arkusza z zachowaniem dużych marginesów po obu bokach, co
umożliwiło mi zrobienie wielu papierosów, bo akt oskarżenia zawierał ponad
9 stron. Było co palić, a że tytoniu brakowało, to mieszaliśmy go z sianem z
siennika. Ohyda, no ale głód nikotynowy był straszny.
2 i 3 lutego 1982 roku dochodzi do naszego procesu. Wprowadzają nas podziemnym przejściem, obstawionym przez milicję z karabinami, na salę rozpraw.
Szok, pełno ludzi, około 50 osób ściśniętych w małej salce. Rozglądam się w poszukiwaniu rodziny. Są, wielka ulga. Pierwsze przywitanie, wymiana zdań, ale nie
można porozmawiać, bo zaraz do nas przeciskają się znajomi i nieznajomi, każdy
chce nas uścisnąć, poklepać po plecach, powiedzieć coś dla dodania otuchy.
Rozpoczyna się proces przed Sądem Śląskiego Okręgu Wojskowego. Cały
skład sędziowski w mundurach wojskowych.
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— Jak wy możecie — pomyślałem sobie. — Za co chcecie nas rozliczać, przecież tak naprawdę to my broniliśmy naszego kraju w zakładach pracy za was.
Na początek małe zamieszanie. Mój nowy adwokat, którego w ostatniej
chwili załatwiła żona, mecenas Jerzy Bronisz, poprosił o krótką przerwę, z
racji zgłoszenia go jako dodatkowego obrońcy. Sąd się zgodził. Chwila przerwy
jest okazją, żeby porozmawiać z żoną o Marcinie, o ich zdrowiu i samopoczuciu,
jak sobie radzi beze mnie. Opowiedziała mi także, jakie to jeszcze „esbecja”
robiła „naloty” w domu, ale także o tym, że nie jest sama, że ma pomoc od
kolegów z kopalni. To mnie najbardziej ucieszyło.
— Wiesz, cały budynek sądu jest otoczony milicją — opowiada żona
— wszyscy są uzbrojeni po zęby, na zewnątrz jest mnóstwo ludzi, już nie chcą
nikogo wpuszczać na korytarz sądu. Ktoś puścił informację, że górnicy chcą
was odbić, stąd ściągnięto takie siły policyjne.
Następują przesłuchania świadków. Wszyscy zeznają na naszą korzyść.
Trwa to przez dwa dni. Najbardziej utkwiło w mojej pamięci zeznanie Stańczyka, przewodniczącego Związku Młodzieży Socjalistycznej w naszej kopalni.
Wydawało mi się, że będzie na nas najbardziej „nalatywał”, a okazało się, że
jego zeznania to prawie mowa obrończa, wielokrotnie przerywana przez sąd.
Jak się później dowiedziałem, po tym procesie złożył legitymację ZMS-u.
W końcu dochodzi do odczytania przez prokuratora wojskowego płk. Ryszarda Kampera aktu oskarżenia:
Każdemu z oskarżonych Zbigniewowi Senkowskiemu, Władysławowi
Bombie, Janowi Idryjanowi, Stanisławowi Kamyczkowi i Kazimierzowi
Żołnierkowi zarzuca się niezaniechanie działalności związkowej i uczestniczenie w organizowaniu i kierowaniu strajkiem…
Ponadto mnie zarzucono:
…obwołał się przewodniczącym komitetu strajkowego i powołał członków tego komitetu, wspólnie z którymi opracował regulamin strajkowy i postulaty do władz, po
czym przy pomocy kłamliwego zapewniania, że wszystkie zakłady pracy w Wałbrzychu i na Śląsku strajkują, nawoływał do podjęcia strajku oraz w celu uniemożliwienia opuszczenia kopalni przez górników spowodował zamknięcie bram i postawienie
przy nich straży, rozstawienie patroli wzdłuż murów, nakazanie górnikom ubrania
się w robocze ubrania, zamknięcie dopływu wody do łaźni, celem uniemożliwienia
umycia się górnikom wyjeżdżającym po pracy na powierzchnię, a także zwołanie ich
do łaźni i zabicie drzwi wejściowych gwoździami — przez co zmusił większą ilość
górników do przebywania na terenie kopalni i strajkowania…

— Wobec powyższego uzasadnienia — kończy prokurator płk Ryszard
Kamper — Wysoki Sądzie, żądam następujących kar. Dla:
— Zbigniewa Senkowskiego, 8 lat więzienia i 5 lat pozbawienia praw publicznych,
— Władysława Bomby, 6 lat więzienia i 4 lat pozbawienia praw publicznych,
— Jana Idryjana, 4 lata więzienia,
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— Stanisława Kamyczka, 4 lata
więzienia,
— Kazimierza Żołnierka, 4 lata
więzienia.
Głos zabrali nasi adwokaci, Jerzy
Bronisz, Ryszard Baka, Bogdan
Herdach, Marek Woner i Stanisław Wasilkowski. Wszyscy w sposób
zdecydowany żądali uniewinnienia.
Nastąpiła przerwa. Sąd udał się
na naradę.
Śmialiśmy się, że to przesada. Przecież mają wyrok ustalony, ale przynajmniej mieliśmy okazję ponownie dłużej
porozmawiać z rodzinami i znajomymi.
Sala, podobnie jak w pierwszym dniu,
pękała w szwach. Rozpoznaję na sali
księży Juliana Źrałkę, Bogusława
Wermińskiego, jest też nasza sędzia
Ewa Makowska, Mirosława Sielicka, a także wielu kolegów z kopalni…
Sąd powrócił z narady…
Po rozpoznaniu sprawy w dniu 2 i 3 lutego 1982 roku w imieniu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu w składzie:
Przewodniczący: sędzia mjr Marian Gruszczyński
Sędzia wojskowy: płk Włodzimierz Kaucz
Sędzia wojskowy: kpt. Edward Mróz
w obecności prokuratora wojskowego por. Eugeniusza Klimka
skazał:
— Zbigniewa Senkowskiego, na mocy art. 46 ust. 2 Dekretu z dnia 12 grudnia
1981 r. o stanie wojennym na karę 2 lat pozbawienia wolności, oraz na mocy art.
2 ustawy z dnia 23.06.1973 r. zarządził na rzecz Skarbu Państwa wpłatę w wysokości 3000 zł
— Władysława Bombę, za przestępstwo z art. 46 ust. 1 i 2 Dekretu z dnia 12
grudnia 1981 r. o stanie wojennym przy zastosowaniu art. 73 § 1i 74 § 1 kk na
karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej
wykonania na okres 4 lat
W stosunku do Jana Idryjana, Stanisława Kamyczka i Kazimierza Żołnierka
Sąd postanawia sprawę umorzyć.

Na tym zakończono posiedzenie Sądu.
Na sali odzywają się głosy niezadowolenia.
Koledzy są szczęśliwi, idą do domu, ja zostaję. Przez chwilę jest mi trochę
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smutno, ale myślę, że właśnie o to chodziło. Przecież miało być jak najmniej poszkodowanych. Przypominam sobie swoją obietnicę ze strajku. Czuję się zwycięzcą.
„Wygrałem, nikt nie ucierpiał, przecież o to chodziło, cieszmy się” — pomyślałem, tuląc żonę.
Widzę łzy w oczach najbliższych, trudno powstrzymać swoje, wszyscy podchodzą, ściskają mnie.
— Nie martw się, i tak zwyciężymy — ktoś rzuca.
— Będziemy z tobą i zaopiekujemy się rodziną — dodaje ktoś inny.
— Przecież wiem, że wygraliśmy. Na „Wujku” zginęli ludzie, u nas też mogli. Udało mi się. Mimo wyroku dwóch lat więzienia, cieszę się w duchu.
Milicja każe nam się zbierać do wyjścia, wiele osób wyciąga ręce do mnie
na pożegnanie. Żegnam się z żoną i rodziną. Milicjanci odciągają mnie od ludzi. W pewnym momencie, wychodząc z sali, słyszę słowa, które zapamiętałem
do dziś.
— Synku… synku… podejdź tutaj do mnie — zobaczyłem starszą kobietę
ze łzami w oczach — masz przyjmij to ode mnie, nie mam ci co dać innego,
weź chociaż to jabłko.
I rzuciła mi się na szyję. Był to strasznie wzruszający moment, łza mi się
zakręciła w oku. Wzmocniło mnie to psychicznie. Twarz tej kobiety, stojącej z
wciągniętą ręką, z jabłkiem na dłoni, na długie lata utkwiła mi w pamięci.
Tej nocy długo nie mogłem zasnąć. Dwa lata bez najbliższych to bardzo
długo.
Tydzień po rozprawie przewożą mnie do Wrocławia, do więzienia na
ul. Kleczkowskiej. Zrobiło to na mnie niesamowite wrażenie. Było już późne
popołudnie, kiedy przywieźli nas razem z innymi więźniami kryminalnymi.
Przyprowadzili do głównego holu więziennego, wielkiego, długiego korytarza,
wysokiego na 3 piętra. Wszystko osłonięte drucianymi siatkami. Na każdym
piętrze, przed celami, chodzą klawisze, pobrzękując kluczami. Ciarki przeszły
mi po plecach. Przypomniałem sobie amerykańskie filmy o więzieniach.
Zaprowadzono nas do przejściowej celi, bo już była zbyt późna godzina,
żeby mogli nas formalnie przyjąć. Na drugi dzień dostałem więzienne, ciemnokawowe ubranie, kazano mi się przebrać i zaprowadzono mnie do celi. Jakież
to było dla mnie zaskoczenie, a zarazem radość.
— No, to teraz jest twój nowy domek — śmieje się ironicznie klawisz.
„Ciekawe na jakich złodziei znowu trafię, a może morderców” — myślę
sobie. Drzwi się otwierają…
— Leon! — niemal krzyczę, widząc Leona Mosio, skazanego tak jak ja za
kierowanie strajkiem na kopalni w Nowej Rudzie.
— Zbychu, no to fajne towarzycho mamy — odpowiada rubasznie.
Okazało się, że na Kleczkowskiej więźniowie polityczni mają oddzielny
pawilon i w celi osadzeni byli sami „solidarnościowcy”.
— Uff… nareszcie w swoim towarzystwie — odetchnąłem z ulgą.
— Opowiadaj Zbychu, ja dostałem 5 lat, a ty?— nie da odpocząć Leon.
Opowiadam o strajku i procesie. Okazuje się, że kopalnię „Nowa Ruda”
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pacyfikowano przed „Thorezem”. Leona Mosio zabrali w górniczych łachach
prosto z kopalni, zrobiono mu błyskawiczny, tajny proces i szybko skazano na
5 lat. Nam chciano zrobić pokazówkę.
Cela była dwunastoosobowa: 6 łóżek piętrowych, toaleta ze spłuczką, co
prawda osłonięta murkiem, ale to i tak luksus w stosunku do Słowackiego i
Mazowieckiej, nie śmierdziało już tak chlorem, nawet wtyczki od prądu były
wewnątrz. Z okna mieliśmy widok na pawilon skazańców kryminalnych, ale
także na pawilon, w którym trzymano dziewczyny z „Solidarności”. Często machały do nas skazańców, co pamiętam, ślicznie śpiewały. Raz w tygodniu była
kąpiel, no i w niedzielę Msza Św., przynajmniej raz w miesiącu można było
się wyspowiadać. Pamiętam pierwszą spowiedź na Kleczkowskiej. Świetlica,
w której na co dzień oglądamy telewizję, przed świetlicą kolejka do spowiedzi.
Przygotowuję się do niej.
— Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus — zaczynam.
— Na wieki wieków — słyszę.
— Ostatni raz u spowiedzi byłem…
— Dobra synu, później. Jak się nazywasz? — pada pytanie.
— Senkowski — odpowiadam zdziwiony.
— Spowiedź później, tutaj mam list do ciebie. Co masz do przekazania dla
rodziny? — dopytuje się ksiądz.
Koledzy zapomnieli mnie poinformować, na czym polega spowiedź. Dlatego
szybko pisałem do rodziny.
Leon miał wspaniałe poczucie humoru, dlatego został szefem celi, poza tym
był dużej postury mężczyzną, jakieś 130 kg wagi. Życie więzienne we Wrocławiu
biegło dość szybko, szczególnie dzięki Leonowi. Pędził nawet wino pod koją, co
skrzętnie ukrywaliśmy przed klawiszami. W końcu i jemu zabrakło pomysłów
na żarty i postanowił trochę ponaigrywać się z klawiszy.
Mieliśmy zawsze taki obowiązek, rano i wieczorem, składać raport stojąc
na baczność w szeregu. Szef celi meldował się wchodzącemu do celi szefowi
zmiany klawiszy, którym zazwyczaj był sierżant lub starszy sierżant. Mieli
oni pogardliwy stosunek do więźniów. Podchodzili do tych apelów na zasadzie
„regulamin tak mówi, więc trzeba to odfajkować”.
Wchodził taki oddziałowy do celi w rozpiętym mudrze, w czapce na bakier
i wysłuchiwał raportu. Zawsze było tak:
— Leon Mosio melduje — wszyscy stoją na baczność — stan celi 12, obecnych 12, nikt nieobecny.
No i przyszedł dzień dowcipu Leona. Drzwi się otwierają, wchodzi niechlujny klawisz. My stoimy w szeregu. Leon, jako pierwszy, ma rozpięty kitel
więzienny, brzuch na wierzchu, oparty w sposób lekceważący o najbliższą
koję, pozostali też trzymają niby szyk szeregu, ale to raczej przypomina falę
morską.
— Co jest?! — pyta zaskoczony klawisz.
— Nic — odpowiada Leon.
— Jak to nic?! A gdzie raport?! — widać jak klawisza zaczyna skręcać.
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— Jaki raport? — z głupią miną odpowiada Leon.
— Jak to jaki!!! — już zaczyna krzyczeć oddziałowy. — Obecności! Złożyć
raport o stanie obecności w celi!
— Był pan w wojsku? — pyta z lekceważeniem w głosie Mosio.
— A co to ma do rzeczy?! — dalej wścieka się klawisz. — Raport!!
— To policz pan sobie — odpowiada lekceważąco Leon.
— Zrobię z wami porządek! — wrzeszczy klawisz.
— Załoga na koje, koniec apelu — rozkazuje Mosio w odwecie.
Wieczorem znów to samo, widać nikt nie przekazał porannego numeru.
Poszliśmy jeszcze dalej. Wszyscy bykiem leżą na kojach, a Mosio stoi. I znowu
odpowiedź „licz pan sobie”. Rano — powtórka: rozchełstany klawisz, a my
na kojach i Leon patrzący pogardliwie na oddziałowego. Ale czuliśmy już, że
coś wisi w powietrzu. Postanowiliśmy, że wieczorem będziemy w pogotowiu.
Otwierają się drzwi, każdy z nas praktycznie stoi obok swojej koi, żeby w
razie czego doskoczyć do szeregu lub wskoczyć na legowisko. Do celi wchodzi
kapitan, dowódca zmiany. Mundur zapięty na ostatni guzik, jakby szedł na
paradę. Widzę jak Leon szybko zapina bluzę, a my wszyscy doskakujemy do
równego szeregu.
— Panie kapitanie, Leon Mosio melduje stan celi 12 osób, obecnych 12
osób, wszyscy zdrowi — składa raport wyprostowany jak struna Leon.
— Dziękuje bardzo — odpowiada kapitan, salutując.
Od tego dnia, niechlujni do tej pory oddziałowi wchodzili do celi w pełnym rynsztunku, pozapinani na ostatni guzik, dokuczając za każdym razem
Leonowi.
Każdego 13 dnia miesiąca wychodząc na spacerniak stawaliśmy na baczność i śpiewaliśmy hymn narodowy, protestując w ten sposób przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Za każdym razem więźniowie kryminalni, którzy
mieli okna naprzeciw naszego spacerniaka, wystawiali miski do jedzenia i
kibicowali nam, uderzając je o siebie. Efekt był niesamowity: oni rytm, a my
śpiew. Na spacerniak wpadały jednostki ZOMO i rozstawiały nas po kątach, a
w celach był robiony potworny kipisz. W ten sposób Leon stracił swoje pędzone
wino. Ale nie żałował.
Dostałem informację od adwokata, że 20 marca 1982 roku mam mieć
rewizję wyroku w Warszawie. Wcale się z tego nie ucieszyłem, ponieważ wszyscy
koledzy z celi, a może raczej z całego pawilonu do tej pory po rewizji dostawali
jeszcze wyższe wyroki. Okazało się, że chyba przyszła odwilż polityczna i mój
wyrok został zmieniony — zawieszenie wykonania na 3 lata.
Niestety, więzienie na Kleczkowskiej opuszczam z tygodniowym opóźnieniem. Siedziałbym jeszcze dłużej, ale dzięki interwencji żony, która za pośrednictwem adwokatów zaczęła upominać się o moje zwolnienie, udaje mi się
wreszcie wyjść.
Wychodząc dostałem kopniaki na szczęście od kolegów z celi…
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Wczesna działalność podziemna…
Działalność podziemna rozpoczęła się zaraz na początku stanu wojennego.
Impulsem do rozpoczęcia konspiracyjnej działalności była kwota 50 tys. zł,
zwrócona przez władze wojskowe Komitetowi Strajkowemu KWK „Thorez”.
Pieniądze te zostały przekazane przez Władysława Bombę Jerzemu Gajewczykowi, od którego odebrał je Ryszard Mocek.
Pamiętam — wspomina Mocek — że po zakończeniu strajku na „Thorezie”
kopalnia nie pracowała. Owszem byli zmobilizowani m.in. górnicy z grup ratowniczych, którzy mieli za zadanie dozorować kopalnię podczas postoju. Natomiast my, zwyczajni górnicy, nie mieliśmy wstępu na teren zakładu. Pamiętam,
że moja marka57 była zablokowana na markowni i
straż mnie nie wpuszczała do zakładu. Przez dwa
tygodnie przychodziłem codziennie rano do pracy
i odchodziłem z kwitkiem.
Taka sytuacja dała Mockowi czas do innych
działań. Zaczął malować ręcznie plakaty formatu
A4. Na plakacie znalazł się orzeł w koronie z kulą
u nogi, na której widniała czerwona gwiazda. Plakaty te rozwieszał w śródmieściu Wałbrzycha.
Po powrocie do pracy zaczepił go jeden z kolegów związkowców.
— Słuchaj Rysiek, te 50 tysięcy złotych odzyskane z kradzieży, które zwrócono nam podczas
Ryszard Mocek
strajku, mam przekazać tobie.
Poczułem się niezwykle zaszczycony — wspomina — zaufaniem, którym zostałem obdarzony. Z drugiej strony poczułem
obowiązek, który na mnie spoczął. Zacząłem szukać innych kolegów, którzy
chcieliby mi pomóc w ich rozprowadzeniu.
Udało mu się porozumieć z kolegami z innych oddziałów. Razem z Władkiem
Melnickim, Staszkiem Jakubikiem i Kazimierzem Binkowskim zaczęli
rozdysponowywać te pieniądze. Trafiły one do rodzin internowanych kolegów.
Była to przede wszystkim — mówi Mocek — pomoc materialna, ale również
gest, że nie zapomnieliśmy o tych, którzy naszej pomocy potrzebowali. Uważaliśmy to za bardzo zaszczytne zadanie.
Prócz pieniędzy z Komisji Zakładowej zaczęli zbierać dodatkowe środki na
pomoc dla rodzin internowanych i aresztowanych. Działalność zaczęła nabierać
rumieńców. Mocek zaczął koordynować wszystkie działania tej wąskiej grupy.
Działalność zaczęła się rozszerzać. Udało się podobną zbiórkę zorganizować w
szybie „Julia”.
57
Znaczek z numerem identyfikacyjnym górnika, który był pobierany przed rozpoczęciem
pracy i zdawany po jej zakończeniu. W ten sposób zawsze wiedziano, czy górnik wyjechał na
powierzchnię po zakończeniu pracy.
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Z czasem działalność zaczęła wychodzić z kopalni na dzielnice miasta.
Pierwszy był Biały Kamień, później udało się wejść konspiratorom na Piaskową Górę, Szczawienko oraz Podzamcze. Zorganizowana została siatka ludzi
chętnych do pomocy.
Sam nie wiem, jak to się stało — opowiada Mocek — że udało mi się dotrzeć do takich osób jak Ewa Romanowska czy inni.
Kiedy udało się zorganizować dwie maszyny do pisania, działalność siatki
przybrała zupełnie inny charakter. Bardziej konspiracyjny. Wszyscy przybrali
pseudonimy.
Ja miałem pseudonim „Łukasz”, Melnicki przybrał pseudonim „Piekarz”, ponieważ mieszkał blisko piekarni — śmieje się Mocek. — Sami je sobie wymyślaliśmy.

Pierwsze ulotki
przepisywane ręcznie.

Pierwsze ulotki — wspomina Edward Bielawski — drukowaliśmy już 14
grudnia 1981 roku, była to ręczna robota. Zaangażowana w to była prawie
cała moja rodzina: żona, mama, oczywiście ja sam, oprócz nas również sąsiedzi.
Na początku drukowaliśmy na zwykłym papierze, czasami nawet kratkowanym. Później zaczęliśmy robić ulotki w formie pieczątek. Rozklejaliśmy je po
mieście późnym wieczorem, mimo godziny milicyjnej.
17 grudnia 1981 roku przez Głuszycę przejeżdżał pluton ZOMO, zatrzymali się w tej samej restauracji, w której właśnie spożywałem posiłek, oczywiście byli tam i inni klienci.
Coś mi strzeliło do głowy. Postanowiłem z nimi porozmawiać. Podszedłem
do baru.
— Dlaczego strzelacie do ludzi? — zapytałem wprost.
Konsternacja i zdziwienie w ich oczach.
— Myśmy nigdy… — zaczął jeden z nich.
— No, wy może nie, ale koledzy z waszej formacji!? — ciągnę dalej.
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W stanie wojennym zawieszono również wydawanie oficjalnych gazet (poza „Trybuną
Ludu” i „Żołnierzem Wolności”). Zamiast nich lokalne władze wojskowe wydawały
takie oto twory. Pisywali w nich wyłącznie ludzie, którym władze jeszcze ufały.
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— Idź stąd, człowieku! — próbuje przestraszyć mnie jeden nich — I daj
nam spokój!
— Zaraz pójdę, tylko wytłumaczcie mi to. Ty Polak, ja Polak, a na kopalni
„Wujek” stanęli naprzeciwko siebie rodacy i jeden do drugiego strzelał.
— Bo nas przyparli do muru, grozili kilofami… — zaczął niepewnie jeden
nich.
— I co, stało się któremuś z was coś?! Nie słyszałem — zaczynam lekko
drwić.
Nagle podszedł do nas z boku porucznik.
— Proszę dać im spokój, a najlepiej będzie, jak pan wyjdzie z tego lokalu
— zwrócił się do mnie. Widziałem w jego oczach złe błyski.
Postałem jeszcze chwilę, dokończyłem pić i wyszedłem z lokalu. Na ulicy
już na mnie czekali.
— Dokumenty! — zażądali.
Gdy szukałem dokumentów nagle dostałem pałą przez plecy. I jeszcze raz.
Zaskoczyło mnie to i zdezorientowało. Zacząłem się zasłaniać rękami.
— Tylko nie w ten sposób! — krzyknąłem i zaczęliśmy się szamotać.
— My ci damy okupację! — mówili cały czas pałując. Wreszcie złapali mnie
za ręce i wrzucili do samochodu. I dalej okładali mnie pałami. Nie patrzyli
gdzie biją, razy padały wszędzie, na głowę, ręce, nogi, plecy. Zmasakrowali
mnie okrutnie.
Zawieźli mnie na komisariat w Głuszycy, a stamtąd do Nowej Rudy. Sprawę przejął prokurator i postawił zarzut napadu na funkcjonariuszy ZOMO.
Na drugi dzień, w areszcie, odwiedził mnie inny prokurator.
— Widział się pan w lustrze? — zapytał.
— Nie, a co? — odparłem.
— Proszę iść ze mną — zaprowadził mnie do swojego biura. Tam zobaczyłem się w lustrze. Wyglądało to nie najlepiej. Twarz opuchnięta, usta pokrwawione, widoczne siniaki.
— I co pan zamierza z tym zrobić? — zapytał, patrząc na mają zmasakrowaną twarz.
— A co ja mogę zrobić?! — odparłem zdenerwowany. — Zostałem napadnięty i pobity, a stawiany jest mi zarzut napaści. To co ja mogę zrobić?!
— Niech pan zrobi obdukcję — on znów radzi.
— Gdzie?! Tutaj?! Jak?! — pytam.
— Proszę wystąpić do mnie z pismem — zakończył rozmowę.
Przyszedł do mnie lekarz i zrobił obdukcję. Po trzech dniach przywieziony
zostałem do Wałbrzycha do aresztu na ul. Słowackiego.
Sprawa sądowa była prowadzona w trybie zwyczajnym. W końcu zostałem
uznany winnym i ukarany grzywną.
Po wyjściu z aresztu włączyłem się w nurt działalności podziemnej. W maju
1982 roku powstała w Głuszycy Komisja Koordynacyjna. Zostałem wybrany jej
szefem, wraz ze mną do Zarządu weszli Andrzej Poniewierski, Sylwester
Pastuszek i Marek Wyroba.
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Na początku 1982 roku ukazuje się na terenie Wałbrzycha jedna z pierwszych ulotek. Była to
gazetka wydrukowana we Wrocławiu w nakładzie
2 000 sztuk. Zawierała ona opis strajku na KWK
„Thorez”, została przywieziona z Wrocławia przez
ks. dziekana Juliana Źrałko, proboszcza parafii
św. Jerzego na Białym Kamieniu.
Pierwsze spotkania były dość ostrożne — wspomina Jacek Rydecki. — Nawiązałem kontakt
przede wszystkim z dziewczynami z MKZ-tu — z
Barbarą Kwiatkowską, Bożeną Szamburską,
Krystyną Czachor, Barbarą Sawicką. SzukaliJacek Rydecki — 1981 rok
śmy jak najlepszego „dojścia” do zakładów pracy.
Zaczęła się powoli tworzyć cała struktura „podziemnych” działań. Większość ludzi, których znaliśmy, niestety znajdowała
się w obozach internowania. Zastanawialiśmy się, jak dotrzeć do tych, którzy
pozostali.
Do Wałbrzycha dociera list Władysława Frasyniuka przywieziony z
Wrocławia przez Andrzeja Ciżmowsklego, przepisany jest ręcznie na cienkiej bibułce.
4 stycznia 1982 roku wychodzi pierwszy numer „Biuletynu Informacyjnego”,
wydrukowany w Wałbrzychu przez Barbarę Kwiatkowską i Jacka Rydeckiego. Jako motto umieszczono cytat z listu Frasyniuka: „Solidarność” nie da się
podzielić ani zniszczyć”. W małej ulotce wielkości połówki kartki A-4 znajdują się
między innymi pierwsze nazwiska wałbrzyskich internowanych, fragmenty listu
Władysława Frasyniuka, a także informacje z radia „Wolna Europa”.
Chodziło nam przede wszystkim nie tyle o tekst — wspomina Rydecki — co
o to, żeby dać sygnał społeczeństwu, że wałbrzyska „Solidarność” istnieje, że nie
jest stłamszona i może mimo restrykcji wydawać własne pismo. Ten pierwszy
numer rozkolportowano w nakładzie kilku tysięcy, oczywiście nie jednorazowo,
ale w kilku partiach. Były drukowane nocami na prymitywnej ramce w domu
moich rodziców w Sobięcinie. Dystrybucją ulotek zajęły się dziewczyny.
Drugi numer „Biuletynu Informacyjnego” jest już całą kartką A-4. Pod koniec
stycznia 1982 roku Jacek Rydecki zdążył napisać matrycę pierwszej strony
ulotki, kiedy przyszło do domu wezwanie na przesłuchanie na komendę MO.
— Iść, nie iść? — kłębiły się myśli.
— Skąd mogą wiedzieć, że ja cokolwiek drukuję? — zadawałem sobie
pytanie.
Doszedłem do wniosku, że nie ma sensu się ukrywać w Wałbrzychu, bo
niby gdzie? I lepiej będzie, jak pójdę na komendę i zorientuję się, o co chodzi.
Niestety, już tak szybko nie wyszedłem… Zostałem internowany, siedziałem
ponad dwa tygodnie w areszcie na komendzie przy ul. Mazowieckiej, a później
znalazłem się w obozie dla internowanych w Kamiennej Górze razem ze studentami z Wrocławia Jackiem Drobnym i Markiem Rospondem.
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Później — wspomina Rydecki — okazało się, że to był zbieg okoliczności. „Esbecja” rozpoczęła tzw. akcję „Sokół”, czyli penetrację środowiska studenckiego.
Mimo internowania Jacka Rydeckiego, Barbara Kwiatkowska z Krystyną Miłaszewicz oraz bratem Jacka Krzysztofem Rydeckim dopisują
drugą stronę i kontynuują wydawanie „Biuletynu”. Wychodzi on dość nieregularnie. „Esbecja” zaczyna poszukiwania wydawców „Biuletynu”. Zorientowali
się, kto to robi, ale nie mogli znaleźć ramek. Przeszukali gruntownie dom rodziców Jacka Rydeckiego, nie znaleźli jednak nawet maszyny do pisania.
— Skąd mieliśmy urządzenia do drukowania?— wspomina Rydecki.
— Sprzęt robiło się samemu. Konstrukcja ramki była bardzo prosta. Ciężki
metalowy wałek niezbędny do druku wytoczył mój ojciec na kopalni. Pięknie to
zrobił, korzystając z warsztatów kopalnianych. Matryce, papier i farba pochodziły z wałbrzyskiego MKZ-tu, wyniesione zapobiegawczo „na czarną godzinę”
jeszcze przed stanem wojennym.
„Biuletyn Informacyjny” ostatecznie zniknął po aresztowaniu w kwietniu
1982 r. Barbary Kwiatkowskiej, w mieszkaniu której SB znalazła tak długo
poszukiwane ramki.
Wśród różnych rozdrobnionych grup prowadzących na terenie Wałbrzycha
działalność niemal od początku stanu wojennego, na uwagę zasługują dwie.
Jedna związana z „Niezależnym Słowem — wydaniem wojennym”, w której
pracowali m.in. Edward Bielaszewski, Ewa Makowska, Ryszard Radziwoń, Władysław Wróblewski, Kazimierz Sobiegraj, Wojciech Jurek,
Jan Kołodziejczyk, Krystyna Miłaszewicz, Stanisław Bomba, Marek
Zieliński.
Pierwszy numer „Niezależnego Słowa — wydania wojennego” ukazał się w
styczniu 1982 roku i zawierał tekst Edwarda Bielaszewskiego, a pierwsze
cztery numery były drukowane w mieszkaniu Jana Kołodziejczyka. Gazetka
ukazywała się do kwietnia 1983 roku. 13 kwietnia następuje wpadka drukarni. SB konfiskuje maszynę do pisania i papier oraz notatki, natomiast nie
zagląda do szafy, gdzie był powielacz.
Druga grupa związana była z pismem, które ukazywało się najpierw jako
„Informator Górniczy”, a później jako „Informator Wałbrzyski”. Pierwszy numer „Informatora Górniczego” ukazuje się w marcu 1982 roku, pisany przez
Ewę Romanowską na matrycy, a później drukowany na ramkach w różnych
mieszkaniach prywatnych, m.in. w mieszkaniu Józefy i Antoniego Kuryłowiczów, Piotra Sitka.
Ryszard Mocek nawiązuje kontakt z Wrocławiem, skąd przywozi od
Marka Muszyńskiego58 komplet wałków do drukowania. Powstają dwie niezależne i nie powiązane ze sobą drukarnie. Jedną kieruje Alicja Szczygieł,
drugą Marian Tercki (jednym z pierwszych wyroków w tamtym okresie — po
piątce z KWK „Thorez” — był wyrok Mariana Terckiego). Koordynatorem jest
Ryszard Mocek, który był na początku jedyną osobą mającą kontakt z obiema
58

Marek Muszyński — poseł I i IV kadencji RP.
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„Informator Wałbrzyski”,
wcześniej wydawany jako
„Informator Górniczy”.

drukarniami. W tym czasie kolportażem zajmowali się m.in. Jerzy Langer,
Władysław Melicki pseudonim „Piekarz”, Kazimierz Bieńkowski, Stanisław Jakubiak, Jerzy Rybarski, Krystyna Miłaszewicz, Jerzy i Janusz
Urlik, Krystyna Kutermacha, Eugeniusz Bieńkowski. Zaczęły powstawać
w każdej dzielnicy i w poszczególnych zakładach pracy grupy kolportażowe. Nie
sposób wymienić dziś wszystkich nazwisk, działali w konspiracji niejednokrotnie sąsiedzi z jednej klatki schodowej, należeli do różnych grup, nic nie wiedząc
o sobie. Wielu uczestników podziemia na zawsze zostanie anonimowych.
Z Wrocławia zostały sprowadzone przez Ryszarda Mocka i Mieczysława
Czernika nadajniki w celu uruchomienia radia podziemnego w Wałbrzychu.
Na jednym ze spotkań — wspomina Czernik — Rysiek Mocek poinformował mnie i moją grupę, że wreszcie udało mu się nawiązać kontakt z
Wrocławiem. A już na osobności zaproponował mi rolę łącznika z „radiem
wrocławskim”.
— Jesteś najlepszą osobą, która może podjąć się takiego zadania — powiedział. Zgodziłem się.
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Ustaliliśmy od razu dzień i godzinę wyjazdu do Wrocławia. Na dworcu kolejowym Rysiek przekazał mi hasło i odzew oraz bateryjki, tak zwane paluszki,
zaznaczone w taki sposób, że tylko przy ich pomocy mogłem skontaktować się
z radiowcami we Wrocławiu.
Do Wrocławia na punkt kontaktowy zajechałem bez przeszkód. Spotkałem
kolegów z wrocławskiego podziemia. Po haśle i odzewie pokazałem im bateryjki,
które przekazał mi Mocek. Od tego momentu zaczęli rozmawiać ze mną bez
skrępowania.
— Pozamykali was — żartowali — czy tak się głęboko zamelinowaliście,
że nie mogliście się z nami skontaktować?
Od nich usłyszałem, że w dniu 10 listopada 1982 roku, w rocznicę zarejestrowania NSZZ „Solidarność” emitowana będzie w całym naszym regionie
taka sama audycja radiowa.
— Musicie się zorganizować — mówili — i dać nam znać, kiedy chcecie
przyjechać po nadajnik.
Po powrocie do Wałbrzycha ustaliliśmy, że po radio do Wrocławia pojadą
trzy osoby: Wiesiek Piwowarczyk, Jurek Langer oraz ja. Niestety, wróciliśmy do Wałbrzycha z pustymi rękami. Wrocławscy radiowcy nie zdążyli się
przygotować do przekazania nadajnika.
Na kolejnym spotkaniu doszła do nas wiadomość, że Mocek został zatrzymany przez SB i nie będzie go na zebraniu.
— Koledzy — powiedziałem — w takim razie zawieszamy naszą działalność. Nie jedziemy do Wrocławia, nie będzie na razie żadnego radia.
Bałem się wpadki całej grupy. I nie pomyliłem się. SB było kilka razy po
mnie w pracy, ale przewidując to wziąłem zwolnienie lekarskie i byłem dla
nich nieuchwytny. Jednocześnie zdecydowałem razem z Jankiem Gollem, że
nie ma na co czekać i trzeba jechać do Wrocławia po radio.
Umówiłem się z jednym z moich kolegów z PKS-u, że weźmie delegację
służbową i pojedziemy uzgodnić przekazanie nadajnika. Wybraliśmy się w
końcu do Wrocławia. Dostałem się do punktu kontaktowego. Poinformowałem
o celu mojej wizyty. Uzgodniliśmy datę i godzinę przerzutu, ustaliliśmy znaki
rozpoznawcze. Wróciłem do Wałbrzycha. W domu sąsiadka oznajmiła mi, że
czekało na mnie SB, ale zrezygnowali i sobie poszli.
— No, to przynajmniej nie jestem śledzony — pomyślałem sobie z ulgą. Ale
SB interesowało się mną. A to komplikowało całą akcję.
W tym czasie Janek Goll organizował grupę do przerzutu nadajnika z
Wrocławia. W uzgodnionym przeze mnie dniu trzyosobowa grupa: Piwowarczyk oraz dwóch ludzi Janka pojechało do Wrocławia. Dostali się do punktu
kontaktowego.
— Mietek Czernik jest obserwowany przez SB — poinformowali wrocławian — musi na razie zawiesić kontakty, aż sytuacja się uspokoi. Ale w takim
razie co z naszym radiem? To nie może czekać!
Radiowcy po krótkiej naradzie powiedzieli, że przywiozą w takim razie
radio do Wałbrzycha.
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— Podajcie nam tylko adres — zażądali od razu.
Piwowarczyk podał swój adres domowy. Po pewnym czasie radio wraz
z taśmą znalazło się u niego w domu. Janek Goll zorganizował grupę, która
nadawała audycje radia „Solidarność”. Im też Wiesiek przekazał nadajnik.
Pierwsza audycja została nadana 10 listopada 1982 roku z taśmy wrocławskiej.
Sam byłem w tym czasie zatrzymany przez SB na 48 godzin. Jedynym
moim pragnieniem było nadania audycji. I tak też się stało.
Po dłuższym czasie pojawił się Rysiek Mocek wraz z Januszem Urlikiem, którego wtedy jeszcze nie znałem. Omówiliśmy krótko sposób funkcjonowania radia „Solidarność”.
— Wrocław naciska na zwiększenie częstotliwości nadawania — mówił
Mocek. — Potrzebujemy nowego łącznika. Ja jestem obserwowany, Mietek
też. Janusz, może ty?
Uzgodniliśmy wspólnie, że kontaktować się z Wrocławiem będą Janusz i
osoba z grupy Janka Golla. Jak się okazało, była to kobieta, która niedługi
czas po tym zrezygnowała. Wrocław był nieugięty.
— Macie zwiększyć częstotliwość nadawania, a audycje muszą być jednakowe na całym terenie!
Postanowiliśmy przekazać radio innej grupie — Wojciechowi Dziadoszowi wraz z rodziną i Bogusławowi Nowakowi z dzielnicy Konradów, która
organizuje nadawanie audycji Radia „Solidarność” Wałbrzych. Baliśmy się
naszych aresztowań.
Niestety stało się to, co przeczuwaliśmy. Cała grupa została przechwycona
przez SB. Zostałem również aresztowany. Gdy siedziałem w korytarzu, zobaczyłem, jak prowadzą Janka Golla. Ukradkiem dał mi znak, że się nie przyznał.
Jak się później okazało, siedział w areszcie dwa miesiące.
Również nie przyznałem się do prowadzenia radia. Z braku dowodów zostałem oskarżony „jedynie” o udział w podziemnych strukturach, kolportaż i
werbowanie. Zastosowano wobec mnie dozór milicyjny. Dwa razy w tygodniu
musiałem meldować się na posterunku. Dopiero w 1984 roku objęła mnie
amnestia.
9 maja 1982 roku na Nowym Mieście w Wałbrzychu ZOMO rozbija
grupę kilkuset osób, podejmującą próbę zorganizowania manifestacji w Dniu
Zwycięstwa.
Od marca do listopada 1983 roku próbowano nadawać comiesięczne
audycje. Jedna z nich, nadana 1 maja była dobrze słyszalna na Podzamczu i
wówczas władze posłużyły się pelengatorami59. Późniejsze emisje były bardzo
skutecznie zagłuszane.
Nawiązaliśmy kontakt z Wrocławiem, udało nam się zdobyć wałki — wspomina Mocek. — Pierwsze skombinował nam Stasiu Jakubik, kolejne dostaliśmy chyba z Wrocławia. Wyzwaniem stało się dla nas organizowanie papieru i
59

Urządzenia do wykrywania emisji radiowej.
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matryc. Władek Melnicki załatwił gdzieś dwie maszyny drukarskie, co prawda były stare, poniemieckie, ale sprawne. Dziś mogę o tym opowiedzieć, chociaż
wtedy wszystkiego nie wiedziałem. To był dla nas, konspiratorów, komfort psychiczny, że nie wiemy wszystkiego. A co najważniejsze, niewiedza zapewniała
nam bezpieczeństwo. W razie ewentualnej wpadki im mniej wiedziałeś, tym
mniej mogłeś powiedzieć podczas przesłuchań, chroniąc wiele osób.
Organizowanie całej działalności drukarskiej trwało do marca 1982 roku.
Do tego czasu grupa zajmowała się innymi sprawami.
Chodziliśmy nocami po mieście — opowiada Mocek — i pisaliśmy narodowe hasła na murach. Pamiętam, jak pewnego razu szedłem po torach od
dworca Wałbrzych Miasto aż do Szczawienka i mazałem wszystkie słupy, mury
i mosty po drodze.
Wreszcie udało się uruchomić drukarnię. Pojawiły się pierwsze ulotki.
Idąc z ulotkami na kopalnię — opowiada Mocek — chodziłem nocami
przez Wzgórze Gedymina. Jak miałem ranną zmianę, to przychodziłem na
nockę, ale nie wchodziłem przez bramę, tylko przez płot. Wchodziłem na dach
łaźni po drabinie przeciwpożarowej i rzucałem ulotki przez otwór w dachu.
Była to największa podziemna drukarnia w Wałbrzychu. Pracowało w niej
5 osób. Byli to państwo Kuryłowiczowie, Jerzy Urlik oraz Ryszard Mocek
z żoną. Dwa budynki dalej Ewa Romanowska przygotowywała matryce.
Rozmieszczenie działalności w dwóch miejscach miało swój cel. Ewentualna
wpadka drukarni nie powodowała likwidacji wytwórni matryc i na odwrót.
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Manifestacja w stanie wojennym.
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Największy nakład tej drukarni to osiem tysięcy ulotek w jeden wieczór. Była
to informacja dla ludzi przygotowana na rocznicę powstania „Solidarności”,
na 31 sierpnia 1982 roku.
Na mieście pojawiły się również inne ulotki — przypomina sobie Mocek
— ale wtedy nie wiedzieliśmy, czy nie jest to prowokacja SB. Stało się tak m.in.
3 maja 1982 roku, gdy z ulotek dowiedziałem się o zebraniach dla mieszkańców Wałbrzycha w kilku miejscach: pod OSIR-em, na Nowym Mieście koło
stadionu i innych. To nie były żadne szczególne miejsca i dlatego baliśmy się
wpadki na takich zebraniach. Mieli wszystkich jak na dłoni, żaden problem
ich wyłapać. My pisaliśmy tylko o Mszach Św. z tej okazji.
Nawiązana zostaje współpraca z wałbrzyskimi księżmi. Ksiądz Źrałko
wręcz namawia Mocka do dokumentowania działalności podziemnej w celu
zachowania jej dla potomnych. Pomógł też w ukryciu ulotek przywiezionych
przez konspiratorów z Wrocławia. Dał im klucze od jednego z nieużywanych
pomieszczeń na plebani i kazał tam je ukryć.
Opozycjoniści występowali również, można to nazwać „zbrojnie”, przeciw
reżimowi komunistycznemu.
Przed 31 sierpnia 1982 roku ulotki zostały rozprowadzone przez trzy
niezależnie od siebie pracujące grupy nawołujące do manifestacji w dniu 31
sierpnia w różnych miejscach Wałbrzycha. Wśród ulotek pokazuje się fałszywka
wydana przez SB. Po kilku nieudanych próbach zawiązania manifestacji m.in.
na Placu Grunwaldzkim, na ul. Wysockiego w Wałbrzychu z powodu dezinformacji rusza w końcu spod kościoła Aniołów Stróżów grupa demonstrantów.
Zadymę koło OSIR-u — wspomina Mocek — zorganizowała prawdopodobnie grupa kopalnia „Wałbrzych” — Koksownia. Moja grupa wydała ulotki
na rocznicę Sierpnia nawołujące do zorganizowania pochodu z ul. Słowackiego
w stronę kościoła Św. Aniołów Stróżów i spotkania wszystkich na Mszy Św. A
wyszło odwrotnie. Po Mszy Św. wszyscy uformowaliśmy pochód i przeszliśmy
ul. Moniuszki, Rynkiem, ul. Słowackiego do Pl. Grunwaldzkiego. Z kościoła
wyszło około 300-400 osób, a do Placu doszło już około 1000 osób. Nie było żadnych transparentów, towarzyszyły nam tylko okrzyki typu „Precz z komuną”.
Milicja nie reagowała. Stali na ulicach i obserwowali idących. Po dojściu
do Pl. Grunwaldzkiego tłum zaczął wznosić inne okrzyki.
— Uwolnić internowanych! Precz ze stanem wojennym! Wypuścić aresztowanych!
Po kilku rundach wokół Pl. Grunwaldzkiego — wspomina Mocek — skierowaliśmy się pod siedzibę Komitetu Wojewódzkiego Partii, która wtedy znajdowała się w budynku obecnej szkoły nr 28, naprzeciwko II Liceum Ogólnokształcącego. Na wysokości Technikum Górniczego, przed Górniczym Domem
Kultury, drogę zastawił nam kordon ZOMO. Byłem z żoną, teściem i naszymi
dziećmi. Idąc nie zauważyłem, że cały pochód pozostał około 10 metrów za
mną. Doszedłem do kordonu i przecisnąłem się przez niego razem z dzieckiem.
Skręciłem do parku. Pochód się zatrzymał. Przez ulicę Szmidta dołączyłem
znów do demonstrujących.
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ZOMO rozpoczęło natarcie. Huknęły strzały. W tłum demonstrantów posypały się pojemniki z gazem łzawiącym. Rozpoczęło się bicie ludzi pałami. Dostał
każdy, kto się nawinął pod rękę. Uciekałem z dziećmi w podwórka. Spotkałem
się z żoną i teściem koło przychodni na ul. Browarnej.
Walki na ulicach Wałbrzycha trwały dość długo. Co chwilę pojawiały się
grupy ludzi, ma które nacierało ZOMO. Bali się w wejść w podwórka, bo nie
wiedzieli, co ich tam czeka. Cały obszar śródmieścia był zagazowany.
Jadąc na nocną zmianę — opowiada Mocek — jeszcze czułem w powietrzu
gaz łzawiący.
Po tym starciu dochodzi wreszcie do rozmów pomiędzy grupami oporu i
działalność podziemna w Wałbrzychu przybiera zupełnie inny, zorganizowany
charakter.

