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Im dalej społeczeństwo dryfuje  
od prawdy, tym bardziej 
nienawidzi tych co ją głoszą.

George Orwell

Zamiast 
wstępniaka…

Radosław Mechliński

No i stało się! Okazja 
niecodzienna, to i Naczelny 
odstąpił miejsce przeznaczone 
zwyczajowo na wstępniak. 
Na „Starej Kopalni” nastąpi 
otwarcie stałej ekspozycji 
o wałbrzyskiej „Solidarności”!

Dobrnęliśmy do finiszu wspól-
nego przedsięwzięcia, które otwo-
rzy „możliwości czerpania wiedzy 
o pokoleniach bohaterów ostatnie-
go, udanego zrywu Polaków ku wol-
ności. Wiedzy, która będzie miała 
swoje źródło w kolebce wałbrzyskiej 
„Solidarności”.” - jak możemy prze-
czytać w liście intencyjnym o utwo-
rzeniu ekspozycji podpisanym 
w ubiegłym roku przez Prezydenta 
Wałbrzycha Romana Szełemeja oraz 
Przewodniczącego Dolnośląskiej 
„Solidarności” Kazimierza Kimso. 
Nic dodać, nic ująć. 

W sposób naturalny wydarze-
nie to staje się okazją do wydania 
specjalnego numeru Niezależnego 
Słowa, które trzymacie Państwo 
w rękach. Specjalnego przez to, że 
zabiorą w nim głos bohaterowie nie-
zwykle ważnych wydarzeń dla naj-
nowszej historii Polski. Wałbrzysza-
nie, którzy w naszym mieście i nie 
tylko zapisali jedną z kart historii 
Polskiej Drogi do Wolności. Historii 
„Solidarności”.

Mnie zaś w udziale przypadło 
podsumowanie ostatniej dekady 
działalności Związku w Wałbrzy-
chu.

Negatywnymi wydarzeniami 
z punktu widzenia pracowników 
były na pewno upadłości dużych 
i poważnych pracodawców w mie-
ście. Zakończyły produkcję dwie 
fabryki porcelany: „Wałbrzych” 
i „Krzysztof”, przy czym jednej 
z nich udało się znaleźć inwestora. 
W atmosferze politycznego skan-
dalu upadło Miejskie Przedsię-
biorstwo Komunikacyjne, którego 
zadania Gmina powierzyła firmie 
zewnętrznej, a całkiem niedawno 
byliśmy świadkami zamknięcia 
ostatniej w Europie funkcjonującej 
przędzalni. 

Z drugiej strony powstają nowe 
organizacje związkowe w zakładach 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Eko-
nomicznej, co pozwoliło uzyskać 
tym pracownikom realny wpływ 
na warunki pracy i wynagrodzenia 
w ich przedsiębiorstwach, gdzie 
warto choćby przytoczyć zakończo-
ny, na szczęście porozumieniem, 
spór zbiorowy w Toyocie. Oczywi-
ście zakłady działające w WSSE nie 
są jedynymi, gdzie powstają nowe 
organizacje związkowe, więc tym 
bardziej cieszy fakt, że coraz więcej 
pracowników widzi realne korzyści 
w zrzeszaniu się w „Solidarności”. 

Zorganizowani mają lepiej! Po pro-
stu.

Wprowadzenie zmiany 
w Ustawie o związkach zawodo-
wych umożliwiło opiniowanie 
uchwał Rady Miejskiej Wałbrzycha 
w istotnych kwestiach. Stąd sprze-
ciw wobec zamiaru likwidacji przez 
Ratusz kilku szkół w Wałbrzychu, 
co znalazło swój wyraz w manife-
stacjach pod Urzędem Miejskim. 
Podobny protest miał miejsce wo-
bec zmian dotyczących Miejskie-
go Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji oraz Wałbrzyskiego 
Związku Wodociągów i Kanaliza-
cji. Współpraca z samorządami te-
rytorialnymi, bo mowa tu nie tylko 
o Wałbrzychu, ale również o gmi-
nach ościennych, do łatwych nie 
należy, jednak często udaje się zna-
leźć porozumienie dla dobra miesz-
kańców. U bacznego obserwatora 
nie budzi to żadnych wątpliwości, 
ponieważ to właśnie poprzednia 
dekada (od 2002 r.) przyniosła bez-
pośrednie wybory prezydentów, 
burmistrzów i wójtów gmin, któ-
rzy sprawują swe mandaty w spo-
sób niekiedy bardzo zdecydowany. 

Zdecydowany również w kontak-
tach z „Solidarnością”.

Aktywność „Solidarności” nie 
ogranicza się jedynie do działalności 
w zakładach pracy. Szereg inicjatyw 
ma charakter o wiele szerszy, spo-
łeczny, wynikający wprost ze statu-
tu oraz historycznej roli Związku.

Znalazło to potwierdzenie 
w uhonorowaniu wałbrzyskiej „So-
lidarności” godnością Zasłużony 
dla Miasta Wałbrzycha przez Radę 
Miejską w 2010 r. „w uznaniu epo-
kowych zasług w dzieło odzyskania 
przez Polskę wolności i niepodle-
głości oraz budowy demokratycz-
nego państwa i samorządu”. Pod-
niosłe słowa, które opisują zwykłe 
czyny zwykłych ludzi, wiedzionych 
nadzieją na lepsze życie w wolnej 
Ojczyźnie, odnoszą się zarówno do 
bohaterów Sierpnia 1980, jak rów-
nież do internowanych i wiezionych 
w stanie wojennym oraz tych, któ-
rzy w 1989 r. wzięli na barki ciężar 
budowania nowej, opartej o rynko-
we zasady rzeczywistości. Ci ludzie 
w większości żyją wśród nas po 
dzień dzisiejszy. Pamiętajmy o wy-
siłku, który włożyli w przyszłość 

nas wszystkich. Zasługują na to.
Nie sposób nie wspomnieć 

w tym miejscu o bezinteresownej 
pomocy kierowanej do osób bory-
kających się z biurokratycznymi za-
wiłościami w kontaktach z wałbrzy-
skim ZUS-em. Od wielu lat pomocą 
taką służy p. Józef Obacz, były prze-
wodniczący „Solidarności” w wał-
brzyskiej Kalkomanii. Społecznik 
z powołania.

„Solidarność” brała również 
udział w budowie Pomnika Nie-
podległości w Wałbrzychu. Bez 
współdziałania wielu środowisk pa-
triotycznych, Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej, Prezy-
denta miasta oraz osób prywatnych 
nie udałoby się ofiarować miesz-
kańcom miasta pomnika, który stał 
się ozdobą i jednocześnie miejscem 
pamięci o najważniejszych wyda-
rzeniach w Polskiej Drodze do Wol-
ności oraz miejscem spotkań Wał-
brzyszan. W tym roku mija 10 lat od 
zakończenia budowy i przekazania 
pomnika miastu pod opiekę.

Istotnym elementem kształto-
wania tożsamości wałbrzyszan oraz 
szacunku i uznania dla dokonań 

„Solidarności” było nazwanie im. 
senatora Mieczysława Tarnowskie-
go ronda przy „Starej Kopalni”. 
Postać znana wszystkim mieszkań-
com miasta i okolic, działacz „Soli-
darności”, legenda wałbrzyskiego 
podziemia, pierwszy senator ziemi 
wałbrzyskiej na stałe został wpisany 
w krajobraz Wałbrzycha. Zbiegło się 
to z publikacją książkową nt. dzia-
łalności senatora Tarnowskiego. Co 
ciekawe podczas prac nad publi-
kacją ujawniono tajnego współpra-
cownika, który inwigilował działal-
ność wałbrzyskiego podziemia. 

Niestety, otwarcia ekspozycji 
o wałbrzyskiej „Solidarności” nie 
doczekało wielu działaczy „Soli-
darności” na czele z Jerzym Szul-
cem, pierwszym przewodniczącym 
struktur wałbrzyskich, sygnatariu-
szem statutu i wniosku o rejestrację 
NSZZ „Solidarność”. To właśnie 
podpis Jerzego Szulca widnieje 
pod wałbrzyskim porozumieniem 
z 2 września 1980 r. zawartym z ów-
czesnym wiceministrem górnictwa 
Gerardem Kroczkiem. Mało kto wie, 
że porozumienie w Wałbrzychu zo-
stało podpisane jako trzecie w kolej-
ności w Polsce, po porozumieniach 
Szczecinie (30.08.80) i Gdańsku 
(31.08.80), ale przed porozumieniem 
w Jastrzębiu-Zdrój (03.09.80). Tego 
kawałka historii nie udało się jeszcze 
wyprostować. Ale wszystko jeszcze 
przed nami, może za jakiś czas i wał-
brzyskie porozumienie zyska miano 
i status Porozumienia Sierpniowe-
go. Zobaczymy.

Nie odbyło by się to wszystko 
bez wsparcia duchowego naszych 
kapelanów, którzy służąc „Solidar-
ności” wlewali w serca wałbrzy-
skich robotników otuchę i nadzieję. 
Wielebni ks. Julian Źrałko, ks. Józef 
Strugarek, ks. Bogusław Wermiński, 
ks. Jan Pryszczewski, ks. Tadeusz 
Faryś, ks. Marian Kopko, ks. We-
nancjusz Róg czy ks. Piotr Śliwka 
podczas ubiegłej dekady, tak jak 
podczas lat wcześniejszych, trwali 
przy „Solidarności” z niezmiennym 
zaangażowaniem, ucząc nas, działa-
czy związkowych jak „zło dobrem 
zwyciężać”. 

Na koniec wszystkich zaintere-
sowanych zapraszam do publikacji 
o wałbrzyskiej „Solidarności” pióra 
Zbigniewa Senkowskiego, Posła III 
kadencji Sejmu oraz piszącego te 
słowa, która wzbogaci wiedzę o naj-
nowszej historii Wałbrzycha - histo-
rii ciekawej.

Zapraszając raz jeszcze na 
otwarcie ekspozycji pragnę na ła-
mach Niezależnego podziękować 
tym, którzy przyczynili się do po-
wstania wystawy. Osobiście złożę je 
podczas uroczystości, zaś na łamach 
Niezależnego czynię to wobec Jacka 
Pilchowskiego, inicjatora powstania 
ekspozycji, a co ważniejsze mery-
torycznego współtwórcy jej formy 
i zawartości. 

Do zobaczenia na  
„Starej Kopalni”!
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„Szczęść Boże”
Wszystkie kopalnie węgla 
kamiennego w regionie 
wałbrzyskim były zamykane 
końcem lat dziewiędziesiątych, 
po przemianach ustrojowych 
i gospodarczych w Polsce od 
1989 roku. W Wałbrzychu 
kopalnia „Thorez” / nazwa 
od francuskiego komunisty 
/, czynna od XVII wieku, 
zakończyła wydobywanie 
węgla w 1996 roku. Na jej 
terenie i w zrewitalizowanych 
budynkach utworzono w 2014 
r. Centrum Nauki i Sztuki.

Przed tym kompleksem stoi ka-
pliczka, smukła / 2,0 x 0,42 x 0,42 
m./, nieco przesunięta do pierw-
szej, z roku 1980 ; w niej / za szy-
bą/ figurka św. Barbary, kolorowa, 
wysokości 52 cm. Rok temu, czwar-
tego września 2015 r. w 35 rocznicę 
powstania Solidarności, przy współ-
pracy Dyrekcji Starej Kopalni wraz 
z-cą przewodniczącego Zarządu 
Regionu Dolnego Śląska NSZZ ‘So-
lidarność’ Radosława Mechlińskie-
go, figurka Świętej Barbary powró-
ciła do erygowanej kapliczki, którą 
poświęcił Ordynariusz Diecezji, bi-
skup świdnicki, Ignacy Dec.

...czas strajków
Figurka ta, i nie jedyna, ma swoją 

historię związaną z wałbrzyską Soli-
darnością, górniczym życiem, pro-
testem, strajkami w Polsce w 1980 
r. i zarazem z wiarą i religijnością 
górników.

27-go sierpnia 1980 r. rozpoczy-
na się strajk na szybie ‘Chwalibóg’ 
i 28-go na szybie ‘Julia’ w kopalni 
’”Thorez”. O tej i dalszej historii czy-
tamy w książce Zbigniewa Senkow-
skiego i Radosława Mechlińskiego 
pt. „Wałbrzyska Solidarność’’, wy-
danej w 2006 r. 

W czasie strajku zrodziła się 
myśl wśród górników o odprawie-
niu mszy świętej na terenie kopalni 
„Thorez”. Stąd Zakładowy Komitet 
Strajkowy wytypował delegację z tą 
prośbą do ks. Juliana Źrałko, pro-
boszcza parafii św.Jerzego. Szano-
wany górnik Pan Idzi Gagatek stał 
na czele tej delegacji, która otrzyma-
ła od księdza Juliana krzyż i obraz 
Najświętszej Maryi Panny w celu 
przygotowania ołtarza do mszy 
sprawowanej 31 sierpnia, o godz. 
14-tej w pobliżu bramy kopalni. Po-
tem wspominał ks. Żrałko: „Zasko-
czenie…zabrakło nam Komunii Św.! 
...Zobaczyłem… najbliżej Krzyża 
i ołtarza górnicy, fizycznie zniewole-
ni, ale wewnętrznie wolni, następnie 
ich rodziny, dzieci,przyjaciele, a da-
lej Milicja i ZOMO, zaś na samym 
końcu - wojsko, dwa lub trzy opan-
cerzone pojazdy. Miałem wrażenie, 
jakby siła zniewalająca robotników 
odsuwała się coraz bardziej ‘’. 

Wielki krzyż ustawiony przed 
mszą przy bramie kopalni „Thorez ” 
stał jeszcze wiele lat.

Już 2 września wałbrzyski MKS 
/Jerzy Szulc/ podpisuje porozumie-
nie ze strona rządową /Gerard Kro-
czek/; było to trzecie w kraju poro-
zumienie, po Szczecinie i Gdańsku, 
jeszcze przed Jastrzębiem.

...czas barbórkowy
Pamiętam wizytę delegacji gór-

niczej w Nowej Rudzie, gdzie byłem 

wikariuszem w parafii św. Mikołaja. 
Pytano mnie o figurkę św. Barbary 
aby mogli na jej podstawie utworzyć 
kopie-odlewy większej ilości figu-
rek, Patronki górników. 

Zamiarem ich było, w grudniu, 
jeśli zdążą, poświęcić, następnie 
wprowadzić je i umieścić w kopal-
niach. 

Takiej figurki nie było u nas, ani 
nie było wówczas możliwości gdzie-
kolwiek jej nabycia . Szukali dalej . 
Informacje są różne co do pochodze-
nia figurki .

Dzisiaj wiemy, z relacji Jerze-
go Jacka Pilchowskiego, działacza 
KOR-u w tamtym czasie i współ-
redaktora „Biuletynu Informa-
cyjnego” /pierwszy numer już 
z 2 października 1980 r. /, że udał 
się w poszukiwaniu figurki z dele-
gacją, do księdza Kazimierza Pali-
chowskiego, proboszcza parafii św. 
Barbary w Wałbrzychu.

Tym razem nadzieje się spełni-
ły; otrzymana gipsowa figurka po-
służyła do utworzenia formy i stała 
się „MATKĄ” 12 figurek żeliwnych 
odlanych w Dolnośląskim Przedsię-
biorstwie Urządzeń Górniczych PW, 
następnie wypolerowanych i poma-
lowanych w różnych kolorach.

Dzisiaj poszukujemy tej gipso-
wej figurki, może ktoś nam pomoże?

Komisja d/s Górnictwa przy 
MKZ–cie starała się by wszystko 
ustalić i przygotować do uroczysto-
ści barbórkowej w kopalniach, na 
szybach, w parafiach …o uzyskanie 
zgody przez władze kopalniane, 
miejskie, wojewódzkie, które nie 
stawiały trudności ! 

Pierwszą relację z tego okresu 
i z uroczystości kościelnych 4 grud-
nia 1980 r.

w Wałbrzychu, na Barbórkę, już 
zamieściłem w Biuletynie Informa-
cyjnym wydanym przez MKZ NSZZ 
‘Solidarność’ woj. wałbrzyskiego, nr 
7-7/80 z 11.XII. 1980, str.4-5.

Koncelebrowana Msza święta 
i poświęcenie 12 figurek św. Barba-
ry 4. XII. 1980 r. w wałbrzyskim ko-
ściele,pod wezwaniem św. Aniołów 
Stróżów, w którym proboszczem 
był ks. dziekan Adolf Iwanciów, 
zgromadziła niezliczone rzesze 
wiernych. Uczestniczyłem w tym 
święcie wraz z delegacją „Solidarno-
ści ” z Nowej Rudy.

Na tę wyjątkową uroczystość 
zaproszony został J.E. ks.arcybiskup 
Henryk Gulbinowicz, który swoją 
obecnością i nauczaniem wyraził 
uznanie dla przemian i solidarność 
z „Solidarnością”.

Ceremonia rozpoczęła się 
o godz. 16 –tej powitaniem przez 
dzieci ubrane w stroje górnicze,

kwiatami i wierszem; bardzo 
dobrze przygotowane przez Siostry 
Elżbietanki / s. Kamilę /.

Następnie podeszła delega-
cja górników: Pasztelaniec Antoni 
z kopalni „Thorez”, Zgierski Mie-
czysław z kopalni” Wałbrzych” 
oraz Wróbel Stanisław z kopalni 
„Thorez” jako z-ca przewodniczą-
cego MKZ-tu, który przemówił 
w imieniu „Solidarności” prosząc 
Ekscelencję o poświęcenie figurek 
św. Barbary oraz o modlitwę w in-
tencjach górników.Po zabraniu gło-
su przez ks. Dziekana, nastąpiła 
modlitwa i poświęcenie dokonane 

przez Ks. Arcybiskupa oraz procesja 
wewnątrz kościoła. Trzyosobowe 
delegacje niosły figurki św. Patronki 
przeznaczone wcześniej do poszcze-
gólnych kopalń, przed nimi siedem 
sztandarów /w tym dwie parafial-
ne/. Procesję zamykało 25-ciu księ-
ży wraz z J.E. ks. arcybiskupem H. 
Gulbinowiczem.

Szesnastu księży koncelebrowa-
ło mszę świętą modląc się za górni-
ków, pracowników i ich rodziny, za 
Ojczyznę, NSZZ „Solidarność’ oraz 
tragicznie zmarłych górników.

Delegacje w procesji z darami 
ołtarza ofiarowały Arcypasterzowi 
lampki górnicze, czako z piórami 
i górniczą laskę. Na zakończenie 
uroczystości podziękowanie w imie-
niu wszystkich wyraził Pan Idzi 
Gagatek zapraszając Ekscelencję na 
kolejną Barbórkę. Po hymnie „Boże 
coś Polskę…” odprowadzono wyjąt-
kowego Gościa – Ks. Arcybiskupa, 
któremu pan Pasztelaniec przypiął 
znaczek Solidarności. 

Szerszy klimat tej uroczystości 
i następnych, wraz z przemówienia-
mi, zdjęciami, analizą sytuacji, racji 
i problemów górników oraz rodzą-
cego się Związku możemy znaleźć 
w trzech tomach maszynopisów 
przekazanych wałbrzyskiej Solidar-
ności w 1981 r.przez niezapomnia-
nego Kazimierza Żmidzińskiego. 

Dotychczasowy, peerelowski 
„Dzień Górnika”, jego świecki cha-
rakter świętowania, nagle

zapadł się, a z ukrytych po-
kładów górnicy wydobyli skarby 
wiary; teraz Władzą-Solidarność, 
a nie PZPR, Patronem - Święta Bar-
bara, przed którą teraz wolni gór-
nicy zdejmują czapkę, modlą się 
i pozdrawiają publicznie: „ Szczęść 
Boże” . 

...instalacja-intronizacja
poświęconych figurek św. Bar-

bary w kopalniach….plus
Działacze zarządu NSZZ ”Soli-

darność”,uwzględniając różne uwa-
runkowania, podjęli decyzję podzia-
łu i wyboru miejsc godnej instalacji 
figurek świętej Patronki.

Przypominamy, na podstawie 
cytowanych wyżej źródeł, udział 
zakładów:

- kopalnia W.K. „Thorez” w Wał-
brzychu 2 figurki

- kopalnia W.K. „Wałbrzych” 
w Wałbrzychu 2 figurki 

- kopalnia W.K. „Victoria” 
w Wałbrzychu 3 figurki

- kopalnia W. K. „Nowa Ruda” 
w Nowej Rudzie 2 figurki 

- Górnicze Przedsiębiorstwo 
Transportowe „Transgór” w Wał-
brzychu 1 figurka

- Kamieniołomy Drogowe w So-
bótce koło Wrocławia 1 figurka

- Kopalnia Węgla Brunatnego 
Turoszów 1 figurka 

Razem: 12
Po poświęceniu 4 grudnia 

w Wałbrzychu figurki zostały prze-
niesione do poszczególnych parafii 
by w najbliższym czasie dokonać ich 
„intronizacji’ na przygotowanym te-
renie kopalń.

Te przedsięwzięcia były legalne, 
miały umocowanie prawne po reje-
stracji NSZZ ‘Solidarność’10 listo-

Msza w czasie strajku w sierpniu 1980

pada 1980 r. w Sądzie Najwyższym. 
Najszybciej,bo w najbliższą niedzie-
lę, dokonano instalacji w kopalniach 
Nowej Rudy i w Boguszowie-Gor-
cach w kopalni„Viktoria”, na szybie 
„Witold”. Przypomnę relację z uro-
czystości w Nowej Rudzie, jaką za-
mieściłem w Biuletynie Informacyj-
nym z 11 grudnia.

7 grudnia 1980 r., w niedzielę, po 
mszy św.koncelebrowanej, w której 
uczestniczyłem,w kościele p.w. św. 
Mikołaja w Nowej Rudzie o godz. 
10-tej i następnie w kościele Św. Ka-
tarzyny Aleksandryjskiej w Nowej 
Rudzie - Słupcu o godz. 13 –tej, pro-
cesyjnie z pieśnią 

„My chcemy Boga” przeszły de-
legacje w pełnej gali, niosąc figurkę 
św. Patronki górników.

Za krzyżem szły dzieci, sio-
stry zakonne, poczty sztandarowe, 
w szpalerze górników z zapalony-
mi lampkami niesiona była figurka 
świętej przez czterech górników. 
Następnie 

postępowali liczni księża i go-
ście, potem wspaniała orkiestra gór-
nicza i tysięczne rzesze wiernych 
miasta i okolic. Szyb na polu „Piast” 
w Nowej Rudzie i szyb na polu „Słu-
piec” w Nowej Rudzie-Słupcu, były 
udekorowane, powiewały flagi pol-
skie, papieskie i górnicze. Po odśpie-
wanym hymnie państwowym, mo-
dlitwie przewodniczył ks. dziekan 
M.Ostapiuk,który poświęcił miejsce. 
Następnie został odczytany list Pa-
pieża Jana Pawła II, skierowany do 
górników:

„Drodzy Górnicy ! Łączę się 
z Wami w dniu św. Barbary, która 
jest Waszą umiłowaną patronką. 
A dzień 4 grudnia – Jej święto, jest 
także i Waszym świętem. Polecam 
Bogu w tym dniu za wstawiennic-
twem św.Barbary Was wszystkich, 
Waszą ciężką pracę, Wasze rodzi-
ny oraz całą umiłowaną Ojczyznę-
-Waszą i moją, ażeby z tej Waszej 
trudnej pracy rosło w niej nowe ży-
cie i umacniało się wspólne dobro 

wszystkich Rodaków. By bogactwo 
i zgoda przebywały, gdy wjeżdża-
cie do kopalń, czy też stajecie przy 
innych stanowiskach pracy. Cieszę 
się, że wszędzie tam niesiecie z sobą 
tę szczególną cześć dla św. Barba-
ry. Wszystkich Was błogosławię 
i pozdrawiam tym pięknym staro-
polskim i zarazem Waszym gór-
niczym pozdrowieniem - Szczęść 
Boże ! papież Jan Paweł II, Watykan, 
25.XI.1980 r. ‘’

Po przemówieniach księży 
i działaczy Solidarności zakończono 
pieśnią „Boże coś Polskę…”.

Relację z intronizacji figurek 
w kopalni „Thorez” w Wałbrzychu 
opisuje szeroko Kazimierz Żmi-
dzinski. Jednego dnia, 21.XII.1980 
r.wpierw na szybie „Chwalibóg” 
i później na szybie „Julia”, zaproszo-
ny ks. biskup Tadeusz Rybak z Wro-
cławia,dokonał uroczystego wpro-
wadzenia figurek na tereny kopalni.

Rano o godz. 8.30 procesja wyru-
szyła z kościoła św. Brabary, gdzie 
dotąd przebywała figurka. Za krzy-
żem niesionym przez Idziego Gagat-
ka kroczyła orkiestra, poczty sztan-
darowe, kapłani z ks. biskupem T. 
Rybakiem, górnicy niosący na tronie 
poświęconą figurkę św.Barbary i na-
stępnie siostry zakonne oraz licznie 
przybyli wierni. 