Represje…
Wpadli po mnie do domu 20 grudnia 1982 roku — wspomina Ryszard Mocek — byłem po nocnej zmianie w kopalni. Żona poszła odprowadzić dzieci do
szkoły. W domu został tylko mój czteroletni synek, Mariusz.”
Pukanie. Mały podchodzi do drzwi.
— Kto tam? — pyta tak, jak nauczyła go mama.
— Koledzy taty — pada odpowiedź.
Faktycznie w tym czasie — wspomina Mocek — przychodziło do mnie dużo
ludzi. Nic dziwnego, że dziecko otworzyło drzwi.
Wpadli do domu.
— Szybko! Szybko! — krzyczą od drzwi — Ubieraj się! Mamy pewne sprawy
do wyjaśnienia!
Ubierałem się w takim pospiechu — wspomina — że zapomniałem nawet
dowodu osobistego. Cały czas zastanawiałem się, co zrobić z Mariuszkiem, ma
zostać sam?
— Zabieramy cię ze sobą. Jak się nie ubierzesz, to w majtkach cię zabierzemy — rozkazują dalej, przy okazji penetrując mieszkanie.
— Przecież tutaj jest małe dziecko. Jak możecie mnie zabrać?! Poczekajcie
chwilę, zaraz wróci żona — poprosiłem.
— Twój problem, a zresztą to kawał chłopa, nie gadaj, tylko się zbieraj
— odparował któryś.
— Przecież on ma dopiero cztery latka — prosiłem dalej.
— No i co z tego, najwyżej będzie jednego gnojka mniej. Zbieraj się i to
już.
Mieszkanie zamknęli. Zabrali mnie do samochodu i zawieźli na komendę
milicji przy ul. Mazowieckiej. Rozpoczęło się przesłuchanie.
— Znasz tego człowieka? — pada pytanie i pokazują mi zdjęcie.
— Nie znam.
— Jak to nie znasz?
— No nie znam, mówię chyba wyraźnie!
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Któryś z tych bydlaków podszedł do mnie z
tyłu i uderzył mnie końcówką pięści w czubek
głowy. Bardzo bolało, ale starałem się zachować
zimną krew.
— Czego ode mnie chcecie?
— Masz chłopie problem — powiada jeden z
nich. — Przeczytam ci zeznanie twojego kolesia, a
ty się dobrze zastanów.
Wtedy dopiero — wspomina Mocek — domyśliłem się, o co chodzi. Wpadł nasz nieużywany
powielacz. Ponieważ był na spirytus i prąd, nikt
nie umiał go obsługiwać, nie wiedzieliśmy, co z
nim zrobić, więc postanowiliśmy go schować w Ryszard Mocek — 1985 rok
piwnicy u kolegi. Cały czas szukaliśmy kogoś, kto
będzie go umiał uruchomić. Wreszcie znaleźliśmy taką osobę. Niestety, nie
zdążyłem go użyć.
Nastąpiła wpadka.
Zgarnęli chłopaków, dali im porządny wycisk i dlatego prawdopodobnie
dotarli do mnie.
— I co? Dalej nie wiesz, co to jest? — pokazują mi zdjęcia powielacza. — Do
czego tego używałeś?!
— A to, o to chodzi! — udaję zaskoczenie — Pewnie, że wiem co to jest. I
wydaje mi się, że w tych ciężkich czasach, można zarobić jakieś pieniądze na
tym powielaczu.
— Pieniądze, mówisz — jeden z nich uśmiecha się złośliwie. — Pieniądze!
Ty bydlaku! — znowu biją mnie kuksańcami po głowie.
Boli, strasznie boli. Już mam dość. Znienacka dostaję znowu uderzenie w
głowę, kolejny kuksaniec.
Zaczynają mnie znieważać. Już mam tego dość, chyba zacznę ich lać, mam
dość, dość tej męczarni — myśli mnie zabijają, ich też bym zabił. Niech któryś
spróbuje jeszcze raz mnie uderzyć. A zabiję. Nie będę miał odwrotu. Dla polskości i Polaków zrobię wszystko, nawet oddam swoje życie.
Cały czas było ich czterech, chociaż niejednokrotnie wychodzili, ale najprawdopodobniej na konsultacje.
— Taki jesteś odporny?! — zapytał jeden z nich, kiedy nie mogli wydobyć
ode mnie informacji. — Pokazać ci naszą maszynę prawdy?
Milczałem, nie chciałem ich prowokować. Byłem obolały i zmęczony.
Wyciągnęli induktor elektryczny. Przeraziłem się. Tylko nie to.
— No to teraz się zabawimy — roześmiał się któryś z oprawców.
— Rysiu, to co? Łapiesz kabelki — śmiał się esbek.
— Wsadźcie sobie w dupę te kable, wy śmierdzące skunksy — warknąłem.
Zaczęli mnie bić, znowu kuksańce, parę razy dostaję otwartą ręką w twarz,
upokarzają strasznie.
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— Uciec, uciec — tylko jedna myśl kołacze się w głowie — nawet w zaświaty, ale uciec.
— Rysiu, no to daj łapkę, klamerkę ci przyczepię — śmieje się jeden z
esbeków.
— A mi daj drugą, żeby była równowaga — rechoczą esbecy ze swojego
żartu.
Prąd popłynął przez moje ręce i nogi — wspomina Mocek. — Cały się
trząsłem i dygotałem. Czułem, jak moje ręce się wyginają w bólu. To jest ból
nie do zniesienia. Świat wiruje mi w oczach.
— Dośśśćććć!!! — krzyczę.
Już nie wytrzymam… Wreszcie prąd ustał.
Jezu jaka ulga, chcę odpoczynku. Chcę odpocząć choć 5 minut.
— No, namyśliłeś się?! — słyszę grzmiący głos. — Będziesz teraz mówił?!
To znowu oni, mam dość.
— Przecież wszystko powiedziałem — mówię zszokowany.
— Wszystko?
— Tak. Wszystko co wiedziałem.
— A o Pilchowskim nic nie mówiłeś.
— Bo go nie znam.
— Korowca nie znasz? Wspierałeś skur…na. Opozycyjnego wywrotowca…
— A jaki to opozycjonista z tego Pilchowskiego? Skoro go nikt nie zna?
— odparłem.
— Ty, Mocek, tobie się całkiem w głowie poprzewracało!
No i znowu zaczęli.
— O ty s…synu, dalej nie chcesz mówić?!
— No to się zabawimy — mówi dość młody człowiek ze służby wojskowej.
— Jesteś górnik, to wiesz, co to jest! — pokazują mi maskę przeciwgazową.
— Wkładaj to!
Naciągnęli mi na twarz maskę górniczą. Dwóch wykręciło mi ręce do tyłu,
aż poczułem jak trzeszczą w stawach.
— Zobaczymy, ile wytrzymasz bez powietrza — Kłosowski zatkał rurę
wlotową do powietrza.
Poczułem tylko, że się duszę i film mi się urwał. Jak mnie ocucili, czułem,
że mam coś z ręką, chyba wywichnęli mi ją z barku.
— A co ty gnojku udajesz z tą ręką — usłyszałem.
Później bili mnie dalej. Skąd oni mają tyle siły — pomyślałem. Jeden z
nich wyciągnął pałę osiemdziesiątkę.
— Podoba ci się? — zapytał.
Nie prowokowałem. Kazali mi siąść na krześle bez oparcia, a sami bili pałą
po rękach. Później kazali nogi położyć na biurku i bili mnie po piętach.
— Wiesz, że twoja żona nic nie wie o tym, że cię zabraliśmy — wciąż straszą. — Ty już do domu nie wrócisz! Pobawimy się tobą.
Spanikowałem wtedy. Byłem już zmęczony tym biciem. Popatrzyłem na okno.
Szkoda, że jest założona siatka, nie namyślałbym się wcale, tylko bym wyskoczył.
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— Co, marzy ci się wolność, chcesz latać jak ptaszek? — wypalił któryś,
patrząc na moje oczy skierowane na okno, jednocześnie waląc mnie kuksańcem
w tył głowy.
— Co chciałeś zrobić z tym powielaczem, świnio?! — pada kolejne pytanie.
— Chciałem go sprzedać, tylko kupca nie mogłem znaleźć — bronię się.
— Nie panowie, z tym ch… trzeba zrobić porządek! — denerwuje się jeden
z nich. — Jedziemy z nim na poligon! Inaczej nic z niego nie wyciągniemy!
Było już około godziny szesnastej. Wyprowadzili mnie na podwórko przed
budynkiem komendy. Wsadzili do cywilnego samochodu. Dwóch z tyłu na siedzeniu pilnowało mnie, po drodze, oczywiście, wyżywali się na mnie, rozdając
co raz kuksańce.
Siedzący obok mnie Hordyj w pewnym momencie wyciągnął pistolet. Przejechał nim po moich żebrach. Boże, to już chyba koniec — pomyślałem.
A może to dobrze, bo mam już dość tych tortur. Ale dzieci? Co z nimi? Nie,
nie mogę się poddać. Tam one czekają na mnie. Muszę wrócić do nich!!!
— Wiesz, gnoju, że już nie wrócisz z tej wycieczki — powiedział do Mocka.
Wyjechali w stronę Nowego Miasta. Na Psie Pole. Przejechali koło szkoły
i wjechali w las. Było tam stare wyrobisko kopalni „Wałbrzych”.
— Tu cię zabijemy, a potem wrzucimy do szybu — grożą. — Jak dobrze pójdzie, to cię znajdą za kilka lat, ale my tak zrobimy, że nie znajdą cię nigdy!
Wiedziałem już wtedy, że nie poddam się im. Że nic ze mnie nie wyduszą.
Ten pistolet zadziałał na mnie zbyt mobilizująco, reakcja moja była przeciwna
do tej, którą sobie założyli.
— Będziesz wreszcie mówił czy nie!? — odzywa się drugi.
Kłosowski znów wziął induktor.
— Ściągaj mu spodnie! — rozkazał koledze — Zobaczymy, czy teraz też
będzie taki mocny!
Uśmiechnąłem się tylko do siebie. Obraz dzieci, żony dał mi taką wiarę w
siebie, że mogli już teraz robić ze mną, co tylko chcieli, a ja i tak nic im nie powiem. Chcieli mi rozpiąć spodnie, ale zacząłem się im wyrywać. W tym momencie
Hordyj uderzył mnie pięścią w brzuch. Zabolało strasznie, upadłem, zaczęli mnie
kopać. Myślałem, że żebra wychodzą mi przez skórę, tak bolało. Strasznie bolało!
Zacząłem wymiotować krwią. Chyba popękały mi wrzody na żołądku.
— No i co z nim zrobimy? — zapytał jeden z nich, lekko wystraszony, widząc krew w moich ustach.
Wtedy podszedł kierowca z samochodu.
— Słuchaj stary — powiedział do kolegi esbeka — ja mam w samochodzie
linkę. Przywiążmy go do samochodu i będziemy go ciągać po lesie.
— Nie, mam inny pomysł — odpowiedział. — Bierzemy go z powrotem do
samochodu. Weź sobie czapkę — powiedział do leżącego Mocka — to będziesz
miał w samochodzie do czego rzygać.
Wstałem i wsiadłem do samochodu. Zajechaliśmy z powrotem na komendę.
Już mnie naprawdę nie interesowało, co ze mną zrobią. Chyba oni też to już
zrozumieli.
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— Coś taki blady? — pyta Kłosowski, gdy mnie prowadzili na przesłuchanie. — Boisz się, co?
— Źle się czuję — odpowiedziałem.
Chyba wtedy wystraszyli się, że im wykituję. Zawołali lekarza, dawał mi
jakieś leki. Nie chciałem ich brać.
— Nie bój się, to nie jest trucizna — mówili wtedy.
Okropnie bolał mnie brzuch. Po takich razach! Dawali mi jakieś środki
przeciwbólowe i chyba glukozę, bo Hordyj sam próbował, żeby mi udowodnić,
że to nie trucizna. Przesłuchanie trwało dalej, ale już bardziej chcieli mnie
doprowadzić do stanu używalności, niż wymusić jakieś zeznania.
— Jak się czujesz? — pytali. — Lepiej?
— Trochę — odpowiadałem niezgodnie z prawdą.
— To wiesz co? Damy ci teraz trochę wolnego. Ale bądź pewny, że wrócimy
do tego tematu, tylko wtedy już nie wyjdziesz długo z naszych rąk.
Po czym wypuścili mnie z komendy — kończy Mocek.
Gdy
zostałem
aresztowany
— wspomina Jerzy Langer — dość
długo zabiegałem o możliwość brania
udziału w mszach św. odbywających
się w więzieniu. Zgodę taką mógł wydać jedynie prokurator. Wiele wysiłku
kosztowało mnie zdobycie skrawka papieru, na którym napisałem swą prośbę, prokurator na odwrocie „dokumentu” wyraził zgodę. Od tego momentu
mogłem uczestniczyć w Mszy Św.
Oczywiście, choć bardzo się o to
starałem, nie mogłem brać w niej
udziału każdego tygodnia. Procedura
wyjścia rozpoczynała się od rewizji
osobistej. Klawisze dokładnie sprawdzali, co mam przy sobie.
Kaplica była urządzona w świetlicy więziennej. Mimo, że człowiek uwięziony nie ma zbyt dużo okazji do grzeszenia, zawsze na początku szedłem do
spowiedzi. Była to również szansa na krótką, intymną, bez obecności klawisza,
rozmowę z kapłanem. Chociaż sam nie paliłem papierosów, ksiądz przekazywał
mi dwie, trzy paczki papierosów dla współwięźniów. Po mszy św. znów rewizja
i wpis do raportu:
„…wyszedł bez papierosów, wraca z dwiema paczkami. Wniosek: więzień
kontaktował się z kapłanem…”
Będąc aresztowanym wolałem, zamiast papierosów czy herbaty, zamówić u
kalifaktorów60 prasę codzienną. Po przeczytaniu często przekazywałem ją dalej,
60

Więźniowie roznoszący posiłki i zamówione artykuły.
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innym do poczytania. Pewnego dnia starałem się
podać gazetę przez okno kolegom w innej celi, ale
się nie udało i wylądowała na spacerniaku. Znów
byłem wezwany do raportu karnego.
Powtarzające się raporty na temat mojego
„okropnego” zachowania skłoniły naczelnika
więzienia do ukarania mnie. Znalazłem się w
izolatce. Cela od północy, twarde łoże, krótki koc,
wyłączane w nocy ogrzewanie. W nocy było tak
zimno, że dla rozgrzewki co jakiś czas wstawałem,
robiłem kilka pompek i znów się kładłem.
Ukaranie mnie wywołało wrzawę wśród
Jerzy Langer
więźniów politycznych. Chcąc mnie wspomóc,
rozpoczęli głodówkę. Gdy dowiedziałem się o tym
od więziennego wychowawcy, mimo że byłem przeciwnikiem głodowania, czy
też podejmowania innych akcji mogących zagrozić zdrowiu, które było nam
potrzebne na wolności do walki z systemem, natychmiast również odmówiłem
przyjmowania pokarmów.
Obawiałem się, czy uda mi się wytrzymać tak długi czas bez jedzenia.
Podjęliśmy decyzję, że głodówka będzie trwała rotacyjnie, ponieważ z
czasem dołączali inni więźniowie, a ja będą głodował tylko do pierwszego,
przymusowego karmienia. Chodziło bardziej o wymiar solidarnościowy czy też
medialny takiego zachowania, niż o rujnowanie i tak nadwątlonego zdrowia
więźniów.
Przymusowe karmieniem było dla mnie ogromnym przeżyciem.
Wezwał mnie do siebie lekarz więzienny.
— Proszę zacząć jeść — namawiał. — Niech pan nie rujnuje sobie zdrowia.
I tak będę zmuszony zarządzić przymusowe karmienie. Ta pana akcja nie ma
najmniejszego sensu.
— Nie będę jadł — odpowiedziałem.
— Niech pan się jeszcze zastanowi. Karmienie nie jest przyjemnym zabiegiem. Ja naprawdę nie chcę tego robić, ale zmusi mnie pan do tego swoim
uporem. Poza tym może to pociągnąć za sobą przykre następstwa. Niech pan
będzie rozsądny.
— Już postanowiłem. Nie będę jadł, chyba, że mnie zmusicie.
— Pana wybór — zrezygnował z namawiania lekarz. — Siostro, proszę
przynieść zestaw.
Gdy siostra na wózku przywiozła akcesoria, po plecach przeszły mi ciarki. Wyglądało to zupełnie inaczej, niż można sobie wyobrazić. Przez głowę
przemknęła myśl, czy nie lepiej się po prostu najeść, ale zwątpienie było tylko
chwilowe.
Myśląc o przymusowym karmieniu sądziłem, że będzie ono polegało na
wprowadzeniu do żołądka cienkiej rurki i wlaniu bezpośrednio do brzucha
płynnego pokarmu. I niewiele się pomyliłem. Jednak zamiast spodziewanej
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rurki o średnicy 5-6 mm, znanej z badań sondy żołądkowej, zobaczyłem coś,
co wywołało mój strach. Na wózku leżał wąż gumowy średnicy kilku centymetrów, na końcu którego znalazł się zwykły, ocynkowany lejek. Taki sam,
jakiego używało się do wlewania oleju do samochodów ciężarowych. Największe
przerażenie sprawiał koniec węża, w który była włożona wytoczona, półokrągła
końcówka drewniana, mająca prawdopodobnie zapobiegać poranieniu przełyku i żołądka podczas „zabiegu”. Obok narzędzi stał garnek napełniony czymś
podobnym do mleka.
— No, to co? — spytał po raz ostatni lekarz. — Mam pana nakarmić?
Nie odpowiedziałem. Siedziałem wystraszony, nie wiedząc tak naprawdę,
co za chwilę mnie czeka.
— Złapcie go za ręce! — polecił klawiszom. — Proszę się nie szarpać, bo
tylko pan sobie pogorszy.
A nie w głowie mi było szarpać się. Złapali mnie mocno za ramiona, a
lekarz zaczął mi wpychać wąż do gardła. Okropne uczucie! Najgorszy jest
początkowy moment, gdy końcówka węża mija przełyk. Targnęły mną torsje.
Zacząłem się krztusić. Siostra szybko podsunęła mi pod brodę nerkę.
— Oddychać nosem! Nosem! — krzyczał lekarz. Szybko wepchnął resztę
węża do żołądka.
Zamieszał zawartością w garnku i wlał do lejka. Poczułem jak robi mi się
ciepło w żołądku. I było po wszystkim. Lekarz wyciągnął szybko węża z mojego
gardła. Znów przez chwilę się zacząłem się krztusić. Zwymiotowałem część
mleka. Ale po chwili doszedłem do siebie.
— No, nie zawsze idzie tak lekko! — powiedział zadowolony lekarz. — Bywają większe problemy podczas karmienia.
Zostałem odprowadzony do celi. Tak zakończyła się moja głodówka w
więzieniu.

Czas internowania…
Internowanie działaczy „Solidarności” było niejednokrotnie akcją brutalną,
bezwzględną i trwało od nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku aż do grudnia
1982 roku. Internowanych przetrzymywano na początku w komisariatach dzielnicowych. Nad ranem 13 grudnia 1981 roku przewieziono ich do komendy MO.
Poddawani tam byli wstępnej „obróbce” przez SB, następnie mężczyzn przewieziono do Zakładu Karnego w Świdnicy, a kobiety do więzienia we Wrocławiu
przy ul. Kleczkowskiej, gdzie traktowano je w sposób uwłaczający godności.
Początkowo wśród internowanych panowała atmosfera niepewności, nie
wszyscy znali się nawzajem, tylko niektórzy otrzymali do ręki nakaz internowania, a były też takie osoby, które nie miały nakazu aż do zwolnienia.
W styczniu 1982 roku mężczyzn przewieziono ze Świdnicy do Kamiennej
Góry, gdzie przebywali już ich koledzy z Jeleniej Góry. Pikanterii dodaje fakt,
że więzienie mieściło się w byłej filii obozu koncentracyjnego „Gross-Rosen”.
Wybuch stanu wojennego zastał mnie w łóżku — wspomina Jerzy Jacek
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Pilchowski. — Kilka dni wcześniej wróciłem z Szwajcarii, gdzie byłem na
szkoleniu zorganizowanym przez Międzynarodową Organizację Pracy. Tego
dnia obchodziliśmy właśnie imieniny żony. Nad ranem obudziło mnie trzech
„smutnych panów”. Starym zwyczajem zapytałem:
— Macie papierek?
W odpowiedzi pokazali mi akt internowania. Żona zapytała ich jeszcze:
— To z kim jest ta wojna? — ale odpowiedzi nie dostała. Pozwolono mi
zgarnąć do torby pastę i szczoteczkę do zębów oraz kilka paczek papierosów i
pojechaliśmy — w pełnej gali, gdyż na dworze okazało się, że jest ich więcej
i nawet mają pistolety maszynowe. Na komendzie znany mi z KOR-owskich
czasów „esbek” zapytał, czy podpiszę lojalkę. Odpowiedziałem, że przecież wie,
że nie mam zwyczaju niczego podpisywać. Odprowadzono mnie więc do celi,
w której było kilku kolegów. Oni bardzo chcieli rozmawiać o tym, co będzie
dalej. Wyszedłem znów na „gbura”, gdyż powiedziałem, że jestem zmęczony
i położyłem się spać. No cóż. W KOR-owskich czasach zamykano mnie około
trzydziestu razy, więc odruchowo zachowałem się tak jak zawsze. Zamknięcie
kojarzyło mi się bowiem z tym, że można spokojnie odespać zaległości. Spałem
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długo i spokojnie. Nie musiałem się już więcej bać,
że wyląduję w więzieniu za „kradzież związkowych
pieniędzy”. Byłem internowany za antykomunizm,
czyli rozliczony.
Byłem właściwym człowiekiem na właściwym
miejscu.
Stan wojenny zastał mnie w najlepszym hotelu
w Polsce — wspomina z uśmiechem Mirosław
Sośnicki — Grand Hotel w Sopocie. Jest grudzień 1981 roku. Pachnie już zawieruchą. W całej
Polsce są robione już większe bądź mniejsze akcje
milicyjne. Do czegoś się szykują. Nadchodzi 13
Mirosław Sośnicki
grudnia 1981 roku. Już niedługo Święta Bożego
Narodzenia.
Razem z Antkiem Matuszkiewiczem pojechałem na posiedzenie Komisji
Krajowej, która obradowała właśnie w Sopocie 12-13 grudnia 1981 roku. Poruszane są sprawy związane z bieżącą polityką związku, ale również mówiło się
o tym, co się dzieje w kraju. Pamiętam, jak Tadeusz Mazowiecki, ówczesny
redaktor naczelny „Tygodnika Solidarność”, zaproponował, wraz z grupą doradców, podjęcie tylko jednej uchwały, dotyczącej aktualnej sytuacji w Polsce.
Pamiętam, co się działo w kuluarach. Ludzie mówili, że przemieszczają się
wojska, że trwają ciągłe ćwiczenia milicji. Obrady, pamiętam, trwały aż do
godziny drugiej w nocy. Od północy trwał stan wojenny, o którym nie mieliśmy
najmniejszego pojęcia. W miejscu obrad poszliśmy jeszcze na stołówkę, zjedliśmy kolację i podjechał autokar, aby zawieźć nas do Grand Hotelu.
Wszedłem do pokoju. Ponieważ wypaliłem tego wieczoru mnóstwo papierosów, zdjąłem sweter i powiesiłem go na klamce okna, aby do rana wywietrzał.
Położyłem się spać z zamiarem wstania rano, wypożyczenia na dole maszyny do
pisania i napisania artykułu, który bezzwłocznie chciałem wysłać do druku.
Po dwóch, trzech godzinach snu czuję, że ktoś mnie budzi. Otwieram oczy
i widzę czarną łapę. Biegnę wzrokiem za tą czarną łapą, która sięga do pasa i
widzę za pasem długą, białą pałę. W pierwszej chwili pomyślałem, że śnią mi
się jakieś głupoty i przewróciłem się na bok. I znowu czuję, że ktoś szturcha
mnie w ramię. Podnoszę niechętnie głowę, patrzę do góry. Facet dwa metry
wzrostu, w kasku i przyłbicy. Wielkie bydlę w kufajce. Zomowiec. Kątem oka
widzę, że Antek już się ubiera.
— Ubieraj się! — słyszę rozkaz. W trakcie gdy próbuję się przyodziać, pada
seria pytań: imię, nazwisko itp.
Zaczynam się ubierać i podchodzę do okna. Czuję, że na moim ramieniu
ląduje ciężka ręka.
— A ty gdzie?!
— Wezmę tylko sweter — odpowiadam rozbawiony.
Wyglądam przez okno. Widzę trzy szpalery zomowców uzbrojonych po zęby.
Nie wiemy, co się dzieje.
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Wchodzi do pokoju ubek. Spisał nas i zawołał zomowców, którzy skuli nas
kajdankami i wyprowadzili z pokoju.
Wpakowali nas do „suki” i zawieźli do koszar ZOMO w Gdańsku. Wieczorem dano nam coś do picia.
Pamiętam pierwsze przesłuchanie. Rozmowa była nagrywana. Przewieźli
nas później do koszar, niedaleko Wejherowa. Było to przystosowane dla nas
więzienie. W celi wylądowałem z Tadeuszem Mazowieckim, Krzysztofem
Wyszkowskim, Gałdą, obecnym redaktorem „Rzeczpospolitej”. Znalazło
się w celi również kilku późniejszych szefów regionów. Cela była szesnastoosobowa.
Po miesiącu przewieziono nas do Kamiennej Góry. Internowany jestem aż
do Świąt Wielkanocnych. Zaraz po wyjściu zacząłem działać w podziemiu.
Zająłem się głównie tworzeniem pism podziemnych.
Drogi niemal wszystkich internowanych wałbrzyszan zbiegły się w świdnickim więzieniu.
Stan wojenny był wprowadzony — wspomina Józef Obacz — niezgodnie
z funkcjonującym ówcześnie prawem. Mało tego, nie miał nic wspólnego ze
stanem wojennym. Był to raczej stan milicyjny. W trakcie stanu wojennego
powinny funkcjonować zasady wojskowe, a nas aresztowali i przetrzymywali
przecież milicjanci. To nie było internowanie, lecz bezprawne, bez sądu i wyroku, aresztowanie.
Osadzili nas wreszcie w celach. Było nas czterech. Siedział ze mną taki
młody chłopak, którego zgarnęli, jadąc z nami do Świdnicy, spod restauracji.
Wrzucili go do naszej „suki”. Był kompletnie pijany. Jak się dowiedział, z kim
jedzie, siadł na podłodze i darł się na całe gardło:
— Niech żyje „Solidarność”! Niech żyje „Solidarność”!
Nie obszukali go i dlatego miał przy sobie całą butlę koniaku. Skorzystaliśmy z zaproszenia. Podczas gdy on już zmęczony hulankami zasnął, my
poczęstowaliśmy się zawartością butelki. Do dna, za „Solidarność”. Na drugi
dzień, gdy już w celi wytrzeźwiał, powietrze z niego zeszło. Widać było, że
chłopak się boi.
Z pobytu w Świdnicy w pamięci utkwił mi szczególnie sedes. Sedes w naszej
celi. Moi koledzy nie byli przyzwyczajeni do więziennych warunków. Nie wiedzieli jak „załatwić potrzebę”. Krępowali się. Pomogłem rozwiązać tę sprawę.
Wbiliśmy w futrynę drzwi mały gwoździk. W razie potrzeby zawieszało się koc
pomiędzy futryną i łóżkiem więziennym, który tworzył swoisty parawan.
Denerwowało mnie jedynie to, że po raz drugi dostałem się do więzienia.
Poprzedni wyrok, w latach pięćdziesiątych, odsiedziałem ponad dwa lata.
Znów byłem uwięziony. I nie wiadomo za co. Po raz drugi przeżywam koszmar aresztowań.
Podczas poprzedniego pobytu w więzieniu, jak i podczas pobytu w szpitalu,
nauczyłem się, jak wypełniać sobie czas. Pamiętam, że namawiałem współwięźniów, aby brali od bibliotekarza książki. Jak najwięcej staraliśmy się czytać.
Ci, którzy nie potrafili czytać, byli przez nas uczeni. W ten sposób miałem co
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robić przez cały tydzień. Czytałem wszystkie książki, jakie wpadły mi w ręce,
nawet takie o budowie motocykla, które nie interesowały mnie zupełnie.
Podobnie zrobiliśmy w Świdnicy. Gdy bibliotekarz przyniósł książki, okazało się, że trafiła nam się książka ze wspomnieniami Wańkowicza z jego czasów
gimnazjalnych. Opisywał w niej, jak kończyli polską szkołę, a maturę należało
zdawać po rosyjsku. Znaleźli razem z kolegami szkołę gimnazjalną w jakiejś
zapadłej dziurze w Rosji, gdzie pojechali. Dyrektorowi oświadczyli, że słyszeli,
iż jest to jedna z najlepszych szkół w carskiej Rosji i chcieliby zdawać tutaj
maturę. Dyrektor się zgodził. Gdy już po maturze wyjeżdżali, cała rosyjska
młodzież tej szkoły śpiewała im pieśń pożegnalną, nie rozumiejąc słów.
„…Jeszcze Polska nie zginęła… — grzmiało na naszą cześć”.
Czytałem to na głos, a moi koledzy współwięźniowie śmiali się do rozpuku.
Nie wiedzieliśmy, gdzie nas wiozą — wspomina Marek Węgrzynowski.
— Dopiero jak zajechaliśmy na miejsce, zobaczyliśmy, ze bez wcześniejszego
przygotowania nas tam przerzucili. Widzieliśmy, że cele były opuszczane przez
więźniów w pośpiechu. Wiele rzeczy nie zdążyli zabrać. Prawdopodobnie zostali
zaskoczeni rozkazem opuszczenia całego pawilonu. Gdy przyjechaliśmy, cele
były puste, ale panował w nich straszny bałagan.
Mieli problem, co zrobić z dziewczynami. W więzieniu nie było kobiecego
oddziału, a ich było kilka.
Rozdzielili nas. Trafiłem do narożnej celi. Był ze mną Józef Sołoducha z
Bystrzycy, Michał Piróg oraz Ryszard Radziwoń. Zaczęły się kłopoty z papierosami. Kończyły nam się zapasy. Podczas całej nocy paliliśmy jak opętani.
Teraz zaczynało ich brakować.
Jesteśmy zamknięci. Nie ma żadnych spacerów, nie mamy kontaktu z
innymi więźniami, nie mamy możliwości porozumiewania się z kimkolwiek.
Trwamy tak do Wigilii. Nie mamy w tym czasie żadnych widzeń. Pierwszy mnie
odnajduje teść, który załatwił jakimś sposobem przepustkę i dostał się do mnie
jeszcze przed moją żoną. Siedzieliśmy tam do 8 stycznia 1982 roku.
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W Świdnicy dochodzi do mojego pierwszego kontaktu z SB. Przyjechali
„smutni panowie” i namawiali mnie, żebym podpisał lojalkę.
— Podpisz zobowiązanie — kusili — że nie będziesz działał na szkodę
państwa i natychmiast wyjdziesz na wolność. Wrócisz do rodziny.
— Nie podpiszę tego — odpowiadam — bo znam siebie. Będzie mnie korcić
i co? Mam złamać przyrzeczenie? Nigdy! Zresztą dajcie mi święty spokój!
8 stycznia 1982 roku pada rozkaz zbierania rzeczy i szykowania się do
wyjazdu. Zapakowali nas w stara61 i pojechaliśmy. Znów nie wiadomo gdzie.
Zima, mróz. Samochód zatrzymuje się nagle w szczerym polu. Pada na nas
strach. Nie wiadomo co z nami chcą zrobić.
— Czy będą nas rozstrzeliwać? — zastanawiamy się.
Stoimy bardzo długo. Robi się coraz zimniej. Nikt do nas nie przychodzi.
Wreszcie podjeżdża inny samochód, bierze nas na hol i jedziemy dalej. Odetchnęliśmy z ulgą. To tylko awaria!
Trafiamy do więzienia w Kamiennej Górze. Znowu narożna cela, tym razem na parterze. Jestem w celi tylko z Zygmuntem Wałęsą z Wałbrzycha.

Pierwsze pieczątki z obozu w Kamiennej Górze.

W nocy jest tak zimno, że w wiadrze zamarzła woda. Okna są nieszczelne.
Spałem pod dwoma kocami, we wszystkich ciuchach, a i tak cały się trząsłem.
Narobiliśmy szumu i zostaliśmy we dwóch przeniesieni do izolatki. Cela była
tak mała, że nie można było się w niej minąć. Spaliśmy na piętrowym łóżku,
ale było nam już ciepło.
Byliśmy umieszczeni w dwóch wydzielonych budynkach w obrębie więzienia. Jeden zajmowali internowani z Jeleniej Góry, w drugim siedzieli internowani z Wałbrzycha i Świdnicy.
Na początku internowania został zorganizowany bunt przeciwko podporządkowaniu się regulaminowi więziennemu. Postawiono postulat traktowania
wszystkich tak jak internowanych, a nie jak więźniów. Spotkało się to z bardzo
szybką reakcją esbecji, rozpoczęły się codzienne przesłuchania. Nie pozwolono
internowanym zapomnieć, z kim mają do czynienia. Służba więzienna miała „wy61

Ciężarówka specjalnie przystosowana do przewozu więźniów.
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robione” jak najgorsze zdanie na temat „Solidarności”. Ale bunt przyniósł sukces,
odstąpiono od rygorystycznego egzekwowania regulaminu więziennego.
Zaczęli nam otwierać na dzień cele i mogliśmy się swobodnie poruszać w
obrębie pawilonu. Rozpoczynają się pierwsze spacery. Zaczyna się organizacja
życia więziennego. Dużo między sobą rozmawiamy, przekazujemy informacje
— opowiada Marek Węgrzynowski.
Co najbardziej wspominam z Kamiennej Góry? — mówi Jacek Rydecki.
— Bibliotekę więzienną. Nie mogłem wyjść ze zdumienia, skąd się w niej znalazły np. trudno dostępne książki z filozofii chrześcijańskiej, wydawane w PRL
w bardzo małych nakładach, do których na KUL-u62 nie miałem żadnych szans
się dopchać. W lutym i marcu wielu internowanych zwolniono, moja cela stała
się luksusową „jedynką”. Mogłem więc do woli czytać w nocy dzięki talentom
kolegów, którzy tak umiejętnie przerobili instalację, że można było zapalać
żarówkę od wewnątrz celi, już po „regulaminowym” zgaszeniu jej o godz. 22
przez służby więzienne. Trzeba było się tylko pilnować, by światła nie zobaczył
klawisz w czasie nocnego obchodu.
Rysowałem również prawie etatowo na więziennych koszulach symbol
wyłamywanych krat, zza których wydostaje się „Solidarność”. Takie koszule były cenną pamiątką internowania
dla zwalnianych. Projektowałem też
pierwsze pieczątki okolicznościowe,
wycinane i odbijane przez kolegów w
innych celach — wspomina Rydecki.
W więzieniu w Kamiennej Górze
odwiedził nas ks. kardynał Henryk
Gulbinowicz — opowiada Węgrzynowski. — Przyjechał do nas razem z Mają Komorowską, znaną polską
aktorką. Towarzyszył im również profesor Romuald Kukułowicz. Przywieźli
nam bardzo dużo mandarynek.
— To pamiętam szczególnie — uśmiecha się wspominając o mandarynkach.
Odbyło się spotkanie w świetlicy. Nie było zbyt długie. Ale ważne dla nas
było to, że Ks. Kardynał do na przyjechał, że był wtedy z nami. Było to kolejne
przeżycie, które podtrzymywało nas na duchu. Rozmowa z człowiekiem społecznego zaufania, jakim był ks. Henryk Gulbinowicz, pomagała również tym,
którzy nie byli wierzący.
Sytuacja zaczęła się normować. Dochodziły do nas dary. Często przekazywaliśmy to, co otrzymaliśmy, naszym rodzinom. Przecież podczas stanu wojennego w
Polsce była potworna bieda. Dzięki paczkom jedliśmy bardzo dobrze. Pamiętam,
że właśnie podczas internowania po raz pierwszy spróbowałem trufli.
62

Katolicki Uniwersytet Lubelski — wówczas jedyna niepaństwowa wyższa uczelnia w PRL.
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Jestem tam aż do 18 marca 1982 roku. Wracam do domu i pracy. Nastawienie moich przełożonych było bardzo negatywne. Zaczynam powoli wchodzić
w działalność podziemną. Odbywają się pierwsze, nieśmiałe spotkania ludzi,
gotowych do działania w podziemiu. Rozchodzi się po mieście informacja,
że 8 maja na Nowym Mieście ma odbyć się demonstracja. Nim zdążyłem się
zorientować, co się dzieje, zostałem zatrzymany pod zarzutem rozpowszechniania informacji i przewieziony na komendę na Mazowieckiej. Byłem tam około
dwóch tygodni. Poddawano mnie rutynowym przesłuchaniom. Jedyne zarzuty,
jakie mi postawiono, to niepoprawność polityczna i działalność podziemna.
Otrzymuję wtedy informację, że jestem po raz drugi internowany. Przewieziono
mnie do Głogowa.
W kwietniu 1982 roku internowanych z Kamiennej Góry przewieziono
do więzienia w Głogowie, gdzie przebywają już działacze „Solidarności” z Wrocławia, Legnicy, Zielonej Góry, Kalisza, Głogowa i Gorzowa. Po przyjeździe
rozpoczęła się od początku walka o wcześniej osiągnięte prawa, przedstawiono
żądania otwarcia cel, wywieszania symboli „Solidarności” i internowanych w
celach, przerwania i zniesienia osobistych rewizji osób udających się na widzenia z najbliższymi. Szereg żądań zostało spełnionych, wywalczono otwarcie
cel, wielogodzinne spacery przed i po obiedzie, organizację gier sportowych na
wolnym powietrzu.
Jedzie nas z Wałbrzycha kilka osób. Dopiero w Głogowie poczuliśmy wolność.
Osadzeni zostaliśmy w Ośrodku Internowania. Cały dzień mogliśmy przebywać na powietrzu. Cele nie były zamykane. Jednym ograniczeniem było
ogrodzenie wokół budynku.
Zdarzały się próby ucieczki. Chcąc udowodnić, że drzemie w nas siła,
utrudnialiśmy życie klawiszom, jak potrafiliśmy. W ciągu dnia nie mogli nas
policzyć. Było nas tam około 120 osób. Liczyli nas tylko podczas apeli wieczornych — opowiada Węgrzynowski.
Jeżeli chcieliśmy im przeszkodzić, po komendzie „apel!” wychodziliśmy z
cel i krążyliśmy po korytarzu. Nawet nie próbowali tego uporządkować. Na
noc zaś stemplowaliśmy drzwi od wewnątrz tak, że nie mogli wejść. Zaglądali
wtedy przez okna, bo bali się, żeby im ktoś nie uciekł.
Jednak kontakty z rodziną były dość rzadkie.
Głogów zrobił na mnie z początku złe wrażenie — wspomina Rydecki.
— Było bardzo tłoczno. Cela wielkości klasy lekcyjnej zapchana łóżkami ustawionymi aż w trzech piętrach. Ale tutaj szybko wywalczyliśmy sobie ogromną
swobodę. Powstał na przykład zespół pieśni „Kabaryna”. Z kolegami-studentami robimy satyryczną gazetkę ścienną, notorycznie zrywaną przez klawiszy,
a szczególnie przez jednego. Nazywał się Dusza.
— Bo to faktycznie był „dusza” nie człowiek — ojciec trzech esbeków.
Któregoś dnia specjalnie dla niego mocno przykleiliśmy na suficie w łaźni
plakaty z napisem „Dusza nas wzrusza”. Mieliśmy niezły ubaw, gdy Dusza
kijem od szczotki próbował je zrywać.
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Podczas okresu internowania
wydano szereg oświadczeń, które
były rozpowszechniane na zewnątrz.
Do tego celu zorganizowano grupę,
która zajmowała się przepisywaniem
oświadczeń i ich powielaniem. Został zorganizowany nasłuch radiowy
„Wolnej Europy — dzieło Teofila
Frankowskiego z Dzierżoniowa i
Mariana Morawskiego z Ząbkowic
Śląskich. Wiadomości te wykorzystywane były do prowadzenia pogadanek
i dyskusji na tematy krajowe i zagraniczne.
Mieliśmy pierwsze, przemycone
radio — wspomina Marek Węgrzynowski. — Karol Błaszczyk chodził
między celami i przekazywał informacje spisane z radia „Wolna Europa”.
Śpiewaliśmy różne piosenki patriotyczne. Urośliśmy w siłę. W pewnym
momencie zostałem pisarzem więziennym. Pisałem na skrawkach papieru
grypsy do naszych rodzin. Pisałem to
tylko i wyłącznie dlatego, że umiałem
drobić maczkiem. Nierzadko pisałem
nam nie brakowało, bo dostawaliśmy je