Przy szybie „Chwalibóg” przy-
witał wszystkich zawiadowca szy-
bu inż.I. Słojewski, który w dowód 
wdzięczności ofiarował Ekscelencji 
figurkę górnika wyrzeźbioną z wę-
gla.

Przy ołtarzu stał brzozowy 
krzyż umocowany na tle flagi pol-
skiej i górniczej, obraz MB Często-
chowski oraz papieża JPII. 

Koncelebrowanej mszy św. prze-
wodniczył ks. Biskup, wygłosił ho-
milię a na zakończenie, po Komunii 
św. ks. dziekan, Julian Źrałko, oczy-
tał modlitwę za Ojczyznę. Następnie 
przeniesiono figurkę do wykonanej 
kapliczki w murze sztygarówki i na-
stąpilo poświęcenie miejsca. W imie-
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niu NSZZ „Solidarność” podzięko-
wał Pan Antoni Pasztelaniec, który 
zaprosił do wzięcia udziału w kolej-
nej intronizacji na szybie „Julia”.

O godz. 13.15, z kościoła p.w. 
św. Jerzego w Wałbrzychu /Bia-
ły Kamień /,wyruszyła podobna 
procesja .Odległość nie mała, około 
2 km do szybu „Julia”, ale pogoda 
była dobra . 

Na placu kopalnianym stał 
już trójkątny cokół, miejsce na 
figurkę oraz mosiężna tablica 
z napisem:„Szczęść Boże”.W po-
bliżu oczekiwała procesji, w galo-
wych mundurach, Dyrekcja: inż. E. 
Chłap – dyrektor kopalni Thorez, 
inż. J.Kwiatkowski - naczelny in-
żynier kopaln, oraz inż.E.Barciń-
ski –główny inżynier górniczy.Po 
przywitaniu się, Dyrekcja ofiarowa-
ła Ekscelencji, laskę górniczą oraz 
paterę pamiątkową. Liturgii mszy 
przewodniczył oczywiście Ks. bi-
skup Tadeusz Rybak, uczestniczy-
ła cała Dyrekcja, wszyscy pełniący 
wysokie stanowiska, tysiące ludzi. 
Idzi Gagatek, w imieniu NSZZ ”So-
lidarność’,umieścił figurkę na przy-
gotowanym cokole i następnie 
wszystkim podziękował. Podkreślił 
zaangażowanie i współpracę Dy-
rekcji w przygotowaniu tego święta.
Trzeba dopowiedzieć, że górnicy, 
którzy w tym dniu musieli pełnić 
dyżur na dole, otrzymali pozwole-
nie na wyjazd i mogli uczestniczyć 
w uroczystości. Pieniądze zebrane 
tutaj na mszy, podobnie jak rano 
na „Chwalibogu”, przeznaczono na 
budowę kościoła w dzielnicy „Po-
dzamcze”.

Znamienne, że ludzie dotąd 
podzieleni na : My – Oni, znaleźli 
wspólny język, płaszczyznę dialogu 
i nawet współpracy. To owoc pol-
skiego Sierpnia.

Takie uroczystości, takie przebu-
dzenie, polskie społeczeństwo prze-
żywało pierwszy raz po II Wojnie 
Światowej. Dlaczego ?

Dlatego, że pierwszy raz zdo-
było przyczółek wolności w „Soli-
darności” i powstało z kolan dzięki 
Osobie Papieża Jana Pawła II .

Cały Region Dolnego Śląska, jak 
w Polsce, w ważnych ośrodkach, or-
ganizował się w strukturach NSZZ 
‘Solidarność’, strajkował, buntował 
się, zrywał z dominacją PZPR.

W lutym 1981r. w MKZ-cie za-
rejestrowanch było 628 zakładów 
pracy, w których pracowało 162 530 
pracowników, a do „Solidarności’ 
należało 161 530 z nich.

W wałbrzyskiej Solidarności,-
do stanu wojennego, miały miejsce 
również inne ważne wydarzenia 
związkowe, patriotyczne i religij-
ne,między innymi :

Wizyta przewodniczącego 
L.Wałęsy, A.Gwiazdy i J.Sienkie-
wicza 23 listopada 1980 r.i druga 
wizyta Lecha Wałęsy, na ponow-
ne zaproszenie Jerzego Szulca, 29 
czerwca 1981 r.

Msza św. 3 maja 1981r.na stadio-
nie „Górnik” na Nowym Mieście, 
w dniu Konstytucji 3 Maja i MB 
Królowej Polski, celebrowanej przez 
Ks.biskupa Adama Dyczkowskiego.
Tego dnia uczestniczyłem we mszy 

św. na stadionie w Nowej Rudzie.
13 maja 1981 – zamach na Papie-

ża Jana Pawła II
Msza św. na stadionie „Zagłę-

bie” w Wałbrzychu i poświęcenie 
krzyży dla Szpitala Górniczego na 
Piaskowej Górze.

Powstają Kluby Inteligencji 
Katolickiej w Wałbrzychu, Nowej 
Rudzie ... Wieszane były krzyże 
w szkołach; uczestniczyłem w tej 
akcji w Nowej Rudzie.

Odsłonięcie tablic pamiąt-
kowych w Rocznicę „Solidarno-
ści’’i poświęcenie obelisku 27 sierp-
nia 1981r. na szybie „Chwalibóg” 
i 28 sierpnia przy Dyrekcji „Thorez”, 
przy dźwięku syren.

Wizyta Prymasa Polski ks. arcy-
biskupa Józefa Glempa, metropolity 
wrocławskiego Henryka Gulbino-
wicza oraz biskupów Wincentego 
Urbana i Tadeusza Rybaka w Wał-
brzychu 29 listopada 1981 r.na sta-
dionie „Górnik” i poświęcenie 
sztandarów „Solidarności”.

Znamienna jest ta solidarność 
Kościoła z „Solidarnością” i „Soli-
darności ” z Kościołem .

...i... 13 grudnia 1981 r.
...wojna jaruzelska…. nie tylko 

z „Solidarnością” ale z Narodem

...po 1989 r...
Niestety…”zapomniano na Gó-

rze” i właściwą solidarność zastą-
piono t r a n s f o r m a c j ą .

To mocno odbiło się w życiu 

Polaków, wiarygodności Związku, 
w gospodarce i w polityce itd. Wał-
brzyska Solidarność walczyła o za-
chowanie, tego co się da, dla dobra 
ludzi pracy,ale

zostały zamknięte wszystkie ko-
palnie w latach dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku.

Dzisiaj… gdzie są ….ludzie 
z tamtych lat ? Kim się stali? 
W większości…Masą upadłościową. 
Dzisiaj….gdzie znajdujemy te po-
święcone figurki św. Barbary ?

Przyśpieszana prywatyzacja wy-
stawiała te figurki do przesiedlenia. 

Jaka ich dalsza historia ?
Dotąd znamy niewiele; nie 

wszystko było spisane, zachowane. 
W czasie „odwiedzin” i nalotów SB, 
ZOMO i Milicji,”wyczyszczono” do-
kumentacje, pamiątki…

Prosimy o informacje.
W Nowej Rudzie z pola „Piast”, 

po czasie znalazła miejsce przy ko-
ściele św. Barbary . Około dwa lata 
temu zginęła /ukradziono?/; pa-
rafianie z księdzem proboszczem 
Krzysztofem Rutkowskim zastąpili 
ją inną. Dawny szyb „Piast” dzisiaj 
jest muzeum.

W Nowej Rudzie- Słupcu, z pola 
„Słupiec”, stoi godnie przed kościo-
łem św. Katarzyny Aleksandryj-
skiej, ustawionej około 2001 r. przez 
ks.proboszcza Jerzego Czernala.

W Boguszowie Gorcach, z szy-
bu „Witold’ kopalni „Victoria”,sta-
ła w kaplicy-grocie do czasu, kie-
dy utworzono z kopalni Centrum 
Kulturalno-Kongresowe WITOLD 
w 2014r. Obecnie w tej grocie znaj-
duje się inna, nowa,duża figurka św. 
Barbary, ufundowana przez para-
fian i ks. Leszka Sienkiewicza,pro-
boszcza parafii p.w. Zesłania Ducha 
Świętego w Gorcach ;natomiast ta 
z roku 1980, znalazła miejsce w Izbie 
Pamięci, w muzeum CKK.

W Boguszowie Gorcach, z szybu 
kopalni barytu,oddziału „Stanisła-
wów” znalazła miejsce

w specjalnie wybudowanej gro-
cie-kaplicy poświęconej górnikom 
w 2000 r. przez wiernych i ks. An-
drzeja Bajaka, proboszcza parafii 
p.w.Trójcy Świętej .

W Kuźnicach Gorcach, z szybu 
„Barbara” kopalni „Victoria”, wier-
ni z ks.proboszczem Janem Mazu-
rem ustawili przed kościołem p.w. 
Niepokalanego Poczęcia NMP.

W Wałbrzychu, z Górniczego 
Przedsiębiorstwa Transportowego 
„Transgór”, trwała do

około 1998 r. na miejscu, 
w kapliczce, na dawnej portierni, 
aż nowy właściciel terenu i firmy 
„Tepal”, Tadeusz Żabski widząc za-
grożenie /wybito szybę kapliczki/ 
i dewastację terenu,w trosce o los 
figurki, po ustaleniu z miejscowym 
ks. proboszczem, Mirosławem Kra-
snowskim, przekazał parafii p.w. 
św. Rodziny w Wałbrzychu.

W Wałbrzychu, z szybu „Chwa-
libóg” kopalni „Thorez”, zginęła 
z tej kapliczki na sztygarówce, na-
wet nie wiadomo kiedy.

W Wałbrzychu, z szybu „Julia” 
kopalni „Thorez”, po adaptacji za-
budowań i utworzenia Centrum 
Nauki i Sztuki STARA KOPALNIA, 
postawiono i poświęcono nową ka-
pliczkę w 2015. U stóp wysokiej na 
dwa metry kapliczki oparta jest mo-
siężna tablica z napisem pionowym: 

SZCZĘŚĆ BOŻE ŚWIĘTA BAR-
BARO PATRONKO GÓRNIKÓW 
MIEJ NAS W OPIECE

To jedyna z 12-tu figurek na tym 
samym miejscu. Św. Barbara patrzy 
i zaprasza do zejścia w głąb historii 
kopalni, górników, mieszkańców 
i przybywających do Starej Kopalni 
i nowych „biedaszybów”. Czeka, 
aż ktoś zdejmie czapkę i wezwie 
Jej wstawiennictwa oraz pozdrowi: 
Szczęść Boże!

kapelan „Solidarności” 
ksiądz Tadeusz Faryś / Świdnica 2016 r

Obchody 3 maja 1981 na stadionie w dzielnicy Nowe Miasto

Figurka św Barbary na terenie Starej 
Kopalni

Poświęcenie figurki św Barbary biskup Tadeusz Rybak ks Julian Źrałko Idzi 
Gagatek
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Wydawnictwa wałbrzyskiej  
Solidarności w latach 1980-1989

Jerzy Jacek Pilchowski

W trakcie strajku, w nocy z 28 
na 29 sierpnia 1980 roku, śp. 
Stanisław Wróbel i Jerzy Jacek 
Pilchowski poszli do strażnika 
i powiedzieli aby otworzył 
pomieszczenie w którym 
znajdował się powielacz. 
Wydrukowana została na 
nim ulotka informująca 
o powodach i celu strajku. 
Rozkolportowaliśmy ją wśród 
strajkujących górników i ludzi 
którzy przychodzili pod bramę 
kopalni. Wydrukowaliśmy kilka 
tysięcy egzemplarzy tej ulotki. 

Następnego dnia po zakończe-
niu strajku, siedzibę Międzyza-
kładowego Komitetu Strajkowego 
przeniesiono z terenu kopalni do 
budynku (Klub NOT) który znajdo-
wał się poza terenem kopalni. Tam 
właśnie (w dniu 2.IX. 1980) MKS 
przekształcił sie w Międzyzakłado-
wy Komitet Założycielski.

Zabraliśmy ze sobą „zdobyty 
w walce” powielacz. By on jednak 
własnością kopalni i oddaliśmy go 
gdy dyrekcja zarządała zwrotu. 
Drukowaliśmy jednak dalej. Na tak 
zwanej ramce czyli prostym urzą-
dzeniu do sitodruku. Papier kupi-
liśmy za około 40,000 zł. które dali 
nam wałbrzyscy taksówkarze. Wła-
śnie takie spontaniczne działania są 
podstawa sukcesu Solidarności. Kil-
ka dni później, MKZ miał już kilka 
nowych ramek i dwa powielacze. 
W tym okresie, szefem MKZetowej 
poligrafi był Jacek Rydecki. 