na bibułkach papierosowych, których
z darów.
Poczuliśmy się wolni. Mogliśmy protestować. Kpiliśmy czasami z klawiszy.
Otwieraliśmy gwałtownie drzwi, gdy orientowaliśmy się, że klawisz podsłuchuje. Zawsze obrywali. Czuliśmy się naprawdę mocni. Rosło nasze morale.
Zaczęliśmy wyrabiać pierwsze więzienne znaczki, produkowaliśmy materiały,
ulotki.
Duże zamieszanie w obozie internowanych wywołała decyzja komunistów
o możliwości wyjazdu z Polski internowanych wraz z rodzinami. Perfidia tej
decyzji ujawniła się w Głogowie, gdzie każdemu chętnie robiono zdjęcie paszportowe, a także umożliwiano szybkie opuszczenie więzienia i natychmiastowy
wyjazd z kraju.
W Głogowie — opowiada Jacek Rydecki — zaczynają się rysować pierwsze
podziały wśród internowanych, o których w zasadzie nikt nie chce opowiadać,
uznając, że wśród nas była spójność i jednomyślność. Gdy zapytamy dziś o te
różnice, zdecydowana większość odpowie, że nie było żadnych. Nie wiem dlaczego wolą to przemilczeć.
Najbardziej krzykliwa była grupa zwana przez nas ironicznie „zdrowym
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członem robotniczym”. Byli to ludzie głównie z regionu opolskiego, choć nie
tylko, którzy próbowali u siebie zaprowadzić dyscyplinę i jednomyślność. Oznaczało to np. tępienie „odmieńców” w rodzaju młodego redaktora opolskiego
pisemka związkowego, gdyż nosił się jak hippis — w pomarańczowych kalesonach, a nie w więziennej koszuli. Grupa ta cechowała się też agresją wobec
klawiszy, prowokowała bez powodu różne siłowe interwencje. Nie było mowy,
żeby dogadywać się z klawiszami. Dla nich to był jednoznaczny wróg, którego
należy niszczyć. Niestety, utarczki stanowiły na ogół jedyne zajęcie tej grupy
w obozie internowanych.
Większość naszych kolegów zajmowała jednak postawę pragmatyczną,
która polegała na tym, żeby dogadywać się z pracownikami więzienia, bo to
pozwalało przemycać mnóstwo rzeczy na widzeniach. A rzeczy te były nam potrzebne, aby zająć się nasłuchem radia, masową produkcją znaczków, kopert
pamiątkowych (i to na wysokim poziomie poligraficznym). Znaczki i koperty
produkowane przez internowanych i przemycane na zewnątrz służyły z kolei
za „cegiełki”, umożliwiające podziemnej „Solidarności” zdobywanie funduszy
na działalność i pomoc represjonowanym. Zrozumiałe więc, że wszelkie siłowe
interwencje sił więziennych, a zwłaszcza przeszukania cel czy ograniczenie
widzeń, przeszkadzały ogromnie w tych działaniach.
Była też grupa „studencka”, do której należałem ja, Jacek Drobny, „Tao”Szatyński i paru innych młodych ludzi. My z kolei chcieliśmy zająć czymś
internowanych, w ogromnej większości robotników-związkowców, a więc ludzi
do niedawna bardzo aktywnych, dla których bezczynność, zamknięcie i rozdzielenie z rodziną były szczególnie trudne. Organizowaliśmy dla nich różnego
rodzaju zajęcia samokształcenie, kursy językowe, prowadziliśmy wykłady, np.
na temat społecznej nauki Kościoła, ale też i pszczelarstwa czy technik druku
podziemnego… Działalność ta rozkwitła szczególnie w ostatnim naszym obozie, w Uhercach w Bieszczadach. Powstała tam Wolna Wszechnica Więzienna,
która dla uczestników wykładów potrafiła drukować skrypty, aby nie musieli
sami robić notatek…
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W Głogowie rozwija się na dużą skalę działalność wydawnicza Poczty Internowanych. Wspólne wysiłki kilku artystów-grafików pozwoliły na poprawę
techniki i jakości druku, produkcję farby itp. Zaczynają powstawać małe arcydzieła. Rozwój wszystkich tych „grup zainteresowań” był możliwy głównie
dzięki pomocy rodzin, które podczas widzeń dostarczały papier, farbę, wałki do
drukowania. W najwymyślniejsze sposoby przemycano również aparaty fotograficzne i radiowe. Najważniejsze jednak dla internowanych były wiadomości
od kolegów działających w podziemiu.
Formy oporu przeciwko internowaniu i delegalizacji „Solidarności” przyjmowały różne formy. Ale wszystkim najbardziej imponował Idzi Gagatek,
który przez cały okres pobytu w „internacie” nosił wpięty w sweter, zrobiony
z papieru, znaczek z zakratowanym napisem „Solidarność”. Nie zdjął znaczka
nawet wtedy, gdy służby więzienne uzależniły od tego zgodę na jego spotkanie
z rodziną w przededniu ślubu jego syna.
— Dla mnie „Solidarność” znaczy więcej niż matka — podkreślał zawsze.
— Bo Polska wolna, to wolny mój syn i ja.
Wszyscy zastanawiali się, jak przekonać Gagatka, żeby ustąpił, ostatecznie
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ślub syna to wydarzenie dość znaczące. Idzi był niestety bardzo uparty, dopiero
podstępem udało się kolegom zdjąć znaczek i umożliwić mu wzięcie udziału w
ceremonii rodzinnej.
Zdarzały się wielokrotnie prowokacje ze strony służb więziennych. W Głogowie ZOMO ustawiało się wzdłuż korytarza więziennego, tworząc swoistą
„ścieżkę zdrowia”, czekało tylko na jakikolwiek ruch ze strony internowanych,
żeby rozpocząć bijatykę. Nigdy im się nie udawało, ponieważ zawsze więźniowie
byli dyskretnie uprzedzani.
Śmieszna sytuacja zaistniała 1 maja 1982 roku, kiedy kierownictwo więzienia,
zmylone przez internowanych, ściągnęło dwa pełne autokary ZOMO z Wrocławia,
pewne że będzie „zadyma” w tym dniu. Zawiedli się, ale także pokazali brak orientacji, jakim świętom jest oddana „Solidarność”. „Zadyma” była 3 maja…
Znów nas przewożą. Dojeżdżamy do Grodkowa — opowiada Węgrzynowski. — Wysiadamy z „suki” przed budynkiem więzienia, wprost na ulicę. Widząc to strażnicy zaganiają nas do środka, na małe boisku otoczone murami.
Więzienie w Grodkowie było ciasnym, starym więzieniem pruskim. Bardzo
szybko odnajdujemy się w nowej sytuacji. Słyszymy, że rygor w tym więzieniu
jest zdecydowanie większy niż w Ośrodku w Głogowie, z którego nas przywieźli.
Ponoć na noc zamykali nawet cele. Nie mogliśmy się na to zgodzić. W ciągu
jednego wieczoru większość zamków w drzwiach po prostu zniknęła. Nie wiadomo jak i kto je rozmontował. Oczywiście, nigdy się nie odnalazły. Klawisze
odpuścili. Nie zamykali cel, jedynie przejścia między piętrami.
Rozpoczęliśmy oczywiście swoją „działalność”. Utrudnianie życia klawiszom
stało się dla nas przyjemnością. Za jakiś czas przyjechała z innego więzienia
grupa więźniów, która miała założyć zamki w naszych drzwiach. Nie mogli podołać zadaniu. Gdy tylko któryś z nich włączył wiertarkę, niemal natychmiast
następowało zwarcie w instalacji. Spaliła im się również spawarka.
Tym razem nasze działanie spotkało się z reakcją służby więziennej. Zjechało się ich bardzo dużo, prawdopodobnie z kilku okolicznych więzień. Gdy
stanęli na korytarzu, to stali ramię w ramię na całej długości holu. Oczywiście
ze swoimi długimi pałami.
— Wyjść z cel do przeszukania! — pada rozkaz.
— Nie wyjdziemy! — odpowiadamy, próbując się barykadować w celach.
Wynoszą nas siłą, ale nie przemocą. Zrobili przeszukanie, wracamy do cel, a
więźniowie do roboty. Mimo naszych protestów zamknęli nas tej nocy w celach.
Na drugi dzień dowiadujemy się, że nie został do nas wpuszczony biskup,
który przyjechał z odwiedzinami. Tego było za wiele. Ktoś znalazł odrobinę
cementu za budynkiem. Zrobiliśmy rzadką zaprawę i wlaliśmy do nowych
zamków. Zamki nieczynne.
Minęły dwa tygodnie i znów nas przewożą. Droga jest bardzo długa.
— Jesteśmy już chyba na Śląsku! — rzuca ktoś w samochodzie, obserwując
przez szpary umykające widoki.
Zajeżdżamy do Krakowa. Jesteśmy w słynnym więzieniu na Montellupich,
dawnej siedzibie Gestapo. Wysiadamy z „suki” znów wprost na ulicę. Zagonili
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nas do środka i zabrali wszystko, co tylko nadawało się do pisania. Wsiadamy
do samochodów i znów jedziemy.
Po przybyciu na miejsce — wysiadka. Mgła wisi w powietrzu. Dowiadujemy
się, że jesteśmy w więzieniu w Uhercach. W Bieszczadach.
Nie jestem jednak tam zbyt długo. Po 8-10 dniach trafiam do szpitala.
Odezwały się moje wrzody na żołądku. Jestem tam około miesiąca. Dalsze
leczenie odbywam w Krynicy Górskiej. Poznaję tam kilku czołowych działaczy
„Solidarności”.
Jestem tam do końca internowania.
Wałbrzyszanki internowane w grudniu 1981 roku zostały ostatecznie
przewiezione z Wrocławia specjalnym transportem do Ośrodka Internowania
w Gołdapi.
Tak o tych przeżyciach pisał Paweł Bryszkowski w książce „Getto w
Gołdapi”, powstałej na podstawie opowiadań internowanych wałbrzyszanek:
Regularnie raz w miesiącu odbywały się rewizje. Aby internowane nie mogły zorientować się, że istnieje jakiś schemat, przeprowadzano je w różnych dniach miesiąca,
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List do Elżbiety Kwiatkowskiej ze stemplami „Urząd Cenzury — ocenzurowano”.
przez zaskoczenie. Marta Gąsiorowska — znosiła je bardzo źle, szczególnie gdy
dochodziło do rewizji osobistej.
W dniu, kiedy miała być rewizja, przywożono z zewnątrz, chyba z Suwałk, wielu
strażników i strażniczki. Błyskawicznie obstawiano korytarze, by internowane nie
mogły się kontaktować, aby poszukiwany przedmiot nie mógł ukradkiem przemknąć
z pokoju do pokoju.
Co klawisze rekwirowali? Podziemną gazetkę pt. „Internowanka”, którą kobiety
same redagowały. Publikowano w niej streszczenia aktualnych wiadomości z nasłuchu radia „Wolna Europa” i „Głosu Ameryki”. Przede wszystkim jednak szukano
przez cały czas, do końca funkcjonowania ośrodka, aparatów radiowych. Zastanawiano się, jakim sposobem radioodbiorniki znalazły się w niepowołanych rękach?
Gdy przekształcano ośrodek na obóz, z każdego pokoju „służba” powinna była zabrać
radio, a w zamian zainstalować głośnik zwany kołchoźnikiem. Nie wiadomo czy to z
pośpiechu, czy z niedbalstwa, o kilku odbiornikach radiowych zapomniano. Kobiety,
które przywieziono jako pierwsze, natychmiast to zauważyły i ukryły te aparaty.
Chociaż co jakiś czas „wpadał” któryś odbiornik, to — aż trudno sobie wyobrazić
— jedno radio pracowało do końca!
Dzięki temu „Internowanka” ukazywała się codziennie i regularnie „dostarczano”
ją do wszystkich pokojów. Była pisana ręcznie, w kilku egzemplarzach i mimo że
rewizje przynosiły „służbie” niezły plon, to część gazetek ocalała i, jako obozowa
pamiątka, rozjechała się po Polsce.
Jak przebiegały przeszukiwania?
Klawiszka, wchodząc do pomieszczenia na rewizję, czyniła to zawsze w towarzystwie
uzbrojonego strażnika. Po spenetrowaniu pokoju (a robiła to dokładnie), dochodziło
do rewizji osobistej. Strażniczka spoglądała na kobiety i proponowała:
— Która pani pierwsza ze mną do łazienki?
Anka Przybył zgłaszała się za każdym razem natychmiast:
— Proszę bardzo, ja!!!
„I raz zdarzyło się tak! — wspomina Anka. — Weszłyśmy do łazienki, ja stoję i ona
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stoi, i nic! W pewnym momencie puściły mi nerwy: No, niech mnie pani rozbiera,
bo sama tego nie zrobię!!!
I stałyśmy tak nadal, więc po chwili, czyniąc gest, jakbym odpychała tę kobietę,
krzyknęłam:
— Przepraszam panią, ale to jest dla mnie żenujące!!!”
Gdy Anka wyszła z łazienki, po kolei wchodziły do niej koleżanki. Po zakończeniu
rewizji osobistej strażnik wyszedł z pokoju, internowane także, lecz Anka została, a
klawiszka zatrzymała się w progu i zawróciła nieoczekiwanie, przymykając drzwi.
Miała w oczach łzy:
— Czemu pani tak do mnie skoczyła? — szepnęła. — Żadnej z was nie zrewidowałam! Jestem sekretarką w komendzie. Zostałam zmuszona do przyjścia tutaj!…
Zrobię teraz wszystko, aby mnie stąd zabrali, zwolnili z tej…
— Przepraszam panią! — przerwała jej Anka. — Wszystkim nam jest ciężko.
Ta korytarzowa strażniczka po kilku dniach rzeczywiście zniknęła. Czy wycofano
ją z linii frontu, bo się nie sprawdziła, czy zrezygnowała sama?
Któregoś dnia wydarzyła się zabawna historia. Komendant nadał przez głośniki
następujący komunikat: „Wszystkie radioodbiorniki należy bezzwłocznie oddać do
pokoju oficera dyżurnego. Jeśli nie, będzie taka rewizja,
że nic cennego wam nie zostawimy!”
W odpowiedzi na to wezwanie któraś internowana
zdjęła ze ściany głośnik-kołchoźnik i go wyniosła. Inne
natychmiast podchwyciły ten pomysł. Ponad pięćdziesiąt „kołchoźników” znalazło się w pokoju zaskoczonego
takim obrotem sprawy oficera dyżurnego!
13 lutego wieczorem o godzinie 21 (jak kobiety zostały poinformowane przez rodziny, które ostatnio je
odwiedziły), w całej Polsce ludzie mieli odmawiać modlitwę w intencji wszystkich
internowanych. Światła w mieszkaniach zgasną, a w oknach pojawią się zapalone
świece. Cała katolicka Polska powtórzy Apel Jasnogórski…
Wierzące kobiety, bo były przecież też uwięzione ateistki, uznały za swój obowiązek włączenie się w tę modlitwę, tym bardziej, że w Rzymie modlił się także Ojciec Święty.
Wygasiły lampy w pokojach i zapaliły świeczki w oknach. Zdążyły już pomodlić się
i zaczęły śpiewać „Boże coś Polskę”, gdy przez otwarte tu i ówdzie okna wdarło się
wycie nadjeżdżających milicyjnych „suk”.
„Suki” musiały zatrzymać się przed opuszczonym szlabanem, przy którym wojsko
pełniło wartę. Rozległy się podniesione głosy. Jakiś milicjant wrzeszczał, że otrzymał
meldunek, jakoby internowane chciały podpalić ośrodek. Dowódca warty tłumaczył
milicjantom, iż wojsko zapewnia tu bezpieczeństwo, a panie modlą się, śpiewają pieśni i zapaliły świeczki w oknach, a to nie stwarza zagrożenia. Milicjant darł się:
— Ośrodek jest zagrożony!!!
Dowódca warty kategorycznie odpowiedział:
— Nie wpuszczę was!!!
O 21.15 zgasły w oknach świeczki, a zaświeciły się lampy w pokojach… „Suki”
odjechały.

Od grudnia 1981 do lutego 1989

185

Oświata wałbrzyska i KIK w stanie wojennym…
Czuło się ciągłe napięcie — przypomina sobie Janusz Mulawa. — Byliśmy
przygotowani na wszystko, jednak to, co się stało, zaskoczyło nas. Nikt nie spodziewał się tak drastycznego rozwiązania ze strony władz komunistycznych.
Tak naprawdę 13 grudnia 1981 r. rozpoczął się długotrwały proces represjonowania wałbrzyskich solidarnościowych środowisk nauczycielskich, w
szczególności w I Liceum Ogólnokształcącym w Wałbrzychu, uważanym za
„siedzibę reakcji”. Wśród internowanych działaczy „Solidarności” z Wałbrzycha
znaleźli się również pedagodzy. Internowana zostaje Marta Gąsiorowska,
zatrzymany jest Janusz Mulawa.

Od lewej : Halina Pankanin, Janusz Kruczkowski, Janusz Mulawa.

Stan wojenny zastaje mnie w domu — opowiada Janusz Mulawa. — Około
godziny 1 w nocy przychodzą po mnie do domu. Wychodzę z nimi bez słowa.
Jestem kompletnie zaskoczony.
Na komendzie jest już sporo osób. Atmosfera nie jest rewolucyjna. Słychać
pytania zadawane półgłosem, wątpliwości. Wszyscy czekają na rozwój wydarzeń. Mulawa jest przesłuchiwany. Rozmowa z dwoma panami trwa aż do
godziny 9 rano. Około godziny 10 zostaje zwolniony z aresztu.
Wypuszczają mnie — wspomina Mulawa — dając do zrozumienia, że
wiedzą o mnie wszystko. Podają daty spotkań, treści moich wypowiedzi. Są
doskonale zaznajomieni ze strukturą Związku.
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Zatrzymana jest również Marta Gąsiorowska. Miała zmienić pełniącą tego dnia dyżur w siedzibie Związku Halinę Pankanin. Milicja zatrzymała ją przed drzwiami siedziby Zarządu Regionu
w Wałbrzychu również około godziny 1 w nocy z
12 na 13 grudnia. Jest uznana przez ówczesne
władze za szczególnie niebezpieczną. W raporcie
sporządzonym prawdopodobnie przez pracowników
Służby Bezpieczeństwa na jej temat dnia 3 lutego
1983 roku możemy przeczytać m.in.:
Wymieniona wykorzystywała NSZZ „Solidarność” do
prowadzenia negatywnej działalności politycznej. Wroga
działalność Marty Gąsiorowskiej miała swój początek
w 1979 roku, kiedy to prowadziła z młodzieżą szkolną teatr szkolny, którego treść
i działalność w niej samej budziły pewne wątpliwości. Jak sama twierdziła,…gromadzę koło siebie „tych gorętszych…”, bawię się w teatr szkolny, balansując na
krawędzi legalności.
W dniu 9 lutego 1981 roku wymieniona wspólnie z Elżbietą Kwiatkowską (pracownicą Biblioteki Wojewódzkiej w Wałbrzychu) napisały elaborat o treści antypartyjnej i antyradzieckiej pt. „Żądamy uwolnienia więzionych za przekonania”.
Zamieściły w nim w całości rezolucję Konfederacji Polski Niepodległej.
W miesiąc później w kolportowanym przez MKZ artykule pt. „Z obcej inspiracji,
w obcym interesie” prezentowała swój stosunek do działalności członków grup
opozycyjnych KPM i KOR. Ostatecznie dała tego wyraz w maju współtworząc i
organizując Komitet Więzionych za Przekonania w Wałbrzychu. W artykule tym
wyraziła swoją dezaprobatę dla wałbrzyskich górników, którzy nie zamierzają
strajkować w obronie więźniów politycznych: „A jeśli tak myślą górnicy na choćby
jednej kopalni, to możemy sobie pogratulować zrozumienia sprawy i — przestać
się bawić w „Solidarność”. A ja wtedy zbiorę grupkę przyjaciół i pobawię się w
konspirację”.
Następne dwa artykuły autorstwa Gąsiorowskiej kolportowano w maju. Pierwszy
pt. „Kto robi sztuczny głód” z dnia 7 maja 1981 roku, drugi pt. „Trudno panie Wiesławie” z ostatnich dni maja 81 r. W pierwszym artykule twierdziła m.in. „…problemem politycznym stała się żywność i zaopatrzenie rynku w ogóle…”. Opierając się
na nie sprawdzonych danych przytaczała przykłady rzekomo świadomego niszczenia
żywności, zakazów przekazywania jej ze sfery produkcji do sfery handlu.
Zgodnie z przepisami Dekretu Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981 roku o stanie
wojennym, Marta Gąsiorowska w dniu 13 grudnia 1981 roku została internowana
i do dnia 23 lipca 1982 roku przebywała w Ośrodku Odosobnienia dla Internowanych Kobiet w Gołdapi.
W początkowym okresie przebywania w Gołdapi zajmowała wrogą postawę i swoim
zachowaniem negatywnie wpływała na inne osoby. O dekrecie o stanie wojennym
wyrażała się: „Państwo dało sobie prawo do bezprawia”, jednocześnie groziła: „CieMarta Gąsiorowska
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kawe jak to będzie brzmieć kiedyś przed wolnym Trybunałem Narodowym i jak
będzie traktowane?”
Liczyła na społeczeństwo „w wypadku jakiejś większej wiosennej ruchawki”. W swoim
pamiętniku pisała również: „Nasz buntowniczy ludek nie uniesie reżimowego zamordyzmu na dłuższą metę”. W trakcie prowadzonych z nią rozmów m.in. oświadczyła
na temat działalności „Solidarności”: „niczego nie żałuję i warto było to robić”.
Po zwolnieniu z Ośrodka Odosobnienia w dniu 26 lipca 1982 roku zgłosiła się do
KW MO. W trakcie rozmowy Marta Gąsiorowska — nie zmieni swoich przekonań i poglądów. Należy stwierdzić, że nadal jest fanatyczką „Solidarności”, jej
poglądy i przekonania są nadal antysocjalistyczne, a ponadto posiadają elementy
rewizjonistyczne.
Powyższe dobitnie świadczy o wrogiej działalności politycznej Marty Gąsiorowskiej, powiązaniach z ugrupowaniami antysocjalistycznymi, negatywnym wpływie
na środowisko nauczycielskie i młodzież szkolną.
Od dnia 1 września 1982 roku, kiedy to została przeniesiona decyzją Inspektora
Wydz. Oświaty i Wychowania do Szkoły Podst. nr 19 w Wałbrzychu, nie podjęła
pracy, cały czas przebywa na zwolnieniu lekarskim, licząc na powrót do I LO w
Wałbrzychu.”63

W efekcie usunięto ze szkoły 14 nauczycieli — połowę z nich przenosząc
na emeryturę, troje, to znaczy Janusza Mulawę, Krzysztofa Prędkiego i
Halinę Pankanin, usuwając z zawodu nauczyciela, troje przenosząc karnie do
szkół podstawowych — Martę Gąsiorowską, Konrada Derwicha, Krystynę
Bobusię, a jednego z nauczycieli do liceum ogólnokształcącego w Świebodzicach. Na stanowisko dyrektora powołano Jerzego Fligera z Lubinia. Warto
dodać, że nigdy nie uczył w liceum ogólnokształcącym.
„Solidarność” oświatowa w Wałbrzychu wciąż prowadziła działalność
podziemną. Była to stała dzielność informacyjna prowadzona przez cały czas
trwania stanu wojennego. Zajęto się również organizowaniem pomocy rodzinom
internowanych. Zbierane były składki na ten cel. Pomagano również nauczycielom pozostającym bez zatrudnienia.
Na początku funkcjonowania Klubu Inteligencji Katolickiej w Wałbrzychu
uczestniczyło w jego pracach około 50 osób. W późniejszym okresie, w miarę
jak stan wojenny ograniczał funkcjonowanie, pozostała w nim tylko najaktywniejsza grupa. Ta najbardziej odważna.
KIK-i funkcjonowały niezależnie od siebie. Doszło do spotkania wałbrzyskich działaczy z władzami KIK-u wrocławskiego, jako organizacji mającej
już wieloletnią historię, potrafiącej znaleźć się w tej nienormalnej i dziwnej
sytuacji, którą generowały komunistyczne władze. To właśnie podczas tej rozmowy doradzono wałbrzyskim działaczom, aby wpisano do statutu KIK-u, że
obszarem ich działania będzie teren całego województwa wałbrzyskiego.
63

Zachowano oryginalną pisownię.
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Program IV Dni
Kultury Chrześcijańskiej
w 1984 r.

Przez ten wpis władza zabroniła zarejestrowania KIK-ów w innych miastach województwa. Nie pozwolono na formalne powstanie KIK-u w Świdnicy,
Kłodzku czy Lądku Zdroju. Statut dopuszczał jedynie powstanie „terenowych
oddziałów Klubu Inteligencji Katolickiej w Wałbrzychu”.
Poinformowaliśmy osoby chętne do założenia KIK-ów w swoich miastach
— wspomina Mirosława Sielicka — że w myśl statutu, są naszymi jednostki
terenowymi. Faktycznie zaś daliśmy im pełną autonomię.
Różnorodność zawodowa członków KIK-u pozwalała na skuteczne działanie
na wielu płaszczyznach. Dzięki obecności lekarzy w stowarzyszeniu łatwiej było
doradzać wielu ludziom, jak radzić sobie ze zdrowiem w ciężkich, kartkowych
czasach stanu wojennego. Prawnicy pomagali rozmawiać z władzą na tematy
związane z działalnością Klubu. W późniejszym okresie służyli ofiarom stanu
wojennego pomocą prawną. Pomoc ta w wielu wypadkach pomogła zachować
się odpowiedni sposób podczas aresztowań, przesłuchań czy też w trakcie samych procesów.
W trakcie ogłoszenie stanu wojennego członkowie KIK-u, wraz z duchowieństwem wałbrzyskim, skutecznie ostrzegli kilku działaczy „Solidarności”,
dzięki czemu prawdopodobnie uniknęli aresztowań. W późniejszym okresie
KIK czynnie włączył się w niesienie pomocy rodzinom osób internowanych.
Dary, które napływały z zagranicy, za pośrednictwem członków KIK-u trafiały
do najbardziej potrzebujących.
Ich działalność w czasie trwania stanu wojennego pozwalała na zachowa-
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nie swego rodzaju wiary i tożsamości narodowej. Wzajemne wsparcie, którego
udzielali sobie członkowie, nie pozwalało na popadnięcie w marazm umysłowy.
Dzięki stałym kontaktom, wymianom poglądów, trzeźwej ocenie wydarzeń,
możliwe było zachowanie tzw. kręgosłupa moralnego.
W celu wypracowania jednolitego planu działania KIK-ów w Polsce w tym
okresie, dochodziło do regularnych spotkań prezesów poszczególnych Klubów.
Wymiana doświadczeń w zakresie spraw organizacyjnych, dyskusje nad treściami programowymi, podnoszenie kwestii służebnej i pomocowej działalności
wobec społeczności lokalnych — pozwalała skuteczniej realizować dążenia stowarzyszeń. Wolna myśl stawała się bronią. Szczególnie ważne były kontakty ze
środowiskami akademickimi. Organizowane przez wałbrzyski KIK „Tygodnie
Kultury Chrześcijańskiej” zawierały problemy nie tylko natury religijnej, lecz
także o charakterze społecznym, narodowym, a także wolnościowym.

Powrót Mietka Tarnowskiego64…
Mieczysław Tarnowski w czasie ogłoszenia stanu wojennego w Polsce był z delegacją w Szwajcarii. Wyjechało ich wtedy 12 osób. Podczas powrotu
nie został wpuszczony do kraju.
Od tego momentu rozpoczął swą działalność
dla Polski poza granicami kraju. Zaczął organizować „Solidarność z Solidarnością”. Nawiązywał
kontakty z działaczami w Paryżu, Brukseli. Szukał
kontaktu z działaczami związku, ale także rozmawiał z przedstawicielami innych central związkowych w Europie. Jeździł po całym kontynencie.
Mógł wtedy — wspomina Jerzy Langer, najbliższy współpracownik Mietka — jeździć po całej
Europie, ściągnąć do siebie żonę i dzieci, udzielać
wywiadów jako bojownik o wolność, pouczać z
zagranicy polskich działaczy, co należy w danej
chwili zrobić i wygodnie sobie żyć. Ale on taki nie
był. On tam po prostu działał. Dla Polski i dla
„Solidarności”.
Udzielając wywiadów dla europejskich rozMieczysław Tarnowski
głośni radiowych i telewizyjnych mówił szeroko o
gwałceniu praw człowieka w Polsce. O represjach, które spotykały działaczy, o
zachowaniu władzy. Podczas swoich podróży prosił również o środki pieniężne
na działalność podziemną w Polsce. Organizował przerzuty do Polski sprzętu
drukarskiego, farb czy też pieniędzy. Kanałem przerzutowym do Polski była
pomoc humanitarna płynąca z całego świata.
64

Mieczysław Tarnowski — senator I kadencji RP.
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Gdy otrzymywaliśmy sygnał o przerzucie — opowiada Langer — trzeba
było nawiązać kontakt. Przyjeżdżało się na parafię i szukało wśród darów,
które zostały przywiezione. Nierzadko sam ksiądz nie wiedział o przesyłce. Informację taką mieli tylko ci, którzy z takimi darami przyjeżdżali do Polski.
Prowadząc swą działalność na obczyźnie Tarnowski apelował do działaczy
w Polsce, aby nie wyjeżdżali za granicę. Mówił, że Polska to przecież nasz kraj,
mamy prawo w nim mieszkać, nikt nas nie może stąd wygonić. W momencie,
kiedy stan wojenny w Polsce został zawieszony, po roku od momentu jego
wprowadzenia, gdy generał Jaruzelski wygłosił w mediach, że teraz „będziemy obserwowali co kto robi, a nie skąd wraca”, Tarnowski wystąpił w radiu
„Wolna Europa” z apelem o powrót do kraju wszystkich wypędzonych.
W marcu 1983 roku wraca do kraju ze Szwajcarii. Jest jednym z nielicznych, którzy wracają z „drugiej strony” do reżimu. Jadąc kupionym za granicą
samochodem był pewien, że zostanie szczegółowo prześwietlony. I tak też się
stało. Samochód został niemal całkowicie rozebrany, jednak celnikom nie udało
się niczego znaleźć.
Powrót do kraju powoduje wzrost jego autorytetu w środowisku „Solidarności”, tym bardziej, że w tym okresie wielu działaczy raczej opuszcza Polskę.
Po przyjeździe do Wałbrzycha Mietek Tarnowski zostaje natychmiast
wezwany do Warszawy. Takie zachowanie władz komunistycznych spowodowało zdecydowaną reakcję ze strony innych państw. Natychmiast odezwały się
telefony z różnych ambasad z pytaniami, czy Tarnowski został aresztowany.
Komunistom było niewygodnie zatrzymać Tarnowskiego, zwłaszcza w obliczu
wystąpienia gen. Jaruzelskiego.
Tarnowski przejmuje funkcję lidera wśród działaczy podziemia w Wałbrzychu po Jerzym Jacku Pilchowskim, który po wyjściu z internowania
zdecydował się na emigrację.
Głównym tego powodem była nasza córka — wspomina Pilchowski
— która urodziła się w czasach „Solidarności”, była wcześniakiem, w chwili
urodzenia ważyła 1450 gramów. Przez dłuższy czas była w inkubatorze, nie
byliśmy pewni czy przeżyje. Był to dla nas bardzo trudny okres, nie tylko ze
względu na jej kruche zdrowie. Któregoś dnia otrzymałem telefon.
— Słucham, Jacek Pilchowski.
Dzwoniący przedstawił się jako lekarz.
— Czy Pan jest ojcem Marty Pilchowskiej, leżącej w naszym szpitalu?
— Tak…
— Mam dla pana bardzo przykrą wiadomość.
Serce podeszło mi do gardła, czyżby coś się stało z córką? Boże, oby nie
— pomyślałem.
— Co się stało? Proszę mi natychmiast powiedzieć — byłem bardzo zdenerwowany.
— Nie mogę panu o tym powiedzieć przez telefon — odpowiedział lekarz
— Proszę przyjechać natychmiast do szpitala.
Pojechałem jak najszybciej, serce waliło mi niemiłosiernie, różne straszne

Od grudnia 1981 do lutego 1989

191

myśli kołatały się po głowie, okazało się
oczywiście, że nikt ze szpitala nie dzwonił do mnie. Była to kolejna prowokacja SB, na szczęście tylko słowna.
Był to jeden z najgorszych moich
dni, już wtedy byłem w 100% pewien,
że mogą się oni posunąć do ostateczności w swoich działaniach, żeby nas
wyeliminować. Co później potwierdziła
również tragiczna śmierć księdza Jerzego Popiełuszki. Gdy wyszedłem z
„internatu”, zaprzyjaźniony lekarz dr
Adamus powiedział do mnie coś takiego:
— Jacek wyjedź, Marta potrzebuje spokoju, dobrej opieki i bananów.
Na Zachodzie, nawet gdy będziesz
zamiatał ulice, będziesz w stanie jej
to zapewnić. Tutaj nie.
Marta wyrosła na zdrową, ładną
i inteligentną dziewczynę.
Czy żałuję, że wyjechałem? — refleksyjnie puentuje swoje wspomnienia
Jerzy Jacek Pilchowski. — Czasami tak, najczęściej naprawdę nie. Można
powiedzieć, że w ostatecznym rozrachunku nie sprawdziłem się jako wierny
do końca Polak i działacz „Solidarności”. Sprawdziłem się jednak jako ojciec własnych dzieci. Mogę z duma powiedzieć, że moje dzieci są zdrowymi,
uśmiechniętymi, wykształconymi — i wolnymi „obywatelami świata”.
Pamiętam, że po powrocie z internowania w lutym 1982 roku — wspomina
Henryk Mucha — włączałem się w działalność podziemną. Przypominam
sobie, że wziąłem się wtedy za dokończenie sprowadzenia naszego, kolejowego,
solidarnościowego sztandaru. Miał być gotowy w maju 1982 roku. Zamówiliśmy go jako Komisja Zakładowa w listopadzie 1981 roku, jeszcze przed stanem wojennym. Sztandar był wykonywany w Lesznie. Chcąc się upewnić, że
faktycznie jest on robiony, pojechałem tam wcześniej sam. Aby dostać się do
klasztoru, w którym był wykonywany, musiałem okazać się znaczkiem solidarnościowym. Był to umówiony z siostrami znak rozpoznawczy. Część pieniędzy,
około 10 000 zł, była już zapłacona, reszta miała być wpłacona przy odbiorze.
Zaczęły opowiadać, że myślały, iż już po niego nie przyjadę, więc robotę nad
nim przerwały. Umówiliśmy się, że siostry mają go dokończyć i ktoś go od nich
odbierze. Posłałem po niego mojego kolegę, Waldka Kozła, który przywiózł go
do Wałbrzycha. Trzymaliśmy go trochę u niego, trochę u mnie, zmienialiśmy
miejsce jego przechowywania, ponieważ baliśmy się, że ktoś może nas „zakapować” i przyjdą nam ten sztandar odebrać.
Podjęliśmy decyzję, że sztandar zostanie poświęcony w Dniu Kolejarza, w

192

ROZDZIA³ III

listopadzie 1982 roku. Odbyła się Msza Św. na Starym Zdroju w Wałbrzychu.
Po poświęceniu został on w parafii i przez długi czas był tam przechowywany.
Pamiętam, że sztandar był obecny na każdej Mszy Św. w intencji kolejarzy, aż
do końca stanu wojennego.
Mieczysław Tarnowski był osobą rozpoznawalną w wałbrzyskim środowisku. Konsekwencja w działaniu, którą prezentował, nie pozwalała innym
ludziom na odmawianie mu czegokolwiek. Idea, która mu przyświecała w czasie działalności opozycyjnej, miała jeden cel: nauczyć zwykłych, szarych ludzi
przełamywania strachu i pokonywania kolejnych barier. Działalność, której
się podjął, była, w pewnej mierze, polityczna.
Przebywając przez pewien czas na Zachodzie, Mietek Tarnowski nawiązał wiele kontaktów, stąd miał w zanadrzu kilka numerów telefonów do
zagranicznych przyjaciół. Przekazywanie informacji do radia „Wolna Europa”
nie stanowiło żadnego problemu.
Mietek — wspomina Langer — nie miał w domu telefonu. Ze względów
bezpieczeństwa. Chodziliśmy więc do budek telefonicznych, dzwoniliśmy pod
konkretne numery i przekazywaliśmy nasze informacje.
Niezwykle ważną częścią działalności Tarnowskiego były tak zwane „spotkania towarzyskie”, które odbywały się w jego prywatnym mieszkaniu. Były
to swego rodzaju szkolenia, wykłady, spotkania z ciekawymi ludźmi. Często
pojawiali się na takich spotkaniach goście z całego kraju.
Zapoczątkowane zostały — opowiada Langer — w dość szczególny sposób.
Podczas przyjęcia imieninowego u Edka Bielaszewskiego wpadła do domu
milicja, myśląc, że jest to spotkanie konspiracyjne. Spisali wszystkich, wzywając jednocześnie do opuszczenia mieszkania. Wydarzenie to zrodziło w nas
bunt. Niedługo już pewnie nie będziemy mogli spotykać się nawet w celach
towarzyskich. Zdecydowaliśmy wtedy, że należy zacząć spotykać się regularnie.
Władza nie mogła nam narzucać wszystkiego. Nie mogła nam mówić, z kim
można się spotkać wieczorem, napić kawy czy czegoś innego.
Zapadła decyzja, że, idąc za przykładem doświadczeń polskich pod zaborami, spotkania te muszą odbywać się regularnie. Wyznaczony został stały termin:
ostatnia sobota miesiąca. Przed spotkaniem siatka konspiratorów zajmowała
się rozrzuceniem ulotek z informacją, że tego i tego dnia, w mieszkaniu państwa
Tarnowskich (tu adres), odbędzie się spotkanie ze szczególnym gościem, na
które są zaproszeni przyjaciele Mietka i przyjaciele przyjaciół.
Informacja bardzo szybko rozchodziła się po mieście. Na każdym spotkaniu
było coraz więcej osób.
Budynek był w tym dniu zazwyczaj otoczony — wspomina Langer. —
Samo wejście do budynku już dla niektórych stanowiło wyzwania. Przejść do
klatki schodowej, iść szpalerem zomowców, dla części ludzi było już nie lada
wyczynem. Często samochody milicyjne stawały w podwórku, nie od frontu
budynku, żeby podczas wyprowadzania zatrzymanych nie rzucać się w oczy
innym mieszkańcom Wałbrzycha. Więc pewnego razu zabiliśmy tylne drzwi w
budynku potężnymi gwoździami.
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Na początku naszej działalności władza nie interweniowała. Ale gdy na
spotkania zaczęli się zjeżdżać ludzie nawet z Zielonej Góry, „naloty” milicji stały się regularne. Tym bardziej, że pomysł zaczęli przejmować inni organizatorzy
z okolicznych miejscowości. Między innymi Marian Morawski z Ząbkowic
rozpoczął organizowanie takich spotkań u siebie w mieszkaniu. Niestety, władza widząc, że działalność rozrasta się, reagowała już natychmiast.
Pod koniec 1983 roku — wspomina Edward Bielawski — dzięki kontaktom
z działaczami wałbrzyskimi udaje mi się dotrzeć do Mietka Tarnowskiego.
Gdy szedłem na spotkania u Mietka, nigdy nie było wiadomo, kogo się tam
spotka. Przyjeżdżali znani działacze opozycyjni z Polski. Czuło się podczas tych
spotkań więź, która jednoczyła nas wszystkich.
Dzięki tym spotkaniom udało mi się zrozumieć wiele rzeczy. Dodawały
energii i wiary. Na przykład po wystąpieniu Wojtka Myśleckiego uwierzyłem,
że dożyję jeszcze wolności w tym kraju.
— A co zrobicie — mówił Wojtek — jak za dwa, trzy lata będziecie żyli w
wolnej Polsce? Jesteście na to przygotowani?
Oczywiście nikt wtedy mu nie wierzył. Ale pytanie zostawało między nami.
Społeczeństwo uspokajało się i powoli przyzwyczajało do nowej sytuacji. O
ile wcześniej w Głuszycy było nas sporo, to później było nas coraz mniej.
Pod koniec 1983 roku, po jednym z takich spotkań Mietek zaproponował
mi wejście do struktury Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej w okręgu
wałbrzyskim. Celem powołania struktury było działanie na rzecz powrotu wolności, prawdy i samej „Solidarności”. Zaproponował mi funkcję zastępcy, który
w szczególności miałby zajmować się terenem Jedliny, Głuszycy, Nowej Rudy.
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Okładka kasety z reportażem z Sierpnia '80 wydanej w „podziemiu”.

— Jeżeli nie możesz zdecydować się od razu — mówił Mietek — to poczekam dwa, trzy dni.
— Czuję się wyróżniony — odparłem — i jestem gotów do działań od zaraz.
Chcę współpracować rzetelnie i uczciwie.
Wtedy dowiedziałem się, że w strukturach jest Elżbieta Kwiatkowska, Jerzy
Langer i Marek Węgrzynowski. Razem z Mietkiem i ze mną było nas pięcioro.
W piątkę spotykaliśmy się raz na dwa tygodnie. Ustalaliśmy wspólną strategię działalności. Rozdzielaliśmy pracę.
Głównym zadaniem był kolportaż „bibuły”, żeby przeciwstawić się kłamstwom płynącym z publicznej telewizji.
Nasze dysputy, głównie polityczne, stwarzały nam podstawy do patrzenia
w przyszłość z nadzieją.
W mieszkaniu Mietka Tarnowskiego było zawsze bardzo dużo ludzi. Siedzieli wszędzie, gdzie tylko można było. Toczyły się rozmowy, wymieniane były
poglądy. Po około godzinie pukała do drzwi milicja. Wchodził do mieszkania
pracownik SB, odczytywał komunikat o nielegalności zgromadzenia, drugie
o rozwiązaniu nielegalnego zgromadzenia i nakazywał w ciągu pięciu minut
opuścić pomieszczenia. Oczywiście nikt nie wychodził. Wtedy wchodziła milicja
i zatrzymywali wszystkich uczestników.
Tak interwencje milicji w mieszkaniu Tarnowskiego opisuje jedna z ulotek
ukazujących się w tamtym okresie.
W dniu 2 lutego 1985 roku odbywało się spotkanie towarzyskie w mieszkaniu Pana
Mieczysława Tarnowskiego, w którym uczestniczyło ponad 30 osób. Około godziny
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20.00 do mieszkania wtargnęli funkcjonariusze MO i SB w towarzystwie urzędników
administracji Urzędu Miejskiego. Jeden z urzędników odczytał decyzję stwierdzającą,
że spotkanie stanowi „nielegalne zgromadzenie” i że jako takie zostaje natychmiast
„rozwiązane”. Od momentu wtargnięcia do mieszkania funkcjonariusze rozpoczęli
czynności służbowe od robienia zdjęć gości obecnych w mieszkaniu oraz nagrywania
rozmów — bez zgody gospodarzy domu i sprzecznie z przepisami prawa. Przed wtargnięciem do mieszkania zagazowano klatkę schodową budynku, a okolice budynku
były szczelnie obstawione przez funkcjonariuszy MO i SB. Dla uniknięcia poniżającej
szarpaniny z funkcjonariuszami goście zdecydowali się zastosować do wezwania i opuszczali dom po dwie osoby — pod eskortą milicjanta, który odprowadzał ich do stojącej w
ciemnym podwórku więźniarki z wygaszonymi światłami. Wszystkich odwieziono do
Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Wałbrzychu, gdzie na najwyższym
piętrze przygotowano dwa rzędy krzeseł zwróconych siedzeniami do ściany. W sposób
brutalny zmuszano zatrzymanych do milczenia i siedzenia w dwóch grupach tyłem do
siebie, a twarzami do ściany. Kolejno wywoływane osoby poddawano rewizji osobistej
i przesłuchaniom. Przeprowadzono także rewizję w domu: Mieczysława Tarnowskiego,
Stanisława Żebrowskiego, Jerzego Langera, Józefa Zalasa, Idziego Gagatka i Elżbiety
Kwiatkowskiej, podczas której zabrano wiele prywatnych pamiątek.
W wyniku tej akcji, która trwało do godziny 3.00 3 lutego 1985 roku, nie zatrzymano
nikogo. Do jej przeprowadzenia użyto kilkunastu samochodów, które obstawiały
teren oraz dziesiątków funkcjonariuszy MO i SB, z których nie wszyscy byli trzeźwi.
Niektóre czynności przypominały metody stosowane przez Gestapo.

Tych bardziej znanych — wspomina Langer — takich jak Lothar Herbst,
Andrzej Wiszniewski65 czy Tomasz Wójcik66, zatrzymywali na dłużej. Innych, notowanych już za podobne wykroczenia, trzymano na komendzie tylko
kilka godzin. Natomiast nowe twarze, które pojawiły się na spotkaniu po raz
pierwszy, były przesłuchiwane. Pytano w jaki sposób dowiedzieli się o zgromadzeniu, kto ich wprowadził itp. Często też byli namawiani do współpracy.