Pierwszym regularnie ukazu-
jącym się pismem był „Biuletyn 
Informacyjny”. Pierwszy numer BI 
nosi datę 22.X. 1980. Największy 
wkład w wydawanie BI mieli: Jan 
Araszkiewicz, Jan Lityński, Jerzy 
Jacek Pilchowski, Marek Zieliński, 
Henryk Mazur, Marceli Stankowski, 
Grzegoż Skiba, Marek Szelążek, Jó-
zef Szuba i Krzysztof Augustyn. 

W lutym 1981, miejsce BI zajęło 
pismo „Niezależne Słowo”. Pierw-
szy numer NS ukazał się w dniu 
17.02.1981. W porównaniu do po-
wielaczowego BI, jakość drukowa-
nego na offsecie NS (nakład: 10,000) 
była dużo lepsza. Początkowo 
pismo to było drukowane w Wał-
brzyskich Zakładach Graficznych 
„Kalkomania”, następnie w Dolno-
śląskich Zakładach Graficznych. Re-
daktorem naczelnym NS był Antoni 
Matuszkiewicz. 

Zarząd MKZ nie wtrącał się 
w pracę redakcji NS. Stawialiśmy 
jednak sprawę jasno. Jeżeli choć je-
den numer Niezależnego Słowa nie 
zostanie przygotowany i wydru-
kowany na czas to zarząd MKZetu 
formalnie mianuję nowego redak-
tora naczelnego i druk NS przenie-
siony zostanie do Wrocławia. Było 
to elementem niekończącej się roz-
grywki z władzami które starały się 
cenzurować NS. Dwukrotnie (we 
wrześniu i w listopadzie 1981 roku) 
w stosunku do redakcji wszczęto na-
wet postępowanie prokuratorskie. 
Władze nie zdecydowały się jednak 
zakazać druku NS w państwowych 
drukarniach. Do chwili ogłoszenia 
stanu wojennego, wydaliśmy 50 nu-
merów Niezależnego Słowa. 

W siedzibie MKZ działała da-

Na balkonie - w czasie demonstracji w Świdnicy Mieczysław Tarnowski Jerzy Szulc Władysław Frasyniuk Wiesław 
Modzelewski Jerzy Jacek Pilchowski

lej „żeńska grupa powielaczowa” . 
Praktycznie każdego dnia drukowa-
no jednokartkowy serwis informa-
cyjny. Najczęściej w nakładzie około 
3,000 egzemplarzy. Publikowano 
w nim bieżące informacje które do-
cierały do nas za pomocą działają-
cych w MKZecie teleksów. Teleksy 
pozwalały nam bowiem na systema-
tyczne odbieranie serwisów agencji 
prasowych oraz szybką wymianę 
informacji pomiedzy Solidarnością 
w różnych regionach. Utrzymywa-
liśmy nawet bezpośredni kontakt 
z rozgłośnią radia Wolna Europa. 
Wszystko to robiła grupa kobiet pod 
przywództwem śp. Marty Gąsio-
rowskiej. Praktycznie niemożliwe 
jest wymienienie wszystkich zaan-
gażowanych w to osób. Najwiekszą 
rolę odegrały; Ewa Makowska, ś.p. 
Lidia Łukasik, Maria Skowronek, 

ś.p. Mirosława Sielicka, Elżbieta 
Kwiatkowska-Wyrwisz, Krystyna 
Czachor i Lidia Waluga. Zasięg od-
działywania tego serwisu informa-
cyjnego zwiększał znacznie fakt, że 
w wielu zakładach był on wywie-
szany w gablotach informacyjnych. 
Systematycznie i w dość dużym na-
kładzie, ukazywał się też biuletyn 
informacyjny służby zdrowia. Roli 
kobiet w Solidarności po prostu nie 
można przecenić. Najlepiej podsu-
mował to Bartosz Gondek pisząc; 
„Mężczyźni wiecowali, kobiety 
prowadziły modlitwy. Mężczyźni 
pisali manifesty, kobiety popra-
wiały w nich błędy. Gdy oni się 
załamywali, to one podtrzymywały 
ich na duchu.”.

W nakładzie około 5000 egzem-
plarzy ukazywało się też pismo 

Solidarność w Głuszycy
Edward Bielawski

Zanim doszło do 
wprowadzenia stanu 
wojennego przeżyliśmy 
16 miesięcy wolności, 
poznawania prawdy, 
przeprowadzaliśmy 
autentyczne, często ostre 
dyskusje, uczyliśmy się 
demokracji. To właśnie 
w latach 1980-81 
odbywały się pierwsze 
w Polsce od dziesiątek lat, 
demokratyczne wybory 
władz związkowych. 
Od najniższego szczebla 
zakładowego po Komisję 
Krajową.

Dominującą rolę w struk-
turze związkowej odgrywały 
duże zakłady pracy oraz miasta 
gdzie mieściły się władze Regio-
nalne związku. Co nie znaczy, 
że mniejsze zakłady pracy były 
pozbawione podmiotowości. 
Bez tych zakładów, bez tych 
prowincjonalnych miast i mia-
steczek nie byłoby nas 10 milio-
nów. Przy tak ogromnej liczbie 
członków,ludzi o różnych po-
glądach i przekonaniach NSZZ 
„Solidarność” nie mógł być stric-
to związkiem zawodowym. Był 
ruchem społeczno-politycznym, 
pluralistycznym i demokratycz-
nym, odwołującym się do war-
tości chrześcijańskich, tradycji 
niepodległościowych i idei spra-
wiedliwości.

Wspomniałem o mniejszych 
zakładach i prowincjonalnych 
miasteczkach. Zaliczam do nich 
moją 10 tysięczną Głuszycę. 
Funkcjonowały tu w latach 80 
cztery liczące się zakłady:ZPB 
„Piast”; ZWP „Argopol”; DZAT 
„Nortech”; Zakłady Drzewne”.

Wszystkie cztery zarejestro-
wały swoje Komitety Założy-
cielskie Niezależnego Samorzą-
dowego Związku Zawodowego 
(jeszcze wtedy bez nazwy „So-
lidarność”- ustalono ją 22.IX.80r. 
w pierwszych dniach września.

Dyrekcje wspomnianych za-
kładów nie witały wprawdzie 
z otwartymi ramionami człon-
ków Komitetów Założycielskich, 
ale też nie natrafialiśmy na zbyt 
wielki opór czy jawną niechęć 
z ich strony. Próbowali nam po-
czątkowo psuć szyki (stosując 
przy tym wredne metody) dele-
gaci WRZZ (Wojewódzka Rada 
Związków Zawodowych-stare 
komunistyczne pseudo związki) 
ale szybko się ich pozbyliśmy. 
Istotnym wydarzeniem w pierw-
szych miesiącach funkcjonowa-
nia Komitetu Założycielskiego 
w moim zakładzie ZPB „Piast” 
(w pozostałych zresztą również) 
były przygotowania do wybo-
rów,a następnie demokratycz-
ne wybory władz Komisji Za-
kładowej NSZZ „Solidarność” 
Przewodniczącego i Zarządu -co 
miało miejsce w grudniu 1980 
r. Jako,że w codziennym życiu 
królowały kartki na wszystkie 
możliwe towary, a w sklepach 
gołe haki i puste pułki zajmo-
waliśmy się sprowadzeniem 
i dystrybucją; warzyw, jarzyn, 
owoców, papierosów. Dużym 

„Solidarrność Górnicza”. Wydawcą 
tego pisma była Komisja Resorto-
wa Górnictwa przy wałbrzyskim 
MKZecie ale. 

MKZ wydał również trzy książ-
ki: „Praska wiosna”, „Radomski 
czerwiec ‘76” oraz „Wojna z Rosją 
o niepodległość 1918-1920”. 

Osobnym rozdziałem historii 
solidarnościowych wydawnictw był 
tak zwany „dodruk” czyli powiela-
nie i przepisywanie ich przez Komi-
sje Zakładowe lub prywatne osoby. 
Skala tego zjawiska była duża ale 
bardzo trudno jest precyzyjnie oce-
nić jej rozmiary. 

Z Wrocławia otrzymywaliśmy 
też systematycznie kilka tysiecy eg-
zemplarzy tygodnika „Solidarność 
Dolnośląska” i dziennika „Z dnia na 
dzień”. Kolportowaliśmy również 
ogólnopolski „Tygodnik Solidar-
ność” oraz pisma i książki wydawa-
ne w innych miastach lub przemyca-
ne z Zachodu.

Jedny z ważnych celów wprowa-
dzenia stanu wojennego było znisz-
czenie niezależnych wydawnictw. 
Celu tego nie osiągnieto. Druk oraz 
kolportarz wydawanych w konspi-
racji pism i książkowe został szybko 
odbudowany.

W roku 1988, komunistyczne 
władze praktycznie zaniechały re-
presji, rozpoczęła się odbudowa 
jawnie działajacych struktur Solidar-
ności. Powstało wtedy wiele zakła-
dowych biuletynów. Najważniejsze 
z nich to „BIULETYN INFORMA-
CYJNY” i „Solidarność wałbrzyska” 
. W roku 1989 wznowiono też wyda-
wanie Niezależnego Słowa.

Chcemy ocalić i utrwalić naszą 
wspólna historię. 

Prosimy wszystkich którzy 
posiadają publikacje, dokumenty, 

zdjęcia i inne przedmioty 
związane z działaniem 

wałbrzyskiej Solidarności 
o przekazanie ich do naszego 

biura: 
Odział Okręgowy NSZZ 

Solidarność
Rynek 12 58-300 Wałbrzych.
Numer telefonu: 74 666 32 63
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powodzeniem cieszyła się wymiana 
barterowa np. ręczniki (produkowa-
ne w naszym zakładzie) za garnki 
(z zakładów w Myszkowie).

Ponadto sprawy socjalne, płaco-
we, BHP itp. były chlebem powsze-
dnim.

Duże emocje towarzyszyły za-
łodze w trakcie przygotowań do 
strajku, w reakcji na pobicie dzia-
łaczy związkowych w Bydgoszczy. 
Do strajku ostatecznie nie doszło. 
W zakładach pracy funkcjonował, 
a właściwie po prostu był Samorząd 
Robotniczy, będący pod ścisłą kon-
trolą KZ PZPR (Komitet Zakładowy 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robot-
niczej).

Bodajże co roku odbywała się 
Konferencja Samorządu Robotni-
czego (KSR) na której zaklepywa-
no propozycję dyrekcji zakładu 
(co traktowano jako wolę załogi). 
Zbliżały się właśnie wybory do Sa-
morządu Robotniczego, po których 
miała odbyć się wspomniana kon-
ferencja. Jako, że w zakładzie mieli-
śmy 95% uzwiązkowienia, byliśmy 

pewni że będziemy mieli większość 
na KSR. A potrzebna nam byłą taka 
większość do podjęci uchwały o wy-
prowadzeniu KZ PZPR z naszego 
zakładu pracy. Żeby posiadać solid-
ny argument zbieraliśmy podpisy 
pod petycją z pytaniem: „czy chcesz 
wyprowadzenia KZ PZPR z ZPB 
„Piast”?”

Sekretarze zakładowi PZPR 
i ich emisariusze dosłownie szaleli 
żeby nie dopuścić do przegłoso-
wania tej uchwały. KSR odbyła się 
12.XII.1981r. Uchwała przeszła zde-
cydowaną większością głosów.

Ustalono, że przewiezienie 
majątku Komitetu Zakładowego 
PZPR (biurka, szafy, dokumenty)
do pomieszczeń Komitetu Miejskie-
go tejże organizacji odbędzie się 
14.XII.1981r o godz 7.00 i przepro-
wadzi ją Dział Transportu naszego 
zakładu.

O decyzji KSR przy ZPB „Piast” 
w Głuszycy,błyskawicznie powia-
domiono KW PZPR w Wałbrzy-
chu,który z kolei przekazał tę infor-
mację do KC PZPR.

Nie wiem czy gdziekolwiek 
w Polsce podjęto próbę wyprowa-
dzenia partii z zakładu. Nam się to 
niestety nie udało, bowiem 13.XII 
wprowadzono stan wojenny.

15.XII 1981 Komisja Zakłado-
wa NSZZ „Solidarność” „schodzi 
do podziemia”i kontynuuje dzia-
łalność w pięcioosobowym skła-
dzie w strukturze niejawnej pod 
nazwą Tajna Komisja Zakładowa 
NSZZ „Solidarność” przy ZPB „Pia-
st”w Głuszycy.

Następnego dnia rozkolporto-
wano pierwsze ulotki potępiające 
stan wojenny,żądające uwolnienia 
internowanych i aresztowanych 
oraz odwieszenia NSZZ „S”.

W maju 1982r zawiązała się 
Tymczasowa Komisja Koordynacyj-
na NSZZ „S” na teren Głuszycy. Ko-
misja składała się dwóch trzyosobo-
wych Zarządów (nawzajem o sobie 
nie wiedziały). Komisji przewodni-
czył i działania Zarządów koordy-
nował przewodniczący TKZ NSZZ 
„S” z „Piasta”.

Odnoszę wrażenie, że jak na nie-
wielką miejscowość, zaangażowanie 
jej mieszkańców w działalność opo-
zycyjną w obronie „Solidarności” 
i jej ideałów była znacząca. Wielu 
ludzi nosiło symboliczne oporniki. 
W oddziałach budowlanych w „Pia-
ście” kaski robocze udekorowane 
były emblematami „Solidarność”. 
Do roku 1986 przeszło 300 osób (tyle 
rozdano „podziemnych” legityma-
cji) opłacało symboliczne składki 
związkowe. Stosunkowo szybko 
weszliśmy w posiadanie kilku ma-
szyn do pisania (dwie podarowane, 
cztery kupione)powielacza,sitodru-
ku,sprzętu do wywoływania zdjęć.

W czerwcu 1982r przeprowa-
dziliśmy udaną akcję na stadionie 
piłkarskim. Na kilka godzin przed 
meczem,w biały dzień,na oczach 
okolicznych mieszkańców rozwie-
siliśmy na masztach, drzewach,o-
grodzeniu zwinięte(zrolowane) 
transparenty o treściach potępiają-
cych stan wojenny oraz flagi z na-
pisem „Solidarność”. Na ławkach 
rozłożyliśmy ulotki tzw. bibułę. 
W trakcie meczu rozgrywanego 
w obecności około 600 osób,wyzna-
czone osoby przechodząc obok tych 
zwiniętych elementów,pociągały 
dyskretnie za sznurki powodując 
rozwinięcie się flag i transparentów. 
Widok był wspaniały. Cały stadion 
w antykomunistycznych hasłach 
i flagach „Solidarności’.Na stadionie 
jest miejscowy esbek więc bardzo 
szybko pojawia się esbeckie wspar-
cie,i ZOMO-wska bojówka, ale do 
siłowych przepychanek nie doszło.

Ludzie, którzy widzieli nasze 
przygotowanie,nie wydali żadnego 
z nas, chociaż SB szukając sprawców 
chodziło od drzwi do drzwi okolicz-
nych domów.

W latach 1982-1988 organizo-
waliśmy wiele akcji, których celem 
było upamiętnienie ważnych dla 
Polski i Polaków dat; 13.XII; 31.VIII; 
17.IX; Czerwiec 56; Czerwiec 76; 
Grudzień 70.

Akcje te polegały głównie na 
oplakatowaniu miasta,rozwiesza-
niu flag „Solidarności”,kolpor-
towaniu ulotek informujących 
o tamtych wydarzeniach. Każdego 
1 listopada w centralnym miejscu 
cmentarza wywieszaliśmy listę ofiar 
stanu wojennego. Braliśmy udział 
w manifestacjach organizowanych 
w Wałbrzychu. Nasza delegacja 
uczestniczyła w uroczystościach 
pogrzebowych zamordowanego 
w bestialski sposób na rozkaz przy-
wódców reżimu ks Jerzego Popie-
łuszko. W ramach struktur TKK 
działały również; grupa młodzieżo-
wa (uczniowie szkół średnich) oraz 
pomocna bardzo przy kolportażu 
silna grupa rencistów.

Zawsze mogliśmy liczyć na 
wsparcie, pomoc i modlitwy ze stro-
ny proboszcza parafii „Chrystusa 
Króla”śp. ks. Józefa Molendy oraz 
ks. Wiesława Ciesielskiego. Przy 
parafii działo „Duszpasterstwo Lu-
dzi Pracy”. Odbywały się comie-
sięczne Msze Święte „Za Ojczyznę”. 
Braliśmy udział we wrześniowych 
pielgrzymkach „Świata Pracy” na 
Jasnej Górze. Warta jest podkreśle-
nia dobra współpraca z działaczami 
wałbrzyskiej opozycji,wspaniałymi 
ludźmi i prawdziwymi patriotami; 
śp. Mietkiem Tarnowskim; śp. Sta-
siem Żebrowskim; śp. Edkiem Biela-
szewskim, Józkiem Zalasem, Jerzym 
Langerem, Markiem Węgrzynow-
skim, Wojtkiem Dziadoszem, Ewą 
Makowską, Elą Kwiatkowską, Ryś-
kiem Mockiem, Marianem Terckim.

Tajna Komisja Zakładowa NSZZ 
„S” przy ZPB „Piast” ujawnia się 
w roku 1988, rejestruje w Regional-
nej Komisji Wykonawczej NSZZ 
„S”woj. Wałbrzyskiego i kontynu-
uje działalność związkową w skła-
dzie Edward Bielawski, Henryk 
Grządziel, Waldemar Podsiadły, 
Andrzej Wawrzyńczak i śp. Stani-
sław Tomulik.

W roku 1989system komuni-
styczny w Polsce upadł,ale ludzie 
reżimu nie ponieśli żadnych kon-
sekwencji swoich zbrodni. Gdy 
społeczeństwo ponosiło koszty 
transformacji oni wespół z wieloma 
czołowymi działaczami „Solidarno-
ści” uwłaszczali się na majątku pań-
stwowym. Mieli ogromny wpływ na 
politykę i gospodarkę. Gospodarkę 
doprowadzili do stanu agonalnego, 
likwidując setki zakładów pracy. 
Inflacja i bezrobocie dotknęły zwy-
kłych ludzi, oni się w tym czasie bo-
gacili.

„Lewicową i społeczną wrażli-
wość” zamieniali na bezwzględną 
kapitalistyczną pazerność. To nie 
pyszałek i narcyz Lech Wałęsa ps. 
„Bolek”obalił komunizm. Do li-
kwidacji komunizmu doprowadzili 
w głównej mierz szeregowi człon-
kowie NSZZ „Solidarność”, któ-
rzy przez osiem lat mimo szykan 
i represji walczyli o Polskę Solidar-
ną i Samorządną - wierną ideałom 
„Solidarności” i wartością chrze-
ścijańskim, wolną, demokratyczną 
i suwerenną. Te nasze marzenia, 
pragnienia, oczekiwania spełniają 
się dopiero dzisiaj po 26 latach od 
upadku reżimu. Tak jak w stanie 
wojennym, tak i dzisiaj musimy wy-
kazać się determinacja, konsekwen-
cją, uporem, aby powyższe stało się 
faktem, codzienną rzeczywistością. 
Tak nam dopomóż Bóg.

Po przeszło 30 latach niełatwo 
przypomnieć sobie wielu faktów 
i nazwisk. Tym którzy się wtedy 
odważyli i zaangażowali w zwycię-
ską w efekcie walkę o ‚Solidarność”, 
o wolną demokratyczną Rzeczpo-
spolitą, a czas pokazał, że wolną od 
komunizmu Europę, jesteśmy winni 
szacunek i szczere podziękowania.

W naszej gminie w te działania 
zaangażowani byli: Sławomir Cza-
icki, Bogdan Kaczmarek (interno-
wani 13.XII.81), Wiesława Bielaw-
ska, Ryszarda Pakowska, Andrzej 
Poniewierski, Sylwester Pastuszek, 
Marek Wyroba, Grzegorz Michalik, 
śp. Stanisław Grzesiak, Mieczysław 
Kucharczyk, Włodzimierz Piecho-
icz, Zbigniew Leśny, Zbigniew 
Gireń, Waldemar Góreczny, Leszek 
Łubniewski, śp.Edward Grzesiak, 
Leszek Stawiński, Andrzej Waw-
rzyńczyk, Waldemar Podsiadło, 
Henryk Grządziel, Marek Masiuk, 
Henryk Piekarski, Jan Ambroze-
wicz, śp. Stanisław Tomulik, Paweł 
Pakowski, śp. Henry Walowski, Sta-
nisław Molski, Andrzej Pawlak, śp. 
Jerzy Urbanowicz, Krystyna Rolka, 
Elżbieta Karkułowska, Marek Klu-
zek, Andrzej Magdziarz, Andrzej 
Prokopek.

Grupa młodzieżowa: Alicja Pa-
kowska, Iwona Kowalska, Paweł Sie-
radzki, Ewa … (pamięć jest ulotna)

Grupa rencistów: Genowefa 
Bielawska, Natalia Prokop, Rozalia 
Kania.

Mieliśmy również solidne za-
plecze. Popierało nas, pomagało 
i wspierało wielu mieszkańców 
Głuszycy. Nasza gmina ma swój 
skromny udział w walce o Wielką 
Sprawę.    

Edward Bielawski z grupą młodzieżową

Działacze Solidarności z Głuszycy



6

Mineło...

gazet. Na tym zjeździe zostałam 
wybrana do pierwszej Krajowej Ko-
misji Rewizyjnej NSZZ Solidarność. 
To moja duma i radość. Wybraliśmy 
przewodniczącego związku, ale 
z poparcie Wałęsy przez aklamację 
nic nie wyszło. Jego wystąpienie 
było żenujące. Nasza delegacja gło-
sowała na Andrzeja Gwiazdę. To 
był nasz kandydat. Do dziś mam żal 
do tych, którzy nie puścili pary z ust 
na temat przeszłości Wałęsy.

Po powrocie ze zjazdu trwała 
wytężona praca związkowa pomi-
mo dającej się wyczuć gęstniejącej 
atmosfery. Komuniści i Służba Bez-
pieczeństwa nie próżnowali.  

W grudniu 1981 codziennie czy-
tam teleksy. Wiadomości są coraz 
bardziej niepokojące. 13 grudnia 
1981 Jaruzelski ogłasza stan wojen-
ny. Zaczyna się czas tyranii WRON, 
a raczej ślepowronu. Zaczynają się 
internowania, „ścieżki zdrowia” 
i procesy polityczne. Zmuszanie 
działaczy związkowych do opusz-
czenia kraju to zwykła codzienność. 
Przebierańcy w mundurach feru-
ją wyroki na zamówienie PZPR-u. 
Póki co, chroni mnie imunitet - szef 
Komendy Wojewódzkiej zachował 
pozory. Jednak do pracy chodzę 
z pełnym „wyposażeniem”czyli ze 
szczoteczką do zębów. Nocuję poza 
domem. Jakże często zazdrościłam 
internowanym, bo byli w grupie. 
My zostaliśmy sami.

Procesy polityczne nie omineły 
również naszego sądu. Na tych pro-
cesach częstymi obserwatorami byli 
sędziowie. Przez swoją obecnośc na 
Sali sądowej zmuszali sędziów woj-
skowych do ferowania wyroków 
uniewinniających. To było wspania-
łe i podniosłe.

18 lutego 1982 roku zostałam, 
na telefon, wbrew wszelkim pro-
cedurom, wydalona ze służby. 
Informuje mnie o tym, blady jak 
ściana, Prezes Sądu w Wałbrzychu. 
Wcześniej przeprowadzono akcję 

oczyszczania sądu z sympatyków 
Solidarności, poprzez zmuszanie 
sędziów do składania oświadczeń 
o wystąpieniu ze Związku. Jakie 
to było upadlające! Ja, jako jedyna 
zostałam ukarana. Stanęłam przed 
widmem bezrobocia i braku środ-
ków na utrzymanie dziecka. Dzięki 
życzliwości i pomocy ludzi pra-
wych pracowałam jednak jako radca 
prawny. Nie chronił mnie już imu-
nitet więc zaczeły się zatrzymania, 
rewizje, siedzenie na „dołku” i róż-
ne inne represje. Zabrano mi na parę 
lat paszport, a nawet unieważniono 
pieczątkę w dowodzie osobistym 
uprawniającą do wyjazdu do twz. 
Krajów Demoludu. Większość czo-
łowych działaczy była internowana 
bądź aresztowana. Trzeba było zejść 
do podziemia i mozolnie odbudo-
wywac struktury. KONSPIRACJA! 
Współpraca z wieloma wspaniały-
mi. odważnymi ludźmi. KOLPOR-
TAŻ! Wydaliśmy wiele ulotek, ksią-
żek i pism, w tym Niezależne Słowo. 
W stanie wojennym wraca do Polski 
Mietek Tarnowski. Spotkania w jego 
domu, a było ich wiele, kończyły 
się często wkroczeniem ubecji, od-
czytaniem formuły o nielegalności 
spotkania, umieszczeniem wszyst-
kich w „budzie”, wywiezieniem do 
Komendy MO i wielogodzinnymi 
przesłuchaniami, a czasem dłuż-
szym pobytem na „dołku”. Mimo 
wszystkich represji, w podziemiu 
działało wielu wielu prawych,wspa-
niałych i odważnych ludzi.