65
Andrzej Wiszniewski — profesor, minister, przewodniczący Komitetu Badań Naukowych
(1997-2001).
66
Tomasz Wójcik — poseł III kadencji RP, wieloletni przewodniczący „Solidarności” dolnośląskiej w latach 90.
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Początkowo były to jedyne sankcje, jakie spotykały działaczy. Z czasem
władza zaczęła karać Tarnowskiego, jako właściciela mieszkania, w którym
odbywały się nielegalne zgromadzenia. Były to zazwyczaj kary kolegium, na
które wszyscy uczestnicy robili „zrzutkę”. Z czasem zostały również zmienione
przepisy, w myśl których, oprócz możliwości ukarania grzywną organizatora
zgromadzenia lub właściciela lokalu, w którym miało to miejsce, była również
możliwość nałożenia kary pieniężnej na każdego uczestnika spotkania, a w
razie użycia sił porządkowych, również obciążenia kosztami.
Te tak zwane „soboty towarzyskie” — odbywały się w każdą pierwszą
sobotę miesiąca w otwartym, dosłownie dla wszystkich, mieszkaniu Krystyny i Mieczysława Tarnowskich. To była nowa forma integracji społecznej
zapoczątkowana przez gospodarzy mieszkania oraz przez Lothara Herbsta i
Jerzego Langera. Po kilku miesiącach coraz liczniejszych spotkań, nie będących już tak naprawdę spotkaniami konspiracyjnymi, SB i Milicja każdorazowo
aresztowały ich uczestników, a Mieczysław Tarnowski skazywany był przez
kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny. Uczestnikami spotkań bywali m.in.
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Tomasz Wójcik, Wojciech Myślecki, Józef Pinior, Zbigniew Romaszewski. Spotkania odbywały się do lata 1985 roku, również w mieszkaniu Elżbiety
Kwiatkowskiej.
Stało się to wtedy bardzo niebezpieczne — wspomina Langer — nie ze
względu na nas, którzy byliśmy gotowi posiedzieć nawet te trzy miesiące w
areszcie, ale ze względu na postronne osoby, których nie mieliśmy prawa narażać na takie niedogodności. Ogłosiliśmy przerwę wakacyjną, po której do
organizowania spotkań nie wróciliśmy.
Te spotkania u Mietka Tarnowskiego nie były tylko manifestacją przeciw
reżimowi komunistycznemu. Grupa ludzi skupiona wokół jego osoby stanowiła
w pewnym sensie ścisłe kierownictwo wałbrzyskiego podziemia. Zaangażowani
w to byli Jerzy Langer, Edward Bielawski, Marek Węgrzynowski, Wojciech Dziadosz, Elżbieta Kwiatkowska. Każdy z nich miał przydzielone
konkretne zadania. Marek Węgrzynowski był odpowiedzialny za działalność
Komitetu Obrony Praw Człowieka. Jerzy Langer zajmował się kontaktami
z Duszpasterstwem Świata Pracy, jak również z innymi grupami opozycjonistów w Wałbrzychu. Wszyscy członkowie grupy zajmowali się kolportażem
materiałów.
Zbigniew Romaszewski był inicjatorem założenia Komitetu Praworządności im. ks. Jerzego Popiełuszki, zbierającego informacje na temat osób
represjonowanych oraz organizującego pomoc prześladowanym przez władzę
rodzinom. Komitet pomagał m.in. strajkującym w 1988 roku górnikom w Wałbrzychu. Jednym z sygnatariuszy Komitetu był Mieczysław Tarnowski, a
aktywnymi członkami Komitetu byli Marek Węgrzynowski, Elżbieta Kwiatkowska i Jerzy Hoffman z Mieroszowa.
Taka działalność Mietka Tarnowskiego budziła jednak w środowisku
wałbrzyskiej opozycji sprzeciw. Wielu działaczy zgromadzonych wokół Józefa Gruszki, Jacka Rydeckiego uważało, że takie działania „legalne” są
niepotrzebnym narażaniem ludzi na represje. Według nich lepiej było robić
coś sensownego, a tego nie da się robić przy otwartej kurtynie. Krążyła w środowisku wałbrzyskim anegdotka, że „jeżeli chcesz mieć w życiorysie represje
władz komunistycznych, to idź na spotkanie do Tarnowskiego, a będziesz
miał pewność, że zostaniesz zatrzymany przez milicję…”
Nie chodziło nam wtedy o to, żeby robić kolejne imprezy „dla pokrzepienia
serc”, lecz by dalej konsolidować grupy w zakładach — wspominają Gruszka i
Rydecki — żeby jak najlepiej zorganizować sieć kolportażu, jak najlepiej produkować i zabezpieczyć bibułę, a także jak najszerzej rozprowadzać wśród załóg. A takie
działanie, jakie prowadził Tarnowski, głośne i jawne, lecz puste, przeszkadzało
tylko w pracy konspiracyjnej, a także niepotrzebnie prowokowało „esbeków”.
Te „salony otwarte” u Mietka — wspomina Rydecki — z góry były obliczone na to, aby się nie odbyły. Wiadomo było, kto przyjedzie z zaproszonych
gości. A Mietek zapraszał świetne osoby, choćby Zbyszka Romaszewskiego z
Warszawy. Wiadomo też było, że przyjedzie milicja, by zatrzymać wszystkich,
zanim zebranie się rozpocznie. To było dla mnie bez sensu, nic tak napraw-
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Charakterystyczna twarz gen. Wojciecha Jaruzelskiego w czarnych okularach często
pojawiała się w różnych wydawnictwach podziemnych. Podpis pod pocztówką
z lewej: „Czytelnikom niezależnej prasy Wesołych Świąt życzy Wojciech J.”.

dę się nie działo i nic to nie dawało oprócz tego, że w ten sam wieczór był
komunikat w „Wolnej Europie”, jak to u Mietka Tarnowskiego dokonano
kolejnego zatrzymania. Dla mnie Mietek zaczął ewidentnie grać politycznie,
ja byłem takim działaniom przeciwny, dlatego przestałem chodzić do niego na
jakiekolwiek spotkania.
W Wałbrzychu funkcjonowały zatem różne grupy opozycyjne, choć w stosunku do siebie wcale nie konkurencyjne. Jest jednak widoczna różnica w
sposobie ich funkcjonowania. Ta popierająca filozofię Mietka Tarnowskiego
była ciągle w mediach zachodnich i w więzieniach. Inna, popierająca działania
Józefa Gruszki, skupiała się na dostarczaniu mieszkańcom Wałbrzycha ulotek i książek z „drugiego obiegu”.
Byłem przeciwny — wspomina Gruszka — takiemu funkcjonowaniu, które
stwarzało niebezpieczeństwo dla konspiratorów. Uważałem dla przykładu, że
na prowadzenie radia konspiracyjnego to może sobie, głównie ze względów
bezpieczeństwa, pozwolić ktoś żyjący samotnie w Bieszczadach, a nie grupa
ludzi w mieście. I radio rzeczywiście udało się uruchomić, ale część ludzi po
prostu poszła siedzieć. Ta wpadka była oczywista. Dla mnie taka działalność,
jaką prowadził Mietek, była bezcelowa. Była to bardziej działalność polityczna,
niż konspiracyjna. Jest to niewątpliwe. Przecież spotykać się po raz trzeci, czy
czwarty w tym samym miejscu i po to, aby wygarnęła zgromadzonych milicja,
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jest po prostu bezsensowne. Ma to wymiar polityczny, ale konspiracyjnie nic
to nie może przynieść.
Przypominam sobie taką sytuację, gdy przyjechał do mnie kuzyn, student działający również w podziemiu na Opolszczyźnie. Kiedy podczas rozmowy okazało się,
że jeszcze nigdy nie został zatrzymany przez milicję, zaproponowałem mu, że jak
pójdzie ze mną na spotkanie, to na pewno pozna smak milicyjnego „dołka” i zapisze
sobie w swojej biografii areszt polityczny. Zgodził się. Poszliśmy na spotkanie do
Mietka. I oczywiście wylądowaliśmy w areszcie — śmieje się Gruszka.
21 czerwca 1983 roku Idzi Gagatek i Ryszard Mocek jako przedstawiciele „Solidarności” wałbrzyskiej wręczają Papieżowi Janowi Pawłowi II
na Partynicach we Wrocławiu figurkę z czarnego kamienia, przedstawiającą
trzy krzyże oraz czako górnicze.
W listopadzie i grudniu 1983 roku następuje seria aresztowań, którą
zapoczątkowało zatrzymanie z nadajnikiem radiowym Bogusława Nowaka.
Pod pretekstem tej sprawy SB zamyka wszystkich, których chce wyeliminować ze środowiska. Zatrzymują między innymi Ryszarda Mocka, Wojciecha
Dziadosza, Wojciecha Sokołowskiego, Mieczysława Tarnowskiego i
Jerzego Langera.
Zająłem się wtedy całkowicie bibułą i drukowaniem — wspomina Rydecki.
— W końcu 1983 roku dosłownie zalaliśmy cały Dolny Śląsk kalendarzykami „Solidarności” z obrazkiem wielkiej, zaciśniętej pięści, unoszącej się zza
robotniczych głów z tyłu okładki. Ten kalendarzyk projektował mój nieżyjący
już brat Krzysztof Rydecki. Była to w istocie cegiełka, służąca różnym struk-
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turom podziemnym „Solidarności” w zebraniu funduszy „na cele samoobrony
społecznej”, jak napisano na okładce. Zdecydowana większość kalendarzyków
trafiła do Wrocławia, a kanał kolportażu przechodził przez Legnicę. Razem z
Barbarą Kwiatkowską drukowaliśmy to u mnie w domu na ramce techniką
sitodruku, nakład wyniósł ponad 20 tysięcy sztuk.
Drukowanie jeszcze przez cały 1984 rok idzie dość sprawnie — opowiada
Rydecki — niewątpliwie to duża zasługa Józka Gruszki, który dostarcza mi
emulsję światłoczułą (niezbędną do sitodruku). Przy każdej okazji Józek wręczał mi dyskretnie mały słoiczek emulsji, którą zdobywał u siebie w Zakładach
Porcelany „Krzysztof”. Aby sporządzić farbę, kupowało się po prostu pastę do
mycia „Komfort” i mieszało z farbą drukarską, dostarczoną przez drukarza
Józka Zalasa. Produkcja jakoś szła. Wszyscy znajomi byli zaangażowani w
kupowanie „materiału drukarskiego” i papieru, przecież wiadomo, że wówczas
w sklepach był tylko ocet. Czytający ulotki byli może trochę zdziwieni, że druk
pachniał mydłem…
Po roku 1984 zaczyna się to wszystko powoli rozpadać, zaczynają się
rozsypywać siatki kanałów kolportażu. Przerywam w tym okresie studia w
Lublinie, jakiś czas studiuję we Wrocławiu i Krakowie. Biorę ślub z Baśką
Kwiatkowską. Jak widać osobiste sprawy zaczynają w moim życiu dominować. W Wałbrzychu większość zaczyna myśleć tak jak Mietek Tarnowski,
czyli „grunt, żeby było hucznie, a nie skutecznie…”. Coraz trudniej mi znaleźć
wspólny język z tym środowiskiem, więc przenoszę się w zasadzie do Wrocławia,
gdzie współpracuję z grupą wydającą pismo „Konkret”.
Na przełomie sierpnia i września 1985 r. znowu seria aresztowań.
Elżbieta Kwiatkowska, Edward Bielawski, Edward Bielaszewski (ze
względu na stan zdrowia nie otrzymał sankcji prokuratorskiej), Marek Węgrzynowski i Jerzy Langer zostali aresztowani pod różnymi pretekstami.
Było to celne uderzenie SB w kierownictwo Związku, aresztowanych zastąpił
przy pozostającym na wolności Mieczysławem Tarnowskim Wojciech
Dziadosz i wkrótce potem Janina Pełka. Ponadto zamknięto w więzieniu
Mariana Terckiego i grupę młodzieży z Podgórza.

Duszpasterstwo Świata Pracy…
Nim zostało powołane Duszpasterstwo Świata Pracy, w kościele Aniołów Stróżów
w Wałbrzychu odbywały się msze św. za Ojczyznę. Miały one charakter okazjonalny i wtedy zrodziła się potrzeba usystematyzowania takich spotkań.
Duszpasterstwo Świata Pracy zostało powołane przez dziekana Juliana
Źrałkę we wrześniu 1984 roku. Opiekunem został powołany przez Kardynała Henryka Gulbinowicza — ks. Stanisław Boczoń, a spotkania odbywały się w specjalnie do tego celu wyznaczonej salce przy kościele Św. Józefa
Robotnika w Wałbrzychu.
Wokół ks. Boczonia skupiła się grupa osób chętnych do tego typu działalności. Zaangażowali się w to Maria Skowronek, Ryszard Kutyła, Stanisław
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Jedna z Mszy Św. za Ojczyznę.

Na spotkaniu z Władysławem Frasyniukiem.
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Od prawej: Jan Lityński, Mieczysław Tarnowski, Józef Zalas w głębi Jerzy Langer.

Żebrowski, Józef Zalas, Stanisław Isański, Jerzy Langer, Marian Szczudło, Krystyna Miłaszewska, Helena i Eugeniusz Szczygłowie, Henryk
Kuryłowicz, Eugeniusz Kołczykiewicz, Wanda Frajtak, Marek Węgrzynowski, Maria Krokowska i wielu, wielu innych. W pracach Duszpasterstwa
stale uczestniczy blisko 60 osób. Po śmierci ks. Jerzego Popiełuszki67 w
trakcie Mszy św. za Ojczyznę wystawiony był przy ołtarzu jeden z pierwszych
w Polsce portretów księdza męczennika. Autorami obrazu są Józef Obacz z
małżonką. Na spotkania Duszpasterstwa przychodziło wiele osób. Czasem było
ich tylko kilka, natomiast gdy były organizowane msze św., do których członkowie Duszpasterstwa opracowywali i wygłaszali intencje, chętnych zbierało
się zdecydowanie więcej.
Działalność Duszpasterstwa Świata Pracy była bardzo szeroka. Organizowane były panele dyskusyjne, na których poruszano przeróżne tematy. Prowadzili
je znani intelektualiści, zaprzyjaźnieni ze środowiskiem solidarnościowym. Był z
wykładem prof. Włodzimierz Suleja z Wrocławia, również dr Adolf Juzwenko, wykładowcami byli także ks. Stanisław Orzechowski, O.O. Ludwik
Wiśniewski, kapelan Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” ks. Stanisław
Pawlaczyk. Spotkania cieszyły się wielkim zainteresowaniem, mimo że niekiedy odbywały się po Mszy Św. w małej, ciasnej salce na tyłach kościoła.
67

Ksiądz Jerzy Popiełuszko — bestialsko zamordowany przez SB kapelan „Solidarności”.
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Główne tematy, podnoszone w wykładach, były związane z tradycją niepodległościową Polski. Było w nich trochę historii, trochę polityki, więcej informacji
o aktualnej sytuacji w kraju, o wolności i prześladowaniach działaczy „Solidarności”. Tematyka była tak ciekawa dla słuchaczy, że wielu z nich starało się
utrwalić je na taśmach magnetofonowych.
To był nie lada wyczyn — opowiada Maria Krokowska. — Trzeba było
zdobyć odpowiedni magnetofon. Pamiętam, że tak skomplikowany na owe
czasy sprzęt można było nabyć tylko w Pewexach68. Gdy się już zdobyło za
astronomiczną wtedy kwotę 37 USD odpowiedni sprzęt, to trzeba było z nim
w odpowiedni sposób umiejscowić się w kościele. Wiadomo, jaka jest akustyka
obiektów sakralnych. No i oczywiście należało cały czas pamiętać, jak łakomym
kąskiem był taki magnetofon, który mógł być skonfiskowany lub skradziony
nawet w kościele.
W maju 1984 roku odbyła się pierwsza piesza pielgrzymka Duszpasterstwa Świata Pracy z Dolnego Śląska do Krzeszowa, prowadzona przez
ks. Stanisława Orzechowskiego. Kolejną w maju 1986 roku zatrzymują
jednostki ZOMO, kilkudziesięciu jej uczestników stanęło przed kolegiami do
spraw wykroczeń w Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
Raz w miesiącu odprawiano Mszę Św. w intencji opracowanej przez człon68
Sklepy, w których za dolary można było kupić nieosiągalne wówczas w Polsce towary z
zachodu.
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Członkowie Duszpasterstwa Świata Pracy na pielgrzymce.

Na spotkaniu z Ojcem Św. w Warszawie.
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Idzi Gagatek i Ryszard Mocek wręczają Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II
dar od górników wałbrzyskich.

ków Duszpasterstwa. Nie mniej ważna była obsługa i organizacja pielgrzymek
na Jasną Górę, na Ogólnopolskie Spotkania Świata Pracy, a także do Barda
Śląskiego, Krzeszowa, Wambierzyc i do innych świętych miejsc. Tę działalność
finansowano w całości ze środków zainteresowanych osób. Zorganizowana została również pielgrzymka na grób księdza Jerzego Popiełuszki do Warszawy w rocznicę jego śmierci.
Niestety — wspomina Krokowska — w tej pielgrzymce nie wzięło udziału
tylu chętnych, ilu chciało, ponieważ w zakładach pracy został wydany zakaz
udzielania urlopów w tym czasie.
Działalność członków Duszpasterstwa spotykała się z represjami władz.
Sprawy były kierowane do kolegiów ds. wykroczeń i zazwyczaj kończyły się
karą pieniężna dla konkretnych osób.
Były to bardzo poważne kwoty — opowiada Maria Krokowska. — Bez
wsparcia ze strony duchowieństwa wałbrzyskiego, które specjalnie na cel opłacenia grzywien nakładanych przez peerelowski system sądowniczy przekazywało Duszpasterstwu niejednokrotnie całe tace z nabożeństw, byłoby z nami
krucho.
Znaczącą inicjatywą Duszpasterstwa była trzydniowa Nowenna do Św.
Józefa Robotnika z uroczystym zakończeniem w dniu 1 maja, która odbyła się
właśnie w parafii Św. Józefa Robotnika w Wałbrzychu. Zgromadziła wielotysięczny tłum wałbrzyszan.
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Duszpasterstwo Ludzi Pracy zorganizowało
również zbiórkę pieniędzy dla księży, skazanych
przez kolegia do spraw wykroczeń za organizowanie strajku młodzieży we Włoszczowej w obronie
krzyży w salach szkolnych.
Pamiętam, jak wracaliśmy ze spotkania z
Ojcem Św. z Warszawy — opowiada Krokowska.
— Jechaliśmy pociągiem dużą grupą. Jednak w
czasie drogi pomyśleliśmy, że jak wszyscy wysiądziemy w Wałbrzychu na Dworcu Miasto, to ZOMO
nas bez żadnych problemów zatrzyma. Zdecydowaliśmy w trójkę, z Idzim Gagatkiem i Józkiem
Józef Zalas
Zalasem, że wysiądziemy na Podgórzu. I niestety
bardzo się myliliśmy. Już na nas czekali.
Działanie Duszpasterstwa nie ograniczało się tylko do grona ludzi związanych z „Solidarnością”. Pomoc udzielana m.in. więźniom, nie tylko politycznym,
dawała skazanym nową nadzieję.
Duszpasterstwo Świata Pracy dawało przede wszystkim możliwość przebywania wśród ludzi o podobnym sposobie myślenia. Jednak wtedy nikt na to
nie zwracał specjalnej uwagi. Udział we wspólnych przedsięwzięciach zbliżał
ludzi w sposób naturalny.

II część działalności podziemnej i strajki na kopalniach
31 sierpnia 1987 roku Tymczasowa Komisja Oddziału NSZZ „Solidarność”
Województwa Wałbrzyskiego w siódmą rocznicę podpisanych porozumień wydaje komunikat podpisany przez Mieczysława Tarnowskiego, Edwarda Bielawskiego, Wojciecha Dziadosza i Jerzego Langera, w którym apeluje do
władz o wykorzystanie szansy ratowania kraju poprzez powrót do porozumień
z sierpnia 1980 roku. „…jest konieczność zmiany tego stanu rzeczy. Będzie to
możliwe jedynie w atmosferze demokracji, poszanowania prawa niezależnych
organizacji do legalnego istnienia. Dopiero wówczas nastąpi niewymuszona
mobilizacja społeczeństwa oraz jego autentyczne zaangażowanie w dzieło naprawy…” — czytamy w oświadczeniu.
Grudzień 1987 roku. Z inicjatywy Władysława Frasyniuka i Barbary Labudy powstaje Regionalna Komisja Wykonawcza NSZZ „Solidarność”
Regionu Dolny Śląsk. Była to jawna struktura w odróżnieniu od Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk, który działał w
konspiracji od początku stanu wojennego. Sygnatariuszami RKW z terenu
województwa wałbrzyskiego byli Mieczysław Tarnowski i Jerzy Langer i
tym samym funkcjonująca na naszym terenie Tymczasowa Komisja Oddziału
NSZZ „Solidarność” Województwa Wałbrzyskiego staje się jej integralną częścią. RKW między innymi odtwarza i rejestruje jawne struktury Związku w
zakładach pracy.
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Gospodarka jest w coaz gorszym stanie… Tak wygląda kolejka przed sklepem,
do którego coś „rzucili”.

Od 1987 roku ukazują się „Węgielki Wałbrzyskie”, gazetka wydawana
przede wszystkim przez środowisko „Solidarności” górniczej, później przez
„Solidarność Walczącą”.
W lutym 1988 roku ujawnia się kierownictwo Związku w Wałbrzychu
tworząc Regionalną Komisję Wykonawczą NSZZ „Solidarność” Województwa
Wałbrzyskiego. Przewodniczącym zostaje Mieczysław Tarnowski, zastępcami
Edward Bielawski i Jerzy Langer, a jej członkami Wojciech Dziadosz,
Marek Węgrzynowski, Janina Pełka, Elżbieta Kwiatkowska.
W roku 1988 gospodarka polska jest w coraz gorszym stanie. Brak zdecydowanych reform pogłębi tylko istniejące już problemy. Państwowe przedsiębiorstwa jak zwykle marnotrawią ludzką pracę. Polska gospodarka jest coraz
bardziej niekonkurencyjna i przestarzała. W ograniczonej sieci państwowych
sklepów brakuje towarów. Osłabione ZSSR pod przywództwem liberalnego
Gorbaczowa69 budziło nadzieję, że tym razem komunistyczny reżim w Polsce
nie będzie mógł liczyć na wsparcie „wielkiego brata” zza Buga.
21 kwietnia 1988 roku rozpoczęły się strajki w Hucie Stalowa Wola.
2 maja 1988 roku przyłączają się do nich robotnicy ze Stoczni Gdańskiej.
5-10 maja 1988 roku władze rozbijają protesty w całej Polsce.
69
Michaił Gorbaczow, kolejny I sekretarz partii komunistycznej w ZSRR i pierwszy prezydent,
wprowadził politykę „pieriestrojki”, przez rezygnację z imperialnych dążeń doprowadził do rozpadu
ZSRR i uwolnienia się krajów dawnego bloku wschodniego (także Polski) od radzieckiej dominacji,
umożliwił też zjednoczenie Niemiec.
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15 sierpnia 1988 roku bunty wybuchły na nowo. Strajki organizuje Górny
Śląsk. Rozpoczęli je górnicy w kopalni „Manifest Lipcowy„ w Jastrzębiu Zdroju.
22 sierpnia do strajku włącza się ponownie Stocznia Gdańska, a także Północna, Remontowa, Wisła i Radunia. Władza PRL zostaje ponownie zmuszona
do podjęcia rozmów.
22 sierpnia 1988 roku rozpoczynają się strajki w wałbrzyskich kopalniach. 22-24 sierpnia strajkuje KWK „Victoria”, a 23 sierpnia dołącza KWK
„Wałbrzych”. Strajki zostały stłumione siłą przez Milicję Obywatelską.
Po wprowadzeniu stanu wojennego — wspomina Krzysztof Betka70 — staraliśmy się pomóc rodzinom internowanych. Zbieraliśmy pieniądze i przekazywaliśmy je potrzebującym. Trwało to aż do końca internowania. Po pewnym
czasie, wraz z Janem Skrupskim, Andrzejem Hełkowskim, Januszem
Szeszko zaczęliśmy się spotykać i prowadzić rozmowy. Takie „podziemie w
podziemiu” — śmieje się Betka. — Kończyło się przeważnie na rozmowach.
Wydaliśmy tylko trzy gazetki.
Grupa znalazła nawet kontakt z Wrocławiem, ale żadnej wielkiej akcji nie
udało im się przeprowadzić.
Przychodzi maj 1988 roku. Strajkuje Lubin. Górnicy w Wałbrzychu, obserwując wydarzenia, również przygotowują się do akcji. Jednak Skrupski
po przyjeździe z Wrocławia przekazuje decyzję, że nie należy nic robić. Betka
70
Inż. Krzysztof Betka — jedyny przedstawiciel Wałbrzycha, który uczestniczył w obradach
„Okrągłego Stołu”.
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sam pojechał do Lubina spotkać się z szefami strajku. Rozmowy również nie
przyniosły żadnych konkretów prócz zapewnień, że przy kolejnej próbie podjęcia strajku stanie również Wałbrzych.
Sierpień 1988 roku. Jest poniedziałek. Inż. Betka jest w domu. Przyjeżdżają do niego strajkujący górnicy i zabierają go na kopalnię.
Uchwaliliśmy strajk — wspomina Betka. — Na powierzchni. Wybrany został komitet strajkowy, którego jestem przewodniczącym i spisane są postulaty.
Pierwszym było poparcie dla protestujących na Śląsku.
Na początku jest trochę zamieszania. Dyrekcja kopalni naciskała, aby nikt
z zewnątrz nie włączał się do strajku. Betka na to się zgodził, dlatego też rozmowy z przyjeżdżającymi później na teren kopalni działaczami „Solidarności”
toczone były przez płot.
Strajkowała większość górników. Ci, którzy nie byli do tego przekonani,
mogli iść do domu. Byli prawie wszyscy — wspomina Betka. — To nie była
duża załoga.
Mijają dwa dni. W tym czasie podejmowane są próby rozmów ze strajkującymi. Najpierw dyrektor kopalni, a później prokurator domagają się przerwania
akcji. Straszą sankcjami, próbują przestraszyć protestujących.
W środę rano do kopalni wpada nagle milicja.
Nie spodziewaliśmy się takiego obrotu sprawy — mówi Betka. — Mimo
ostrzeżeń ze strony negocjujących, w żadnym momencie nie padło z ich ust słowo o zagrożeniu pacyfikacją kopalni. Owszem, dochodziły nas głosy, że milicja
stoi w pobliżu kopalni, ale żaden z nas nie brał tego na serio. Przyszedł do nas
jakiś pułkownik. Zebraliśmy cały Komitet Strajkowy — ciągnie Betka — Pada
to pytanie, czy strajkujemy dalej. Nikt z nas nie chciał, aby doszło do starcia
z milicją, a tym bardziej, żeby ktokolwiek został ranny czy pobity.
Strajkujący mieli zaplanowany wariant awaryjny. Pod przywództwem
Skrupskiego grupa górników zejdzie po drabinach na dół i zabarykaduje
się na trzecim poziomie, w komorze materiałów wybuchowych. Wyznaczonych
było 25 osób.
Na szczęście głosowanie w Komitecie rozstrzygnęło sprawę. Strajk został
zakończony.
Wyszedłem do ludzi — wspomina Betka — i im to oznajmiłem. Reakcje
były różne.
Działo się to około godziny 5-6 rano.
Górnicy, którzy przyszli na ranną zmianę, zjechali na dół. Reszta pojechała
do domów. Inż. Betka również. Zmęczony strajkiem położył się spać.
W tym czasie stanął szyb „Witold”, ponieważ pojawiła się pogłoska, że
strajkujących aresztowali i zamknęli. Więc przyjechała do Betki delegacja z
„Witolda”. Żona nie pozwoliła męża obudzić. Wpuściła ich jednak do domu, aby
mogli naocznie przekonać się, że były to tylko plotki.
26 sierpnia 1988 roku szef resortów siłowych gen. Czesław Kiszczak wystąpił w państwowej telewizji i zaproponował podjęcie rozmów, a pięć dni później
spotkał się z Lechem Wałęsą. Strajki w Polsce zakończyły się następnego dnia.
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14 listopada 1988 roku komunikat wydaje Tymczasowa Komisja Oddziału NSZZ „Solidarność” Województwa Wałbrzyskiego:
…omówiono bieżącą sytuację w kraju i kroki, które powinien podjąć Związek na
rzecz legalizacji „Solidarności” i obrony jej Matki — Stoczni Gdańskiej.
Postanowiono również poszerzyć jawną reprezentację Tymczasowej Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” Województwa Wałbrzyskiego o przedstawicieli Miejskiego
Komitetu Organizacyjnego w Świdnicy.
Obecny skład jawnych przedstawicieli TKO województwa wałbrzyskiego:
1. Mieczysław Tarnowski — przewodniczący i reprezentant Komisji na forum
RKW NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk
2. Jerzy Langer — odpowiedzialny za informację i kontakty z zakładami pracy,
członek RKW NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk
3. Edward Bielawski — odpowiedzialny za kontakty z zakładami pracy
4. Karol Domaradzki — odpowiedzialny za dział informacji
5. Wojciech Dziadosz — odpowiedzialny za ekologię
6. Artur Sierzputowski — odpowiedzialny za kontakty z zakładami pracy
7. Marek Węgrzynowski — odpowiedzialny za pracę Komisji Interwencji i
Praworządności…

TKO w tym samym dniu wydaje oświadczenie:
Kolejne decyzje władzy noszą znamiona prowokacji, mającej na celu przerzucenie
odpowiedzialności za zerwanie rozmów na „Solidarność”.
Do rozmów jesteśmy gotowi i oczekujemy ich, jednak nie możemy przystąpić do
nich na kolanach.
Nasze minimalne warunki to:
1. Natychmiastowe zaprzestanie represji wobec uczestników strajków.
2. Nieingerowanie w skład naszej delegacji.
3. Legalizacja NSZZ „Solidarność”
4. Wycofanie się z prowokacyjnej decyzji o likwidacji Stoczni Gdańskiej.
Udzielamy poparcia reprezentacji „Solidarności” z jej przewodniczącym Lechem
Wałęsą i przedstawicielem Regionu Dolnośląskiego Władysławem Frasuniukiem.
TKO NSZZ „Solidarność”
Mieczysław Tarnowski

30 listopada 1988 roku w telewizji państwowej odbyła jedna z najsławniejszych i najważniejszych debat w najnowszej historii Polski pomiędzy Lechem Wałęsą a Alfredem Miodowiczem (szef OPZZ — reżimowych związków zawodowych). Wałęsa wypadł przed kamerami zdecydowanie lepiej niż
jego przeciwnik.
18 grudnia 1988 roku Tymczasowa Komisja Oddziału NSZZ „Solidarność” Województwa Wałbrzyskiego zmienia nazwę na Regionalna Komisja
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Wykonawcza NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk Województwa Wałbrzyskiego i
funkcjonuje już w nowym składzie:
Mieczysław Tarnowski — przewodniczący RKW województwa wałbrzyskiego
Krzysztof Betka — przewodniczący Komisji Górniczej Zagłębia Wałbrzyskiego
Edward Bielawski — odpowiedzialny za kontakty z zakładami pracy
Karol Domaradzki — dział informacji
Wojciech Dziadosz — odpowiedzialny za ekologię
Włodzimierz Kołaczyński — przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
NSZZ „Solidarność” KWK „Wałbrzych”
Jerzy Langer — odpowiedzialny za informację i kontakty z zakładami
Janina Pełka — odpowiedzialna za kontakty z pracownikami oświaty i wychowania
Artur Sierzputowski — odpowiedzialny za kontakty z zakładami pracy,
przewodniczący Miejskiego Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność”
w Świdnicy
Marek Węgrzynowski — odpowiedzialny za pracę Komisji Interwencji i
Praworządności.

ROZDZIAŁ IV

„Okrągły Stół”
i współczesność

„Okrągły Stół”…
Toczy się wewnętrzny spór w kręgach „Solidarności” na temat podjęcia rozmów
z reżimem. Część przedstawicieli opozycji uznała, że należy to zrobić. Lech
Wałęsa, jako niekwestionowany lider opozycji, ideę rozpoczęcia negocjacji poparł. Jednak niektóre grupy opozycyjne i część związkowców była przeciwna
pokojowej zmianie władzy. Rewolucja była ich zdaniem niezbędna, aby oczyścić
Polskę z ludzi PZPR. „Solidarność” pod przywództwem Lecha Wałęsy nie
zgodziła się z taką formą przemian.

27 stycznia 1989 roku dochodzi do spotkania Lecha Wałęsy z gen. Czesławem Kiszczakiem. Określony został skład osobowy biorących udział w
obradach „Okrągłego Stołu„. Wyłoniono pięćdziesięciu sześciu przedstawicieli,
dwudziestu związanych z „Solidarnością”, sześciu z OPZZ, czternastu z PZPR,
czternastu „niezależnych autorytetów” oraz dwóch duchownych.
6 lutego 1989 roku opozycja i władza zasiadły razem do „Okrągłego Stołu”. Negocjacje prowadzono w trzech zespołach: do spraw gospodarki i polityki
społecznej, reform politycznych oraz pluralizmu związkowego.
Pamiętam — wspomina Jerzy Langer — jak żona oznajmiła mi z radością
w oczach, że komuniści postanowili usiąść z nami, opozycjonistami do stołu i
podjąć rozmowy.
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W środku — Krzysztof Betka

— Jurek — patrzyła ze zdziwieniem — nie cieszysz się? Przecież to już
koniec naszej męki. Wraca wolność!
Nie byłem wtedy do końca o tym przekonany. Wiedziałem, że to chyba nie
jest najlepsza droga do wolności. Podejrzewałem możliwość, że coś nie pójdzie
po naszej myśli i chyba się nie pomyliłem.
W obradach sławetnego „Okrągłego Stołu” brał również udział przedstawiciel z Wałbrzycha inż. Krzysztof Betka, który kierował ostatnimi strajkami
przed „Okrągłym Stołem”. Utrzymywał on również częste kontakty z kolegami
z „Solidarności” z kopalń Górnego Śląska.
Dostałem pismo — wspomina Krzysztof Betka — że jestem powołany na
obrady „Okrągłego Stołu”, konkretnie do rozmów w „podstoliku górniczym”.
Złożyłem to pismo w dyrekcji kopalni i naturalnie musiałem wziąć urlop wypoczynkowy. Jeździłem na obrady oczywiście na własny koszt.
Jako strona związkowa przygotowaliśmy dokumenty związane z problematyką
ekologiczną, które miałem prezentować przy „Okrągłym Stole”. Drugą kwestią, którą miałem przedstawić, były tak zwane „niedziele górnicze”, uznawane przez górników za dni wolne od pracy, a przez dyrektorów kopalń za normalne dni robocze,
podczas których nieobecność w pracy uznawana byłą za tak zwaną „bumelkę”.
Betka staje się dla środowiska wałbrzyskiego źródłem wiarygodnych informacji z obrad, jego relacje wywieszane są w gablotach na terenie kopalń, a
także powielane i rozdawane wśród mieszkańców Wałbrzycha.

„Okrągły Stół” i współczesność
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Krzysztof Betka przekazuje informacje z obrad „Okrągłego Stołu”.

Po pewnym czasie trwania obrad, gdzieś w połowie marca, pomyślałem
— wspomina Betka — że nasze obrady to jest tak naprawdę jakaś ogromna,
zupełna pomyłka. Z moich obserwacji wynikało, że wszystko zmierza do tego,
aby nic nie uzgodnić. Przedstawiciele strony Jaruzelskiego ciągle na wszystko
się nie zgadzali. Ich celem nie było rozwiązanie problemu, lecz rozmowa dla
samej rozmowy.
Tak naprawdę nasze dyskusje do niczego nie prowadziły. Wszystkie nasze
postulaty na koniec „lądowały” w sporządzanym po każdym posiedzeniu protokole rozbieżności. Sytuacja przy naszym „podstoliku” była chyba najtrudniejsza
ze wszystkich, nieuchronnie zmierzała w kierunku zerwania rozmów — często
przychodził do nas Jacek Kuroń, którego zadaniem było nie doprowadzić do
przerwania negocjacji.
Nie brałem wtedy udziału we wszystkich spotkaniach strony związkowej.
Byłem zbyt zajęty pisaniem między innymi sprawozdań z rozmów i praktycznie
jeździłem jedynie na obrady. Borykałem się jednocześnie z problemami finansowymi. Zwrot kosztów przysługiwał jedynie za podróż i to też nie zawsze.
Gdy na początku obrad — wspomina Betka — przedstawiałem się jako
pracownik kopalni „Victoria” w Wałbrzychu, pamiętam jak jeden z przedstawicieli strony rządowej wstał i zapytał:
— A co ty tu chłopie robisz, będąc przedstawicielem najgorszej kopalni w
Polsce?! Chcesz negocjować przyszłość polskiego górnictwa? — pytał z ironią.
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Od lewej: Władysław Bomba, Ryszard Mocek, Zbigniew Senkowski, Kazimierz
Żołnierek, Piotr Iwaszkiewicz, za stołem prezydialnym Edward Bielawski.Jerzy Langer.

Kwiaty pod pomnikiem Solidarności pod szybem „Chwalibóg” składają od lewej
Krzysztof Betka, Mieczysław Tarnowski, Władysław Frasyniuk.
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5 kwietnia 1989 roku zakończyły się obrady „Okrągłego Stołu”. Ustalenia
obejmowały ponowną legalizację związku oraz przeprowadzenie 4 czerwca
1989 roku częściowo wolnych wyborów do Sejmu, w których „Solidarność”
mogła wystawić swoich kandydatów, a także całkowicie wolne wybory do
Senatu.
„Okrągły Stół” miał również wielu przeciwników w samej „Solidarności”, w
Wałbrzychu gromadzili się przede wszystkim wokół Józefa Gruszki. Byli to
między innymi Jerzy Przystawa, Leszek Szewc71. Częste wyjazdy do Wrocławia i spotkania z tamtym środowiskiem owocowały później spotkaniami, na
których dyskutowano o sensie podejmowania rozmów z komunistami.
Jak można było rozmawiać z „tajną policją” — wspomina Gruszka — przecież oni wszyscy byli na usługach „esbecji” i każdy z nich miał coś na sumieniu.
To tak jak z karaluchami — zapalisz światło, to wszystkie uciekają, a jak zgasisz, to wyłażą z każdej dziury. Dla komunistów „Okrągły Stół” był zgaszeniem
światła i przykryciem wielu ich sprawek. Drugą sprawą, bardzo ważną dla
nas, była legalizacja „Solidarności”. Przecież nam ją zabrano. Byliśmy za tym,
żeby nam oddano Związek; oddano, a nie ponownie rejestrowano — byłby to
przecież zupełnie nowy twór.

Komitety Obywatelskie…
18 grudnia 1988 roku powstaje Komitet Obywatelski przy przewodniczącym
NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie. Jego rolą było wydawanie opinii, służenie
pomocą podczas podejmowania ważnych decyzji. Stanowił on przysłowiową
„radę mędrców”, zadaniem której było także przygotowanie negocjacji z władzami PRL. W skład Komitetu wchodzi około 100 osób. Został on podzielony
na szereg sekcji, mających przygotować stanowisko opozycji dotyczące poszczególnych obszarów rozmów.
23 marca 1989 roku przy Mieczysławie Tarnowskim — przewodniczącym Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk
Województwa Wałbrzyskiego — ukonstytuował się Komitet Obywatelski, którego zadaniem była integracja środowisk opozycyjnych, opracowanie dobrego
programu wyborczego dla regionu wałbrzyskiego oraz wyłonienie kandydatów
do parlamentu. Tworzenie Komitetu Obywatelskiego umożliwia powrót do normalnej, demokratycznej Polski, tej, o której marzyliśmy w sierpniu 1980 roku,
a którą przerwał stan wojenny. W pewnym sensie atmosfera towarzysząca tym
wydarzeniom była podobna do nastrojów roku 1980. Znów naród polski oddycha
wolnością. Pełną piersią.
Powstanie Komitetu Obywatelskiego przy Mieczysławie Tarnowskim
miało trochę inny charakter niż tego przy Lechu Wałęsie. Do współpracy
zostali zaproszeni przedstawiciele różnych profesji z terenu województwa
wałbrzyskiego.
71

Leszek Szewc — poseł III kadencji RP.
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W skład Komitetu przy Mietku wchodzili — wspomina Jerzy Langer
— rolnik, lekarz i przedstawiciele różnych innych grup zawodowych. Powołanie
Komitetu było naszą odpowiedzią na inicjatywę przewodniczącego Wojewódzkiej
Rady Narodowej, towarzysza Nowaka, będącego jednocześnie I Sekretarzem
Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Próbował on stworzyć konwent, składający
się z bardziej konstruktywnych, w jego oczywiście mniemaniu, przedstawicieli
opozycji. Wiele osób z Wałbrzycha pytało nas, czy mają w to wejść, czy też nie.
Uznaliśmy wtedy, że nie ma sensu angażować się w to personalnie. Jednak
podczas naszych rozmów z Lotharem Herbstem, Mietkiem Tarnowskim
czy innymi, wpadliśmy na pomysł wyjścia z podobną inicjatywą i stworzenia
naszego własnego centrum opiniotwórczego.
3 kwietnia 1989 roku odbywa się zebranie Komitetu Obywatelskiego
przy Mieczysławie Tarnowskim. Poinformował on, że zadaniem „Solidarności” jest stworzenie warunków dla szeroko rozumianej aktywności społecznej. Zadaniem Komitetu Obywatelskiego w najbliższej przyszłości miała być
przede wszystkim integracja środowisk opozycyjnych, budowanie struktury
organizacyjnej Komitetu, a także wyłanianie kandydatów na posłów i senatorów. Zebranie powołało 6 zespołów problemowych, których zadaniem będzie
przygotowanie odpowiednich programów, a także dalszych działań Komitetu
Obywatelskiego.
Zespół do spraw wyborów:
Mieczysław Tarnowski, Henryk Klisz, Jerzy Więcek, Stanisław Helski,
Zbigniew Karliński, Nastalski
Zespół do spraw informacji i środków masowego przekazu:
Mirosław Sośnicki, Czesław Wiliński, Ireneusz Pałas, Jerzy Langer,
Marian Morawski
Zespół prawny:
Ewa Jagodzińska, R. Bal, Barbara Polewska, Krzysztof Żmudziński,
Henryk Klisz, Jerzy Więcek
Zespół do spraw rolnictwa:
Stanisław Helski, Marian Wujciów
Zespół do spraw zdrowia:
Jan Serwatka, Danuta Jasiak, Zbigniew Karliński, Korczyńska, Wojciech Dziadosz
Zespół do spraw kultury:
Władysław Brzeziński, Krzysztof Jędrzejec, Mirosław Sośnicki
Zespół do spraw koordynacji spotkań:
Jarosław Haak, Czesław Wiliński, Artur Sierzputowski, Halina Pankanin
Zespół do spraw rozmów z władzami województwa:
Mieczysław Tarnowski, Janina Pełka, Jan Serwatka, Stanisław Helski,
Mirosław Sośnicki
Na zakończenie zebrani podjęli decyzję o poinformowaniu Arcybiskupa
Metropolity Wrocławskiego o powstaniu Komitetu Obywatelskiego:
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Jego Eminencja
Arcybiskup Metropolita Wrocławski
Ks. Henryk Kardynał Gulbinowicz
Mamy zaszczyt poinformować Waszą Eminencję, że 23 marca przy Przewodniczącym RKW „Solidarność”, panu Mieczysławie Tarnowskim ukonstytuował się
Komitet Obywatelski. Skupia on przedstawicieli opozycji z różnych środowisk i
o różnej orientacji ideowej, stanowi więc ciało reprezentatywne i mamy nadzieję
— zdolne wyrażać poglądy, dążenia tudzież tęsknoty autentycznie szerokich rzesz
społeczeństwa naszego regionu.
W pierwszym okresie zamierzamy koncentrować się na sprawie wyborów, przede
wszystkim opracować program wyborczy, wyłonić kandydatów na posłów, stosując wobec nich surowe, ale przecież sprawiedliwe kryteria etyczne, a następnie
przeprowadzić skuteczną, zarazem jednak moralnie czystą kampanię wyborczą. W
okresie późniejszym, po wyborach, będziemy chcieli rozwinąć szeroką działalność
w takich dziedzinach, jak oświata, prawo, kultura, ekologia, walka z alkoholizmem
i narkomanią, rozwój gospodarczy regionu itd.
Jesteśmy przekonani, że potrafimy nawiązać współpracę z szerokimi kręgami
społeczeństwa i nie tylko przeobrażać jego rozproszone i słabo dotąd artykułowane
dążenia i aspiracje w spójny program, ale także pobudzać oraz organizować energię
społeczną dla dobra regionu i kraju.
Powiedzieliśmy na wstępie, iż Komitet Obywatelski skupia ludzi o różnej orientacji
ideowej i politycznej, ale przeważają wśród nich wierni Kościoła Katolickiego, z
którym czujemy się związani jak zawsze, jak przez wieki, na dobre i złe. Stąd też
ośmielamy się prosić Waszą Eminencję o wsparcie naszej działalności, o życzliwą
opiekę ze strony Kościoła Dolnośląskiego.
W chwili obecnej znajdujemy ogromną pomoc wśród księży Kościoła Aniołów Stróżów w Wałbrzychu, w szczególności zaś Ks. Prałata Bogusława Wermińskiego,
który nie tylko wspiera nas modlitwą, ale też udziela dobrej rady i pozwala korzystać z sal Domu Parafialnego, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni — Bóg zapłać.
Sumitujemy się, że do licznych obowiązków Waszej Eminencji usiłujemy dorzucić
jeszcze jedną troskę, ale nauczeni smutnym doświadczeniem przeszłości, nie do
końca pewni zachodzących w naszym kraju przeobrażeń, pragniemy czuć nad sobą
krzepiącą opieką Kościoła.
Przeto jeszcze raz prosimy waszą Eminencję o modlitwę, abyśmy w każdej sytuacji
i w najbardziej ekstremalnych okolicznościach zachowali jasność myśli, czystość
intencji i wierność zasadom, w imię których podjęliśmy działalność.
Komitet Obywatelski
Wałbrzych 23.04.1989 r.

Jedną z pierwszych akcji Komitetu Obywatelskiego w Wałbrzychu było
negatywne odniesienie się do planów budowy kolejnej w naszym mieście
koksowni. Wydane zostały ulotki „Koksownia truje”, które były kolportowane
wśród mieszkańców miasta. Starano się ukazać obywatelom całą szkodliwość
płynącą z budowy podobnego przedsiębiorstwa. W akcję bardzo mocno zaan-
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gażowała się młodzież z naszego miasta. Po niedługim czasie cały Wałbrzych
był oklejony plakatami, wykonanymi na zwykłym, szarym papierze pakowym,
z hasłami negującymi budowę koksowni, jak dziś byśmy je nazwali — proekologicznymi.
Sam zacząłem zbierać podpisy — opowiada Langer — pod petycją do
władz. Udało mi się zebrać ich ponad trzysta. I o dziwo, otrzymaliśmy odpowiedź, że władza nie ma zamiaru szkodzić społeczeństwu i tym podobne, ale
ta koksownia pozwoli zamknąć tamte, stare i nieekologiczne. Niemal wynikało
z tego pisma, że będzie taka zdrowa, że chyba będziemy udawać się tam na
inhalacje.
Nikt w tamtym okresie nie miał świadomości, czym tak naprawdę stanie
się Komitet Obywatelski i jaką przyjmie na siebie rolę. W momencie podjęcie
rozmów okrągłostołowych podobne komitety zaczęły powstawać, jak grzyby
po deszczu, w innych miastach w Polsce. Członkowie wałbrzyskiego komitetu
zaczęli tworzyć podobne struktury w swoich miastach i z tego powodu Komitet
Obywatelski, jakby automatycznie, zmienił swą strukturę i charakter. Zajął
się wyborami do parlamentu w 1989 roku. Odpowiedzialny w Komitecie za
wybory na terenie województwa wałbrzyskiego został Jerzy Langer, a ze
względu na to, że okręg wyborczy w naszym województwie w wyborach do
Sejmu był podzielony na dwie części, wałbrzyską i świdnicką, również Artur
Sierzputowski, który odpowiadał za część świdnicką.