Zbliża się szybkimi krokami rok 
1989 i twz. Okrągły Stół. To podczas 
tych obrad zdradzono tysiące sze-
regowych działaczy związkowych, 
przehandlowano wolnościowe idee 
i zwycięstwo w pierwszych wybo-
rach w imię partykularnych intere-
sów grupki. Zaprzepaszczono tyta-
niczną pracę członków Komitetów 
Obywatelskich. Odrodziła się jed-
nak Najjaśniejsza POLSKA. Niestety 
tylko częściowo wolna i częściowo 
suwerenna.

Aleksandra Makowska-Prochera

Mam zmieścić się w pięciu 
tysiacach znaków. Jak 
to zrobic skoro to jeden 
z najważniejszych okresów 
mojego życia.

Mineło trzydzieści sześć lat, 
a wspomnienia ciągle żywe. Pol-
ska brudna, szara, zgnębiona. 
Polacu smutni, zniewoleni. Dra-
końskie podwyżki cen produk-
tów żywnościowych wprowa-
dzone przez komunistów były 
pretekstem do wybuchów pro-
testów społecznych. Rok 1980. 
Strajki w całej Polsce i czas bu-
dowania nowej rzeczywistości. 
Budowania Solidarności. Strajki 
trwają w całym województwie 
wałbrzyskim. Przystępują do 
nich robotnicy, chłopi i inteligen-
ci. We wrześniu rejestruje w Mię-
dzyzakładowym Komitecie Za-
łożycielskim przystąpienie Sądu 
Rejonowego w Wałbrzychu do 
rodzącego się ruchu związko-
wego. Jaka to była radość, jakie 
oklaski. Instytucja kojarzona 
z reżimem popiera robotników. 
Tylko kilku sędziów związanych 
z komuną i dwóch po Szkole 
Duracza (trzy miesięczny kurs) 
odmówiło przystąpienia do ro-
dzącego się związku. Natomiast 
pracownicy administracyjni, 
to 100% członków. Zaczyna się 
ciężka i mozolna praca. Powsta-
ją struktury związkowe i moje 
nowe życie pełne jest nadziei 
na zmiany. MKZ staje się moim 
drugim domem. Jestem tam co-
dziennie, po pracy. W sądzie 
zawisną gabloty z aktualnymi 
wiadomościami i materiałami 
historycznymi. Prezes sądu żąda 
zdjęcia materiałów dotyczącymi 
Katynia. Odmawiam i wieszam 
nowe. Pilnuję też swojej pracy 
aby mi nie zarzucono, że moja 
działalność negatywnie odbija 
się na pracy zawodowej. Spo-
tykam się z działaczami związ-
kowymi z różnych zakładów 
i z różnych środowisk. Wspólny 
cel, wizja wolności była dla nas 
wszystkich najważniejsza. Po-
znałem wtedy wielu szlachet-
nych, wspaniałych ludzi dla 
których POLSKA była dobrem 
nadrzędnym. Wolność, suwe-
renność nie była pustosłowiem. 
Łączyła nas wspólna ciężka pra-
ca na terenie zakładów i w MKZ-
-ecie. Opiniowałam uchwały 
związkowe, rozmawiałam i do-
radzałam ludziom z problema-
mi, pisałam do Niezależnego 
Słowa.

W roku 1981 zostałam, de-
legatem na Pierwszy Krajowy 
Zjazd Solidarności w Gdańsku. 
To był dla mnie ogromny za-
szczyt, ale też dowód zaufania. 
Zjazd w Hali Oliwii, to było 
tylko zjawisko polityczne i pa-
triotyczne. Tej niepowtarzalnej 
atmosfery nie oddadzą żadne 
słowa. Tego zjawiska nie potra-
fię opisać. Mogę tylko powie-
dzieć, że Polska, niezależność, 
suwerenność, niepodległość nie 
schodziła z ust delegatów. Ich 
różnorodność i barwność zaska-
kiwała. Tylu oddanych Polsce 
ludzi, tyle dyskusji w kuluarach, 
cała gama osobowości. W skład 
delegacji dolnoślązaków wcho-
dzili ludzie z pierwszych stron 

Pierwszy Krajowy Zjazd NSZZ Solidarności Aleksandra Makowska-Prochera

Dziadosze w radiu ,,S”
Wojciech Dziadosz

Jak wspominać czas ,,stanu 
wojennego” by nie przynudzać? 
Wypadałoby z pewnym 
dystansem , i tu problem bo 
jeszcze nie potrafię patrzeć 
z dystansem. Chaplin w wieku 
75 lat pytany o pamiętnik 
rzekł -,,(…) nic łatwiejszego jak 
wspominać, gdy się już nic nie 
pamięta”

Propozycja
Wówczas nie wypadało pytać 

o szczegóły , a potem szczegóły 
straciły znaczenie i pozostały cieka-
wostki. Koledzy Maćka z NZS we 
Wrocławiu przekazali mu i ich ko-
ledze Zdzisławowi, dwie radiostacje 
z osprzętem. Maciek wziął do po-
mocy mnie , a ja mojego pracodaw-
cę (też Wojtka) w którego warszta-
cie k/Jawora obrabiałem marmur. 
Wybór mnie i Wojtka był bardzo 
trafny . Byliśmy poza podejrzeniem 
(z Jawora), a ja z wojska byłem krót-
kofalarzem. Drugą ekipę tworzył 
Maciek ze Zdzichem. Oni skupili 
się na Chełmcu. My na obrzeżach 
Wałbrzycha.

Sprzęt
Szyjąc z zielonego brezentu 

,,węża” na 48 płaskich baterii – usły-
szałem od Wojtka ,,(…) to się znaj-
dzie w muzeum ruchu robotnicze-
go”

Dziś gdy redaktor naczelny do-
piął muzeum wałbrzyskiej ,,S” – nikt 
mnie nie zmusi do uszycia takiego 
węża (tamten zaginął) jeszcze raz. 
Budując instalację pilnowaliśmy by 
nie zostawić odcisków palców – do-
szliśmy do takiej obsesji, że wycho-
dząc z łazienki baliśmy się o odciski 
pozostawione w miejscach intym-
nych na WŁASNYM CIELE.

Instalacje 
Czy ktoś to narzucił, nie wiem 

, ale rozpatrywaliśmy tylko lokali-
zację na drzewach. I tak sprzęt był 
pomaskowany , by w gałęziach gi-
nął. Pień drzewa był naturalnym 
masztem, a gałęzie odciągami. An-
tena typu dipol otwarty wtapiała 
się tak bardzo w gałęzie , że miałem 
kłopot przy demontażu , by znaleźć 
wszystko w gęstwinie.

Montując radio u wierzchoł-
ka wysokiego świerka w pobliżu 
szczytu Chełmca – Zdzisław (żarli-
wy katolik) wykazywał niezwykłą 
łatwość i odwagę. Podziwiając jego 
sprawność Maciek mówi : ,,(…) 
masz szczęście , że pochodzisz od 
małpy”

 Dzisiejszy użytkownik komór-
ki nie zrozumie skali problemów 
z wyłącznikami czasowymi. 2 pla-
stikowe stopery kuchenne dostoso-
waliśmy jako włącznik o umówionej 
godzinie, a drugi rozłączał nadajnik 
po czasie audycji. Pierwszą audy-
cją z okolic pomnika Ułanów Nad-
wiślańskich daliśmy przy którymś 
z majowych świąt 83r. Kilka dni 
wcześniej rozpiąłem system, a na 
mieście pojawiły się ulotki o dacie 
i godzinie emisji. Godzinę przed 
audycją poszedłem włączyć zegar 
(dostosowany z kuchennego stope-
ra). Trudno było podejść , bo obok 
zaparkował czerwonym Maluchem 
, ktoś wyglądający na działkowicza 
lub ubeka. Po włączeniu zaczęliśmy 
śpieszyć do centrum by posłuchać 
efektów. W 10 minut od pierwsze-
go sygnału zobaczyliśmy (widok na 
całe życie) jak na światłach z pelen-
gatorami minęła nas duża kolumna. 
Wojtek nie powstrzymał ciekawości 
i do Jawora pojechał koło Ułanów 
Nadwiślańskich. Został wylegity-
mowany ale w nagrodę oglądał jak 
bezpieka pruje czerwonego malu-
cha.

Po włączeniu nadajników było 
mało czasu by się znacząco oddalić 
- Maciek ze Zdzichem , ze szczytu 
Chełmca (do dziś niepobity rekord) 
po 20 minutach siedzieli w domu.

Obława
Następne audycje były brutalnie 

zagłuszane . O tej pierwszej chodzi-
ły legendy , że słuchacze wystawiali 
głośniki na balkonach. Duża reakcja 
władzy na pierwszą audycję tro-
chę nas zaskoczyła i kolejne emisje 
robiliśmy ostrożniej coraz bardziej 
oddalając się od miasta. Wszystkie 
zmiany robiliśmy po omacku , bo 
od struktury podziemnego związ-
ku ,,S” nie dostaliśmy informacji 
o zasięgu pierwszej emisji. Po kilku 
zagłuszonych audycjach – jesienią 
zaczęły się pierwsze aresztowania . 
Po pierwszych aresztowaniach kon-
taktowaliśmy się jeszcze ostrożniej 
i Wojtek na spotkanie Zdzicha po-
jechał z ,,hasłem” – bo mogli się nie 
poznać . Znakiem rozpoznawczym 
miał być młody mężczyzna jedzą-
cy jabłko, przy mało uczęszczanym 
przystanku. Rozpoznali się od razu 
, ale Wojtek pyta ,,gdzie jabłko?” , 
a ten biedak jakieś resztki ogryzka 
z kieszeni wydłubał.

 Błędów w konspiracji nie popeł-
niliśmy , a kolejne zatrzymania to 
skutek konfidentów Urlika i Nowa-
ka. Maciek ukrywał się do amnestii 
w 84r. (przerwał studia ale znalazł 
żonę). Do sprawy aresztowano dwa-
dzieścia parę osób. 

Wojtek Dziadosz oparty o krzesło w dolnym rzędzie
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Tamten Sierpień – początki „Solidarności”  
w Dzierżoniowie i Świdnicy

Michał Dworczyk

Odgłosy strajkowej burzy 
z lipca 1980 roku docierały do 
mieszkańców województwa 
wałbrzyskiego. Z ust do 
ust podawano informacje 
o „przerwach pracy” w Lublinie, 
Świdniku, Chełmie czyli 
w przedwojennym COP-ie. Fale 
protestów wywołała uchwała 
Rady Ministrów z 23 czerwca 
1980 roku w sprawie zmiany 
cen zbytu i usług. Po raz kolejny 
komuniści chcieli doprowadzić 
do równowagi gospodarczej 
poprzez drastyczne 
ograniczenie spożycia 
wewnętrznego i zwiększenie 
eksportu. Oznaczało to dalsze 
pogorszenie warunków 
życia Polaków. Mimo, że 
podwyżki cen miały nastąpić 
z początkiem następnego roku, 
to informacje o nich przyniosły 
lipcowa fale protestów. 

Ale protestów nie udało się już 
władzom komunistycznym zatrzy-
mać. 14 sierpnia wybuchł strajk 
w gdańskiej stoczni im. Lenina, po 
nim codziennie do „przerw w pra-
cy” przyłączały się kolejne regiony 
i zakłady. Zarówno Dzierżoniów jak 
i Świdnica były dużymi ośrodkami 
przemysłowymi, siłą rzeczy więc 
było tylko kwestią czasu kiedy i tu 
dojdzie do protestów. Przekazywa-
niu informacji, pierwszych ulotek 
strajkowych z Wybrzeża czy pism 
bezdebitowych sprzyjał okres wa-
kacyjnych wyjazdów. Wiele osób 
również stale słuchało audycji RWE, 
„Głosu Ameryki” czy innych pol-
skojęzycznych rozgłośni z zachodu, 
które na bieżąco informowały o sy-
tuacji w Polsce. 

27 sierpnia 1980 roku w dzierżo-
niowskiej zajezdni autobusowej PKS 
rozpoczął się pierwszy w regionie 
strajk. Grupa młodych kierowców 
zablokowała autobusami wjazd na 
teren dworca PKS i powołała Komi-
tet Strajkowy. Weszli do niego m.in.: 
Antoni Kaczmarek, Jerzy Michałkie-
wicz, Bogumił Pawlus, Józef Golis. 
Wysłali oni swych przedstawicieli 
do Wrocławia, gdzie tworzył się 

MKS, a potem także do Wałbrzycha. 
Dzień później – 28 sierpnia 1980 roku 
zastrajkowała załoga PKS w Świdni-
cy. Na czele Komitetu Strajkowego 
stanęli: Janusz Biliński, Leszek Szub-
ka i Zbigniew Nikiforowicz. Tego 
samego dnia strajk okupacyjny objął 
WPK w Dzierżoniowie i Świdnicy, 
oba miasta pozbawione zostały ko-
munikacji autobusowej. 