Gazeta Komitetu Obywatelskiego…
Organem propagandowym Komitetu Obywatelskiego w kraju stała się „Gazeta
Wyborcza” pod redakcją Adama Michnika, której pierwszy numer ukazał
się 8 maja 1989 roku, i reaktywowany „Tygodnik Solidarność’ pod redakcją
Tadeusza Mazowieckiego. Wałbrzyski Komitet Obywatelski, chcąc dotrzeć
z informacją do jak najszerszej liczby osób, rozpoczął wydawanie „Biuletynu Informacyjnego KO”. Była to skromna ulotka formatu A4, jednoosobowo
redagowana i powielana na powielaczu dwa razy w tygodniu przez Jacka
Rydeckiego. Informacje dotyczyły przede wszystkim pracy Komitetu, a także zbliżających się wyborów parlamentarnych. „Biuletyn” opisywał również
najbardziej drażliwe problemy społeczne. Tak naprawdę stał się wtedy jedyną
lokalną niezależną prasą.
W wydaniu specjalnym z niedzieli 21 maja 1989 roku możemy przeczytać
o bulwersującej działalności „nieznanych sprawców”:
W nocy z 19 na 20 maja na terenie województwa wałbrzyskiego zostały rozplakatowane ulotki szkalujące kandydatów na posłów i senatorów Komitetu Obywatelskiego
„Solidarność” w Wałbrzychu.
Jedna z tych ulotek posiada nagłówek:
BIULETYN INFORMACYJNY KOMITETU OBYWATELSKIEGO „SOLIDARNOŚĆ” WAŁBRZYCH.
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Stwierdzamy z całą stanowczością, że ulotka ta jest fałszywa.
Żądamy natychmiastowego wykrycia sprawców tej skandalicznej afery politycznej.
Żądamy informowania nas na bieżąco o wynikach śledztwa.

Odezwa ta adresowana była do Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych Wałbrzych. Podpisał ją Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Mirosław Sośnicki.
A poniżej jest ciąg dalszy:
Taka była pierwsza reakcja Komitetu Obywatelskiego na fałszywą ulotkę. Po kilku
godzinach dowiedzieliśmy się o tym, że są naoczni świadkowie tej prowokacji. Oto
treść kolejnego pisma Komitetu Obywatelskiego, tym razem skierowanego do:
Generał Czesław KISZCZAK
Minister Spraw Wewnętrznych
Komitet Obywatelski „SOLIDARNOŚĆ” województwa wałbrzyskiego żąda natychmiastowego przysłania specjalnej komisji dochodzeniowej, która w imieniu Pana
Ministra będzie prowadziła śledztwo w celu ustalenia winnych tej skandalicznej
afery politycznej.
Wiemy już Panie Ministrze, że winnymi są sprawcy Pańskiego resortu. Mieszkaniec
Lądka Zdroju Pan Janusz Romaniszyn, który jest przewodniczącym miejscowego
Komitetu Obywatelskiego „SOLIDARNOŚĆ”, wraz z grupą innych osób widział
radiowóz milicyjny oraz funkcjonariuszy rozlepiających fałszywe ulotki na terenie
Lądka Zdroju.
Panie Ministrze, Pańscy ludzie zadali sobie niemało trudu, aby w ciągu nocy rozkleić ulotki na terenie całego województwa wałbrzyskiego. Znajdowano ich ogromne
ilości na przystankach autobusowych oraz przed zakładami pracy. W swej formie i
treści przypominają te, które były rozrzucane przez nieznanych sprawców tuż przed
wybuchem stanu wojennego.
Chcemy wiedzieć, panie Ministrze, czy to już kres z takim trudem osiągniętego
porozumienia społecznego.
ŻĄDAMY:
— natychmiastowego przysłania ekipy dochodzeniowej, która wykryje sprawców
— prowadzenia śledztwa pod społecznym nadzorem.
Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego „SOLIDARNOŚĆ”
Mirosław Sośnicki

16 maja 1989 roku w biuletynie znajduje się informacja o tym, jak zakładać związek zawodowy w zakładzie pracy. Jest również obszerny artykuł o
pielgrzymce do Krzeszowa, rozpoczynający się od słów: „Nareszcie bez panów
w cywilu fotografujących z krzaków i panów w mundurach nawołujących do
rozejścia się…”. Są wiadomości z „frontu wyborczego”, w których możemy
przeczytać między innymi o tym, że „Również dyrektor Filharmonii J. Wiłkomirski pozdejmował rozwieszone w niej plakaty „Solidarności”. On dla

„Okrągły Stół” i współczesność

227

odmiany stwierdził, że Filharmonię należy odpolitycznić…”. W dalszej części
numeru znajduje się oczywiście instrukcja, jak należy głosować w wyborach,
oraz kalendarz kampanijny kandydatów. Jest również krótka wzmianka o
prof. Włodzimierzu Bojarskim, kandydacie do senatu i jego programie
„5 × R”: — Rodzina — Rolnictwo — Reforma Gospodarcza — Racjonalizacja,
Rentowność, Restrukturyzacja — Rewaloryzacja.

Wybory 1989 roku…
W wyniku podziału Polski na okręgi
wyborcze ustalono, że w naszym województwie będziemy mieli do wyboru
3 posłów z puli wynegocjowanych
przy „Okrągłym Stole”, 35% miejsc w
Sejmie (w ramach tych 35% była pełna demokracja, o pozostałe 65% bój
toczyli między sobą tylko towarzysze
z PZPR). Natomiast w wyborach do
Senatu w naszym województwie mogliśmy wybierać dwóch senatorów i
były to w 100% wolne i w pełni demokratyczne wybory.
Rozpoczęło się przygotowanie do
wyborów do Sejmu i Senatu RP w
1989 roku. Ze względu na swego rodzaju ułomność rodzącej się właśnie
demokracji w Polsce, funkcjonowanie Komitetu Obywatelskiego było
momentami dość dziwne z naszego,
dzisiejszego punktu widzenia.
Stałem się emisariuszem komitetu — wspomina Mirosław Sośnicki — jeździłem do Warszawy i ściągałem znanych ludzi. Osobiście byłem przeciwny
takiemu rozwiązaniu, ale Komitet przegłosował decyzję. Mieliśmy na nasze
listy ściągać znanych, sławnych ludzi.
Komitet tak naprawdę nie miał stałego składu. Decydowali ci, którzy akurat byli w trakcie głosowania na sali. Miało to charakter pospolitego ruszenia.
Do Komitetu mógł przyjść każdy, kto chciał. Kto był na sali, ten był członkiem
Komitetu. Listy kandydatów powstawały na gorąco, podczas zebrań.
Mietek Tarnowski — wspomina Sośnicki — był niekwestionowanym
liderem opozycji w Wałbrzychu. Został jednogłośnie poparty na zebraniu jako
kandydat do parlamentu. Był także gorącym zwolennikiem ściągnięcia jakiejś
znanej osoby z Warszawy i wystawienia jej na listę wyborczą w celu wzmocnienia jej. Mówił często, że rozmawiał już o tym z „Warszawą” i że obiecali mu,
że dostaniemy Andrzeja Wajdę na listę.
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Wiec wyborczy. Od lewej: Mieczysław Tarnowski, Stanisław Tomkiewicz
i prof. Włodzimierz Bojarski

Komitet upoważnia Sośnickiego do wyjazdu do Warszawy i pozyskania
kogoś znanego na listę.
Zaraz po wyjściu z pociągu — opowiada Sośnicki — spotkaliśmy Janka
Lityńskiego. Znaliśmy się z czasów stanu wojennego. Wiedziałem, że jest
sekretarzem komitetu warszawskiego.
— Janek — mówię do niego — pomóż nam znaleźć kogoś znanego na listę
do parlamentu.
— Profesor Włodzimierz Bojarski — wypalił niemal natychmiast — brał
udział obradach „Okrągłego Stołu”.
Pomyślałem wtedy, że Wajda to nie jest. Nikt tego człowieka praktycznie
nie znał.
— No dobra — odpowiadam — ale jeszcze jakiegoś posła?
— Posła? — odpowiedział Janek. — No to może ja?
Wróciłem z tym do Wałbrzycha. Zdaję relację Mietkowi.
— Bojarski — mówi Mietek — może być. Brał udział w „Okrągłym Stole”,
to znaczy, że jest pozytywnie zweryfikowany.
— No a Janek Lityński? — pytam.
— KOR-owiec, w porządku facet. Znany powszechnie naszym działaczom
i nie tylko. Czemu nie?
Komitet zatwierdził kandydatury.
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Wiec wyborczy.

Kampania wyborcza to mnóstwo spotkań. Wiece w Rynku w Wałbrzychu,
mówienie o Polsce w normalny sposób i otwartym tekstem. Oczywiście bardzo
aktywnie również uczestniczył w niej Kościół.
4 czerwca 1989 roku następują wybory. 16 czerwca 1989 roku możemy
przeczytać w tekście Jacka Rydeckiego w „Biuletynie Informacyjnym KO”:
Pierwsza radość — i co dalej?
Najpierw było napięcie. Zaciekawienie. W miarę liczenia głosów rysowała się coraz
wyraźniej skala sukcesu. Pierwsza radość, już w pracy, stała się udziałem członków
komisji wyborczych i mężów zaufania z ramienia „Solidarności”. Pomogła doprowadzić do końca niesłychanie żmudne liczenie głosów, często aż do poniedziałkowego
przedpołudnia. Obwieszczenia komisji obwodowych wywieszane przed lokalami
wyborczymi gromadziły ciekawych. Ulga, gratulacje, coraz większa radość. Ludzie
jakby jeszcze nie dowierzali, oszołomieni zwycięstwem. W Komitecie Obywatelskim
przy ul. Moniuszki przez poniedziałek trwało opracowywanie danych nieoficjalnych
z województwa. Wywieszane stopniowo na tablicach przed Komitetem ściągały
tłumy. We wtorek ukazał się biuletyn Komitetu (nr 9) z wynikami wyborów w woj.
wałbrzyskim. Znikł błyskawicznie. Dochodziły słuchy, że ktoś próbuje go sprzedawać
po 50 zł. Urywały się telefony. Przecież wygraliśmy!
Dziś pierwsza euforia już opadła. Wiemy, że Senat jest nasz praktycznie w całości. Że w Sejmie wygraliśmy wszystko, co było do wygrania. Że koalicja rządowa,
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Pierwsza demokratycznie wybrana Rada Miejska Wałbrzycha — 1990-1994
skreślana w całym kraju, odniosła tak wielką porażkę, że w kraju demokratycznym
musiałaby przejść do opozycji. I co dalej?
Po pierwsze — nie zmarnować tego ogromnego wybuchu społecznej aktywności
mieszkańców naszego województwa. Musimy pamiętać, że senatorowie i posłowie
są naszymi przedstawicielami, ale nas nie wyręczą. Muszą mieć oparcie w nas. Już
niedługo zapewne kolejne wybory — do samorządu terytorialnego, który pozwoli
nam wziąć sprawy lokalne we własne ręce. Musimy być do tego przygotowani. Komitety Obywatelskie jako forma społecznej aktywności istnieć będą dalej.
Po drugie — skierować siły na jak najszybszą odbudowę struktur związkowych
„Solidarności” w zakładach pracy, tam do zrobienia jest najwięcej: warunki płacy i
pracy, jej organizacja, rentowność zakładu.
To duży wysiłek. Ale podjąć go możemy nareszcie — z nadzieją.

Po wyborach Komitet Obywatelski wciąż funkcjonował, ale coraz bardziej
zmniejszało się jego oddziaływanie, zaczęły się tworzyć partie polityczne.
27 maja 1990 roku odbywają się wybory samorządowe w Wałbrzychu,
Komitet Obywatelski wygrywa w sposób zdecydowany obsadzając 42 miejsca w
Radzie Miasta na 45 możliwych. Radnymi Komitetu Obywatelskiego zostali:
1. Sabina Jesionowska
4. Marek Rząsowski
2. Witold Seńczuk
5. Kazimierz Grabowski
3. Ryszard Skorupski
6. Jarosław Rychter
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7. Stanisław Wójcikowski
25. Jerzy Wieczorek
8. Jan Żak
26. Antonii Borkowski
27. Jerzy Ignaszak
9. Mirosław Kabat
28. Grzegorz Maliszewski
10. Adam Rybak
29. Ludwika Pawłowska
11. Andrzej Górowicz
30. Jacek Rydecki
12. Jadwiga Nowak
31. Ludwik Czuczwara
13. Władysław Bomba
32. Kazimierz Grabowski
14. Józef Grzybowski
33. Romuald Szulc
15. Marian Pyrzyński
34. Konrad Derwich
16. Tomasz Schodnicki
35. Halina Pankanin
17. Mirosław Wolski
36. Krzysztof Prędki
18. Małgorzata Dębicka
37. Ludmiła Sznajder
19. Wiesława Dobaczewska
38. Barbara Polewska-Szpeniuk
20. Danuta Jasiak
39. Zygmunt Pala
21. Maria Kusyk
40. Stanisław Leszczyński
22. Róża Kuczera
41. Zbigniew Radzikowski
23. Krzysztof Łuczyński
42. Jerzy Stecki
24. Lilla Łukasik
Jerzy Stecki został wybranym pierwszym demokratycznym Przewodniczącym Rady Miasta Wałbrzycha w jego najnowszej historii.
4 września 1990 roku Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zabiera znak
„Solidarności” „Gazecie Wyborczej”, co oznacza w zasadzie koniec funkcjonowania Komitetów Obywatelskich.

„Solidarność” wróciła…
Powstały Komitety Założycielskie Komisji Zakładowych „Solidarności”: w KWK
„Victoria” na czele z inż. Krzysztofem Betką i Janem Skrupskim, w KWK
„Wałbrzych” z Włodzimierzem Kołaczyńskim i Piotrem Kowalczykiem,
w Rejonie Dróg Publicznych w Jedlinie Zdroju z Jackiem Plutą, w Zakładzie Przemysłu Bawełnianego „Piast” w Głuszycy z Markiem Masiukiem,
w Zakładach Koksowniczych Wałbrzych z Mieczysławem Czernikiem i
Stanisławem Geniuszem, w KWK „Thorez” ze Zbigniewem Senkowskim
i Ryszardem Mockiem, w PKS Wałbrzych z Aleksandrem Nakrewiczem.
Wkrótce w większości zakładów w Wałbrzychu funkcjonuje już „Solidarność”.
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Demonstracja w Wałbrzychu 13 marca 1989 r.

233

234

ROZDZIA³ IV

Od lewej Piotr Iwaszkiewicz, Krystian Bukina, Zbigniew Senkowski i Jerzy Langer
przypatrują się, jak władza usiłuje powstrzymać demonstracje.
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Od lewej Ryszard Mocek, Władysław Bomba, Zbigniew Senkowski, a pierwszy
z prawej Adam Marek Zimiński.

13 marca 1989 roku odbyła się w Wałbrzychu demonstracja pod hasłem
„ŻĄDAMY REJESTRACJI NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
17 kwietnia 1989 roku następuje ponowna rejestracja NSZZ „Solidarność”.
1 maja 1989 roku odbywa się niezależny od zorganizowanego przez władzę komunistyczną pochód 1-majowy72, w którym uczestniczą głównie przedstawiciele kopalń wałbrzyskich. Manifestanci na czas trwania oficjalnego
pochodu zostają zatrzymani przez kordony milicji. Tym razem nie dochodzi
do żadnych starć. Pochód przechodzi tą samą trasą, którą godzinę wcześniej
ostatni raz, jak się później okazało, przemaszerowała władza komunistyczna.
Demonstranci byli bardzo serdecznie witani przez wałbrzyszan, którzy przyłączali się do nich.
3 i 4 lutego 1990 roku odbyło się w historycznej dla „Solidarności” wałbrzyskiej sali NOT-u KWK „Thorez” II Walne Zebranie Delegatów NSZZ
„Solidarność” województwa wałbrzyskiego, podczas którego ponownie wraca
problem poruszany na I Zjeździe w 1981 roku: struktury Związku w naszym
72
Pochód 1-majowy — za czasów rządów komunistycznych w PRL wprowadzono przymusowe obchody „Święta Pracy”, organizując pochody ulicami największych miast w Polsce; udział w
pochodach w wielu przypadkach był przymusowy, a za ich bojkot groziły sankcje w pracy lub w
szkole.

236

ROZDZIA³ IV

Demonstranci przechodzą koło kopalni „Thorez”.
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regionie. I podobnie jak w 1981 roku
dyskusja jest burzliwa, trwa bardzo
długo, podział znowu przebiega w podobny sposób jak wtedy: Wałbrzych
kontra pozostała część byłego województwa wałbrzyskiego, którą bardzo
mocno wspiera ówczesny Przewodniczący Zarządu Regionu Władysław
Frasyniuk. I znowu jak w 1981 roku
minimalną ilością głosów zwycięża
koncepcja likwidacji Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, a w jego miejsce
tworzy się pięć Terenowych Biur Zbigniew Senkowski dyskutuje na temat
struktury Związku z Władysławem
Zarządu Regionu — w Wałbrzychu,
Frasyniukiem.
Świdnicy, Dzierżoniowie, Kłodzku i
Bystrzycy Kłodzkiej. Kandydatem na
wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu Dolny Śląsk zostaje wybrany świdniczanin Artur Sierzputowski, który wygrywa z wałbrzyszaninem Jerzym
Langerem, co było do przewidzenia po pierwszym głosowaniu.
Po zaangażowaniu się Artura Sierzputowskiego w tworzenie Unii De-

II Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” województwa wałbrzyskiego
— narada delegatów z Wałbrzycha)
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mokratycznej, wiceprzewodniczącym
Zarządu Regionu Dolny Śląsk zostaje
Leszek Szewc z Wałbrzycha. Do
pierwszego po stanie wojennym Zarządu Regionu Dolny Śląsk z Wałbrzycha
zostali wybrani: Jerzy Langer, Ryszard Mocek, Leszek Szewc, a pod
czas Zjazdu Krajowego „Solidarności”
na członka Komisji Krajowej został
wybrany Jerzy Langer.

Strajk w PKS-ie73…
Jeden z pierwszych i najdłuższych protestów w Polsce po upadku komunizmu
rozpoczął się w wałbrzyskim PKS-ie. Niskie zarobki w firmie, „galopująca”
inflacja oraz nieprzyjazny sposób odnoszenia się kierownictwa zakładu do
pracowników spowodował rozpoczęcie strajku okupacyjnego.
22 lipca 1989 roku decyzję o rozpoczęciu strajku podjęła grupa kierowców
autobusowych, którzy chcieli rozpocząć akcję natychmiast.
Powstrzymaliśmy ich wtedy — wspomina Aleksander Nakrewicz.
— Przygotowaliśmy się merytorycznie do prowadzenia strajku, postaraliśmy
się o doradców, spisaliśmy postulaty. Rozpoczęcie akcji przeciągnęło się tylko
o 3-4 dni.
Zaczął się strajk okupacyjny. Na jego czele stanęła grupa pracowników:
Aleksander Nakrewicz, który jej przewodził, a także Waldemar Link,
Czesław Gradowki, Jacek Frajnagel, Ryszard Kuta, bracia Szczęśniakowie. Wokół inicjatorów skupiło się dwustu siedemdziesięciu spośród pięćset
dwudziestu pracowników PKS-u. Grupa ta w 1988 roku zainicjowała powstanie
NSZZ „Solidarność” na terenie zakładu, mimo iż wciąż była ona nielegalna.
Nasza działalność sięgała stanu wojennego — wspomina Nakrewicz. — W
trakcie jego trwania zbieraliśmy składki, które były przekazywane do Wrocławia na fundusz dla rodzin internowanych.
Przedstawiono dyrekcji postulaty. Strajkującym chodziło m.in. o wotum
nieufności dla dyrektora oraz podwyżki płac.
Zarabialiśmy wtedy — wspomina Nakrewicz — około 50% tego, co zarabiali nasi koledzy w innych zakładach pracy. Chcieliśmy więc podwyżki.
Strajk w pierwszej fazie obejmował około 1/3 terytorium Polski, po wycofaniu się części zakładów protestowała część Dolnego Śląska oraz Zielona Góra.
W początkowej fazie dyrekcja chciała strajkujących wystraszyć. Grożono
zwolnieniami z pracy. Załoga była nieczuła na takie działania. Po kilku dniach
jednak zapowiedziano pacyfikację zajezdni. Strajkujący wpadli na karkołomny
pomysł, jak uchronić się przed zdławieniem:
73

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej.
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Miałem stały kontakt z radiem „Wolna Europa” — opowiada Nakrewicz.
— Ogłosiliśmy, że otwieramy biura parlamentarne na terenie zakładu pracy.
Celem naszym było ograniczenie pola manewru przy ewentualnym wejściu
milicji. Przecież nie mogli pacyfikować biur poselskich!
Parlamentarzyści zareagowali w różny sposób. Mieczysław Tarnowski
zgodził się na takie rozwiązanie, jednak zastrzegł, aby strajkujący nie podejmowali takiej decyzji bez jego wiedzy. Inni parlamentarzyści nie zareagowali
w żaden sposób.
Rozpoczęły się negocjacje. Dyrekcja zakładu nie była partnerem dla strajkujących. Na rozmowy przyjeżdżał z Warszawy Dereszkiewicz, dyrektor
Departamentu przy Ministrze Transportu. Rozmowy początkowo nie przynosiły żadnego efektu. Ministerstwo nie chciało rozmawiać, strajkujący straszyli
eskalacją protestu.
O pomoc w negocjacjach został poproszony przez strajkujących dr inż.
Wojciech Myślecki. Minister Jacek Kuroń przysłał jako swojego przedstawiciela posła Jana Lityńskiego. Komitet Strajkowy jako doradców miał
również dwóch prawników.
Chciano ze wszelką cenę ugasić strajk. Proponowano drobną poprawę warunków pracy, drobne podwyżki — były to „delikatne zmiany”. Protestujący,
po przeprowadzeniu przy współpracy doradców bilansu przedsiębiorstwa, wiedzieli, że dyrekcja, bez żadnego uszczerbku na finansach firmy, mogła dać stuprocentową podwyżkę płac dla pracowników. Nie godzili się na takie zmiany.
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Strajk w PKS: negocjacje.

Widząc bezskuteczność takich rozmów, z inicjatywy Krajowej Komisji Koordynacyjnej PKS NSZZ „Solidarność”
odbyło się spotkanie w Ministerstwie
Planowania w Warszawie, na którym
wreszcie udało się podpisać porozumienie w sprawie kształtowania płac. Z Dolnego Śląska było w Warszawie około 20
osób. Po powrocie do Wałbrzycha zgłosiła
się do strajkujących dyrekcja i zaprosiła
na spotkanie. Zaproponowano podpisanie porozumienia wewnętrznego.
Zażądaliśmy na spotkaniu prokuratora — wspomina Nakrewicz.
— Chcieliśmy uchronić się, jako
strajkujący, przed ewentualnymi represjami ze strony władz.
Strajk zakończył się podpisaniem
porozumienia 18 sierpnia 1989 roku.
Nastąpiła także zmiana dyrektora
przedsiębiorstwa.

Restrukturyzacja i likwidacja kopalń wałbrzyskich…
Rozdział poświęcony likwidacji kopalń obfituje w olbrzymią ilość wydarzeń, które staraliśmy się ułożyć w sposób chronologiczny, z ujęciem najważniejszych dokumentów z
tamtego okresu. Odstąpimy tutaj od przyjętej formy fabularyzowania wydarzeń. Ilość
dokumentów, do których dotarliśmy, a w szczególności wystąpienia „Solidarności”
do praktycznie wszystkich premierów rządów RP, wojewody wałbrzyskiego, a także
samorządu terytorialnego, wystarczyłaby do wydania kolejnej książki. Zawierałaby
tylko te dokumenty i z pewnością byłaby o wiele grubsza niż obecna.
Nie zrezygnujemy jednak z najważniejszych opisów i dramatycznych, a
niejednokrotnie i zabawnych sytuacji z czasów trwania rozmów z rządem,
prowadzenia strajku czy też demonstracji.
Wszystko zaczęło się od posiedzenia Komisji Górnictwa Ziemi Wałbrzyskiej
NSZZ „Solidarność” w lutym 1990 roku, jak się później okazało, było to jedno
z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Wałbrzycha i „Solidarności”. To na tym posiedzeniu inż. Krzysztof Betka przedstawił opracowanie
„Opłacalności eksploatacji Dolnośląskich Kopalń Węgla Kamiennego”, które
zawierały między innymi: perspektywy rentowności kopalń wałbrzyskich, obraz
wyczerpania złóż i spadku wydobycia, bazę zasobów węgla w zagłębiu, bariery
eksploatacyjne, termiczne, wydajnościowe ciśnienia górotworu, materiałowe
i gazowe, ale najważniejsza, z punktu widzenia związku zawodowego, była
bariera ludzkich obaw, którą szerzej przytoczymy:
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Przejście robót górniczych na głębsze poziomy związane będzie z ewidentnym wzrostem liczby wypadków związanych z nasileniem się zagrożenia zawałowego. Praca w
wyższej temperaturze i silnym zapyleniu będzie bardziej szkodliwa Specyfiką zagłębia wałbrzyskiego.jest duża zawartość krzemionki w pyle węglowym, ilość jej zależy od
stopnia uwęglenia i wzrasta z węgli koksujących do antracytowych. Zachorowalność i
śmiertelność z powodu pylicy u górników wałbrzyskich jest najwyższa. Jedna trzecia
śmiertelnych zejść z powodu pylicy w Polsce dotyczy górników wałbrzyskich kopalń,
umiera ich rocznie około 150-200 osób. Sytuację pogarsza lokalnie występujące promieniowania i przedostawanie się do powietrza kopalnianego dymów i związków
toksycznych z zakładów koksowniczych. Czynnik zdrowia ludzkiego i ich życia oraz
moralny aspekt tego zagadnienia w warunkach nierentowności kopalń staje się czynnikiem pierwszoplanowym. Powstaje pytanie, czy mamy prawo wysyłać górników
do katorżniczej pracy, narażać ich na przedwczesną śmierć w wielkich męczarniach
i produkować węgiel, do którego całe społeczeństwo dopłaca?

Dyskusja była bardzo burzliwa. Po raz pierwszy od kilkunastu posiedzeń
Komisji Górnictwa Ziemi Wałbrzyskiej, gdzie omawiano wiele trudnych sytuacji
w kopalniach, pojawiło się słowo likwidacja. Najbardziej nieprzekonany był
Józef Gorczyczki, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
z kopalni „Nowa Ruda”, którego głównym argumentem było „nie, bo nie”. Dla
większości było oczywiste, że transformacja ustrojowa, a przede wszystkim
wprowadzenie gospodarki wolnorynkowej, spowoduje bardzo szybką upadłość
kopalń. Nigdy nie będą miały szansy na rywalizowanie z kopalniami górnośląskimi. Oczywiste było również to, że nagłaśniając problem górników kopalń
wałbrzyskich i miasta, „Solidarność” stwarza możliwość uniknięcia kataklizmu
społecznego, jaki mu groził. Wałbrzych i Nowa Ruda bez pomocy rządu nie miały
szans na rozwiązanie tego problemu, a szczególnie problemu społecznego. Likwidacja kopalń wbrew czarnemu scenariuszowi upadku społecznego tego miasta,
który w szczególny sposób przedstawiali postkomuniści, dawała mu szansę na
rozwój. Nie tylko samemu miastu, także całemu regionowi, który nie zawsze,
w najnowszej historii, był pozytywnie nastawiony do Wałbrzycha.
Czy społeczność regionu wałbrzyskiego potrafiła wykorzystać swoje „5 minut”? To pozostawiamy ocenie czytelnika.
Jedną z największych trudności, z którymi musiała zmierzyć się „Solidarność”,
tak naprawdę nie była likwidacja kopalń, a raczej nastawienie pozostałego społeczeństwa regionu do górników. Ich „książeczki górnicze”74, ich wysokie zarobki, ich
przywileje były przysłowiowym „cierniem w oku” mieszkańców tego regionu.
Wtedy czas biegł na korzyść regionu i miasta.
To była tak naprawdę walka o przychylność władzy dla tego regionu, a także wyścig o tę przychylność i niezbędne środki z innymi regionami w Polsce.
— Bez pomocy rządu to miasto umrze. Rolą i zadaniem „Solidarności” jest
74
Wpłacano na nie pieniądze za pracę w wolne soboty i niedziele; można było za nie kupować
w specjalnych sklepach artykuły niedostępne na rynku dla wszystkich innych.
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ustrzec społeczeństwo przed niekontrolowanym bankructwem kopalń — zakończył dyskusję Krzysiek Betka.
— Tylko działania Związku mogą uratować sytuację, a przynajmniej
zmniejszyć skutki społeczne upadku kopalń — dodał Senkowski — i taka
odpowiedzialność ciąży na „Solidarności”. To wyzwanie musimy podjąć, nawet
jeżeli nasi koledzy górnicy będą przeciwko nam.
W 1990 roku dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla likwidowanych kopalń wałbrzyskich wynosiła 1 bilion 200 miliardów złotych (przed denominacją).
To wtedy zrodził się pomysł, żeby utrzymać wysokość dotacji przez okres
likwidacji kopalń w takiej samej wysokości, a różnicę między faktycznymi
kosztami likwidacji a sumą dotacji przekazywać na tworzenie nowych miejsc
pracy. Trzeba przypomnieć np. że dotacja do kopalń wałbrzyskich w 1993
roku wynosiła około 400 miliardów złotych (przed denominacją złotówki). To
obrazuje jak wielkie środki mogłyby pozostać w regionie.
Komisja Górnicza zdecydowaną większością głosów przyjęła opracowanie
inż. Krzysztofa Betki jako swoje.
20 lutego 1990 roku Komisja Górnicza NSZZ „Solidarność” Ziemi Wałbrzyskiej występuje do Ministra Przemysłu Tadeusza Syryjczyka z pismem,
w którym informuje go o sytuacji ekonomiczno-społecznej Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego, domagając się pomocy przy rozwiązywaniu problemów
wałbrzyskich.
Komisja Górnicza
NSZZ „Solidarność”
Ziemi Wałbrzyskiej

Wałbrzych, 1990.02.20

Minister Przemysłu
Sz. P. Tadeusz Syryjczyk
Komisja Górnicza NSZZ „Solidarność” Ziemi Wałbrzyskiej w związku z różnymi
pogłoskami dotyczącymi naszego zagłębia uważa, że stanowisko załączone do tego
pisma jest zgodne z prawdą o Zagłębiu Wałbrzyskim. Dlatego uważamy, problem
Wałbrzycha jest przerastający jego możliwości i niezbędna jest miastu pomoc,
także ze strony Ministra. W pełni zgadzamy się ze stanowiskiem, jakie prezentuje
opracowanie, a wszelkie próby przedstawiające sytuację kopalń wałbrzyskich w
innym świetle są działaniem na szkodę społeczności wałbrzyskiej lub próbą uniknięcia odpowiedzialności za złą gospodarkę w województwie. Oczekujemy pomocy
w przekształceniu gospodarki i przemysłu miasta Wałbrzycha jak i okolicznych
miasteczek.
Przewodniczący Komisji Górniczej
NSZZ „Solidarność” Ziemi Wałbrzyskiej
Krzysztof Betka
Do wiadomości:
Wspólnota Węgla Kamiennego — Katowice
RKW NSZZ „Solidarność” — Wałbrzych
Dyrekcje wszystkich kopalń dolnośląskich

„Okrągły Stół” i współczesność

243

KOŃCOWE WNIOSKI OPRACOWANIA inż. KRZYSZTOFA BETKI
I. Kopalnie wałbrzyskie nigdy nie osiągną kosztów wydobycia takich, do których społeczeństwo nie musiałoby dopłacać, a więc należy je zlikwidować, w tym celu dyrekcje
powinny przygotować programy likwidacyjne.
II. Należy szukać środków na tworzenie nowych miejsc pracy dla górników. Program
likwidacji kopalń da czas na budowę lub restrukturyzację przemysłu w Wałbrzychu
i okolicznych miasteczkach. Województwo we własnym zakresie nie jest w stanie tego
uczynić, a wielkość problemu jest znaczna, gdyż w naszej ocenie dotyczy 50% mieszkańców
Wałbrzycha,którzybezpośredniolubpośredniozwiązanisązgórnictwem.
III. W celu opracowania programu restrukturyzacji przemysłu w zagłębiu wałbrzyskim
postulujemy utworzenie Towarzystwa Gospodarczego złożonego z kompetentnych i reprezentatywnych przedstawicieli naszej społeczności.
IV. Zdopingowanie naszych senatorów i posłów do przedstawienia sytuacji Wałbrzycha
na forum krajowym w celu uzyskania pomocy dla tutejszego społeczeństwa. Miasto w
swojej gospodarce oparte na górnictwie, do czasu utraty podstawowego przemysłu
musi przestawić się na inny rodzaj produkcji.
V. Stworzyć program zagospodarowania majątku po zlikwidowanych kopalniach w
celu pełnego jego wykorzystania.
VI. Uznanie budowy szybu „Kopernik” za inwestycję błędną, pociągnięcie osób odpowiedzialnych za tę inwestycję do odpowiedzialności. Stworzenie programu wykorzystania już
wykonanych obiektów lub rozpisanie konkursu na ich wykorzystanie.

Po ogłoszeniu tego dokumentu „Solidarność” w kopalni spotyka się z
agresywnym atakiem postkomunistycznych Związków Zawodowych z OPZZtu, zarzucających jej chęć likwidacji kopalń. Po blisko 15 latach od tamtych
wydarzeń wydaje się, że działania „Solidarności” uchroniły to miasto przed
bardzo poważnymi problemami społecznymi. Dziś możemy porównać, w jaki
sposób są likwidowane kopalnie górnośląskie mimo większych możliwości zatrudnienia zwalnianych górników w innych kopalniach, jak rozwija się Specjalna Strefa Ekonomiczna, która nigdy by nie powstała, gdyby nie działania
„Solidarności” związane z likwidacją kopalń. Po latach można zauważyć, że
żaden rząd RP nigdy nie zajmował się z taką pieczołowitością jakimkolwiek
innym regionem w Polsce niż wałbrzyski, należy również podkreślić, że przez
cały okres likwidacji kopalń żaden górnik nie był zwolniony z powodu likwidacji kopalni i nie dołączył z tego powodu do grupy bezrobotnych.
Czy to mało? To niewątpliwy sukces „Solidarności”.
Prześledźmy wszystkie działania „Solidarności”.
8 maja 1990 roku w Warszawie odbywa się spotkanie z Wiceministrem
Przemysłu doc. Janem Macieją, gdzie przyjęto kierunki dalszych działań w
sprawie likwidacji kopalń i restrukturyzacji regionu.
9 maja 1990 roku odbyło się spotkanie Komisji Górniczej z Podkomisją
Sejmową ds. górnictwa z udziałem wojewody wałbrzyskiego i parlamentarzystów naszego województwa, na którym podkomisja zaakceptowała stanowisko
przyjęte na spotkaniu z wiceministrem Janem Macieją.
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Spotkanie z Komisją Sejmową.

3 lipca 1990 roku Komisja Górnicza NSZZ „Solidarność” Ziemi Wałbrzyskiej występuje z pismem do premiera RP Tadeusza Mazowieckiego.
Informuje go o braku zainteresowania podległych mu jednostek resortowych
sprawami wałbrzyskich kopalń, a także domaga się przyjazdu do Wałbrzycha
przedstawicieli rządu i rozpoczęcia rozmów ze Związkami Zawodowymi nad
rozwiązaniem występujących tutaj problemów.
„Nadszedł już czas, żeby rząd do problemu wałbrzyskiego podszedł w sposób
uczciwy, rzetelny i kompetentny. W przeciwnym przypadku Związek Zawodowy
NSZZ „Solidarność” nie weźmie na siebie ciężaru odpowiedzialności za niepokoje
społeczne, wnikające z tego problemu, wręcz przeciwnie, opowie się zdecydowanie
przeciwko lekkomyślności i nieudolności popieranego przez siebie rządu” — czytamy
w wystąpieniu Komisji Górniczej NSZZ „Solidarność” Ziemi Wałbrzyskiej.
W lipcu 1990 roku Zbigniew Senkowski opracowuje „Program zabezpieczenia pracowników przed skutkami likwidacji Zagłębia Wałbrzyskiego”,
który zostaje przyjęty przez Komisję Górniczą i przesłany do rządu jako materiał do dyskusji. Program zawierał między innymi propozycję wcześniejszego
przechodzenie na emeryturę, pomocy w tworzeniu nowych miejsc pracy dla
górników, przekwalifikowania górników oraz postulował powołanie w kopalniach fili urzędów pracy.
18 września 1990 roku odbywa się spotkanie Krajowej Komisji Górnictwa
NSZZ „Solidarność”, Komisji Górniczej NSZZ „Solidarność” Ziemi Wałbrzy-
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skiej, Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk ze stroną rządową pod
przewodnictwem Wiceministra Przemysłu Mariana Kani. Stronie związkowej
przewodniczył inż. Krzysztof Betka.
Ustalono, że:
— na wniosek Krajowej Komisji Górnictwa NSZZ „Solidarność” zostaną przeprowadzone kompleksowych badania lekarskie wszystkich górników wałbrzyskich kopalń.
— sfinansowane badania mają być przez rząd,
(jest to niewątpliwie kolejny sukces „Solidarności”)
— likwidacja kopalń będzie częścią składową restrukturyzacji regionu.
(kolejne osiągnięcie „Solidarności” — stwarza to zależność zwalniania górników
od tworzenia nowych miejsc pracy)
W trakcie spotkania Komisja Górnicza NSZZ „Solidarność” Ziemi Wałbrzyskiej przedłożyła program osłon socjalnych.
28 września 1990 roku dochodzi do kolejnego spotkania w Warszawie pomiędzy Ministerstwem Przemysłu, Wojewodą Wałbrzyskim i Komisją Górniczą
NSZZ „Solidarność” Ziemi Wałbrzyskiej, na którym ustalono że:
— nie można zwolnić pracownika kopalń bez przeprowadzonych kompleksowych badań lekarskich,
— zakres badań, metodologię, nadzór i organizację powierzy się Instytutowi Medycyny Pracy w Sosnowcu lub w Klinice Chorób Zawodowych we Wrocławiu.
Dlatego starano się przenieść badania górników poza Wałbrzych, gdyż lokalne środowisko lekarskie było kompletnie niewiarygodne w oczach górników,
było spostrzegane jako środowisko korupcyjne, a nie medyczne — wspomina
Krzysztof Betka.
1 października 1990 roku z inicjatywy wałbrzyskiej „Solidarności” podpisano umowę społeczną dotyczącą restrukturyzacji regionu wałbrzyskiego
połączonej z likwidacją Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego. Był to jeden z
najważniejszych dokumentów wynegocjowanych przez „Solidarność” w tym
regionie, do którego przez cały okres likwidacji kopalń „Solidarność” mogła
się odwoływać, a od którego kolejne rządy nie mogły odstąpić. Umowa dawała
pierwsze zabezpieczenia dla górników wałbrzyskich, a także stwarzała szansę na rozwój regionu wałbrzyskiego. Związek gwarantował sobie wgląd we
wszystkie decyzje władz w całym procesie likwidacyjnym, jak i we wszystkich
działaniach restrukturyzacyjnych w regionie.
POROZUMIENIE z dnia 01.10.1990 r.
Strony postanowiły, iż powołany Zespół ds. restrukturyzacji regionu wałbrzyskiego
pod przewodnictwem Centralnego Urzędu Planowania, uwzględniając następujące
opracowania:
— program przedstawiony przez władze regionu
— program polityki regionalnej CUP
— opracowanie przygotowane przez ekspertów francuskich
przedstawi projekt restrukturyzacji regionu do dnia 31 grudnia 1990 r.
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Minister Przemysłu powoła Komisję Przygotowawczą, która określi celowość, zasadność oraz sposób likwidacji kopalń dolnośląskiego zagłębia węglowego. Opinia
Komisji Przygotowawczej będzie stanowić podstawę do wydania przez Ministra
Przemysłu decyzji o postawieniu w stan likwidacji tych przedsiębiorstw.
Fizyczny proces likwidacji kopalń rozpocznie się po przedstawieniu programu
likwidacji opracowanego w trybie przepisów u planach ruchu zgodnie z prawem
górniczym oraz po przyjęciu programu restrukturyzacji regionu.
Do tego czasu wszelkie zwolnienia pracowników z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy nie mogą być dokonane bez uzgodnienia ze związkami zawodowymi.
Tempo likwidacji przedsiębiorstw winno uwzględniać możliwość stwarzania nowych
miejsc pracy. Minister Przemysłu zobowiązuje się do zapewnienia związkom zawodowym działającym w likwidowanych kopalniach i przedsiębiorstwach dostępu do
informacji o stanie ekonomiczno-finansowym i o stopniu prowadzonej likwidacji.
Za integralną część niniejszego porozumienia uznaje się punkt 1 protokołu z dnia
28.09.1990 r.
1. W zakresie przeprowadzenia kompleksowych badań specjalistycznych górników
kopalń dolnośląskich uzgodniono:
a) Nie można zwolnić pracownika bez przeprowadzenia kompleksowych badań
specjalistycznych,
— badania mają być dobrowolne,
— strona związkowa postuluje przebadanie całych załóg,
— zobowiązano Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej do powołania
grupy roboczej, która w terminie do 1990.10.10 ustali kryteria, kto ma być
poddany badaniom.
W skład grupy roboczej wejdą przedstawiciele związków zawodowych i miejscowej służby zdrowia.
b) Zaproponowano, aby zakres badań, metodologię, nadzór i organizację powierzyć Instytutowi Medycyny Pracy w Sosnowcu lub zgodnie z sugestią związków
zawodowych Klinice Chorób Zawodowych we Wrocławiu,
— strona związkowa postulowała, żeby wyniki badań były wiążące dla
przyznania renty zawodowej lub inwalidzkiej,
— Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej zwróciło uwagę, że w związku z powyższym zajdzie konieczność włączenia do prac komisji przedstawiciela ZUS,
— grupa robocza rozpatrzy możliwość uwzględniania innych chorób, np.
chorób kręgosłupa jako choroby zawodowej u górników oraz możliwość
zastosowania renty socjalnej.
c) Grupa robocza zaproponuje sposób finansowania badań.
d) Zobowiązano przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej do
przedstawienia przyjętych ustaleń Ministrowi Zdrowia i przedłożenia notatki
oraz zapisu ustaleń w dniu 1990.10.01 na spotkaniu Strony Rządowej z KKG
NSZZ „Solidarność”.
e) Zobowiązano Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej do udzielenia w trybie
pilnym odpowiedzi na zapis z protokołu z dnia 1990.07.27 dotyczący przeka-
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zania placówek górniczej służby zdrowia innym dysponentom i zabezpieczenia
środków finansowych na ich działalność.)
W pracach powołanej komisji weźmie udział Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej
Krajowa Komisja Górnictwa
NSZZ „Solidarność”
Związek Zawodowy Dozoru
Federacje Związków Zawodowych
KWK Victoria, Thorez, Wałbrzych