W ostatnich dniach sierpnia do 
strajku włączyły się załogi ZPB „Si-
lesiana”, DFK, ZR „Diora” w Dzier-
żoniowie, „Bester” w Bielawie, 
ŚFUP-ie w Świdnicy, „Predom” 
w Pieszycach. W innych zakładach 
odbywały się wiece, wyraźnie dało 
się odczuć spowolnienie w pracy. 
Większość kierujących Komitetami 
Strajkowymi zgłaszała swój akces 
do MKS-u w Wałbrzychu albo we 
Wrocławiu. Janusz Biliński ze świd-
nickiego PKS i Franciszek Gostom-
czyk z WPK weszli w skład MKS 
w Wałbrzychu. 

Wraz z podpisaniem porozu-
mień gdańskich i szczecińskich fal 
strajkowa opadła. We wszystkich 
zakładach obu regionów entuzjam 

dla powołania nowych związków 
zawodowych był ogromny. Chęć 
przystąpienia zgłaszały całe zało-
gi, w tym zarówno bezpartyjni jak 
i członkowie PZPR. Od początku 
września zaczęto tworzyć Komitety 
Założycielskie w zakładach. Kiero-
wali nimi ludzie obdarzeni przez 
kolegów zaufaniem. Były one powo-
łane do stworzenia struktur nowego 
związku zawodowego i przygoto-
wanie wyborów jego władz. Na bie-
żąco kontaktowały się one również 
dyrektorami zakładów. Przyznać 
trzeba, że chaos panujący w PZPR 
powodował, że postulaty KZ-ów 
spełniano niemal natychmiast, ni-
gdzie niemal nie dochodziło do spo-
rów czy jakiegoś wyraźnego sprze-
ciwu dotychczasowych „władców” 
PRL-u. 

Niemal równolegle z tworze-
niem Komitetów Założycielskich 
NSZZ „Solidarność” (tę nazwę do-
dano17 września 1980 roku) two-
rzyć zaczęto struktury ponadzakła-
dowe, składające się z delegatów 
z poszczególnych zakładów pracy. 
3 września 1980 roku w Dzierżo-
niowie powstała Terenowa Komisja 

porozumiewawcza ze Zbigniewem 
Soleckim z „Elektrometu”, Zbignie-
wem Wawrzynowiczem z „Tech-
nodrzewu”, Wojciechem Cabajem 
z „Silesiany” na czele. Tego samego 
dnia przedstawiciele bielawskich 
zakładów powołali Punkt Konsul-
tacyjny, w którym główna role od-
grywali – Ryszard Foltyński i Roger 
Langner z „Besteru” i Mieczysław 
Ślasko z „Bieltexu”. Oba organy 
służyć miały pomocą organizacyjną 
i informacyjną przy tworzeniu struk-
tur Związku w zakładach, nie miały 
żadnych uprawnień decyzyjnych. 
Powstające na przełomie września/
października 1980 roku, wyłaniane 
w powszechnych wyborach Komisje 
Zakładowe „S” były w pełni autono-
miczne i podlegały jedynie MKZ-om 
„S” w Wałbrzychu lub Wrocławiu. 
Międzyzakładowy Punkt Konsul-
tacyjny „S” powstał w Świdnicy 19 
stycznia 1981 roku i tego samego 
dnia wyłoniono z przedstawicieli 
zakładów Tymczasowa Międzyza-
kładową Komisję Koordynacyjną 
NSZZ „S” z Ludwikiem Tobiaszem 
ze ŚFW, Ryszardem Moździerzem 
z ZEM-u, Mieczysławem Sajko ze 

ZWAP-u i Markiem Kowalskim ze 
ŚFUP-u.

Nieco inaczej organizowali się 
nauczyciele. W Dzierżoniowie 20 
października 1980 roku przedsta-
wiciele szkół z terenu powiatu po-
wołali Międzyszkolny Komitet Za-
łożycielski NSZZ „S” z Mateuszem 
Cegiełką na czele. Po wyborach 
w styczniu 1981 roku MKZ „S” na-
uczycieli przekształcił się w Okręgo-
wą Komisję Oświaty i Wychowania 
NSZZ „S” Ziemi Dzierżoniowskiej 
z Teodorem Szczotką i Marią Gadzi-
nowska na czele. W Świdnicy Okrę-
gowa Komisja Oświaty NSZZ „S” 
wybrana została w dniu 11 grudnia 
1980 roku z Janem Pełka i Tade-
uszem Romanowskim na czele. 

Ostatnim etapem tworzenia po-
nadzakładowych struktur regional-
nych w Świdnicy i Dzierżoniowie 
było powstanie Międzyzakłado-
wych Komisji Koordynacyjnych „S”. 
Potrzeba stworzenia jeszcze jednego 
związkowego szczebla pośredniego 
między władzami Zarządu Regionu 
czy Zarządu Okręgu a Komisjami 
Zakładowymi wynikała z koniecz-
ności szybkiego i skutecznego za-
łatwiania spraw pracowniczych na 
miejscem bez konieczności wyjazdu 
do Wrocławia czy Wałbrzycha. Poza 
tym niebagatelna role odgrywały 
tez ambicje lokalnych liderów „S”, 
domagających się wprowadzenia 
takich rozwiązań. 19 maja 1981 roku 
kilkuset delegatów zKZ „S” z terenu 
powiatu wybrało MKK „S” Ziemi 
Dzierżoniowskiej. Przewodniczą-
cym został Teofil Frankowski z ZR 
„Diora”, a do prezydium weszli 
ponadto – Wanda Jaroch z II LO 
w Dzierżoniowie, Walerian Domań-
ski z ZRB 2 w Świdnicy, Marek Ptak 
z „Bieltexu” i Józef Golis z PKS-u. 
W Świdnicy MKK S” został wybrany 
w dniu 2 czerwca 1981 roku. Prze-
wodniczącym 34-osobowego gre-
mium został Wiesław Modzelewski 
ze ZWAP-u, Stanisław Walczak 
ze ŚFW i Michał Ossowski z I LO 
w Świdnicy, którego potem zastąpił 
Eugeniusz Grabowski ze ŚFW. Kil-
ka osób ze Świdnicy i Dzierżonio-
wa reprezentowało swoje regiony 
w Zarządzie Regionu NSZZ „S” we 
Wrocławiu, siedmioro uczestniczyło 
w I Zjeździe Krajowym NSZZ „S” 
w Gdańsku. W gorączce „karnawału 
solidarności” nikt nie przewidywał, 
że komuniści chcą ją gwałtownie 
przerwać i to już niedługo – w grud-
niu 1981 roku.

Stan wojenny w Wałbrzychu
Jerzy Langer

Jest sierpień 1981 roku. Trwa 
„karnawał solidarności”. W Wał-
brzychu, w pierwszą rocznicę po-
wstania NSZZ „Solidarność”, odsło-
nięto z tej okazji i poświęcono tablice 
pod szybami „Julia” i „Chwalibóg” 
kopalni „Thorez”, która była pierw-
szą w Polsce strajkującą w sierp-
niu’80 kopalnią . Nadzieja na lepszą 
Polskę była ciągle obecna, ale w re-
gionie ludzie zadawali sobie pyta-
nie, czy komunistyczna władza jest 
w stanie zaakceptować na stałe obec-
ność Związku, spełniającego też rolę 
ruchu społecznego? Pierwszej w tej 
części Europy, nie licząc Kościoła, 
niezależnej od władz organizacji. 
Organizacji do której akces zgłosiło 
10 mln. Polaków. Wraz z biegiem 
czasu narasta przekonanie, że doj-
dzie do konfrontacji pomiędzy „Soli-
darnością” a komunistyczną władzą. 
W Regionie Dolny Śląsk wydano 
instrukcję skierowaną do członków 

„Solidarności”, jak się zachować na 
wypadek stanu wyjątkowego. Wy-
jątkowego, gdyż wówczas prawo 
nie dawało podstaw do wprowa-
dzenia stanu wojennego z powodu 
wewnętrznych konfliktów spo-
łecznych. Nasz Zarząd Regionu 

jako jedyny w Polsce, przewidując 
posunięcia władz wycofał z banku 
wszystkie pieniądze związkowe. 
Były to te słynne 80 milionów, zna-
ne dzisiaj z filmu poświęconego tej 
bezprecedensowej akcji. Liczono, że 
do przesilenia dojdzie podczas świąt 

Bożego Narodzenia, ale władza nie 
czekała. Noc 13 grudnia, noc stanu 
wojennego, rozpoczęła ponury okres 
w naszej historii. Komuniści mogli 
bowiem trwać dalej przy władzy 
tylko w oparciu o fizyczną przemoc. 
Nie może więc nikogo dziwić to, że 
SB i ZOMO z zoologiczną wście-
kłością niszczyła wszelkie maszyny 
poligraficzne i teleksy jakie znalazła 
w pomieszczeniach zajmowanych 
przez Solidarność. W Wałbrzychu 
podobnie jak w całym kraju aresz-
towano wcześniej wytypowanych 
liderów związkowych. Niektórym 
działaczom udało się uniknąć aresz-
towania. We Wrocławiu znowu 
uprzedzono władze, najważniejsi 
przywódcy unikając łapanki, stanę-
li na czele Regionalnego Komitetu 
Strajkowego. Strajki we wrocław-
skich zakładach wprawdzie spa-
cyfikowano, ale Wrocław pozostał 
jednym z najsilniejszych ośrodków 
oporu wobec reżimu generała Jaru-
zelskiego. Z wałbrzyskich liderów 

„Solidarności” internowania udało 
się uniknąć tylko Mieczysławowi 
Tarnowskiemu, który przebywał 
w Szwajcarii jako członek ogólno-
polskiej delegacji Związku. W Wał-
brzychu było gorzej, strajk w obronie 
„Solidarności” udało się zorganizo-
wać jedynie na kopalni „Thorez”. 
Został on spacyfikowany przez 
ZOMO, przywódców aresztowano. 
Sam podejmowałem, bez powodze-
nia, próby zorganizowania strajku 
w firmie budowlanej, w której pra-
cowałem. Nie udało się, więc po-
stanowiłem podjąć próby nawiąza-
nia kontaktów z kolegami z innych 
zakładów. Razem poszukiwaliśmy 
kontaktu z Wrocławiem oraz orga-
nizowaliśmy siatki kolportażu wy-
dawnictw drugiego obiegu. Zanim 
to się udało trzeba było dać znać, że 
i w Wałbrzychu „Solidarność” żyje. 
Malowanie haseł po murach, nadbu-
dówkach wieżowców wałbrzyskie-
go Podzamcza i pierwsze ulotki.

Ciąg dalszy na str. 8.

Jerzy Langer Andrzej Gwiazda Jerzy Szulc

Komisja Zakładowa ZPB Bielbaw w Bielawie
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Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcą i po-
trafią pisać o tym co się w Wałbrzychu i okolicach dzieje. 
Nie gwarantujemy publikacji, ale odpowiemy na każdy 
list w którym nie będzie słów „ratuszowych”. Takich na 
przykład jak: Ave, Caesar, morituri te salutant.

Od czasu do czasu, pisać też dla nas będą ludzie którzy 
nie mają szczęścia mieszkać w Wałbrzychu lub w jego 
okolicach.