Ministerstwo Przemysłu
Ministerstwo Pracy
i Polityki Socjalnej

23 października 1990 roku Minister Przemysłu i Handlu wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania przygotowawczego w sprawie likwidacji
czterech kopalń wałbrzyskich z Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego. Powołuje
jednocześnie Zespół Przygotowawczy pod przewodnictwem Wiceministra Przemysłu Mariana Kani, w skład zespołu wchodzili między innymi przedstawiciele: Dyrekcji Kopalń, Ministra Finansów, Ministra Pracy i Polityki Socjalnej,
Ministra Ochrony Środowiska, Ministra Przekształceń Własnościowych, Centralnego Urzędu Planowania, Wojewody Wałbrzyskiego, Prezydenta Miasta
Wałbrzycha, Izby Skarbowej, Wyższego Urzędu Górniczego, Związków Zawodowych, Państwowej Agencji Węgla Kamiennego, rady pracownicze.
Jednym z wniosków „Solidarności” jest powołanie przedstawiciela Rządu,
który zajmowałby się tylko sprawami restrukturyzacji regionu.
Uchwałą nr 1 Rady Ministrów z dnia 23.10.1990 r. powołano pełnomocnika
Rządu do spraw restrukturyzacji regionu wałbrzyskiego. Został nim rekomendowany przez „Solidarność” Józef Gruszka, którego zadaniem było przygotowanie programu restrukturyzacji województwa wałbrzyskiego.
19 listopada 1990 roku kolejne spotkanie w Warszawie z Wiceministrem
Pracy i Polityki Socjalnej Heleną Góralską75, na którym omawiane są sprawy
socjalne górników.
W dniu 13 grudnia 1990 roku odbyło się zebranie wszystkich związków
zawodowych oraz Rad Pracowniczych kopalń wałbrzyskich z Ministrem Kanią, na którym trzy kopalnie wałbrzyskie „Thorez”, Victoria” i „Wałbrzych”
wyraziły zgodę na likwidację, pod warunkiem, że: program likwidacji kopalń
będzie częścią składową programu restrukturyzacji, a rozpoczęcie zwolnień
grupowych nastąpi po uzgodnieniu programu osłon socjalnych.
4 lutego 1991 roku Krajowa Komisja Górnictwa NSZZ „Solidarność” zajmuje stanowisko zarzucające rządowi niedotrzymanie wcześniej podpisanych
porozumień i uzgodnień dotyczących kopalń wałbrzyskich, a także w sposób
zdecydowany zwraca się do rządu RP o jak najszybsze podjęcie rozmów z „Solidarnością”.
W dniu 18 lutego 1991 roku — odbywa się spotkanie w Warszawie z
Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej Michałem Bonim. Strona rządowa zaak75
Helena Góralska — poseł I, II i III kadencji RP, Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej
w latach 1989-1990, Wiceminister Finansów w latach 1992-1993.
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ceptowała ustalenia z dnia 18 września 1990 r. w sprawie badań wszystkich
górników zagłębia. Zarezerwowano na ten cel środki z budżetu.
1 marca 1991 roku decyzją Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Michała
Boniego powołano zespół do spraw emerytalno-rentowych, zatrudnienia i pomocy społecznej działający na rzecz załóg przedsiębiorstw przewidzianych do
objęcia działaniami osłonowymi w związku z likwidacją Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego. Ze strony „Solidarności” w skład Zespołu wchodzi Zbigniew
Senkowski, a przewodniczącą Zespołu zostaje Aleksandra Wiktorow, Wiceminister Pracy i Polityki Socjalnej.
Sejmik Samorządowy Województwa Wałbrzyskiego, poprzez jego przewodniczącego Krzysztofa Prędkiego, włącza się bardzo aktywnie w negocjacje
z rządem oraz wspiera działania „Solidarności” dotyczące likwidacji kopalń i
restrukturyzacji regionu. Podobnie jak Związek uważa, że proces likwidacji
kopalń musi być uzależniony od restrukturyzacji regionu, a pomoc rządu jest
nieodzowna, co wyraził w uchwale Sejmiku nr 34 z dnia 2 lipca 1991 roku.
Na przełomie czerwca i lipca 1991 roku Komisja Górnicza NSZZ „Solidarność” Ziemi Wałbrzyskiej wraz z Międzyzakładową Komisją Koordynacyjną
wystosowała ostry protest do premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego mówiący o narastających sprzecznościach dotyczących Uchwały Rady Ministrów
powołującej Pełnomocnika Rządu ds. restrukturyzacji regionu wałbrzyskiego.
Komisja żąda spotkania z premierem. Podobne działania w imieniu Prezydium
Sejmiku Województwa Wałbrzyskiego podjął marszałek Krzysztof Prędki.
29 lipca 1991 roku dochodzi do spotkania z premierem.
Wyglądało to dość kuriozalnie, a nawet zabawnie — wspomina Zbigniew
Senkowski. — Spotkanie odbyło się w jednej z sal Urzędu Rady Ministrów,
w której kiedyś odbywały się posiedzenia Rady Ministrów. Jako reprezentacja
Wałbrzycha z jednej strony stołu zasiedliśmy w czwórkę: Krzysiek Prędki
jako Marszałek Sejmiku Województwa Wałbrzyskiego, Zygmunt Wałęsa jako
przewodniczący MKK NSZZ „Solidarność” Wałbrzych, Jerzy Langer jako
członek Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk i ja,
jako zastępca przewodniczącego Komisji Górniczej NSZZ „Solidarność” Ziemi
Wałbrzyskiej, a po drugiej stronie stołu: Premier RP Jan Krzysztof Bielecki,
Wicepremier Leszek Balcerowicz, Minister Pracy i Polityki Społecznej Michał Boni, Minister Przemysłu Andrzej Zawiślak, Minister Przekształceń
Własnościowych Janusz Lewandowski, Minister kierownik Centralnego Urzędu Planowania, Wojewoda Wałbrzyski Jerzy Świteńki oraz parlamentarzyści
wałbrzyscy. Jestem do dziś wdzięczny Krzyśkowi Prędkiemu, że usiadł razem
z nami, a nie jak nasi parlamentarzyści i wojewoda z Wałbrzycha — jako
strona przeciwna „Solidarności”.
Sama czołówka Rady Ministrów, a po drugiej stronie trzech związkowców
i jeden samorządowiec z prowincjonalnego Wałbrzycha. Nikt przed nami i nikt
po nas nie miał takiej możliwości prowadzenia rozmów w sprawach swojego
regionu na tak wysokim szczeblu. Było niewątpliwie wielką zasługą „Solidarności” górniczej, że potrafiła problemami Wałbrzycha zainteresować najważniejsze
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osoby w państwie. I trzeba jeszcze dodać, że to my wyszliśmy z tego spotkania
jako wygrani, to premier Bielecki w naszej obecności rugał ministrów za opieszałość w naszych sprawach i rzucał papierami. Niestety nasz pech polegał na
częstych zmianach rządu. Gdy już wydawało się, że nasze sprawy wskakują na
właściwe tory, to następowała zmiana premiera i całego gabinetu.
30 października 1991 roku we Wrocławiu dochodzi do spotkania Ministra
Przemysłu i Handlu z Zarządem Regionu „Solidarność”, na którym poruszono
problemy regionu wałbrzyskiego. W wyniku spotkania ustalono, że niezwłocznie dojdzie do spotkania strony rządowej z „Solidarnością”.
18 listopada 1991 roku odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli
Minister Przemysłu Henryka Bochniarz, Minister Pracy i Polityki Socjalnej
Michał Boni, Pełnomocnik Rządu ds. restrukturyzacji Regionu Wałbrzyskiego Józef Gruszka, Wojewoda Wałbrzyski Jerzy Świteńki, Przewodniczący
Sejmiku Samorządowego Województwa Wałbrzyskiego Krzysztof Prędki, Wiceminister Pracy i Polityki Socjalnej Aleksandra Wiktorow, Wiceminister
Przemysłu Andrzej Lipko, doradca Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Anna
Truszkowska, doradca Wiceprezesa Rady Ministrów Bogusław Kowalewski. Zarząd Regionu „Solidarność” reprezentował Jerzy Langer, a Komisję
Górniczą „Solidarność” Zbigniew Senkowski.
Ustalano:
1. Instrumentacji procesu restrukturyzacji regionu zawartej w programie restrukturyzacji.
Omówiono stan zaawansowania i możliwości realizacji rozwiązań zawartych w:
— projekcie uchwały Rady Ministrów w sprawie zarządzania procesami restrukturyzacji gospodarki regionu wałbrzyskiego;
Strony podtrzymały wolę wprowadzeniu modelu zarządzania w nim zawartego
wynegocjowanego 29.07.1991 r. w Urzędzie Rady Ministrów przez wszystkich
partnerów regionalnych z Rządem.
W kwestiach dotyczących statusu pełnomocnika uzgodniono, że Ministerstwo Pracy
i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Urzędem Rady Ministrów — do 26 listopada 1991 roku — uściśli kwestie legislacyjne stojące dotychczas na przeszkodzie
wniesieniu uchwały pod obrady Rady Ministrów.
Minister Przemysłu i Handlu ustosunkuje się do koncepcji poprowadzenia procesu
likwidacji przez likwidatora dolnośląskiego zagłębia węglowego, o którym mowa w
projekcie uchwały oraz projekcie statutu fundacji.
Minister Przemysłu i Handlu obejmie nadzór nad Fundacją Regionu Wałbrzyskiego.
— koncepcji wysuniętej przez Wicepremiera Leszka Balcerowicza, w której zaoszczędzone środki budżetowe z dotacji na likwidację kopalń będą przeznaczane
na finansowanie przedsięwzięć restrukturyzacyjnych — tworzenie nowych miejsc
pracy.
Minister Przemysłu i Handlu i Minister Pracy i Polityki Socjalnej przedstawią Radzie Ministrów wniosek o zlecenie Fundacji zadań związanych z restrukturyzacją
regionu do czasu wprowadzenia innego rozwiązania sposobu pozyskiwania i wydat-
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kowania środków na restrukturyzację gospodarczą Regionu zgodnie z założeniami
polityki społeczno-gospodarczej na 1992 rok.
Minister Przemysłu i Handlu po akceptacji przez Radę Ministrów, środki dotacji
podmiotowej przewidzianej na 1991 rok w pierwotnie w kwocie 112 mld zł76 na
cele restrukturyzacji likwidowanych kopalń przekaże na konto Fundacji, w trybie
art.20 Ustawy Prawo Budżetowe to jest dotacji dla jednostek niepaństwowych na
zadania państwowe realizowane przez te jednostki. Ministerstwo Przemysłu i
Handlu zagwarantuje na cele restrukturyzacji w 1991 roku kwotę 42,8 mld zł, na
realizację przedsięwzięć tworzących miejsca pracy poza kopalniami dla zwalnianych
górników.
2. Proces likwidacji kopalń Zagłębia Wałbrzyskiego jako element restrukturyzacji
regionu wałbrzyskiego oraz osłona socjalna.
Minister Przemysłu i Handlu przedstawi harmonogram likwidacji kopalń, który
będzie stanowił podstawę określenia zakresu osłon socjalnych.
Wznowione zostaną prace zespołu powołanego ds. osłon socjalnych.
Minister Finansów na wniosek Ministra Przemysłu i Handlu wprowadzi w ustawie
budżetowej na 1992 rok zapis wyodrębniający środki budżetowe przeznaczone dla
kopalń wałbrzyskich z kwot na górnictwo węglowe — celem zapewnienia mechanizmu pozostawienia w Regionie środków zaoszczędzonych w procesie likwidacji i
restrukturyzacji kopalń.
3. Ponadto zostaną podjęte kroki zmierzające do zapewnienia środków na zgodną z
założeniami programu restrukturyzacji realizację inwestycji w Regionie:
— w zakresie przedstawionym Ministrowi Finansów przez Wojewodę Wałbrzyskiego
— przez odpowiednie zwiększenie budżetu Wojewody na 1992 rok
— w zakresie przedstawionym przez Zarząd Miasta Wałbrzycha przez odpowiednią
kwotę subwencji.
Ustalenia podpisali:
Minister Przemysłu i Handlu — Henryka Bochniarz
Minister Pracy i Polityki Socjalnej — Michał Boni
Wojewoda Wałbrzyski — Jerzy Świteńki
Pełnomocnik Rządu ds. restrukturyzacji RW — Józef Gruszka
Przewodniczący Sejmiku Samorządowego woj. wałbrzyskiego — Krzysztof Prędki
Za Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk — Jerzy Langer
Za Komisję Górniczą „Solidarność” — Zbigniew Senkowski

W grudniu 1991 roku Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk na
wniosek Komisji Górniczej NSZZ „Solidarność” Ziemi Wałbrzyskiej podejmuje
uchwałę oceniającą bardzo negatywnie działania administracji państwowej w
całym procesie restrukturyzacji i likwidacji kopalń, w tym szczególnie przestrzeganie uzgodnień i umów społecznych. Zwraca się zarazem do premiera o
naprawienie zaistniałej sytuacji poprzez odwołanie wojewody i jego zastępcy.
76

Kwoty przed denominacją.
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Wyjazdowe posiedzenie komisji sejmowej w Wałbrzychu — 1992 r.

4 maja 1992 roku, w wyniku starań „Solidarności”, odbywa się w Wałbrzychu wyjazdowe posiedzenia Komisji Systemu Gospodarczego i Przemysłu
oraz Podkomisji Górnictwa i Energetyki Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. W
posiedzeniu biorą również udział Wojewoda Wałbrzyski — Jerzy Świteńki,
Pełnomocnik Rządu ds. restrukturyzacji — Józef Gruszka, Przewodniczący
Sejmiku Samorządowego — Krzysztof Prędki, likwidatorzy kopalń, Przewodniczący Komisji Górniczej Ziemi Wałbrzyskiej — Bogumił Zimnawoda,
Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk — Zbigniew Senkowski, Przedstawiciele OPZZ-tu, Wiceprezes Wyższego Urzędu
Górniczego, Przewodniczący Krajowej Komisji Górnictwa— Adam Stepecki,
Przewodniczący Komitetu Społeczno-Ekonomicznego Rady Ministrów — Jerzy
Eysymont, Wiceminister Pracy i Polityki Socjalnej — Andrzej Słowik.
Oto skrót wystąpienia Zbigniewa Senkowskiego:
…tragiczną sytuację województwa wałbrzyskiego, wzrost bezrobocia, nieudolne
prowadzenie procesów naprawczych i likwidacyjnych, brak porozumienia wśród
decydentów województwa i brak jakichkolwiek decyzji władz centralnych, dotyczących rozwiązania problemów tego województwa…
Z uwagi na to, że dotychczas bezpowrotnie zmarnowano 2 lata, należy w trybie
pilnym uruchomić następujące mechanizmy restrukturyzacyjne w regionie wałbrzyskim:
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— powołanie Regionalnego Komitetu, którego zadaniem byłoby prowadzenie całego
procesu restrukturyzacji,
— przekazanie części kompetencji powyższemu Komitetowi przez Ministerstwo
Przemysłu i Handlu, Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej oraz Ministerstwo
Przekształceń Własnościowych i Ministerstwo Finansów
— uruchomienie Fundacji Restrukturyzacji,
— powołanie Banku Restrukturyzacji,
— wprowadzenie w regionie strefy uprzywilejowanej dla inwestorów krajowych i
zagranicznych.
Natomiast na szczeblu centralnym należy:
— podjąć jednoznaczne decyzje w sprawie likwidacji Zagłębia Dolnośląskiego
(zatwierdzenie programów likwidacji na lata 1991-95, określenie terminów zakończenia wydobycia węgla),
— przystąpić do negocjacji osłon socjalnych dla zwalnianych załóg górniczych,
— rozszerzyć kompetencje Pełnomocnika Rządu ds. Restrukturyzacji,
— przekazać szereg kompetencji wojewodzie wałbrzyskiemu.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” daje pełnomocnictwa do prowadzenia rozmów z rządem w jej imieniu Tomaszowi Wójcikowi, Zbigniewowi
Senkowskiemu i Jerzemu Langerowi.
2 maja 1992 roku dzięki naciskom „Solidarności” Rada Ministrów podejmuje uchwałę o zaliczeniu całego województwa wałbrzyskiego jako szczególnie
zagrożonego wysokim bezrobociem strukturalnym. Decyzja ta pozwoliła na
zastosowanie w województwie odpowiednich instrumentów ekonomiczno-finansowych, między innymi pozwoliła wypłacać zasiłek dla bezrobotnych przez 12
miesięcy.
12 sierpnia 1992 roku dochodzi do podpisania kolejnych ustaleń pomiędzy
Rządem, reprezentowanym przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Jacka
Kuronia, a Zarządem Regionu NSZZ „Solidarność”, reprezentowanym przez
Wiceprzewodniczącego Zbigniewa Senkowskiego. Przedmiotem ustaleń był
harmonogram dalszych prac nad:
1. Restrukturyzacja regionu wałbrzyskiego:
— likwidacja Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego
— strefa uprzywilejowana w Regionie Wałbrzyskim
— oddłużenie przedsiębiorstwa
— określenie przemysłowej polityki regionalnej
2. Prowadzenie procesu restrukturyzacji regionu wałbrzyskiego:
— określenie odpowiedzialnego za ten proces
— zwiększenie kompetencji dla prowadzącego ten proces
3. Aktywizacja bezrobotnych
4. Osłony socjalne:
— osłony socjalne dla zwalnianych górników z Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego
— osłony socjalne dla pracowników likwidowanych przedsiębiorstw
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31 sierpnia 1992 roku odbywają się kolejne negocjacje „Solidarności” i
Rządu, który reprezentowany jest przez Ministra Przemysłu i Handlu Andrzeja Lipko. „Solidarność” reprezentują: Pełnomocnik Komisji Krajowej
— Zbigniew Senkowski, Sekretariat Krajowej Komisji Górnictwa — Bogumił Zimnawoda, Sekcje Górnictwa Dolny Śląsk — Józef Gorczyczki,
Krzysztof Betka, Ryszard Mocek, Andrzej Radwan.
Ustalono:
1 — Kwota 42,8 mld zł zdeponowana na koncie Państwowej Agencji Węgla Kamiennego SA — zostanie przekazana na konto Fundacji Regionu Wałbrzyskiego. O
realizacji tego punku Ministerstwo Przemysłu i Handlu powiadomi stronę Związkową do 15.09.1992 r.
Kwota do przekazania wynikająca z programu finansowego kopalń (w części na
restrukturyzację) na rok 1992 będzie tematem następnego spotkania.
2 — Przedsięwzięcie „Kopalnia Antracytu” — po wykazaniu jego opłacalności będzie
elementem programu restrukturyzacji regionu. Informacja na ten temat będzie
przekazana przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu Związkowi do 15.09.1992 r.
3 — Do 15.09.1992 r.— Koordynator Procesu Likwidacji przedstawi Ministerstwu
Przemysłu i Handlu koncepcję dalszego prowadzenia likwidacji Dolnośląskiego
Zagłębia Węglowego. Po jej akceptacji powyższe będzie przedmiotem spotkania
i dalszych ustaleń ze środowiskiem wałbrzyskim (do 30.09.1992 r.}— Spotkanie
zorganizuje Koordynator procesu likwidacji
4 — Do 15.09.1992 r. Ministerstwo Przemysłu i Handlu przedstawi propozycję
terminu spotkania ze Związkiem w sprawie:
— Harmonogramu likwidacji Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego,
— Osłon socjalnych
— Finansowania likwidacji Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego.
Ponadto, do 15.09.1992 r. zostanie wyjaśniona sprawa gospodarki zasobami
mieszkaniowymi w świetle nowych proponowanych rozwiązań prawnych (Pakt o
Przedsiębiorstwie Państwowym).

Mijają wszystkie terminy wynikające z ostatniego porozumienia, rząd nie
realizuje żadnego ustalenia.
22 września 1992 roku Prezydium Komisji Krajowej „Solidarności” występuje z ostrym pismem do Prezesa Rady Ministrów Hanny Suchockiej.
„Ustalenia nie są realizowane, na skutek czego Minister Przemysłu i Handlu
coraz bardziej traci na wiarygodności społeczeństwa wałbrzyskiego oraz naszego
Związku, co może być przyczyną wszczęcia sporu zbiorowego z Rządem RP… W
związku z powyższym domagamy się podjęcia działań w celu realizacji podpisanych przez Pani Rząd ustaleń” — czytamy w piśmie Prezydium Komisji Krajowej podpisanym przez jej przewodniczącego Mariana Krzaklewskiego.
Prezydium Zarządu Regionu wzywa rząd RP do podjęcia rozmów do dnia
30 października 1992 roku, ostrzega również, że niedotrzymanie terminu
spowoduje określone konsekwencje zgodne ze statutem Związku.
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Marsz demonstracyjny ulicami Wałbrzycha.

Delegatura Zarządu Regionu Dolny Śląsk województwa wałbrzyskiego z
upoważnienia Prezydium Zarządu Regionu przygotowuje akcję informacyjną
w zakładach pracy w celu przygotowania województwa do akcji strajkowej.
14 października 1992 roku Delegatura wydaje komunikat informujący o
przebiegu konsultacji w zakładach. Według jej informacji spotkania odbyły się
w 95 zakładach z terenu województwa wałbrzyskiego, a uczestniczyło w nich
ponad 15 tysięcy pracowników.
„Zakłady pracy — czytamy dalej — wypowiedziały się w następujący sposób, co do formy przeprowadzenia akcji protestacyjnej:
— oflagowanie, syreny — 12 zakładów
— strajk ostrzegawczy — 12 zakładów
— podporządkowanie się co do formy protestu Zarządowi Regionu — 56 zakładów
— marsz protestacyjny — 14 zakładów”
Widać wyraźnie po tym komunikacie, że cierpliwość społeczeństwa już się
kończyła.
18 października 1992 roku Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” na
mocy Porozumienia z dnia 29.05.1992 r. zawartego pomiędzy Radą Ministrów
a Komisją Krajową NSZZ „Solidarność” wszczyna spór zbiorowy w sprawie
restrukturyzacji województwa wałbrzyskiego i likwidacji Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego.
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Przedmiotem sporu jest:
1. Nieprzekazanie do dnia wystąpienia z niniejszym wnioskiem kwoty 42,8 mld zł
zdeponowanej na koncie Państwowej Agencji Węgla Kamiennego — Spółka Akcyjna na konto Fundacji Regionu Wałbrzyskiego — wbrew ustaleniom zawartym na
spotkaniu w dniu 12.08.1992 r. pomiędzy Ministerstwem Przemysłu i Handlu a
Zarządem Regionu „Solidarność” Dolny Śląsk,
2. Niepodjęcie do dnia wystąpienia z niniejszym wnioskiem rozmów w sprawie trybu
i zasad przekazania wskazanej w pkt. 1 kwoty — wbrew ustaleniom zawartym na
spotkaniu w dniu 12.08.1992 r. pomiędzy Ministerstwem Przemysłu i Handlu a
Zarządem Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk,
3. Nieprzedstawienie do dnia wystąpienia z niniejszym wnioskiem informacji przez
Ministerstwo Przemysłu i Handlu na temat przedsięwzięcia „Kopalnia Antracytu”
pod kątem widzenia jego opłacalności jako elementu programu restrukturyzacji
— wbrew ustaleniom zawartym na spotkaniu w dniu 12.08.1992 r. pomiędzy Ministerstwem Przemysłu i Handlu a Zarządem Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny
Śląsk,
4. Nieprzedstawienie do dnia wystąpienia z niniejszym wnioskiem przez Koordynatora
Procesu Likwidacji koncepcji dalszej Likwidacji Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego
(DZW) i braku konsultacji w tym przedmiocie ze środowiskiem wałbrzyskim — wbrew
ustaleniom zawartym na spotkaniu w dniu 12.08.1992 r. pomiędzy Ministerstwem
Przemysłu i Handlu a Zarządem Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk.

25 października 1992 roku Delegatura Zarządu Regionu województwa
wałbrzyskiego opracowała harmonogram akcji protestacyjnej.
Akcja protestacyjna ma się rozpocząć 2 listopada i ma polegać na włączeniu syren o godzinie 8 rano w całym województwie na 2 minuty, oznakowaniu
zakładów poprzez wywieszeniu flag „Solidarności” oraz transparentu z napisem
„Akcja protestacyjna NSZZ „Solidarność” dotycząca restrukturyzacji województwa wałbrzyskiego”, a także wywieszanie w gablotach porozumień i ustaleń z
1 października 1990 r., 12 sierpnia 1992 r. i 31 sierpnia 1992 r.
Na 6 listopada przewidziany jest marsz demonstracyjny ulicami Wałbrzycha pod Urząd Wojewódzki, gdzie ma być wręczona wojewodzie petycja.
17 listopada zaplanowany jest 2-godzinny strajk ostrzegawczy od godziny
6 do 8 rano. W przypadku niepodjęcia przez rząd rozmów zaplanowana będzie
dalsza akcja strajkowa.
30 października 1992 roku Sejm RP swoją uchwałą zobowiązuje Rząd do
wypracowania rozwiązań legislacyjnych i finansowych, niezbędnych do prawidłowego procesu restrukturyzacji regionu wałbrzyskiego, którego integralnym
elementem powinien być sposób likwidacji Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego.
Kolejny sukces wałbrzyski i duża zasługa ówczesnego posła Adama Marka
Zimińskiego.
2 listopada 1992 roku zakłady pracy na terenie województwa wałbrzyskiego wywieszają flagi, a na bramach wielu z nich wiszą transparenty i plakaty informujące o akcji. Na 2 minuty zostały włączone syreny.
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4 listopada 1992 roku Związek
Pracodawców Województwa Wałbrzyskiego przesyła pismo, w którym
czytamy: „Często mamy odmienne
poglądy w szczegółowych kwestiach
dotyczących funkcjonowania gospodarki… jednakże w tak fundamentalnej
dla przyszłości regionu sprawie, jaka
jest przedmiotem akcji protestacyjnej, jesteśmy jednomyślni. Uważamy
za swój obowiązek oficjalne poparcie
prowadzonego przez NSZZ „Solidarność” protestu.”
To chyba jedyny taki przypadek,
kiedy pracodawcy popierają strajk.
To obrazuje, jak wszyscy zaczynają
się wokół postulatów „Solidarności”
jednoczyć
5 listopada 1992 roku Prezydium Sejmiku Samorządowego woDemonstracja 6 listopada 1992 r.
jewództwa wałbrzyskiego podejmuje
uchwałę popierającą działania „Solidarności” w sprawie restrukturyzacji województwa wałbrzyskiego.
„Brak pragmatycznych działań ze strony administracji rządowej doprowadził do sytuacji, iż spektakularne „ruchy” rządu w postaci postawienia w stan
likwidacji kopalń wałbrzyskich odbyły się bez przygotowania i bez rozeznania
ewentualnych skutków.
W tej sytuacji zrozumiałym się staje wejście w spór zbiorowy Związku „Solidarność” z Rządem w sprawie naszego wałbrzyskiego regionu” — czytamy w
uzasadnieniu uchwały.
6 listopada 1992 roku już od godzin przedpołudniowych zaczynają się w
Rynku gromadzić ludzie na zaplanowaną na godzinę 13 demonstrację. Przyjeżdżają przedstawiciele z innych zaprzyjaźnionych regionów. Około godziny
13 jest już około 6-7 tysięcy ludzi, największe poruszenie robi jednak widok
idących ulicą Gdańską górników, umorusanych, kroczących w roboczych
ubraniach. Pochód prowadzony był przez Ryśka Mocka. Obok niego górnicy
nieśli trumnę z napisami „Porozumienia wałbrzyskie”. Krótkie przemówienia z
balkonu siedziby „Solidarności” Przewodniczącego Zarządu Regionu Tomasza
Wójcika i jego zastępcy Zbigniewa Senkowskiego.
Mówią o honorze, o godności i o nieuczciwości rządu. Po chwili demonstracja
rusza z Rynku w kierunku Urzędu Wojewódzkiego ulicami: Gdańską, Placem
Magistrackim, Słowackiego, Aleją Wyzwolenia, Placem Tuwima, Mickiewicza i
Zamkową. Wiele osób po drodze dołącza do demonstracji, wielu ludzi klaszcze.
Gdy demonstracja jest pod Urzędem, liczy już około 10 tysięcy. Do protestu-
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Demonstracja 6 listopada 1992 r. Stoją od lewej Jerzy Langer, Leszek Szewc,
Tomasz Wójcik i Zbigniew Senkowski.
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jących wychodzi wojewoda wałbrzyski Jerzy Świteńki, a petycję odczytuje i
wręcza mu Zbigniew Senkowski:
Petycja NSZZ „Solidarność” do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie restrukturyzacji regionu wałbrzyskiego
„Solidarność” jako inicjator przemian gospodarczych od dawna sygnalizowała konieczność stworzenia warunków minimalizacji kosztów społecznych tych przemian.
Od trzech lat podpisujemy z kolejnymi ekipami rządowymi porozumienia społeczne,
w których Rządy zobowiązywały się do rozwiązania naszych problemów w sposób
wzorcowy dla całej Polski.
Ustalenia podpisane przez Rząd 12.08. i 31.08.1992 r. dawały szansę uruchomienia
procesów restrukturyzacyjnych w Regionie Wałbrzyskim. Niestety, Rząd po raz
kolejny nie wywiązał się ze swoich zobowiązań, zmuszając tym Komisję Krajową
do wszczęcia sporu zbiorowego.
W związku z powyższym żądamy realizacji następujących zobowiązań:
— Opracowania propozycji zestawu instrumentów wspierania rozwoju gospodarczego w regionie wałbrzyskim
— Przygotowania analizy stanu możliwości przemysłu regionu wałbrzyskiego (zadłużenie przedsiębiorstw)
— Przedstawienia koncepcji koordynacji procesów restrukturyzacji regionu wałbrzyskiego
— Aktywizacja bezrobotnych
— Przekazania kwoty 42,8 mld zł na fundację regionu wałbrzyskiego
— Przedstawienia przedsięwzięcia pod nazwą „kopalnia antracytu” i włączenia go
w program restrukturyzacji regionu wałbrzyskiego
— Przedstawienia propozycji harmonogramu spotkań w sprawie:
1. Harmonogramu likwidacji dolnośląskiego zagłębia węglowego
2. Osłon socjalnych
3. Finansowania likwidacji dolnośląskiego zagłębia węglowego
W przypadku niepodjęcia przez Rząd RP negocjacji na w/w tematy NSZZ „Solidarność” wykorzysta wszystkie możliwości prawne wynikające z Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, Ustawy o Związkach Zawodowych oraz naszego Statutu.
Z upoważnienia Krajowej Komisji
Tomasz Wójcik
Zbigniew Senkowski

Tak powyższe wydarzenia opisuje „Co Tydzień”77:
„Rząd na zasiłek” — skandowali uczestnicy manifestacji, zorganizowanej przez
wałbrzyską „Solidarność” w dniu 6 listopada. Marsz protestacyjny był częścią protestu przeciwko bierności kolejnych rządów w sprawie restrukturyzacji regionu
wałbrzyskiego.
77

Tygodnik wydawany przez Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk.
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Zbigniew Senkowski, wiceprzewodniczący Zarządu Regionu, przemawiając do zebranych w Rynku przed
siedzibą „Solidarności” przypomniał,
że manifestacja skierowana jest przeciwko rządom RP, które nie wywiązały
się z przyjętych na siebie zobowiązań,
tym samym traktując nieodpowiedzialnie społeczeństwo wałbrzyskie.
Tomasz Wójcik potwierdził w imieniu Komisji Krajowej, że sprawa woj.
wałbrzyskiego jest problemem całego
Związku, gdyż podpisane porozumienia
nie są wypełnione. „Nawet cienia chęci
wykonania tego porozumienia nie widać. Nie będzie już więcej negocjacji”.
W pochodzie „na województwo” wzięło
udział około 10 tysięcy związkowców z
„Solidarności”. Wśród nich największą
grupę stanowili górnicy, którzy na manifestację przyszli wprost z podziemi
kopalni „Thorez”. Oni właśnie nieśli na czele pochodu trumnę, przykrytą górniczą
flagą, wraz z klepsydrą „1990-1992 śp. Porozumienia Społeczne”. Manifestantom
towarzyszyli mieszkańcy miasta, którzy mimo iż nie szli w pochodzie, solidaryzowali
się z hasłami i popierali treść ulotki, w której przekonywano, że „po zamknięciu
kopalń będzie to miasto emerytów i rencistów oraz złodziei”.
„Chcemy pracy nie zasiłku”, „IV rząd i nic”, „Kopalnie umierają — my chcemy żyć”,
„Nie chodzi o bułki, lecz o chleb powszedni” — z takimi hasłami demonstranci zbliżali się pod Urząd Wojewódzki. Tam nastąpił kulminacyjny moment — wręczenie
władzom województwa petycji. „Dzisiaj nasza cierpliwość jest na wykończeniu i
dopóki nie zostanie zrealizowane przez rząd porozumienie z 31 sierpnia tego roku,
to żadnych negocjacji więcej nie będzie i nie przerwiemy akcji protestacyjnej. Tylko
„Solidarność” może doprowadzić do tego, że nasze postulaty zostaną spełnione. Rząd
nie będzie lekceważył „Solidarności”, gdyż rząd dzięki niej może trwać, dzięki pracy
i poświęceniu ludzi, których Związek reprezentuje. Mieszkańcy tego województwa
stanowią wspólną rodzinę i oczekują lepszego jutra” — te słowa Tomasz Wójcik
skierował do Wojewody Wałbrzyskiego Jerzego Świteńkiego.
Wojewoda ze swej strony zapewnił, ze jego stanowisko w sprawie Wałbrzycha
zbieżne jest z tym, czego chce „Solidarność”, a jego administracja zabiega o spełnienie postulatów w Warszawie. Jednocześnie tłumaczył niewypełnienie przez rząd
zobowiązań trudną sytuacją budżetu. Ta odpowiedź nie zadowoliła manifestantów,
którzy odpowiedzieli hasłami: „Dość oszustwa”, „Jutro z kilofami, dziś z flagami”.
Na zakończenie głos zabrał szef górniczej „Solidarności” Ryszard Mocek, który
powiedział: „Jest to pokojowy marsz. Następny raz gdy przyjdziemy, to cytując

260

ROZDZIA³ IV

słowa Lecha Wałęsy — weźmiemy sprawę w swoje ręce. Przyjdziemy z kilofami i
taczkami i będziemy robić porządek”.
Związkowcy rozeszli się, pozostawiając ku przestrodze władzy przed gmachem UW
trumnę i transparenty.”

Wiele gmin w województwie podejmuje uchwały popierające działania
„Solidarności”, wysyłają je również do rządu.
14 listopada 1992 roku dochodzi do spotkania w Ministerstwie Przemysłu
i Handlu. Niestety przedstawiciele rządu zdaniem delegacji „Solidarności” są
nieprzygotowani do rozmów, rozmowy zostają przerwane.
16 listopada 1992 roku odbywa się w Wałbrzychu wyjazdowe posiedzenie
Klubu Parlamentarnego NSZZ „Solidarność”. Posiedzeniu współprzewodniczą
wiceprzewodniczący Klubu poseł Alojzy Pietrzyk78 i Zbigniew Senkowski.
W ramach pobytu odbyły się następujące spotkania:
— posiedzenie Prezydium Zarządu Regionu, Delegatury Zarządu Regionu woj.
wałbrzyskiego i Regionalnej Sekcji Górnictwa,
— spotkanie z władzami województwa oraz pełnomocnikiem rządu d/s restrukturyzacji regionu,
78
Alojzy Pietrzyk — poseł I kadencji RP, wsławił się tym, że postawił w Sejmie w imieniu
„Solidarności” wniosek o odwołanie premier Hanny Suchockiej; wniosek przeszedł, w wyniku czego
prezydent Lech Wałęsa rozwiązał parlament.
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Wyjazdowe posiedzenie Klubu Parlamentarnego NSZZ „Solidarność”.
Od lewej: Zbigniew Senkowski i Alojzy Pietrzyk.
— spotkanie z przewodniczącymi Komisji Zakładowych województwa wałbrzyskiego,
Podsumowano dwuletni okres restrukturyzacji regionu, zwracając uwagę na bariery
jakie stanęły na drodze realizacji tego procesu:
1. brak pełnej analizy finansowej i ekonomicznej województwa,
2. problemy sporów kompetencyjnych między władzą samorządową, rządem,
związkami zawodowymi i pracodawcami,
3. niedotrzymanie przez rząd uzgodnień zawartych z NSZZ „Solidarność”, brak
odpowiednich rozwiązań prawnych.
KP NSZZ „Solidarność” uznaje konieczność wspierania procesu restrukturyzacji
Wałbrzycha przez wnoszenie odpowiednich projektów rozwiązań legislacyjnych
i wywieranie nacisków na rząd, w celu realizacji wynegocjowanych przez NSZZ
„Solidarność” rozwiązań. Klub zobowiązał swojego przewodniczącego do wystąpienia do Pani Premier Hanny Suchockiej o jak najpilniejsze rozpoczęcie rozmów z
„Solidarnością”

— głosi komunikat ze spotkania.
17 listopada 1992 roku rozpoczął się 2-godzinny strajk ostrzegawczy w
województwie wałbrzyskim.
Czynny udział w strajku wzięło 55 zakładów. W kopalni „Thorez” załoga zebrana w łaźni oglądała z kaset video marsz protestacyjny i nadawane
ostatnio w TV programy o sytuacji w województwie wałbrzyskim. Na głównej
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bramie wywieszono transparent „Czekamy na realizację porozumień”, a obok
niego taczkę z napisem „Ja też czekam”. Jednak nie wszystkie Komisje Zakładowe kopalń podporządkowały się decyzjom władz związku. Przewodniczący
Józef Gorczyczki na kopalni „Nowa Ruda” stwierdził, że „…restrukturyzację
powinna robić władza, a nie związki zawodowe, a poza tym oni na kopalni dobrze zarabiają i nie muszą strajkować…”. 23 listopada Minister Przemysłu
i Handlu na spotkaniu z władzami województwa wałbrzyskiego oświadczył,
iż nieprzystąpienie do strajku załogi KWK „Nowa Ruda” jest sukcesem ministerstwa.
17 listopada 1993 roku we Wrocławiu odbywa się manifestacja uliczna
pod hasłem „Solidarność z Wałbrzychem”.
19 listopada 1992 roku Prezes Rady Ministrów powołuje Międzyresortowy Zespół do Spraw Restrukturyzacji w Województwie Wałbrzyskim, nareszcie
jeden z postulatów „Solidarności” został spełniony.
7 grudnia 1992 roku Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk
podejmuje uchwałę ogłaszającą rozpoczęcie akcji strajkowej w Regionie w sprawie sporu zbiorowego z rządem wyznaczając ją na 14 grudnia 1992 roku od
godziny 12 do 14 w województwie wrocławskim i wałbrzyskim. Od 15 grudnia
w województwie wałbrzyskim został zaplanowany strajk ciągły według harmonogramu przygotowanego przez Delegaturę Zarząd Regionu.
12 grudnia 1992 roku w Urzędzie Rady Ministrów odbyła się pod przewodnictwem Prezesa Rady Ministrów Hanny Suchockiej narada poświęcona
omówieniu problemów restrukturyzacji gospodarczej w województwie wałbrzyskim. W naradzie uczestniczyli wszyscy najważniejsi ministrowie z Jackiem
Kuroniem na czele, a także wojewoda wałbrzyski Jerzy Świteńki. Prezes
Rady Ministrów zobowiązała Ministra Finansów i Ministra Przemysłu i Handlu do dokonania przelewu 42,8 mld zł na restrukturyzację województwa, a
także zobowiązała ministrów do podjęcia działań zapobiegających narastaniu
konfliktu społecznego w Wałbrzychu.
12 grudnia 1992 roku dochodzi w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej
dochodzi do spotkania, w którym uczestniczą ze strony rządowej minister Jacek Kuroń i wiceminister Przemysłu i Handlu, a jednocześnie przewodniczący
Międzyresortowego Zespołu Rządowego do spraw restrukturyzacji województwa
wałbrzyskiego Edward Nowak, stronę NSZZ „Solidarność” reprezentowali
pełnomocnicy Komisji Krajowej Tomasz Wójcik i Zbigniew Senkowski.
Minister Jacek Kuroń złożył pisemne zapewnienie, że do dnia 15 grudnia, czyli do dnia rozpoczęcia strajku, Minister Finansów przekaże Fundacji
Regionu Wałbrzyskiego kwotę 37 mld zł. Strona rządowa zobowiązała się do
przedstawienia materiałów negocjacyjnych nie później niż do 21 grudnia 1992
roku.
Niestety, minister Jacek Kuroń nie dotrzymał słowa, od 14 grudnia zorganizowano tygodniowy strajk rotacyjny 51 zakładów na terenie województwa
wałbrzyskiego.
4 stycznia 1993 roku Zarząd Regionu podjął Uchwałę o strajku general-
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Zbigniew Senkowski i Tomasz Wójcik, główni negocjatorzy „Solidarności” z rządem .

nym w województwie wałbrzyskim, upoważniając Delegaturę Zarządu Regionu
województwa wałbrzyskiego do wyznaczenia daty rozpoczęcia strajku.
13 stycznia 1993 roku rozpoczęły się negocjacje między Zespołem Międzyresortowym do spraw Restrukturyzacji w województwie wałbrzyskim a
Zespołem Negocjacyjnym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Ustalono między innymi, że Zespół Międzyresortowy gwarantuje, że do czasu uzgodnienia
programu likwidacji Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego z NSZZ „Solidarność”
nie będą dokonywane zwolnienia grupowe, a finansowanie kopalń odbywać
się będzie na tych samych zasadach, jak do tej pory. Ustalono także następny
termin spotkania.
3 lutego 1993 roku kolejne spotkanie z Zespołem Międzyresortowym.
Negocjacje w głównej mierze dotyczyły pełnomocnictw dla wojewody wałbrzyskiego, a także powołania zespołu roboczego, który miał zająć się strukturą
załóg likwidowanych kopalń pod kątem możliwości objęcia ich działaniami
aktywizującymi na rynku pracy.
W lutym Zarząd Regionu Dolny Śląsk zwrócił się do Przewodniczącego
Sejmiku Samorządowego z propozycją wzięcia udziału w prowadzonych rozmowach, uważając, że sprawy są tak ważne dla regionu, że reprezentacja samorządu musi mieć wpływ na kształt przyszłego zarządzania tym terenem.
22 lutego 1993 roku odbyło się spotkanie NSZZ „Solidarność” z wicepremierem Henrykiem Goryszewskim, na którym omówiono przebieg rozmów
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z rządem, dotychczas prowadzony spór zbiorowy, a także omówiono aktualną
sytuację w województwie. W spotkaniu wziął również udział Przewodniczący
Sejmiku Wojewódzkiego Krzysztof Prędki.
Spotkania z Rządowym Zespołem Międzyresortowym 24 lutego 1993 roku
poświęcone były prowadzeniu procesu restrukturyzacji w województwie oraz
kompetencji dla przyszłego Pełnomocnika Rządu.
26 lutego 1993 roku, kiedy wydawało się, że jesteśmy bliscy zakończenia
sporu, po 14 godzinach negocjacje zostały zerwane.
2 marca 1993 roku Zbigniew Senkowski jako pełnomocnik Komisji
Krajowej występuje do Prezesa Rady Ministrów Pani Hanny Suchockiej z
pismem informującym ją o problemach, jakie występują w trakcie negocjacji.
Zwrócono uwagę na:
— zarządzanie procesem restrukturyzacji gospodarki regionu wałbrzyskiego
— finansowanie procesu restrukturyzacji regionu wałbrzyskiego
— likwidacja Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego
Podsumowując można stwierdzić, że w najważniejszych punktach osiągnęliśmy
porozumienie, ale „dużym zaskoczeniem dla Zespołu Negocjacyjnego Krajowej Komisji NSZZ „Solidarność” było stwierdzenie Przewodniczącego Zespołu Międzyresortowego o braku kompetencji w sprawie rozwiązania sporu zbiorowego dotyczącego
restrukturyzacji — pisze Senkowski — Mamy nadzieję, że jest to tylko zwykłe
nieporozumienie, które nie będzie miało wpływu na wspólne ustalenia…”.
16 marca 1993 roku Regionalna Komisja Górnicza NSZZ „Solidarność”
podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu referendum we wszystkich zakładach,
wchodzących w skład Regionalnej Komisji Górnictwa w sprawie przeprowadzeniu strajku generalnego.
25 marca 1993 roku na zebraniu Delegatów Walnego Zjazdu Delegatów
województwa wałbrzyskiego z udziałem 125 przedstawicieli Komisji Zakładowych podjęto decyzję o przeprowadzeniu na terenie województwa wałbrzyskiego
referendum w dniu 15 kwietnia 1993 roku.
W kwietniu Rada Ministrów podjęła uchwałę o zarządzaniu restrukturyzacją
województwa wałbrzyskiego w innej wersji niż została wynegocjowana z „Solidarnością”, przyczyniając się tym samym do wzrostu napięcia w województwie.
19 kwietnia 1993 roku Delegatura Zarządu Regionu wydaje komunikat
na temat referendum:
…odbyło się ono w 103 zakładach województwa wałbrzyskiego, co stanowi około
65% wszystkich przedsiębiorstw w naszym województwie. Za strajkiem generalnym
opowiedziało się 80 zakładów (75%). Przeciwko strajkowi wypowiedziało się 13%
zakładów. W 12% zakładów referendum było nieważne. W 23 zakładach referendum
ma być przeprowadzone 23 kwietnia. Decyzja o rozpoczęciu strajku generalnego będzie uzależniona od postawy Rządu w/s restrukturyzacji Regionu Wałbrzyskiego.