Porcelana „Wałbrzych” – Czarna Prywatyzacja
Dariusz Kołdon

Początek lat dziewięćdziesią-
tych ubiegłego stulecia to dla kraju 
i regionu wałbrzyskiego dwa ważne 
wydarzenia. Likwidacja wałbrzy-
skiego zagłębia węglowego oraz 
rozpoczęcie procesu prywatyzacji. 
Polityka prywatyzacyjna ówcze-
snego Ministra Ministerstwa Prze-
kształceń Własnościowych, Janusza 
Lewandowskiego typowała do pro-
cesu prywatyzacji w większości za-
kłady o dobrej sytuacji finansowej, 
dobrym potencjale produkcyjnym 
i ukształtowanych rynkach zbytu. 
Taką sytuację posiadała Fabryka 
Porcelany „Wałbrzych”, której mar-
ka znana była w kraju i na całym 
świecie. Była pierwszym zakładem 
w regionie, który w 1992 roku został 
najpierw komercjalizowany a na-
stępnie MPW sprzedaje 75% udzia-
łów spółki dwóm osobom, miesz-
kańcom Wałbrzycha- cukiernikowi 
Mieczysławowi Świerczyńskiemu 
i lekarzowi zakładowemu Wiesła-
wowi Kułakowskiemu. Smaczku tej 
transakcji dodaje fakt, że nowi wła-
ściciele na zakup udziałów otrzy-
mują kredyt w państwowym banku 
BGŻ a jego dyrektor wchodzi do 
rady nadzorczej Spółki. Zdziwienie 
budziła też wartość sprzedanych 
udziałów, która była dużo niższa 
niż chociażby wartość zapasów ma-
gazynowych gotowych towarów 
i całkowicie nie uwzględniała nieru-
chomości, zabudowań, maszyn oraz 
zgromadzonego surowca. Dzisiejszy 
obrońca demokracji, wolnego rynku 
i dobrej ekonomi, Janusz Lewan-
dowski wypowiedział wtedy słowa, 
które charakteryzowały jego poli-
tykę prywatyzacyjną …”wartość 
zakładu nie zależy od jego wyceny 
a od tego ile ktoś chce w danej chwili 
za niego zapłacić”. Podpisanie umo-
wy sprzedaży rozpoczyna kłopoty 

Spółki. Nowi właściciele nie realizu-
ją zapisów umowy, miedzy innymi 
te, które nakazują zainwestowanie 
w firmę 30 milionów złotych. Do 
spłaty kredytu na zakup akcji wy-
korzystują zysk osiągany ze sprze-
daży produktów i co najbardziej 
zbulwersowało załogę wyznaczają 
sobie i swoim małżonkom zarobki 
przekraczające 100 tysięcy złotych 
miesięcznie przy średniej pensji 
w zakładzie ok. 1300 złotych. Nowi 
właściciele nie rozumieją nowego 
wyzwania jakim jest zarządzanie 
zakładem zatrudniającym w tym 
czasie ok. 700 pracowników. Ich in-
gerencja w procesy technologiczne, 
gospodarkę ekonomiczno- finan-
sową oraz zarządzanie zasobami 
ludzkimi bardzo szybko prowadzi 
do konfliktów. Do kanonu czarnego 
humoru w firmie przeszły poszuki-
wania złota służącego do zdobienia 
porcelany, które wedle Świerczyń-
skiego miało być w sztabkach, uno-
wocześniania procesu technologicz-
nego wypału porcelany poprzez 
wkładanie jednego asortymentu 
w drugi czy propozycja noszenia 
pampersów przez kobiety pracują-
ce na taśmie produkcyjnej. Związ-

ki zawodowe a przede wszystkim 
Solidarność, stają na drodze temu 
chaotycznemu i niszczycielskiemu 
zarządzaniu, więc stają się niewy-
godne, także przez to, że recenzu-
ją działania właścicieli oraz stają 
w obronie szykanowanych związ-
kowców i zwykłych pracowników. 
Pod koniec kwietnia 1993 roku Soli-
darność wszczyna spór zbiorowy do 
którego dołączają pozostałe związ-
ki. Obok żądań pracowniczych pada 
pierwsze żądanie unieważnienia 
umowy sprzedaży zakładu. W ślad 
za tym idą wnioski do Najwyższej 
Izby Kontroli oraz Urzędu Kontroli 
Skarbowej o wszczęcie postępowań 
wyjaśniających. Późniejsze ich wy-
niki wykazały nieprawidłowości 
w procesie prywatyzacji i realizacji 
umowy sprzedaży, jednakże uwa-
runkowanie polityczne w kraju nie 
pozwoliło zrealizować głównego 
postulatu jakim było unieważnienie 
umowy kupna-sprzedaży Fabry-
ki. Na początku czerwca 1993 roku 
właściciele postanawiają zastosować 
wariant siłowy i przygotowują tajne 
listy osób do zwolnienia. Czołowe 
miejsca zajmują na nich działacze 
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidar-

Ciąg dalszy ze str. 7.

Zanim nauczyłem się drukować 
na tzw. ramce, a potem na „sicie”, 
to „drukowałem” przepisując ulotki 
przez kalkę ołówkową. Tak „wy-
drukowanych”, przez jedną noc, 
kilkadziesiąt egzemplarzy ulotek, 
kolportowałem za pośrednictwem 
znajomych. Potrzeba było też orga-
nizować pomoc dla rodzin represjo-
nowanych, tą materialną, ale i też 
tą prawną. Tą drugą udawało się 
pozyskać dzięki wrocławskiemu, 
powołanemu przez Arb. Henryka 
Gulbinowicza, Arcybiskupiemu Ko-
mitetowi Charytatywnemu. Taka 
pomoc była potrzebna nie tylko na 
początku stanu wojennego. Co ja-
kiś czas aresztowano ktoś z nasze-
go środowiska. Sam korzystałem 
z pomocy wrocławskich adwoka-
tów, którzy przyjeżdżali nas bronić 
nie pobierając za to należnej opłaty. 
W Wałbrzychu było kilka aktyw-
nych, niezależnych od siebie grup 
drukujących swoją „bibułę”. Jed-

ność” w zakładzie. 23 czerwca 1993 
roku wybucha strajk, którego dwu-
miesięczna akcja obfituje w zdarze-
nia warte osobnego dość pokaźnego 
opracowania. Do strajku przystąpiło 
95% pracowników, którzy szybko 
profesjonalnie zorganizowali się 
tworząc komisję strajkową, odziały 
obrony i ochrony zakładu, grupę ne-
gocjacyjną, biuro prasowe oraz ob-
sługę strajkujących wraz z kuchnią. 
Minister Lewandowski zaprasza 
delegację związkowców do War-
szawy a dzień wcześnie w telewizji 
mówi, że umowę sprzedaży Fabryki 
Porcelany „Wałbrzych” trzeba unie-
ważnić. Następnego dnia jednak 
wycofuje się ze swoich słów zdając 
sobie sprawę, że to on i jego urzęd-
nicy ponoszą winę za tą prywatyza-
cje a właściwie jak szeptano nieofi-
cjalnie, ktoś zrobił na tym „dobry 
interes”. Na duże uznanie zasługuje 
postępowanie pracowników, któ-
rzy zabezpieczają mienie zakładu 
w tym piece ceramiczne a także re-
alizują sprzedaż towaru magazyno-
wego i uzgadniają wpływ płatności 
za ten towar na specjalne subkonto 
pod nadzorem ministerstwa. Strajk 
otrzymuje wsparcie nie tylko związ-
kowców Solidarności i ich struktur 
w całym kraju, ale przede wszyst-
kim mieszkańców miasta, którzy 
wspomagają strajkujących swoją 
obecnością pod bramą zakładu, 
a także materialnie zbiórką pienię-
dzy oraz artykułów spożywczych. 
Na początku drugiego miesiąca 
strajku dochodzi do rozpoczęcia ne-
gocjacji, które w imieniu właścicieli 
zakładu prowadzi Sudecki Związek 
Pracodawców. Negocjacje są wyjąt-
kowo trudne, gdyż wypracowane 
uzgodnienia miedzy strajkującymi 
a związkiem pracodawców muszą 
być jeszcze akceptowane przez wła-
ścicieli. 23 sierpnia 1993 roku z inicja-
tywy Delegatury Zarządu Regionu 

NSZZ „Solidarność” województwa 
wałbrzyskiego odbyła się na wał-
brzyskim rynku kilkutysięczna ma-
nifestacja związkowców z całego 
kraju pod hasłem „Stop Przestępczej 
Prywatyzacji”. Pod koniec drugiego 
miesiąca strajku można było odczuć 
zmęczenie strajkujących. Zaczynało 
brakować funduszy a wypłaty z re-
gionalnego funduszu strajkowego 
nie były w stanie pokryć wszystkich 
potrzeb. Także obawa strajkujących 
co do przyszłości zakładu, jego ryn-
ków sprzedaży i utratę kontrahen-
tów miało wpływ na podpisanie 28 
sierpnia 1993 roku porozumienia 
kończącego akcję strajkową. Wy-
negocjowanie korzystnych warun-
ków pracowniczych nie rozwiązało 
jednak najważniejszego problemu 
jakim było żądanie unieważnienia 
umowy sprzedaży Fabryki Porce-
lany „Wałbrzych”. Tymczasowość 
i nierozwiązanie problemu pry-
watyzacji, skutkuje jesienią 1995 
roku ponownym konfliktem, któ-
rego obrazem staje się głodówka 
związkowców a najostrzejszą for-
mą próba pacyfikacji głodujących 
z biurowca firmy i szturm na biuro 
Świerczyńskiego zdesperowanych 
pracowników w większości ko-
biet. Dochodzi wtedy do incydentu 
w którym Świerczyński używa na 
postrach broni palnej strzelając kilka 
razy w sufit biura. Przesilenie to za-
owocowało podpisaniem kolejnych 
porozumień satysfakcjonujących 
załogę lecz nie rozwiązujących pod-
stawowego problemu jakim było 
unieważnienie umowy sprzedaży 
Porcelany „Wałbrzych”. Po wielu 
perypetiach własnościowych zakła-
du i kolejnych zmianach właścicieli 
Porcelana „Wałbrzych” przestała 
istnieć a jej ruiny w centrum miasta 
straszą i jednocześnie wzbudzają 
gniew i wzruszenie jej byłych pra-
cowników.

Stan wojenny w Wałbrzychu

na była związana z „Informatorem 
Wałbrzyskim”, który na początku 
był wydawany jako „Informator 
Górniczy”. Druga była skupiona wo-
kół „Niezależnego Słowa”. W latach 
od 1982 do 1989 podziemna Solidar-

ność wydała w Wałbrzychu 26 nu-
merów pisma „Niezależne Słowo”. 
W późniejszym okresie wydawano 
też inne tytuły: „Antykolaborant”, 
„Biuletyn Wałbrzyski” oraz związa-
ne z Solidarnością Walczącą; „Wę-

gielki Wałbrzyskie”, „Solidarność 
KWK” i „Radykał” . Na szczególną 
uwagę zasługują pisma wydawane 
przez uczniów i studentów z terenu 
b. województwa wałbrzyskiego: „Je-
steśmy”, „SB – Szkolny Biuletyn”, 
„UB – Uczniowski Biuletyn” i „Quo 
Vadis”. Wydano też dwie broszury. 
„Pochód na zachód” (o wojnie z bol-
szewikami) i „Czesław Miłosz Trak-
tat poetycki”. Sam kolportaż prze-
nikał się pomiędzy tymi grupami. 
Kolportowano też wydawnictwa 
z Wrocławia, Warszawy, Gdańska 
i innych ośrodków oporu w Polsce. 
Udało nam się też nadać kilka au-
dycji „Radia Solidarność” ale, po 
dekonspiracji i aresztowaniach, nie 
udało się już reaktywować grupy 
z nadajnikiem. Dlatego tą formę ko-
munikacji zastąpiliśmy kolportażem 
kaset magnetofonowych na których 
przegrywaliśmy audycje z kaset 
przywiezionych z Wrocławia i in-
nych miast. Duże znaczenie w pod-
trzymywaniu nadziei miały Msze 
za Ojczyznę w kościołach Aniołów 

Stróżów i Św. Franciszka z Asyżu, 
a w późniejszym okresie również 
w kościele Św. Józefa Robotnika, 
w którym powstało z naszej inicjaty-
wy Duszpasterstwo Ludzi Pracy. Re-
presje w Wałbrzychu były bardziej 
dotkliwe niż np. we Wrocławiu, 
który był prawdziwym „bastionem” 
opozycji. Tam w tramwajach ludzie 
publicznie czytali bez konsekwencji 
ulotki „Solidarności” lub „Solidar-
ności Walczącej”. W Wałbrzychu za 
kilka ulotek z informacją o Mszy za 
Ojczyznę trafiało się na kilka miesię-
cy do więzienia. Inwigilacja naszych 
środowisk, jak wynika z dostępnych 
dzisiaj dokumentów IPN, była wy-
jątkowo duża. Nie złamało to oporu 
w wałbrzyskim środowisku, które 
było ważnym ogniwem dolnoślą-
skiej, a co za tym idzie ogólnopol-
skiej opozycji. Ostatni wałbrzyski 
strajk w PRL-u miał miejsce latem 
1988 r. Strajkowali wówczas górnicy 
kopalni „Victoria”. 

Dzisiaj możemy powiedzieć ; 
ówczesna Wałbrzyska opozycja sta-
nowiła ważną część „Solidarności”, 
która doprowadziła do obalenia 
zbrodniczego systemu w Polsce i na-
szej części Europy.

Stanisław Żebrowski Czesław Skóra Marek Węgrzynowski Józef Zalas Jolanta 
Górska