Zbigniew Senkowski z upoważnienia Delegatury występuje do Prezesa
Rady Ministrów Hanny Suchockiej z pismem wzywającym rząd do natych-
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miastowych rozmów oraz przyjęcia wynegocjowanej z NSZZ „Solidarność”
Uchwały Rady Ministrów w/s restrukturyzacji regionu wałbrzyskiego do 30
kwietnia 1993 roku, w innym przypadku ogłoszony zostanie strajk generalny
w województwie wałbrzyskim od 4 maja 1993 roku.
4 maja 1993 roku wpływa pismo od sekretarza stanu z Ministerstwa
Przemysłu i Handlu Eugeniusza Morawskiego, nowego Przewodniczącego
Zespołu Międzyresortowego, z propozycją spotkania. „Solidarność”, mając
negatywne doświadczenia z poprzednich rozmów, żąda okazania z Urzędu
Rady Ministrów stosownych kompetencji. „Po spełnieniu powyższego — pisze
Zbigniew Senkowski w imieniu Zespołu Negocjacyjnego Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność” — widzimy możliwość podjęcia wspólnych rozmów… Jednocześnie informujemy, że w dniu 6 maja w Wałbrzychu zbiera się Zarząd
Regionu z udziałem członków Komisji Krajowej z jej Przewodniczącym Marianem Krzaklewskim. Odpowiedź pana Ministra na niniejsze pismo będzie na
decyzje podejmowane przez Zarząd Regionu…”.
4 maja 1993 roku — pierwszy dzień strajku. Komunikat Sztabu Strajkowego NSZZ „Solidarność” województwa wałbrzyskiego: „W strajku czynnym
bierze ponad 40 zakładów pracy, w tym trzy kopalnie wałbrzyskie, komunikacja
miejska w Świdnicy przerwała pracę na 2 godziny oraz 80% placówek oświatowych województwa wałbrzyskiego (toczył się równolegle ogólnopolski protest
oświaty, wszystkie placówki poparły protest wałbrzyski).
5 maja 1993 roku — drugi dzień strajku. Akcję protestacyjną w tym
dniu kontynuowały w różnej formie załogi 39 zakładów.
6 maja 1993 roku — trzeci dzień strajku. W łaźni kopalni „Thorez” ze
strajkującymi górnikami spotyka się Przewodniczący Komisji Krajowej Marian
Krzaklewski, gdzie powiedział, „że jeżeli rząd nie przyjmie wypracowanych
już rozwiązań w sprawie regionu wałbrzyskiego, to zaprzeczy tym samym, że
chce konstruktywnych rozwiązań…”.
Następnie odbył spotkanie z przedstawicielami strajkujących załóg oraz
Komisji Zakładowych „Solidarności” województwa wałbrzyskiego, na którym
stwierdził: „Solą w oku polityków jest to, że „Solidarność” potrafi strajkować
o rozwiązania systemowe, czego nie potrafi dokonać żadna grupa polityczna”
i dodał: „w Wałbrzychu tak naprawdę prowadzona jest batalia o cały kraj, o
odrzucenie centralizacji władzy, ale politycy będą tego bronić…”.
Odbyło się krótkie posiedzenie Zarządu Regionu Dolny Śląsk z udziałem
Mariana Krzaklewskiego, na którym podjęto decyzję o zaostrzeniu strajku
poprzez włączenie do akcji PKP:
Przyjęto harmonogram akcji strajkowej PKP, który wygląda następująco:
7 maja — odbędzie się strajk 2-godzinny z wstrzymaniem ruchu pasażerskiego i
towarowego
10 maja — zostanie przeprowadzony 12-godzinny strajk polegający na całkowitym
zaprzestaniu pracy i wstrzymaniu ruchu pasażerskiego i towarowego
11 maja — manifestacja uliczna w Wałbrzychu
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12 maja — o ile przeprowadzony protest nie odniesie oczekiwanych rezultatów,
zostanie przeprowadzony strajk do odwołania

W trakcie posiedzenia Zarządu Regionu nadszedł faks od Ministra Eugeniusza Morawskiego z propozycją spotkania. Zarząd Regionu odmówił i
zażądał przedstawienia pełnomocnictw, umożliwiających rozwiązanie sporu
zbiorowego z NSZZ „Solidarność”. „Pełnomocnictwa te, naszym zdaniem, winny być wystawione przez Panią Premier lub wicepremiera…” — czytamy w
odpowiedzi Zarządu Regionu.
W godzinach nocnych na prośbę Wojewody Wałbrzyskiego Jerzego Świteńkiego dochodzi do spotkania w Delegaturze Zarządu Regionu z Zespołem
Negocjacyjnym Komisji Krajowej, na którym omówiono warunki ewentualnego
rozpoczęcia rozmów.
7 maja 1993 roku zostaje zatrzymany ruch pasażerski i towarowy na
terenie województwa wałbrzyskiego na 2 godziny, zatrzymanych zostało 6 pociągów osobowych oraz 12 towarowych. Liczba strajkujących zakładów nadal
utrzymywała się na poziomie 40 (w tym kopalnie „Thorez” i „Wałbrzych”), około
160 placówek oświatowych i 3 zakładów opieki zdrowotnej.
Wieczorem dzwoni Minister Morawski — wspomina Zbigniew Senkowski.
— Tak słucham, Senkowski — podnoszę słuchawkę.
— Dobry wieczór, łączę z Panem Ministrem Morawskim — słyszę kobiecy
głos.
— Dobry wieczór, panie przewodniczący — odzywa się Minister Morawski
— Jestem właśnie po rozmowie z panią premier i informuję pana, że otrzymałem stosowne kompetencje jako przewodniczący Zespołu Międzyresortowego. W
związku z tym możemy usiąść jak najszybciej do stołu negocjacyjnego.
— Cieszę się bardzo — odpowiadam. — A jaki to rodzaj kompetencji?
— Otrzymałem upoważnienie pani premier do prowadzenia rozmów
— pada odpowiedź Ministra.
— No to przykro mi, panie ministrze — odpowiadam — porozmawiać zawsze możemy, zresztą robimy to już od 2 lat. Ale my już chcemy zakończyć te
jałowe rozmowy i wolelibyśmy przejść do czynów.
— Nie rozumiem pana, przecież mam upoważnienie — słyszę dość zdenerwowany głos Ministra. — I mimo to odmawia pan rozmów.
— Tak panie ministrze, odmawiam — odpowiadam, wiedząc z góry, jaka
będzie reakcja.
— To czego wy chcecie! — nie wytrzymuje już, słyszę przez telefon, że ledwie
panuje nad sobą.
— Panie ministrze, cały czas tego samego — mówię łagodnym, pewnym
siebie głosem. — Ale na wszelki wypadek powtórzę, żeby nie było znowu nieporozumień.
Czuję jak Minister gotuje się ze złości, pomyślałem sobie wtedy, że on chyba
długo z nami nie wytrzyma w rozmowach.
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— Panie ministrze, chodzi nam o to — mówię już takim twardym stanowczym głosem, wiedząc, że go „zagotuję” taką postawą — żeby miał pan nie tylko
kompetencje do rozmów, ale także do rozwiązania problemów i zakończenia
sporu zbiorowego z „Solidarnością”.
— Przecież to to samo — prawie krzyczy.
— Dla mnie nie — odpowiadam łagodnie. — Więc panie ministrze oczekuję
na piśmie tych pełnomocnictw od pani premier. I żeby docenić dobrą wolę pana,
postaramy się jutro powstrzymać eskalację strajku, mając nadzieję, że rząd to
doceni. Dobranoc panu.
Nawet nie usłyszałem, co odpowiedział, ale już wiedziałem, że mamy nad
nim przewagę psychologiczną.
8 maja 1993 roku Wojewódzki Sztab Strajkowy podejmuje decyzję o kontynuowaniu strajku, rezygnując jednocześnie czasowo ze strajku 12-godzinnego na PKP, pokazując równocześnie dobrą wolę „Solidarności” w zażegnaniu
konfliktu.
9 maja 1993 roku przychodzi zaproszenie dla „Solidarności” na rozmowy
Związku z Zespołem Międzyresortowym z określonymi kompetencjami.
10 maja 1993 roku odbywa się spotkanie Zespołu Negocjacyjnego
Krajowej Komisji NSZZ „Solidarność” z Zespołem Międzyresortowym. W
spotkaniu udział bierze Marian Krzaklewski Przewodniczący Komisji
Krajowej.
Rozmowy zaczynają się dość obiecująco, nawet Marian Krzaklewski
opuścił już spotkanie uznając, że wszystko wskazuje na to, że zostanie
osiągnięte porozumienie. Wydawało się, że „straszak strajkowy” zadziałał.
Niestety, po kilku godzinach podczas spotkania dochodzi do ostrej wymiany zdań. Tomasz Wójcik przedstawia sprawy związane z mechanizmami potrzebnymi do realizacji restrukturyzacji regionu wałbrzyskiego,
na które nie zgadza się Morawski. Zbigniew Senkowski obarcza rząd
za zaistniała sytuację. Minister Morawski nie wytrzymuje psychicznie,
zaczyna zarzucać „Solidarności”, ze to ona doprowadziła do takiego stanu
województwo wałbrzyskie.
Te słowa przelały „czarę goryczy” — wspomina spotkanie Zbigniew Senkowski.
— Dość, panie ministrze, poniewierania „Solidarności” — mówi w sposób
zdecydowany Tomek Wójcik. — Opowiada pan takie bzdury, które nie mogą
zmieścić się w głowie, na dodatek używa pan języka postkomunistów.
— Bo to… — próbował coś powiedzieć Morawski.
— Dość — nie dopuścił go do głosu Tomek. — W takim tonie nie będziemy
dalej prowadzić rozmów, dopóki pan nie przeprosi „Solidarności.
— Opuszczamy spotkanie! — zwrócił się do mnie i do Jurka Langera..
Morawski chyba zorientował się, że przeholował, próbował ratować sytuację, składając rezygnację z przewodnictwa Zespołu Międzyresortowego.
Po spotkaniu zostało wydane oświadczenie Zespołu Negocjacyjnego Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarność”:
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Zespołu Negocjacyjnego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w sprawie sporu
z Rządem RP dotyczącego restrukturyzacji Regionu Wałbrzyskiego
W dniu 10 maja 1993 r. odbyło się spotkanie Zespołu Negocjacyjnego KK NSZZ
„Solidarność” z Zespołem Międzyresortowym d/s restrukturyzacji województwa
wałbrzyskiego.
Po przedstawieniu pełnomocnictw przez przewodniczącego Zespołu wiceministra
Eugeniusza Morawskiego przedyskutowano dwa punkty sporne Uchwały Rady
Ministrów w sprawie zarządzenia procesami restrukturyzacji gospodarki w województwie wałbrzyskim.
W trakcie spotkania przewodniczący Zespołu Międzyresortowego Eugeniusz Morawski wielokrotnie zarzucił NSZZ „Solidarność” odpowiedzialność za stan regionu
wałbrzyskiego. Agresywna postawa Ministra zmusiła stronę związkową do zdecydowanego sprzeciwu. Minister Morawski wycofał swoje oskarżenia pod naciskiem
członków Zespołu, jednak zapowiedział złożenie dymisji z funkcji przewodniczącego
Zespołu Międzyresortowego.
W tej sytuacji strona związkowa zażądała uregulowania pełnomocnictw Zespołu
Międzyresortowego i wyraziła gotowość do dalszych rozmów w ramach.
Strona związkowa oświadcza, że cała odpowiedzialność za skutki protestów pracowniczych w województwie wałbrzyskim spada na Rząd RP.
Warszawa, 10.05.1993 r.

Zespół Negocjacyjny KK NSZZ „Solidarność”
Tomasz Wójcik
Zbigniew Senkowski
Jerzy Langer

11 maja 1993 roku o godzinie 6 rano zebrał się w Wałbrzychu Wojewódzki
Sztab Strajkowy po wysłuchaniu relacji Zespołu Negocjacyjnego wydaje następujący komunikat:
W dniu 10 maja 1993 r. o godz. 10.00 doszło w Warszawie do spotkania Zespołu
Negocjacyjnego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z Międzyresortowym Zespołem ds. Restrukturyzacji Województwa Wałbrzyskiego.
Negocjacje nie przyniosły pozytywnych rozstrzygnięć w sprawie restrukturyzacji
woj. wałbrzyskiego z powodu braku dobrej woli strony rządowej. Rozmowy zostały
zawieszone o godzinie siedemnastej ze względu na rezygnacją przewodniczącego
Międzyresortowego Zespołu Eugeniusza Morawskiego, którego postawa świadczy
o lekceważeniu problemu wałbrzyskiego.
W związku z powyższym Sztab Strajkowy NSZZ „Solidarność” woj. wałbrzyskiego
na posiedzeniu w dniu 11 maja o godz. piątej rano postanowił:
— przychylić się do decyzji górników o przeprowadzeniu w dniu 11 maja manifestacji pod Urzędem Wojewódzkim w Wałbrzychu,
— odwiesić 12-godzinny strajk kolejarzy nadzień 13 maja.
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Tak relacjonuje wydarzenia pod Urzędem Wojewódzkim gazeta związkowa
„Co Tydzień”:
Wysłano także list do p. Premier Hanny Suchockiej następującej treści:
Reakcją pracowników województwa wałbrzyskiego na wyniki przeprowadzonych
w dniu wczorajszym rozmów z Rządowym Zespołem Międzyresortowym jest wiec
odbywający się pod siedzibą Urzędu Wojewódzkiego. Demonstrujący żądają przybycia Zespołu do Wałbrzycha i wszczęcia rozmów w sprawie restrukturyzacji regionu
wałbrzyskiego. Nie można wykluczyć przerodzenia się demonstracji w okupację
budynku Urzędu Wojewódzkiego.

Pierwszą reakcją strony rządowej była zgoda na przyjazd, wyrażona przez
ministra Wacława Niewiarowskiego, który po rezygnacji ministra Morawskiego przewodniczy Zespołowi Międzyresortowemu. Warunkiem przyjazdu
było odejście demonstrujących spod budynku Urzędu Wojewódzkiego. Kolejną
propozycję przedstawił minister Michał Boni — Zespół Negocjacyjny powinien
przyjechać do Warszawy. Na żadną z nich Sztab Strajkowy po konsultacjach
z demonstrującymi nie wyraził zgody.
O godz. 14 strona rządowa wystąpiła z kolejną propozycją — Zespół Międzyresortowy przyjedzie, o ile zostaną odwołane strajki w całym województwie
wałbrzyskim. Pod siedzibę Urzędu Wojewódzkiego w ciągu dnia przyjeżdżały
delegacje strajkujących załóg z województwa wałbrzyskiego. Górnicy z kopalni
barytu w Boguszowie, nauczyciele wałbrzyscy z hasłem na transparencie „Stan
oświaty hańbą rządu”, delegacja służby zdrowia ze Świdnicy z dziesięcioma
karetkami na sygnale, autokar pełen pracowników „Diory” SA z Dzierżoniowa,
kolejarze z przewodniczącym Sekcji Okręgowej Jerzym Dulem, przedstawiciele zakładów świdnickich — „PAFAL”, „RENIFER”.
Wszyscy są witani oklaskami i okrzykami przez siedzących od rana górników ze wszystkich wałbrzyskich kopalń.
O godz. 17 ma miejsce spotkanie z wojewodą.
Po konsultacji ze strajkującymi strona związkowa wyraża zgodę na spotkanie z panią premier Hanną Suchocką, o ile nadejdzie takie zaproszenie.
Górnicy i delegacje strajkujących zakładów pozostają na zewnątrz i czekają
na powrót delegacji. Strona związkowa zwróciła się z apelem do wojewody
o umożliwienie noclegu na korytarzach Urzędu Wojewódzkiego gwarantując
opuszczenie budynku o godz.6.00. Wojewoda odpowiedział po konsultacji telefonicznej, że spotkanie z panią premier odbędzie się — albo dziś wieczorem,
albo jutro rano. Po spotkaniu może również dojść do negocjacji z Zespołem
Międzyresortowym — decyzja należy do związkowców. Wojewoda poprosił o
zaprzestanie pikiety pod Urzędem, nie wyraził również zgody na nocleg na
korytarzach budynku.
Strona związkowa poprosiła jeszcze o udostępnienie samochodów na wyjazd
do Warszawy. Zespół negocjacyjny został rozszerzony o przedstawicieli kopalń
i zakładów świdnickich.

270

ROZDZIA³ IV

O godz. 19 nadeszło zaproszenie od pani premier na środę, 12 maja, godz. 9.
Na ciąg dalszy negocjacji do Warszawy wyjechali: Zbigniew Senkowski,
Jerzy Langer, z Gdańska dojedzie Tomasz Wójcik oraz Krzysztof Prędki,
Bogumił Zimnawoda, Piotr Majchrzak, Wiesław Modzelewski, Krystian
Bukina, Wiesław Urbański.
Noc pod Urzędem Wojewódzkim przebiegła spokojnie i pod gołym niebem.
Okupujący budynek spali na trawie, na materacach, na wersalce pod drzewem.
Okupacja UW trwa nadal (12.05.), rozmowy w Warszawie trwają także. Na 13
maja w woj. wałbrzyskim przygotowywany jest 12-godzinny strajk na kolei.
12 maja 1993 roku o godzinie 9 rano odbywa się spotkanie z panią premier Hanną Suchocką, na którym uzgodniono treść Uchwały Rady Ministrów
w/s zarządzania restrukturyzacją województwa wałbrzyskiego. Pani premier
zapewniła, że wszystkie sprawy uzgodnione zostaną jak najszybciej wprowadzone w życie, ponadto zadeklarowała o pilnym rozpoczęciu prac zespołu do
spraw socjalnych, powołanego w związku z likwidacją Dolnośląskiego Zagłębia
Węglowego.
Po spotkaniu i porozumieniu się Zespołu Negocjacyjnego ze strajkującymi
w regionie wznowiono zawieszone 10 maja rozmowy. Prowadził je Minister
Przemysłu i Handlu Wacław Niewiarowski powołany przez Prezesa Rady
Ministrów na Przewodniczącego Zespołu Międzyresortowego do spraw restrukturyzacji regionu wałbrzyskiego. W wyniku negocjacji strony uzgodniły propozycje zmian w treści uchwały Rady Ministrów w sprawie zarządzania procesami
restrukturyzacji. Ustalono termin pierwszego spotkania zespołu do spraw osłon
socjalnych z udziałem „Solidarności” dla górników kopalń wałbrzyskich, które
miało odbyć się 14 maja w Wałbrzychu, oraz ustalono harmonogram dalszych
spotkań Zespołu Negocjacyjnego Komisji Krajowej i Zespołu Międzyresortowego
na najbliższe miesiące.
Zespół Negocjacyjny wraca do okupujących Urząd Wojewódzki, przedstawia
im porozumienie, jakie zostało zawarte z nowym przewodniczącym Zespołu
Międzyresortowego i z gwarancjami jego realizacji, danymi przez panią premier
Hannę Suchocką. Zespół zwraca się z apelem o przerwanie okupacji, z racji
ustalonego dalszego harmonogramu spotkań.
Obie strony oceniły, że postęp w dzisiejszych negocjacjach rokuje zakończenie sporu.
Środa, 12 maja godz. 23 — pisze dalej „Co Tydzień”:
Rozgorączkowany tłum liczący ponad dwa tysiące osób wita powracającą z Warszawy delegację i domaga się natychmiastowej relacji.
Zbigniew Senkowski zabierając głos mówi o spotkaniu z Panią Premier Hanną
Suchocką i z Zespołem Międzyresortowym pod przewodnictwem min. Niewiarowskiego. Oba spotkania przebiegały w zupełnie innej atmosferze niż w poniedziałek.
Zdaniem związkowców jest duża nadzieja na szybki postęp w mających zacząć się
już w piątek, 14 maja negocjacjach. W Wałbrzychu rozpocznie pracę zespół mieszany
ds. socjalnych likwidowanego Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego.
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Zbigniew Senkowski zaproponował zawieszenie strajku. Mimo czterogodzinnych burzliwych obrad decyzji nie podjęto. Sztab ponownie zbierze się 13 maja o godz. 12.
Przed Urzędem Wojewódzkim tłum ciągle się zbiera…

13 maja 1993 roku. W wyniku postępu w negocjacjach Zespołu Negocjacyjnego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wraz z przedstawicielami
strajkujących załóg województwa wałbrzyskiego z rządem 12 maja 1993 roku
w Warszawie, Sztab Strajkowy NSZZ „Solidarność” postanowił zawiesić 12godzinny strajk na kolei i przerwać okupację Urzędu Wojewódzkiego.
Wierząc, że tym razem rząd ich już nie oszuka, demonstrujący proponują
na zakończenie protestu przejść pod kopalnię „Thorez” i złożyć pod obeliskiem
Sierpnia 1980 roku kwiaty z nadzieją, że ich dzisiejsza solidarność zwycięży.
14 maja 1993 roku zespół do spraw osłon socjalnych zajeżdża pod ziemię
na zaproszenie „Solidarności’” w celu poznania warunków pracy górników.
18 maja 1993 roku po kilkugodzinnej dyskusji Zespołu Negocjacyjnego
Komisji Krajowej z Zespołem Międzyresortowym ustalono między innymi, że
wojewoda wałbrzyski do 15 czerwca przedłoży koncepcję restrukturyzacji
województwa wałbrzyskiego, do 15 czerwca Zespół Roboczy do spraw osłon
socjalnych opracuje program zabezpieczeń socjalnych, uwzględniający proces
zmniejszania zatrudnienia. Przeanalizowano również przedmiot sporu zbiorowego. Uznano, że punkt 1 i 2 (chodziło o przekazanie 42,8 mld zł) zostały
zrealizowane, a informacja o opłacalności budowy kopalni antracytu zostanie
przekazana do 30 maja 1993 roku, zaś do 15 czerwca 1993 roku zostanie
opracowany program likwidacji połączonych kopalń i będzie on skonsultowany
z NSZZ „Solidarność” przed jego zatwierdzeniem. Ustalono także, że 21 maja
1993 roku odbędzie się kolejne spotkanie, na którym dokona się przeglądu
ustaleń, komunikatów i uzgodnień wydanych od 1 października 1990 roku.
Widać wyraźnie, że rozmowy zaczynają przynosić konkretne rozwiązania,
a także stwarzają szansę na rychłe zakończenie sporu. Szkoda, że to tak długo
jednak trwało.
21 maja 1993 roku dochodzi do kolejnego spotkania Międzyresortowego
Zespołu do spraw Restrukturyzacji w Województwie Wałbrzyskim z Zespołem
Negocjacyjnym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
Po przeanalizowaniu realizacji ustaleń wymienionych w następujących dokumentach:
— informacja dotycząca zobowiązań jakie w okresie od września 1989 r. zostały
podjęte przez Rząd wobec Wałbrzycha
— ustalenia z dnia 12 sierpnia 1992 r.
— ustalenia z dnia 31 sierpnia 1992 r.
— komunikat z dnia 13 stycznia 1993 r.
— komunikat z dnia 3 lutego 1993 r.
— pismo NSZZ „Solidarność” z dnia 2 marca 1993 r. do Pani Premier
Uzgodniono, że niżej wymienione ustalenia wymagają dalszego załatwienia, kontynuacji lub nadal obowiązują:
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ROZDZIA³ IV
1. Tempo likwidacji przedsiębiorstw winno uwzględniać możliwość nowych miejsc
pracy.
2. Do czasu przyjęcia programu restrukturyzacji regionu wałbrzyskiego, którego
integralną częścią będzie program likwidacji kopalń wraz z osłoną socjalną, pracownicy tych kopalń oraz pracownicy PRG w Wałbrzychu zatrudnieni w likwidowanych
kopalniach Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego nie będą zwalniani w oparciu o
przepisy ustawy z dnia 23.12.1989 r. (Dz. U Nr 4z 1990 r.).
3. Specyfika miasta Nowa Ruda, gdzie 70% zatrudnionych (mężczyzn) pracuje w
kopalni, stwarza potrzebę opracowania odrębnego niż w regionie wałbrzyskim
programu restrukturyzacji regionu. Program ten będzie elementem programu
restrukturyzacji Województwa Wałbrzyskiego.
4. Zaoszczędzone środki budżetowe z dotacji na likwidację kopalń będą przeznaczone
na fiksowanie przedsięwzięć restrukturyzacyjnych — tworzenie miejsc pracy. W tej
sprawie należy dokonać odpowiednich regulacji prawnych.
5. Przedstawić pełną analizę stanu i możliwości przemysłu regionu wałbrzyskiego
z dokumentacją dotyczącą problemu zadłużania., Termin przedłożenia w/w opracowania zostanie ustalony na najbliższym posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu.
6. Do negocjacji w sprawie osłon socjalnych przystąpi się po ustaleniu sposobu likwidacji kopalń połączonego z procesem restrukturyzacji regionu oraz wskazaniu
źródeł finansowania działań osłonowych.
7. Minister Przemysłu i Handlu przedstawi propozycję terminu spotkania ze Związkami Zawodowymi w sprawie:
— harmonogramu likwidacji DZW
— osłon socjalnych
— finansowania likwidacji DZW
8. Zespół Międzyresortowy przedstawi stronie związkowej istniejące i projektowane
prawne instrumenty wspierania rozwoju gospodarczego oraz ulg inwestycyjnych w
regionach szczególnie zagrożonych bezrobociem strukturalnym,
9. Zespół Międzyresortowy zobowiązuje Dyrektora Generalnego w MPW Rafała
Zagórnego do przedstawienia na posiedzeniu Kierownictwa MPW wniosku strony
Związkowej o utworzenie delegatury w Wałbrzychu i wyposażenie jej w kompetencje właścicielskie oraz przekazanie projektu decyzji do konsultacji NSZZ „Solidarność”.
10. W sprawie preferencji inwestycyjnych proekologicznych — Zespół Międzyresortowy wystąpi do Premiera RP o rozszerzenie składu w/w Zespołu o przedstawiciela Ministra Ochrony środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, jak również
wystąpi o spowodowanie, aby środki NFOŚ przeznaczone na realizację inwestycji
proekologicznych realizowanych na terenie woj. wałbrzyskiego były nie mniejsze od
sumy dochodów tego funduszu uzyskiwanych z terenu województwa.
11. Zespół Międzyresortowy przygotuje niezwłocznie projekt mechanizmów zobowiązujący Zarząd FWP do konsultacji zamiaru sprzedaży majątku FWP znajdującego
się na terenie województwa wałbrzyskiego z Wojewodą Wałbrzyskim oraz dostarczy
NSZZ „Solidarność” projekt ustawy o FWP do zaopiniowania.
12. MPiPS przedstawi projekt zagospodarowania środków inwestycyjnych na
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tworzenie nowych miejsc pracy w regionach szczególnie zagrożonych bezrobociem
strukturalnym.
13. Zespół Międzyresortowy wystąpi do ARP o przygotowanie umowy z Komitetem
Regionalnym w zakresie redystrybucji kredytów dla przedsiębiorstw w województwie wałbrzyskim.
14. Zespół Międzyresortowy widzi możliwość uczestniczenia osób wskazanych przez
Komitet Regionalny w radach nadzorczych banków państwowych.
15. Zespól Międzyresortowy gwarantuje do czasu uzgodnienia programu likwidacji
DZW z NSZZ „Solidarność” niedokonywanie zwolnień grupowych i zapewni finansowanie DZW na dotychczasowych zasadach niezależnie od statusu prawnego kopalń.
16. Minister Przekształceń Własnościowych zorganizuje w trybie pilnym konferencję uzgadniającą projekt nowej Ustawy dot. Funduszu Wczasów Pracowniczych i
przekaże go do KERM celem uruchomienia szybkiej ścieżki legislacyjnej.
17. ARP przygotuje projekt umowy z Komitetem Regionalnym w zakresie redystrybucji kredytów dla przedsiębiorstw w woj. wałbrzyskim.
18. Zespół Międzyresortowy poinformuje Ministra Finansów, że Komitet Regionalny w Wałbrzychu zwróci się do MF o określenie wymaganych kwalifikacji dla
kandydatów do Rad Nadzorczych banków państwowych, a następnie przedstawi
listę proponowanych przedstawiciele do akceptacji.
19. Najistotniejsze elementy zabezpieczeń socjalnych:
a — zastosowanie przyspieszonych emerytur,
b — ustalenie innego stopnia inwalidztwa dla górników wałbrzyskich (ponad
20% załóg posiada już częściowo nabytą chorobę zawodową — minimalna szansa jakiegokolwiek zatrudnienia),
c — uruchomienie filii Rejonowego Biura Pracy na terenie kopalni wyposażonego w odpowiednie kompetencje (zatrudniającego np. socjologa),
d — pomoc w tworzeniu własnych miejsc pracy (np. odprawy 2-letnie w przypadku decyzji o szybszej likwidacji w ramach środków przeznaczonych na
likwidacje DZW),
e — kopalnia „Antracyt” jako element restrukturyzacji zatrudnienia kopalń
wałbrzyskich.

3 sierpnia 1993 roku w ministerstwie Przemysłu i Handlu odbyło się spotkanie Międzyresortowego Zespołu do spraw Restrukturyzacji w Województwie
Wałbrzyskim i Zespołu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
Tematyką spotkania było:
1. Dyskusja nad programem likwidacji Zakładów Górniczych i restrukturyzacją
zadłużenia Wałbrzyskich Kopalń Węgla Kamiennego na lata 1993-1995.
2. Dyskusja nad założeniami realizacyjnymi utworzenia Zakładu Wydobywczo-Przeróbczego „Antracytu” w Wałbrzychu w formie spółki z o.o. wraz z projektem aktu
założycielskiego i ustosunkowanie się Zespołu do w/w projektu.
3. Dyskusja nad analizą stanu i możliwości przemysłu Regionu Wałbrzyskiego i
dokumentacją dotyczącą problemu zadłużenia.
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ROZDZIA³ IV
Ponadto ustalono:
— że Wojewoda przy udziale służby zdrowia określi wysokość niezbędnych
kosztów związanych z przeprowadzeniem badań pracowników Kopalni Barytu.
Sposób ich pokrycia będzie ustalony przez Zespól Międzyresortowy na najbliższym posiedzeniu,
— Wojewoda Wałbrzyski podejmie wstępne prace związane z utworzeniem
strefy wolnocłowej w województwie. Zespół Międzyresortowy będzie wnioskował
na posiedzeniu Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów o utworzenie następnej strefy wolnocłowej w województwie wałbrzyskim po uzyskaniu pierwszych
doświadczeń w Mielcu.

Proszę zwrócić uwagę na ostatni akapit porozumienia dotyczący specjalnej
strefy ekonomicznej, po raz pierwszy w jakichkolwiek porozumieniach rząd
zobowiązuje się do jej utworzenia w Wałbrzychu. Przypominam o tym dlatego,
że uważam to za wielki sukces „Solidarności”.
10 sierpnia 1993 roku odbyło się jedno z ostatnich spotkań „Solidarności”
z rządem. Było to spotkanie Zespołu Roboczego do spraw socjalnych dla załóg
Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego, któremu ze strony rządowej przewodniczył Minister Pracy i Polityki Socjalnej Michał Boni, a stronie „Solidarności”
przewodniczył Pełnomocnik Komisji Krajowej Zbigniew Senkowski. Ustalono
na nim między innymi:
— powołanie filii Urzędu Pracy w Wałbrzyskich Kopalniach Węgla Kamiennego,
— zatrudnienie organizatora, który opracowałby program prac mających na
celu likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych,
— gwarancję pracy przy likwidacji barier dla górników z zwalnianych kopalń
Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego.
Kiedy wydawało się, że wszystkie sprawy wałbrzyskie idą w dobrym kierunku, że jest nadzieja na porozumienie z rządem, rozwiązano parlament i
rozpisano nowe wybory. W sposób oczywisty nie było już z kim rozmawiać, nikt
nie chciał podejmować decyzji.
W kampanii wyborczej SLD79 w Wałbrzychu szło z hasłem wyborczym: „Nie
dla likwidacji kopalń”. Obarczano winą za całą sytuację związaną z górnictwem
wałbrzyskim „Solidarność”. Powrócono nawet do koncepcji rozbudowy Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego. „Kiełbasa wyborcza” była przez postkomunistyczne
związki zawodowe na kopalniach „rozdawana” na lewo i prawo. Górnicy dali się
kupić. SLD wygrało w sposób zdecydowany wybory, tylko niestety pracownicy
kopalń przegrali.
5 listopada 1993 roku. Po zaprzysiężeniu nowego rządu SLD i PSL, Zbigniew Senkowski występuje do nowego premiera Waldemara Pawlaka z
pismem o rozpoczęcie rozmów, przerwanych w wyniku zmiany rządu, dotyczących restrukturyzacji i likwidacji Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego.
79
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Zaplanowane przez obie strony spotkanie 2 grudnia 1993 roku nie doszło
do skutku z winy rządu.
5 stycznia 1994 roku ponownie zostaje wysłane pismo do Prezesa Rady
Ministrów Waldemara Pawlaka proszące o wznowienie rozmów — niestety
pozostaje bez odzewu.
SLD po przejęciu władzy przyjmuje strategię zastraszania związków zawodowych w kopalniach, szantażując je i twierdząc, że jeżeli będą uczestniczyć w
jakichkolwiek akcjach protestacyjnych czy też wspierać dążenia „Solidarności”
do kontynuowania rozmów z rządem na temat całego regionu, to likwidacja
kopalń nastąpi natychmiast. Jeżeli będą cicho i rozpoczną rozmowy tylko na
temat zabezpieczeń socjalnych górników, to maja szansę na przedłużenie likwidacji kopalń o dwa lub trzy lata. I niestety, mimo wielokrotnego tłumaczenia
liderom Komisji Zakładowych „NSZZ „Solidarność”, nie udało się ich przekonać.
Zwyciężył interes polityczny SLD, a przegrał Wałbrzych, przegrał region, a co
najgorsze przegrali wierzący w kiełbasę wyborczą SLD — wałbrzyscy górnicy.
Zbudowano kopalnię „Antracyt” bez opinii środowiska wałbrzyskiego, a przede
wszystkim bez rzetelnej analizy ekonomicznej przedsięwzięcia, o co cały czas
zabiegała „Solidarność” w rozmowach z rządem. Wydatkowano z budżetu państwa kilkadziesiąt miliardów złotych po to, żeby po 4 latach kopalnię „Antracyt”
zamknąć.
Przemiany gospodarcze w Polsce powodowały upadek kolejnych zakładów
pracy w różnych regionach w kraju: Mielec — upadek przemysłu lotniczego,
Łódź — upadek przemysłu odzieżowego, Wybrzeże — poważne problemy ekonomiczne wszystkich stoczni, upadek Państwowych Gospodarstw Rolnych.
Wałbrzych ze swoimi problemami staje się kolejnym miejscem w Polsce, a nie
„pępkiem” kraju.
Właśnie mija „5 minut” Wałbrzycha.

Porozumienie ze Związkiem Pracodawców Polskich…
W sierpniu 1994 r. zostało podpisane porozumienie między „Solidarnością” a
Związkiem Pracodawców Województwa Wałbrzyskiego. Było to pierwsze tego
rodzaju porozumienie w kraju pomiędzy związkiem zawodowym a pracodawcami.
Podczas aktu podpisania porozumienia byli obecni Przewodniczący Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarność”, Prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich,
Wojewoda Wałbrzyski, Marszałek Sejmiku Województwa Wałbrzyskiego.
Porozumienie to dotyczyło współpracy na rzecz wszechstronnego rozwoju
regionu wałbrzyskiego. Pierwszym jego efektem było podpisanie w tym samym
dniu drugiego porozumienia, dotyczącego ochrony podmiotu gospodarczego w
okresie jego restrukturyzacji i naprawy oraz zabezpieczeń pracowniczych.
30 sierpnia 1994 roku z inicjatywy Delegatury NSZZ „Solidarność” i
Związku Pracodawców zostało zorganizowane seminarium pod nazwą „Oczekiwania Regionu Wałbrzyskiego w zakresie polityki regionalnej państwa”. W
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seminarium udział wzięli przedstawiciele rządu, jak i wszystkich ważniejszych
instytucji województwa wałbrzyskiego. Wnioski z seminarium dotyczyły:
— struktury instytucji regionalnej redystrybucji środków państwa na realizację
polityki regionalnej,
— mechanizmów pobudzających wzrost gospodarczy w województwie,
— aktywnej walki z bezrobociem poprzez wprowadzenie innych zasad finansowania z Funduszu Pracy.
Wnioski te w całości pokrywały się z naszymi postulatami związkowymi,
negocjowanymi z rządem i zostały przesłane do rządu w celu ich realizacji lub
rozmów z przedstawicielami „Solidarności”, Związku Pracodawców i Sejmiku
Wojewódzkiego.

Porcelana „Wałbrzych”…
W wyniku zmiany ustroju w Polsce rozpoczął się proces prywatyzacji. Poddawane mu były w większości zakłady o dobrej sytuacji finansowej, wysokim
potencjale produkcyjnym i ukształtowanych rynkach zbytu. Jednym z nich
była Fabryka Porcelany „Wałbrzych” (pierwszy zakład w regionie, który został
wytypowany do prywatyzacji już w 1992 roku). Początkowa komercjalizacja doprowadziła do przekształcenia pod koniec 1992 roku w spółkę pracowniczą.
Mimo utworzenia spółki pracowniczej i przygotowania planów jej funkcjonowania, ówczesne Ministerstwo Przekształceń Właścicielskich wskazało
lokalnego biznesmena Mieczysława Świerczyńskiego, który przejął 70%
udziałów spółki.
Od tego momentu zaczynają się kłopoty. Bardzo szybko wyszło na jaw, że
przyszły właściciel nie posiadał środków finansowych na zakup akcji. Otrzymał
więc kredyt, którego spłatę rozpoczął z zysków, jakie generowała Fabryka Porcelany „Wałbrzych”. Po niedługim czasie okazało się również, że nie realizował
umowy kupna, która nakazywała zainwestowanie w firmę 30 milionów złotych.
Działanie nowych właścicieli poprzez błędne decyzje, całkowitą ignorancję technologiczną, a także nieumiejętność zarządzania pracownikami spowodowało
pierwsze kłopoty zakładu.
Już jesienią 1992 roku dochodzi do pierwszych konfliktów właścicieli z
załogą oraz reprezentującymi ją związkami zawodowymi. Właściciele Fabryki
Porcelany „Wałbrzych” od początku swojej działalności prą do konfliktu.
„Właścicielom coraz bardziej zaczynają być obce poczucie realizmu i umiaru
— opisuje gazeta związkowa „Co Tydzień”. — Występując jako Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmują uchwałę, na podstawie której wypłacają sobie i
swoim małżonkom (członkom Rady Nadzorczej) wynagrodzenie za ostatnie cztery miesiące 1992 roku i styczeń w kwocie 2,5 miliarda zł (przed denominacją).
Po unieważnieniu przez sąd tej uchwały jako szkodliwej dla zakładu i Skarbu
Państwa, o co zresztą wystąpiło Ministerstwo Przekształceń Własnościowych
na wniosek „Solidarności”, małżeństwo w trybie nadzwyczajnym zwołuje Zgromadzenie Akcjonariuszy i ustala, że pan Świerczyński (I współwłaściciel)
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będzie zarabiał 199.512.000 zł, pani Świerczyńska 26.601.600 zł, pan Kułakowski (II współwłaściciel) 106.406.450 zł, pani Kułakowska 13.300.800 zł
— przy średniej zarobków w zakładzie 1.200.000-1.400.000 zł miesięcznie.”
Właściciele firmy pragną wyeliminowania związków zawodowych, będących
jedynymi recenzentami ich działalności, z zakładu pracy. Konsekwencją tego
jest uchwała Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” z 7 grudnia
1992 roku, żądająca unieważnienia umowy kupna-sprzedaży Fabryki Porcelany „Wałbrzych”.
Na przełomie marca i kwietnia wszystkie działające w zakładzie pracy
organizacje związkowe, wśród których „Solidarność” przejęła rolę prowadzącego, wszczęły spór zbiorowy. Obok żądań pracowniczych znalazły się sugestie
unieważnienia umowy kupna-sprzedaży Fabryki Porcelany „Wałbrzych”. Problem ten znalazł swój oddźwięk również w prośbach o wszczęcie postępowań
wyjaśniających, które trafiły do Najwyższej Izby Kontroli oraz Urzędu Kontroli
Skarbowej. Właściciele spółki postanowili zastosować rozwiązanie siłowe. Na
początku czerwca przygotowano tajne listy zwolnień pracowników i zobowiązano pracowników dozoru do ich realizacji.
Oczywiście na pierwszych miejscach znaleźli się działacze Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”: Czesław Tomczyk, Dariusz Kołdon, Zbigniew Głowacki, Krzysztof Stańco i inni. Decyzja mogła być tylko jedna…
Strajk!
I taka też zapadła na posiedzeniu Komisji, a jego termin wyznaczono na
23 czerwca 1993 r.
Ranek 23 czerwca był mglisty i, jak na tę porę roku, zimny. Dzień wcześniej,
podczas spotkania Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, wyznaczono tzw.
grupę uderzeniową, której zadaniem było wejście na teren zakładu.
Przed godziną 5 rano w pobliskich bramach domów mieszkalnych zaczęli
gromadzić się członkowie komitetu strajkowego.
— Nie przyszli wszyscy — powiedział Tomczyk wyraźnie zmartwiony.
Rzeczywiście na kilkadziesiąt osób, które deklarowały pomoc, było tylko
kilkoro. W tym momencie do bramy wpadł zdyszany Pawełko, palacz pieców
ceramicznych z wydziału Piecowni.
— Na portierni głównej w zakładzie i biurowcu jest firma ochroniarska,
obstawili cały zakład… — wydyszał. — Nie wejdziemy!
Zapanowała cisza, wszyscy patrzyli po sobie z obawą. W oczach widać było
strach, wszyscy milczeli.
— Poczekamy jeszcze chwilę — powiedział Tomczyk.
— Idziemy, już nie można dłużej czekać — powiedział Dariusz Kołdon,
mistrz wydziału Piecowni i skierował się do wyjścia. — Za chwilę zaczną przychodzić pracownicy, a wtedy będzie za późno.
Ruszyli za nim. Przejście na drugą stronę ulicy było dla nich najdłuższą
drogą. Kątem oka widzieli, jak z okolicznych bram zaczęli wychodzić ci, którzy
zostali wyznaczeni do pierwszego wejścia, ale też i inni, których znali tylko z
widzenia.
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Skąd oni się wzięli? — pomyślał Kołdon. Ochroniarze na portierni już ich
zauważyli. Zaczęli ustawiać się w przejściu, chcąc ciałami zablokować wejście.
Na nic się to zdało. Wchodzący związkowcy zepchnęli ich do pomieszczeń portierni. Budynek został zdobyty. Jeden z ochroniarzy po chwili zaproponował:
— Panowie, nam za to zapłacili. Rozumiemy was. Nie chcemy wam przeszkadzać. Wyprowadźcie nas stąd niby siłą. Będziecie mieli portiernię całą, a
my wobec naszych szefów i zleceniodawców będziemy w porządku.
Tak też się stało. Gdy pierwsi pracownicy zaczęli wchodzić do zakładu,
witała ich nowa obsada portierni i przygotowany plakat ze słowem STRAJK,
który zawisł na bramie.
Wywieszono również transparent z napisem „Nie chcemy piekarza ani
lekarza tylko dobrego gospodarza”. Przed bramą stoją kobiety i… taczki przygotowane do wywiezienia właścicieli i Zarządu.
— Nie skończy się na wystawieniu taczek, będziemy je jeszcze pchać — zapewniają strajkujące.
Ale to był dopiero początek. Nikt do końca nie wiedział, jak zachowa się
większość pracowników z pierwszej zmiany. Najważniejsze było zabezpieczenie
pieców ceramicznych, które można było przygasić, ale nie można było całkowicie zgasić. Tego zadania podjął się Zbigniew Głowacki, który w ciągu jednego
dnia zabezpieczył największy majątek zakładu.
Do poszczególnych wydziałów ruszyli wysłannicy komitetu strajkowego,
którzy właściwie nie musieli przekonywać załogi, a ich rola skupiła się na
przeciwdziałaniu akcji właścicieli, wysyłających swoich ludzi, zastraszających
pracowników.
Tego samego dnia komitet strajkowy utworzył oddziały obrony i ochrony
zakładu pod przewodnictwem Zbigniewa Głowackiego. Ich zadaniem była
ochrona strajku i strajkujących, utrzymywanie dyscypliny, ale także ochrona
mienia zakładu. Powołano biuro prasowe z rzecznikiem strajkujących Dariuszem Kołdonem. W tym samym czasie właściciele barykadują się w biurowcu
Fabryki Porcelany. Pierwsze tygodnie strajku charakteryzują się ciągłymi próbami zastraszenia strajkujących. Zostają wręczone zwolnienia dyscyplinarne.
W nocy wzdłuż zakładu przechadzają się ochroniarze, prowokujący zbuntowanych pracowników. Ci nie są też dłużni swoim właścicielom. Odcinają wodę i
prąd w biurowcu. Tradycją stało się codzienne „DOBRANOC”, krzyczane przez
strajkujących wraz z wyłączeniem prądu o godzinie 22.
Pod koniec czerwca ówczesny minister przekształceń własnościowych
Janusz Lewandowski zaprasza przedstawicieli Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność”, przedstawicieli Zarządu Regiony Dolny Śląsk do Warszawy.
Dzień wcześniej w telewizji mówi, że umowę sprzedaży Fabryki Porcelany
„Wałbrzych” trzeba unieważnić. Niestety, następnego dnia wycofuje się ze swoich słów. Bardzo szybko powód strajku, jak i sama akcja stają się numerem
jeden mediów lokalnych, krajowych, ale i zagranicznych.
Dziwne w tych dniach jest zachowanie właścicieli, którzy najpierw próbują
unieważnić wszystkie umowy sprzedaży produktów wobec swoich kontrahen-

„Okrągły Stół” i współczesność

279

tów, a następnie odsyłają ich do komitetu strajkowego. W tych dniach najlepiej
widać zaangażowanie strajkujących w dobro firmy. Bardzo szybko zostają nawiązane kontakty z największymi kontrahentami, rozwiewane są ich obawy.
W kilku przypadkach w interesie firmy zostają wysłane wyprodukowane już
zamówienia.
30 czerwca 1993 roku Prezydium Komisji Krajowej podjęło uchwałę o
wejściu w spór zbiorowy z Radą Ministrów o unieważnienie aktu kupna-sprzedaży Fabryki Porcelany „Wałbrzych” w Wałbrzychu.
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” działając w imieniu Komisji Krajowej postanawia na podstawie postanowienia 4 ustęp 1 i 4 Porozumienia Rady
Ministrów i Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w sprawie reguł postępowania
przy rozwiązywaniu sporów między administracją państwową i NSZZ „Solidarność”
z dnia 29 maja 1992 r. wszcząć spór zbiorowy pomiędzy Radą Ministrów a KK NSZZ
„Solidarność” w związku z wadliwym przebiegiem, zdaniem NSZZ „Solidarność”,
procesu prywatyzacji przedsiębiorstwa „Porcelana Wałbrzych” SA
Przedmiotem sporu jest unieważnienie umowy sprzedaży przez Ministerstwo
Przekształceń Własnościowych przedsiębiorstwa „Porcelana Wałbrzych” spółce „S
i K Holding”.
Uzasadnienie:
W dniu 19 sierpnia 1992 roku Ministerstwo Przekształceń Własnościowych zawarło
umowę sprzedaży 70% akcji przedsiębiorstwa „Porcelana Wałbrzych” firmie „S and
K Holding” na kwotę 8,31 mld złotych w ramach procesu prywatyzacji tego przedsiębiorstwa. Trzeba zaznaczyć, że w momencie przygotowań do sprzedaży Ministerstwo Przekształceń Własnościowych nie dołożyło należytej staranności przy wyborze
nabywcy akcji. W szczególności nie sprawdziło samo wiarygodności finansowej oraz
handlowej, opierając się li tylko na raporcie firmy NMB Bank Handlowy Consultans,
który to raport był mało rzetelny, gdyż zawierał informacje nie znajdujące pokrycia w
faktach (np. stwierdzał istnienie doświadczenia oferenta w handlu porcelaną, niezależność finansową czy duże własne możliwości inwestycyjne) bądź też celowo o nich
nie informując Ministerstwa Przekształceń Własnościowych. Dziwi również z punktu
widzenia handlowego brak zainteresowania się przez Ministerstwo Przekształceń
Własnościowych faktem, że nabywca „S and K Holding” został zarejestrowany w
sądzie rejestrowym dopiero 16 czerwca I992 r. posiadając kapitał założycielski na
kwotę 40.000.000 zł. Pomijamy już tutaj fakty zaniżania wyceny wartości przedsiębiorstwa, udostępnianie istotnych informacji gospodarczych o konkurencyjnych
ofertach przez firmę doradczą przyszłemu faktycznemu nabywcy.
Zarzuty te, a także wiele innych nie mniej istotnych wysuwanych początkowo tylko
przez związkowców, znalazły potwierdzenie zarówno w kontroli przeprowadzonej
przez Urząd Kontroli Skarbowej w Wałbrzychu, Delegaturę Najwyższej Izby
Kontroli we Wrocławiu. Organy te, jak wynika z tych raportów zapewne znanych
Ministerstwu Przekształceń Własnościowych, wykazały prawdziwość tych zarzutów informując, podobnie jak NSZZ „Solidarność”, odpowiednie organy wymiaru
sprawiedliwości.
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W powyższej sytuacji, zdając sobie sprawę z ewentualnych trudności na tle prawnym występujących przy tzw. unieważnianiu zawartych umów, prawo polskie
jednak przewiduje możliwość unieważnienia umowy zawartej na szkodę Skarbu
Państwa.

Pierwsze tygodnie strajku to przede wszystkim próba przetrzymania strajkujących przez właścicieli zakładu. Odrzucanie propozycji rozmów i ciągłe szykany z próbą wręczania zwolnień i telefonami z groźbami do rodzin. Komitet
Strajkowy, a właściwie załoga, wytrzymują taką sytuację. Powstaje nawet
ballada o „Porcelanie” napisana przez Aldonę Winnicką. Oto jej fragmenty:
Wielki pan Świerczyński
Kupił nas za grosze
Wszystkich tu zastraszył
Na całego poszedł
Obudziły się w nim
Nieludzkie żądze
Zabrał wszystkim
Wypracowane ciężko pieniądze
Związki chcą pomóc
Biednym ludziom pracy
Rozpoczęły ciężką walkę
Ze strasznym pieniaczem
Chciał przecież wyglądać
Jak wielkie panisko
Więc ostatecznie zabrał
Biednym ludziom wszystko
Ale jego apetyt
Wzrósł w miarę jedzenia

Zaczął tyranizować
Dając ludziom zwolnienia.
Hej panie Świerczyński
Miej pan opamiętanie
Bo spadnie na pana nieszczęście
Zanim świt nastanie
Nie pomoże już panu
pieniądz kradziony
będzie pan w kajdankach
za kratki wiedziony
Nie pomogą
Pańscy goryle z bronią
Bo zakład jest robotników
I ludzie pracy go bronią
Hej! Hej! Porcelana
Ta fabryka będzie znana
Mimo trudnej sytuacji
Wszyscy wezmą się do pracy

2 sierpnia 1993 roku Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” podejmuje
uchwałę popierającą strajkujących.
Na mocy porozumienia, jakie podpisała „Solidarność” ze Związkiem Pracodawców, rodzi się szansa rozpoczęcia rozmów. W połowie lipca w imieniu
strajkujących Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” powołuje grupę negocjacyjną, którą wspomaga biuro konsultacyjno-negocjacyjne Zarządu Regionu
z Dariuszem Sadowskim na czele. Właścicieli reprezentuje związek pracodawców województwa wałbrzyskiego.
Pierwsze spotkania nie przynoszą efektów. Głównym powodem tego jest
zachowanie właścicieli, traktujących swoich przedstawicieli ze związku pracodawców z dużą dozą nieufności. W tym czasie akcja strajkowa w „Porcelanie” zyskuje olbrzymie poparcie całej „Solidarności” w kraju. Codziennie do
komitetu strajkowego napływają wyrazy poparcia, także materialnego, które
pozwalają zabezpieczyć utrzymanie strajkujących, a także ich rodzin. Równie
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Wałbrzyska „Porcelana” — negocjacje. Od lewej Czesław Tomczyk, Dariusz Kołdon,
Zbigniew Głowacki.

ważnym wsparciem były codzienne wizyty mieszkańców Wałbrzycha pod bramą
zakładu. Kwiaty, słowa poparcia, ale także wsparcie materialne bardzo pomogły. Grupy zawodowe miasta organizują zbiórki pieniędzy i żywności. Rada
Miasta Wałbrzycha podejmuje uchwałę wzywającą ministerstwo i właścicieli
do rozwiązania konfliktu.
Delegatura Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” województwa wałbrzyskiego podjęła decyzję organizacji pikiet pod siedzibami Prokuratur Rejonowych i Prokuratury Wojewódzkiej: 17 sierpnia w Wałbrzychu, 18 sierpnia w
Dzierżoniowie, 19 sierpnia w Kłodzku, 20 sierpnia w Świdnicy.
Pikiety w każdym mieście liczą około 100 do 200 osób. Przedstawiciele
„Porcelany” informują społeczeństwo o swoich problemach. Zbierane są również
podpisy pod petycją skierowaną do Prezydenta RP i Premiera RP, w której
związkowcy żądają unieważnienia umowy kupna-sprzedaży fabryki oraz odwołania Ministra Przekształceń Własnościowych Janusza Lewandowskiego.
23 sierpnia 1993 roku z inicjatywy Delegatury Zarząd Regionu NSZZ
„Solidarność” województwa wałbrzyskiego odbyła się na wałbrzyskim Rynku
ogólnopolska manifestacja pod hasłami:
STOP! PRZESTĘPCZEJ PRYWATYZACJI!
LEWANDOWSKI MUSI ODEJŚĆ!, WCZORAJ KOMUCH DZIŚ LIBERAŁ,
NAS I POLSKĘ SPONIEWIERAŁ!
NIE DAMY POTŁUC PORCELANY!
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Pikiety pod siedzibami prokuratury.

Ogólnopolska manifestacja na wałbrzyskim Rynku.

„Okrągły Stół” i współczesność

Na Rynku zgromadziło się kilka
tysięcy związkowców z całego kraju,
byli przedstawiciele z Gdańska, Białegostoku, Częstochowy, Jastrzębia, Jeleniej Góry, Kielc, Olsztyna, Katowic,
Torunia, Gorzowa Wielkopolskiego,
Lubinia, Warszawy. Uczestnikiem
manifestacji był także Przewodniczący
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
Marian Krzaklewski. Protestujący przeszli ulicami Wałbrzycha pod
Urząd Wojewódzki, gdzie wręczono
wojewodzie Jerzemu Świteńkiemu
petycję z kilkudziesięcioma tysiącami
podpisów mieszkańców naszego województwa.
Strajk trwał 63 dni, rozmowy były
długie. Pracownicy byli zmęczeni. Zaczynają odczuwać brak środków finansowych na utrzymanie swoich rodzin.
Wypłaty z funduszu strajkowego nie
są w stanie pokryć wszystkich po-
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Ogólnopolska manifestacja
na wałbrzyskim Rynku.

Do zgromadzonych przemawia Zbigniew Senkowski, obok niego Marian Krzaklewski
i Jerzy Langer.
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trzeb. Ale nie wpływa to na dyscyplinę i wolę trwania strajkujących. Komitet
strajkowy zdaje sobie sprawę, że przyszłość zakładu zaczyna być coraz bardziej
wątpliwa. Podczas narady Komitetu Tomczyk komunikuje:
— Mam informację, że właścicielami zaczyna interesować się Urząd Ochrony Państwa, a NIK80 i UKS81 potwierdziły nieprawidłowości. Musimy doczekać
do czasu, aż to ogłoszą.
— Nim to się stanie, ludzie nie wytrzymają, brakuje pieniędzy i żywności,
coraz trudniej utrzymać dyscyplinę — zakomunikował Głowacki.
— Powinniśmy uzyskać maksymalne korzyści z negocjacji i zapewnić ochronę dla strajkujących. Zakład musi pracować, bo niedługo odejdą kontrahenci i
stracimy rynki, a o unieważnienie będziemy walczyć dalej, właściciele łamią się
w rozmowach — Kołdon, który już od dłuższego czasu nieformalnie przewodził
negocjacjom po stronie strajkujących, zdał relację z rozmów.
Trudno było nie zauważać strajkujących, którzy codziennie przychodzili
pytać o efekty rozmów. Zapadła decyzja o zakończeniu akcji po uzyskaniu
satysfakcjonujących rozwiązań tzn. między innymi wycofania zwolnień, zapłatę za czas protestu, gwarancji dla funkcjonowania związków zawodowych
i zwolnień dla pracowników dozoru szykanujących pracowników. Strajkujący
zdawali sobie sprawę, że porozumienie nie rozwiązuje podstawowego postulatu,
jakim było unieważnienie umowy kupna-sprzedaży „Porcelany”. Dawało jednak możliwość doczekania efektów działania służb państwowych, prokuratury,
NIK-u, UKS-u, sądu i przede wszystkim ministerstwa. Przyszłość pokazała, że
państwo i jego służby nie przyznały się do błędu.
28 sierpnia 1993 roku zostaje podpisane porozumienie. W referendum
przeprowadzonym wśród załogi na temat akceptacji porozumienia wzięło udział
415 z 630 pracowników, 299 pracowników zaakceptowało porozumienie, 114
było przeciwnych. Oto główne punkty porozumienia:
— zapewnienie 15-krotnej średniej krajowej jako odszkodowanie za zwolnienie z
winy zakładu pracy
— powołanie wiceprezesa do spraw pracowniczych wybranego przez pracowników
— odtworzenie funduszu pracowniczego i mieszkaniowego
— zapewnienie pierwszeństwa w zatrudnieniu pracownikom, którym w czasie
strajku wygasły umowy o pracę
— podwyżki płac netto o około 400 tys. zł i jej zwiększenie do około 700 tys. po
uruchomieniu sprzedaży.

30 sierpnia 1993 roku załoga przystąpiła do pracy po 63 dniach strajku okupacyjnego. Pierwsze miesiące po raz kolejny pokazały zaangażowanie
pracowników firmy. Praktycznie sami, bez żadnej pomocy i zainteresowania
właścicieli, uruchomili produkcję i w ciągu kilku miesięcy odpracowali wszyst80
81

Najwyższa Izba Kontroli — organ kontrolny podległy Sejmowi RP.
Urząd Kontroli Skarbowej — organ kontrolny podległy Ministrowi Finansów.
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Minister Henryk Goryszewski wita się z głodującymi pracownikami
Porcelany „Wałbrzych”.

kie straty spowodowane strajkiem. Dopóki właściciele obserwowali ten proces
z zewnątrz, firma szybko wracała na rynek. Niestety, nie trwało to długo i
sytuacja sprzed strajku zaczęła powracać ponownie.
Jesienią 1995 roku szykanowanie związkowców, ale także i zwykłych
pracowników wyjątkowo się nasiliło. Jednocześnie sytuacja ekonomiczna spółki
w wyniku błędnych decyzji kolejnych zarządów robiła się coraz trudniejsza.
Nałożyła się na to decyzja wypowiadająca wszystkie porozumienia strajkowe
z 1993 roku. Po raz kolejny Komisja Zakładowa „Solidarności” przekształca
się w komitet strajkowy. Ale tym razem, zdając sobie sprawę ze zbyt dużego
ryzyka zatrzymania produkcji i konsekwencji dla zakładu, komitet podejmuje
decyzję o rozpoczęciu protestu głodowego.
Po raz kolejny obok postulatów pracowniczych i związkowych pojawia się
żądanie unieważnienia umowy sprzedaży Porcelany.
Równo rok i jeden miesiąc po zakończeniu strajku z 1993 roku pięciu związkowców „Solidarności” w siedzibie związku rozpoczyna głodówkę. Tym razem
strajkujący zwracają się do prezydenta Lecha Wałęsy o pomoc w unieważnieniu umowy. W październiku do zakładu przyjeżdża wysłannik Wałęsy minister
Goryszewski. Niestety, oprócz dużej wymowy medialnej tej wizyty, nie idą za
nią żadne wymierne skutki. Znane są już wyniki kontroli NIK-u i UKS-u, które
jednoznacznie wskazują na nieprawidłowości podczas prywatyzacji Fabryki
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Porcelany, a także niezrealizowanie jej zapisów związanych z inwestycjami
właścicieli. W sądzie trwa sprawa przeciw właścicielom, która rozpoczęła się
aktem oskarżenia prokuratury złożonym jeszcze w grudniu 1992 roku. Wśród
protestujących pojawia się wojewoda wałbrzyski, politycy, samorządowcy. W
połowie października mają miejsce wydarzenie, które bulwersują cały kraj. W
nocy wynajęci ochraniarze próbują spacyfikować strajkujących.
Śpiącego w domu Kołdona obudził dźwięk dzwonka telefonu.
— Zaczęło się, do biurowca weszli jacyś mężczyźni ubrani w czarne uniformy, próbowali wejść do naszego biura, ale zabarykadowaliśmy wejście
— usłyszał w słuchawce głos Krzyśka Stanco, jednego z głodujących. Przed
wyjazdem do firmy Kołdon informuje wszystkie media i pozostałych członków
komitetu strajkowego. Wszyscy dostają polecenie przyjazdu do zakładu.
Ochroniarze zamykają się w biurowcu, a bramę wejściową zastawiają samochodem ciężarowym. Pracownicy pierwszej zmiany, w dużej większości kobiety,
przypuszczają szturm na biurowiec. Najpierw dosłownie przenoszą samochód, a
następnie wręcz roznoszą ochroniarzy na kolejnych piętrach biurowca. Jedna z
kobiet już po wszystkim stwierdziła, że była powtórka szarży pod Samosierrą.
Niezadowolona załoga dochodzi do gabinetu prezesa Świerczyńskiego, który
strzela w powietrze z broni palnej. Zostaje wezwana policja, która wyprowadza zakutego w kajdanki prezesa. Strajk przybiera na sile. Na miejsce kilku
wycieńczonych głodujących pojawiają się nowi.
Kolejny incydent ma miejsce kilka dni później. Prezes Świerczyński prowokacyjnie zatrudnia jednego z kierowników, zwolnionych na wniosek załogi
po strajku w 1993 roku. Załoga siłą, na wózku, wywozi znienawidzonego przełożonego. Zarząd spółki zgłasza incydent prokuraturze, a ta wszczyna postępowanie. Mimo iż w incydencie biorą udział inni pracownicy, skazani zostają
jedynie członkowie komitetu strajkowego.
Strajk kończy się podpisaniem porozumień satysfakcjonujących załogę,
lecz nie rozwiązuje podstawowego problemu, jakim było unieważnienie umowy sprzedaży Fabryki Porcelany „Wałbrzych”. Dziś zakład istnieje nadal, lecz
egzystuje na granicy bankructwa, a z dawnej jego świetności nie pozostało
już nic. Większość związkowców z komitetu strajkowego nie pracuje już w
Porcelanie.

Wybory w Związku 1992-1997
W marcu 1992 roku odbyło się IV Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Dolny Śląsk. Na wniosek delegatów z województwa wałbrzyskiego, IV WZD uchwałą nr 1 stwarza możliwość powołania Delegatury
Zarządu Regionu Dolny Śląsk obejmującej swoim zasięgiem województwo
wałbrzyskie. Uchwała ta potwierdza tęsknotę za większa samodzielnością
związkowców z województwa wałbrzyskiego, a także pokazuje, że mimo zmiany liderów związkowych od 1980 roku regionalizacja i kompetencje władz w
Związku ciągle są żywe.
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Delegaci z województwa wałbrzyskiego wybierają na przewodniczącego
Delegatury Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk województwa
wałbrzyskiego Zbigniewa Senkowskiego z Wałbrzycha, który zostaje również wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”.
Członkami Zarządu Regionu z Wałbrzycha zostają także Magdalena Szczurowska, Jerzy Langer i Zbigniew Senkowski. Na zjeździe krajowym
„Solidarności” na członków Komisji Krajowej zostali wybrani Jerzy Langer i
Leszek Szewc. Na pierwszym posiedzeniu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Leszek Szewc zostaje wybranym jej wiceprzewodniczącym.
W marcu 1995 roku odbyło się VII Walne Zebranie Delegatów NSZZ
„Solidarność” Regionu Dolny Śląsk. Do Zarządu Regionu Z Wałbrzycha zostali
wybrani ponownie Zbigniew Senkowski i Jerzy Langer oraz reprezentująca środowisko kolejarzy Eugenia Sierżant, a członkiem Komisji Rewizyjnej
zostaje Magdalena Szczurowska.
Na przewodniczącego Delegatury Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny
Śląsk województwa wałbrzyskiego ponownie zostaje wybrany Zbigniew Senkowski, a na Zjeździe Krajowym „Solidarności” w skład Komisji Krajowej wchodzi
Jerzy Langer, który później zostaje wybrany członkiem jej Prezydium.

Wybory do Sejmu w 1993 roku i wybory samorządowe…
5 lipca1993 roku Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” powołał sztab wyborczy,
na którego czele stanął Tomasz Wójcik, a pełnomocnikiem i szefem sztabu
wyborczego w imieniu Zarządu Regionu województwa wałbrzyskiego zostaje
Zbigniew Senkowski.
Ustalił także zasady wyłaniania kandydatów na posłów i senatorów na wybory do Sejmu i Senatu z dnia 19.09.1993 r. Lista „Solidarności” w wyniku
losowania przez Państwową Komisję Wyborczą otrzymała nr 8.
Kandydaci okręgu wałbrzyskiego:
— do Sejmu RP: 1. Jerzy Langer 2. Antonina Barbara Janowicz 3.
Wiesław Modzelewski 4. Kazimiera Sygulska 5. Jakub Kulaszyński
6. Jacek Drobny 7. Tadeusz Gorczyński 8. Wiktor Karol 9. Waldemar
Jakubiec 10. Henryk Górecki 11. Andrzej Kędzierski 12. Mieczysław
Śląsko 13. Jan Kunigowski 14. Tadeusz Szozda 15. Jolanta Kornel
— do Senatu RP: Krzysztof Prędki
W skali kraju „Solidarność” w wyborach do Sejmu uzyskała 4,9%, a do Senatu
wprowadziła 9 przedstawicieli.
Wybory parlamentarne 19 września 1993 roku wykazały wzrost poparcia
dla „Solidarności” w województwie wałbrzyskim o 100 % w porównaniu z wyborami poprzednimi. W województwie osiągnęliśmy 7,32% głosów, co dało nam 4
miejsce w kraju. W przypadku przekroczenia 5% progu w skali kraju, w naszym
województwie mielibyśmy jeden mandat poselski. W wyborach do Senatu nasz
kandydat zajął 3 miejsce z niewielką różnicą głosów do miejsca dającego mandat
senatora.
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Z inicjatywy NSZZ „Solidarność” na trzy miesiące przed wyborami samorządowymi powstał Samorządowy Konwent Mieszkańców „Nasz Wałbrzych”.
Łączył on różne środowiska zawodowe i społeczne wywodzące się z prawicowego
nurtu, a za fundamenty swojej działalności uznał:
— poszanowanie praw każdego człowieka,
— zasady katolickiej nauki społecznej,
— dążność do pełnej suwerenności państwa i narodu.
„Społeczeństwo — czytamy w ulotce Konwentu — po raz kolejny stanie
przed urnami wyborczymi, aby dokonać wyboru tych, którzy przez kolejne 4
lata będą sprawować władzę w naszym mieście. Doświadczenia ostatnich lat
dowiodły, że władze, zwłaszcza samorządowe, powinny być bardziej związane
z lokalną społecznością. Aspiracją wszystkich partii jest dążenie do objęcia
władzy i jej sprawowanie we własnym imieniu, nie zważając na potrzeby lokalnej społeczności.
Konwent Mieszkańców „Nasz Wałbrzych” nie ma aspiracji politycznych.
Jego celem jest odpolitycznienie przyszłej Rady Miejskiej i niedopuszczenie
do sytuacji, w której przyszli radni będą reprezentować partykularne interesy
tylko swojej partii. Tylko autentyczna reprezentacja środowiskowa i społeczna
gwarantuje obronę interesów wszystkich mieszkańców.”
Program Konwentu był prosty i przejrzysty. Zakładał przede wszystkim:
— fachowość i bezwzględną uczciwość władz miejskich,
— służebność władzy i jej decentralizację,
— bezpieczeństwo ludności,
— dbałość o stan zdrowotny mieszkańców Wałbrzycha,
— opiekę nad szkolnictwem,
— pomoc bezrobotnym,
— opiekę nad instytucjami kulturalnymi,
— kultywowanie tradycji kresowych,
— wspieranie inicjatyw obywatelskich.
Aby znaleźć się na liście wyborczej Konwentu, należało: znać program
wyborczy Konwentu Mieszkańców i identyfikować się z nim, potrafić określić
swoje miejsce w przyszłej Radzie, jej Komisjach lub Zarządzie. Nie mógł na
liście Konwentu znaleźć się działacz PZPR lub stronnictwa wspierającego, nie
mógł prowadzić działalności antynarodowej i antyreligijnej oraz miał posiadać
łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, być komunikatywnym, potrafić
pracować w zespole i być autorytetem w swoim środowisku zawodowym i
społecznym.
W dniu 4 maja 1994 roku został powołany Komitet Wyborczy Konwentu
Mieszkańców „Nasz Wałbrzych”, w skład Zarządu którego weszli Zbigniew Senkowski jako przewodniczący, Józef Gruszka oraz Zbigniew Michurski.
Ostatecznie do Rady Miejskiej Wałbrzycha z list Konwentu weszli: Danuta Jasiak, Stanisława Kręcisz, Halina Pankanin, Krystian Bukina,
Andrzej Kędzierski, Dariusz Kołdon, Piotr Kruczkowski, Krzysztof
Prędki, Adam Rybak, Ryszard Skorupski, Radosław Strzelewicz oraz
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Krzysztof Zawojski. 24 czerwca 1994 roku Klub Radnych Konwentu Mieszkańców „Nasz Wałbrzych” powołał na stanowisko przewodniczącego Klubu
Krzysztofa Prędkiego.
Niewątpliwym sukcesem „Solidarności” w tych wyborach było także
doprowadzenie do wyboru na Marszałka Sejmiku Samorządowego Województwa Wałbrzyskiego Krzysztofa Prędkiego, członka „Solidarności”. Był
on jedynym w Polsce Marszałkiem Sejmiku Wojewódzkiego wspieranym w
wyborach przez „Solidarność”.

Tworzenie AWS-u82…
Zbliżające się wybory parlamentarne w 1997 roku skłoniły prawicowe ugrupowania w Wałbrzychu do nawiązania współpracy. Działo się to w momencie, gdy
o powstaniu ugrupowania politycznego wyrastającego z „Solidarności” mówiło
się już otwarcie, choć decyzje jeszcze nie zapadły. Mając na uwadze konieczność
wspólnej pracy dla Polski i regionu wałbrzyskiego, przedstawiciele ugrupowań
solidarnościowo-niepodległościowych wyrazili w czerwcu 1996 roku poparcie
dla inicjatywy NSZZ „Solidarność” powołania na szczeblu ogólnopolskim Akcji
Wyborczej „Solidarność”, gwarantując jednocześnie ścisłą współpracę w sprawach dotyczących naszego regionu.
Jednakże sygnatariusze Deklaracji postanowili, bez względu na efekt rozmów na poziomie ogólnokrajowym na temat powołania AWS, dążyć do opracowania programu dla województwa wałbrzyskiego opartego na wspólnych
uzgodnieniach programowych. W tym celu powołane miały być odpowiednie
zespoły. Poza tym zdecydowano o przygotowaniu wspólnej reprezentacji do
wyborów samorządowych oraz wystawieniu jednej listy kandydatów do Senatu
w województwie wałbrzyskim.
„Mamy nadzieję — możemy przeczytać w dokumencie — że działania nasze
uzyskają szerokie poparcie w środowiskach samorządowych, stowarzyszeniach
środowiskowych, gospodarczych, młodzieżowych i kombatanckich, osób niepełnosprawnych. Liczymy na aktywne włączenie się tych środowisk w budowę i
realizację nowego programu dla województwa wałbrzyskiego i dla Polski.
Wzywamy do współpracy wszystkich tych, którym bliskie są wartości narodu polskiego i jego tradycje.”
Podpisując ten dokument przedstawiciele NSZZ „Solidarność”, Zjednoczenia
Chrześcijańsko-Narodowego, KPN-u, BBWR-u, NSZZ „Solidarność” RI, „Solidarnych w wyborach”, Porozumienia Centrum, Polskiej Partii Zielonych, Polskiego Związku Zachodniego, Związku Zawodowego „Kontra”, ZMWP „Jaworzniacy”, SZŻ Armii Krajowej, Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców oraz
Konwentu Mieszkańców „Nasz Wałbrzych” nie wiedzieli, że 21 sierpnia 1996
82
AWS — Akcja Wyborcza Solidarność, ugrupowanie polityczne powstałe w 1997 roku z
inicjatywy NSZZ „Solidarność” zrzeszające wszystkie ugrupowania polityczne prawicy, a także
różnego rodzaju stowarzyszenia o poglądach prawicowych.
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Tworzenie wałbrzyskiego AWS-u.

roku ponad dwadzieścia partii politycznych, organizacji społecznych i kombatanckich podpisze we Wrocławiu akces o powołaniu regionalnego oddziału Akcji
Wyborczej „Solidarność”. Swoim zasięgiem objęła województwa wrocławskie i
wałbrzyskie. Sygnatariuszami AWS-u, oprócz NSZZ „Solidarność”, zostały m.in.
Porozumienie Centrum, Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, Konfederacja Polski Niepodległej — Obóz Patriotyczny, Koalicja Konserwatywna, Ruch
STU, Polska Partia Ekologiczna Zielonych,. Związek Żołnierzy Narodowych Sił
Zbrojnych, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Towarzystwo Miłośników
Lwowa. Lista ta została zresztą wkrótce poszerzona.
W deklaracji założycielskiej sygnatariusze zobowiązali się do zgody, wzajemnego poszanowania, uznając za nadrzędny interes Ojczyzny. Zadeklarowali
również współpracę na rzecz lokalnej dolnośląskiej społeczności. Fundament
programu Akcji stanowiły postanowienia programowe Uchwały Krajowego
Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, który za najważniejsze uznał:
— uchwalenie nowej Konstytucji, opartej na projekcie NSZZ „Solidarność”,
— przeprowadzenie powszechnego uwłaszczenia,
— zreformowanie systemu ubezpieczeń społecznych i wprowadzenie ubezpieczeń zdrowotnych zgodnie z projektami NSZZ „Solidarność”,
— przestrzeganie prawa pracy szanującego godność pracownika.
Wybory parlamentarne były już za pasem, a tymczasem Polskę nawiedził
niespodziewanej siły kataklizm.

„Okrągły Stół” i współczesność
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Powódź stulecia. Lato 1997 roku…
„Solidarność” nie pozostała nieczuła w obliczu nieszczęścia, jakie dotknęło
setki, jeżeli nie tysiące osób na Dolnym Śląsku. Wałbrzyska „Solidarność”
szczególną pomoc skierowała na tereny mocno dotknięte kataklizmem, na
Kotlinę Kłodzką.
To był bardzo ciężki okres — wspomina Senkowski, ówczesny szef „Solidarności” w Wałbrzychu. — Zaangażowaliśmy się w pomoc Kotlinie Kłodzkiej,
ponieważ sygnały, które docierały do nas od Darka Mikosy, działacza związku
z tego terenu, były po prostu zatrważające. Ludziom brakowało wszystkiego.
Od wody do picia, po dobytek, który porwała woda.
Wałbrzyskie biuro „Solidarności” zorganizowało pomoc. Senkowski zaapelował do mieszkańców Wałbrzycha o przekazywanie wszystkich rzeczy, które
mogły przydać się powodzianom. Dzięki współpracy nawiązanej z lokalnymi
rozgłośniami radiowymi, gazetami, które ogłoszenia o zbiórkach zamieszczały
bezpłatnie, apel spotkał się z szerokim odzewem wałbrzyszan. Organizatorzy
byli zaskoczeni wielkością pomocy, z którą zwrócili się do nich ofiarodawcy.
Ludzie zaczęli do nas dzwonić — opowiada Senkowski — przynosić
przeróżne rzeczy, a także pieniądze. Pieniędzy nie przyjmowaliśmy ze zwykłej
ostrożności, natomiast wszystko inne można było zostawić, wiedząc, że trafi
to z pewnością do potrzebujących. Szereg firm wałbrzyskich zaopatrywało nas
w świeżą wodę, której najbardziej brakowało na terenach powodziowych. Prywatne osoby przynosiły jedzenie, ubrania. Duża część ludzi informowała nas,
że może przekazać powodzianom również sprzęt gospodarstwa domowego, jak
lodówki czy telewizory, czy nawet meble. Zwróciliśmy się z kolejnym apelem do
mieszkańców o udostępnienie transportu, którym chcieliśmy wszystkie ciężkie i
kłopotliwe rzeczy zwieźć do naszej centrali w Rynku. I znów się udało. Zgłosiło
się kilka firm, które jeździły po wałbrzyskich dzielnicach i zabierały od ludzi
lodówki czy też meble.
Chętnych było tak wielu i tak wiele darów, że zabrakło miejsca w biurze w
Rynku. Dzięki porozumieniu z wałbrzyskim OSiR-em, który udostępnił jako
magazyn na dary małą halę sportową, można było kontynuować zbiórkę. Po
dwóch dniach hala była wypełniona po brzegi różnego rodzaju sprzętem.
Znamienne było ogromne zaangażowanie młodzieży wieku 17-20 lat. Oczywiście dorośli wałbrzyszanie również pomagali w akcji.
Dystrybucją pomocy na terenie Kłodzka zajmował się Dariusz Mikosa.
Będąc cały czas w kontakcie telefonicznym z biurem wałbrzyskim, przekazywał
informacje, co w konkretnym dniu będzie najpotrzebniejsze.
Pamiętam — wspomina Senkowski — że praktycznie nie wychodziłem z
biura. Ludzie wręcz dzwonili z pretensjami, że gdzieś nie odebraliśmy rzeczy, a
w innym miejscu samochód się spóźnił. Zbiórka trwała około tygodnia, rozdysponowanie darów zabrało zaś znacznie więcej czasu. Wszystkim, którzy brali
udział w tej wałbrzyskiej akcji, przyjechał podziękować Marian Krzaklewski.
Szczególnie młodzieży, która tak mocno się zaangażowała.
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Wybory do Sejmu w 1997 roku…
Tuż po tych wydarzeniach nastąpiły wybory do Parlamentu Rzeczpospolitej
Polskiej IV Kadencji. Spośród kandydatów desygnowanych przez NSZZ „Solidarność” w ramach AWS-u posłami na Sejm z Ziemi Wałbrzyskiej zostali
Zbigniew Senkowski i Leszek Szewc.
Wynik wyborów świadczy o tym — mówił w wywiadzie dla jednej z gazet
Senkowski — że ludzie po 4 latach mojego funkcjonowania w Związku dostrzegli moją pracę na rzecz województwa i ludzi tu mieszkających. Umacnia
mnie to w przekonaniu, że należy kontynuować tę pracę, a wybór na posła
poprawi skuteczność mojego działania. Uważam, że praca dla ludzi zawsze
przynosi satysfakcję, nigdy nie byłem rozczarowany.
Chcę kontynuować pracę na rzecz województwa wałbrzyskiego i na rzecz
jego mieszkańców. Mam zamiar pracować w Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz w Komisji Polityki Społecznej.
W Komisji Polityki Regionalnej chcę, aby wałbrzyskie doświadczenia zawarte w programie AWS dla naszego województwa znalazły się w zapisach
ustawowych, co w naszym przekonaniu przyspieszy i zwiększy wpływ społeczności lokalnej na ten proces.
W pierwszej kolejności planujemy utworzenie funduszu regionalnego, który między innymi wyrówna szansę dostępu do tanich kredytów, co powinno
przynieść powstawanie nowych miejsc pracy. Funduszem będzie zarządzać
administracja rządowa i samorządowa. Planujemy zwiększyć kompetencje
samorządów lokalnych, co wzmocni ich rolę w pobudzaniu gospodarki regionalnej.
W Komisji Polityki Społecznej chciałbym skupić się na problemach aktywnego zwalczania bezrobocia, poprawy bezpieczeństwa pracy, a więc na tych
sprawach, którymi zajmuje się związek zawodowy. Tutaj liczę na bezpośrednią
współpracę z komisjami zakładowymi.
Kończąc swą pracę w Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk
podkreślał, że „jest i będzie związkowcem”.
Leszek Szewc był równie optymistycznie nastawiony do nowej roli, jaką
pełnił.
Każdy parlamentarzysta — czytamy w wywiadzie z nim — musi uświadomić sobie nową rolę w życiu, pamiętać o swoich korzeniach — ja jestem
desygnowany przez Związek. Ale związkowcy muszą zmienić sposób widzenia
parlamentarzystów-związkowców. Nie idziemy tam, jak to było w kampanii
93 roku „w obronie Twoich praw” — teraz idziemy po władzę. Nim się będzie
bronić praw, trzeba zbudować narzędzia, które skutecznie będą chronić prawo
w Polsce. Tymi narzędziami są organy administracji rządowej, prokuratorzy,
sądy i inne urzędy administracji publicznej oraz lepszy system usług publicznych — zdrowie, oświata, opieka społeczna.
Trzeba realizować nasze marzenia o lepszej Polsce, zaczynając od przygotowania do skutecznego zarządzania Polską.
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Wybory w Związku. Kadencja 1998-2002 oraz 2002-2006…
W czerwcu 1998 roku rozpoczyna się kolejna kadencja związkowa. W wyborach do Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” zostają wybrani
Eugenia Czajkowska, Grzegorz Kubik oraz Dariusz Kołdon. Oczywiście
Wałbrzych, jako drugie, największe miasto w regionie dolnośląskim, obsadza
na stanowisku wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu Dolnośląskiego Dariusza Kołdona. Od tego momentu staje się on również szefem wałbrzyskiej
„Solidarności”. Również Jerzy Langer zostaje wybrany na członka Komisji
Krajowej, a nieco później zostaje powołany na wiceprzewodniczącego „Solidarności” w Polsce.
Jest wiele istotnych rzeczy, które w tym okresie funkcjonowania można
nazwać sukcesem.
Wielką swobodę w działaniu umożliwił zakup obecnych pomieszczeń Związku w wałbrzyskim Rynku.
Związek staje się bardziej profesjonalny. Jest to spowodowane zatrudnieniem na stałe doradcy prawnego oraz specjalisty ds. promocji związku i pozyskiwania członków. Oznacza to, że związek zaczyna w szerszy sposób postrzegać
problemy, z którymi boryka się każdego dnia. Determinuje to również inne
podejście do ich rozwiązywania.
Nowatorskim rozwiązaniem jest również podpisanie porozumień z Państwową Inspekcją Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Oddziałem Dolnośląskiej Kasy Chorych czy też Klubem Radnych Rady Miasta AWS dających
możliwość prowadzenia poradnictwa i interwencji w sprawach związkowych.
Na szczególną uwagę zasługuje skuteczna obrona zwolnionego z pracy Przewodniczącego Komisji Zakładowej w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym.
Protest wobec tak nagannych działań pracodawcy kończy się pikietą związkową
pod wałbrzyskim ratuszem i wręczeniem petycji Prezydentowi Miasta. W konflikt angażuje się również poseł AWS, Zbigniew Senkowski. Przewodniczący
Komisji Zakładowej, po wielomiesięcznych zmaganiach w Sądzie Pracy, zostaje
wreszcie przywrócony do pracy.
Należy również pamiętać o 20 rocznicy powstania „Solidarności”. Przygotowania do obchodów pochłonęły duża czasu i wysiłku. Zaowocowało to przygotowaniem wystawy fotograficznej „SIERPIEŃ ‘80”, uroczystościami kościelnymi,
związanymi z ufundowaniem witraża oraz festynem rekreacyjnym na Piaskowej Górze, w którym wzięło udział około 40 tys. mieszkańców Wałbrzycha, a
koncertował m.in. zespół Voo Voo.
Nie bez znaczenia pozostaje również utworzenie organizacji związkowych w
supermarkecie REAL i w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Udało się również
przeprowadzić skuteczną kampanię na rzecz przeniesienia Wojewódzkiego
Urzędu Pracy do Wałbrzycha.
Należy również wspomnieć o działalności pozazwiązkowej, nierzadko na
rzecz najbardziej poszkodowanych. „Solidarność” wałbrzyska wzięła udział w
organizacji obozów terapeutycznych dla dzieci z rodzin patologicznych oraz
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organizowaniu pomocy charytatywnej przy współpracy z Dzielnicowymi Wspólnotami Samorządowymi Śródmieścia, Podgórza oraz Piaskowej Góry.
Nie mogło zabraknąć również imprez sportowych. Dla związkowców z całej
Polski zorganizowany został trzydniowy V Ogólnopolski Górski Rajd „Solidarności”, zaś wraz z posłem Senkowskim zorganizowany został, cieszący się
wręcz ogromną popularnością, turniej piłki nożnej „Stop nałogom i przemocy”.
Udział w nim wzięło kilka tysięcy zawodników od lat 6 do 66, a gośćmi honorowymi byli znani polscy piłkarze, Roman Kosecki i Włodzimierz Ciołek.
W czerwcu 2002 roku rozpoczyna się kolejna kadencja w Związku. Po raz
kolejny Jerzy Langer zostaje członkiem Komisji Krajowej i wiceprzewodniczącym „Solidarności”, będąc zastępcą Janusza Śniadka. Zaś do Zarządu Regionu
wybrani zostają Dariusz Kołdon, Marian Frach oraz Stanisław Bugajny.
Decyzją Zarządu Regionu na wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu wybrany
po raz kolejny zostaje Dariusz Kołdon. Jednak wiosenne wybory samorządowe 2003 roku przynoszą nieoczekiwane rozwiązanie i zostaje on powołany
na stanowisko wicestarosty Powiatu Wałbrzyskiego, rezygnując jednocześnie
z członkowstwa w Zarządzie Regionu. Od tego momentu, aż do sierpnia 2004
roku, w Biurze Powiatowym w Wałbrzychu dyżury pełni Barbara Janowicz,
członek Prezydium Zarządu Regionu z Kłodzka. Po złożeniu przez Mariana
Fracha rezygnacji z członkowstwa w Zarządzie Regionu, na Walnym Zjeździe Delegatów w Brzegu dokooptowani do składu Zarządu Regionu zostają
Zygmunt Wałęsa oraz Radosław Mechliński. Ten ostatni zaś, po wyborze
na członka Prezydium przez Zarząd Regionu, 1 sierpnia 2004 roku zostaje
powołany w skład Prezydium Zarządu Regionu i staje się szefem wałbrzyskiej
„Solidarności”.

Stanowisko
Rady Miejskiej Wałbrzycha
podjęte na XLII sesji RMW w dniu 29 sierpnia 2005 roku
dotyczące obchodów „Sierpnia 80” i powstania
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
„Solidarność”
Masowe strajki w kraju na przełomie lipca i sierpnia 1980 r., spowodowane
narastającym kryzysem gospodarczym, brakiem swobód obywatelskich i wolności słowa przyczyniły się do zapoczątkowania przemian społecznych i demokratycznych, w wyniku których powstał ruch społeczny a zarazem Niezależny
Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.
Narzucony Polsce po drugiej wojnie światowej pojałtański system społeczny
wywołał wśród Polaków powtarzające się co kilka lat próby jego odrzucenia:
rok 1956, 1968, 1970, 1976, 1980. To daty, które stanowią swoistą sztafetę
pokoleń, dążących do uzyskania elementarnego prawa jakim jest swoboda
decydowania o własnym losie.
Były to daty społecznego buntu, w którym obywatele próbowali przeciwstawić się hegemonii totalitarnego systemu ustalającego porządek części ówczesnej
Europy.
W dotychczasowych dziejach Polski, szczególnie w XX wieku, ze względu
na wydarzenia historyczne, miesiąc sierpień nabrał wyjątkowego znaczenia:
rok 1920 — „Cud nad Wisłą”, rok 1944 — Powstanie Warszawskie, rok 1980
— utworzenie NSZZ „Solidarność”.
Nie bez znaczenia jest więc fakt, że to właśnie w sierpniu 1980 roku po raz
pierwszy historia miejsca i historia ludzi mieszkających zarówno na ziemiach
Zachodnich i Północnych jak i na ziemiach Wschodnich i Południowych stała
się wspólną historią.
Ludzie, którzy w 1980 roku tworzyli „Solidarność” przyczynili się do przemian mających wpływ nie tylko na historię Polski ale na historię całej Europy
i Świata.
Wałbrzyszanie, od początku trwania strajków w Polsce, solidaryzowali się
ze strajkującymi załogami. W zamian za swoją ludzką solidarność, spotykały
ich represje ze strony ówczesnej władzy — od aresztowań i internowania poprzez rewizje, utratę pracy aż po pobicia i podpalenia włącznie.
Pomimo doznanych cierpień i upokorzeń, zdecydowana większość represjonowanych zachowując nieugiętą postawę, odwagę i upór w świadczeniu
historycznej prawdy pozostała wierna swoim poglądom.
XXV rocznica utworzenia „Solidarności” przypomina nam, że dzięki wszyst-
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kim ludziom, którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do wywalczenia pełnej
suwerenności naszego kraju, dziś możemy cieszyć się wolną Polską.
Jako Wałbrzyszanie możemy być dumni, że w wydarzeniach sprzed 25 lat
mamy swój udział — udział stanowiący część naszego dziedzictwa, o którym
pozostanie nie tylko pamięć.
Tym, co się wtedy odważyli, jesteśmy winni szacunek.
Wszystkim, którzy poświęcili życie, zdrowie i narażali na represje swoje
rodziny, po to abyśmy żyli w demokratycznej Ojczyźnie, składamy szczere
podziękowania.
Niniejsze stanowisko jest wyrazem uznania przez Radę Miejskiej Wałbrzycha i Prezydenta Miasta Wałbrzycha prawdy o wydarzeniach sprzed 25 lat.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej Wałbrzycha
Alicja Rosiak

