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Dwa lata po pamiętnym lipcu

(INF. WŁ.). Dramatyczne wydarzenia społeczne — a do takich należał przecież pamiętny protest 
robotników Świdnika i Lublina w lipcu 1980 r. — nie są nigdy łatwe do oceny. Wielu ludzi patrzy na 
nie wciął przez pryzmat emocji własnych odczuć i obserwacji, tym bardziej, że późniejsze wydarzenia 
w naszym kraju, dla których świdnicki i lubelski protest był niejako prologiem — obfitowały w nie 
mniejsze dramaty, rozterki, emocje, kontrowersje, w zażarte dyskusje w domach i pracy, w trudne 
przewartościowania.

Z czasem przybywa jednak doświadczeń pogłębionych refleksji, bardziej obiektywnych ocen.

Próbę takiego spojrzenia, dokonaną przez członków Egzekutywy Komitetu Zakładowego PZPR 
w WSK przedstawiamy poniżej. Są to fragmenty wystąpienia do załogi za pośrednictwem rozgłośni 
zakładowej członka KC PZPR Zdzisława Daniluka, obecnego sekretarza propagandy KZ.

W LIPCU 1980 roku miał  miejsce  Protest  robotniczy w naszym zakładzie.  Dotyczył  on  też  części 
zakładów Lubelszczyzny i kraju. Klasa robotnicza żywiołowo protestowała przeciwko niesprawiedliwości 
społecznej i dawała wyraźnie do zrozumienia, że nie odpowiada jej  działalność gospodarcza i  społeczna 
prowadzona przez ówczesne kierownictwo państwowe przy aprobacie kierownictwa politycznego. Wówczas 
to,  we  wszystkich  działach  i  wydziałach  zebrano  znaczną  ilość  postulatów,  które  w  większości  były 
powtórzeniem wniosków, jakie organizacje partyjne zgłaszały do swoich władz przez poprzednie kilka lat. 
Wnioski te, niestety, nie były realizowane, ówczesne kierownictwo administracyjne i partyjne odeszło od 
narodu i mas członkowskich. Protest, jaki się zrodził  nadał siły tym wnioskom, dlatego dziś członkowie 
partii są wdzięczni swoim bezpartyjnym kolegom za to poparcie...

Lipiec  1980  r.  stanowił  prolog  do  wielkiej  odnowy,  rozbudził  nadzieje  na  stworzenie  gwarancji 
i mechanizmów zabezpieczających przed powtórzeniem się wypaczeń socjalizmu. Dużą aktywność w tej 
dziedzinie  przejawili  członkowie  naszej  zakładowej  organizacji  partyjnej.  W pierwszych  dniach  strajku 
zapewnili  zachowanie  porządku  w  przedsiębiorstwie,  a  następnie  podejmowali  wnioski  i  rezolucje 
popierające  przemiany,  jakie  następowały  w  rządzie  i  partii.  Zdecydowanie  przeciwstawiliśmy  się 
działaniom o charakterze konfrontacyjnym, skądkolwiek by one nie pochodziły. W zakładzie zainicjowano 
i powołano  komisję  do  wykrywania  nadużyć  i  nieprawidłowości.  Członkowie  zakładowej  organizacji 
partyjnej brali  też aktywny udział  w przygotowaniach do nadzwyczajnego zjazdu partii  — uczestniczyli 
m.in.  w  opracowaniu  nowego  statutu  oraz  programu  odnowy  życia  społeczno-gospodarczego.  Dzięki 
przyjęciu tych dokumentów — na miarę potrzeb i czasu — możemy dziś, mimo wielu przeszkód, prowadzić 
prawidłową działalność (...).

Dwa lata upływające od pamiętnego lipca ujawniły dla jak sprzecznych z interesami ludzi pracy celów 
wykorzystany został słuszny protest robotniczy przeciwko wypaczeniu w sprawowaniu władzy. Próbowano 



go po prostu wykorzystać do walki o władzę. Jednak,  mimo tego rodzaju dywersyjnych działań i  wielu 
innych poważnych przeszkód możemy dziś powiedzieć, że trud odnowy, jaki w 1980 roku podjęła nasza 
załoga — przyniósł pozytywne efekty. Mamy nowe zreformowane warunki działania dla przedsiębiorstwa, 
a więc podstawowe przesłanki do tego, by poczuć się gospodarzami. Zdecydowana większość naszej załogi 
zachowała instynktowne i  polityczne rozeznanie,  gdzie  jest  jej  prawdziwy interes  i  na czym on polega. 
A polega  on  na  mądrej  pracy,  która  przynosi  pożytek  każdemu  z  osobna,  załodze,  przedsiębiorstwu 
i społeczeństwu.  Mimo  trudniejszych  ekonomicznie  warunków  wykonujemy  zadania  produkcyjne, 
poprawiamy gospodarkę naszego zakładu.

Coraz  więcej  ludzi  rozumie,  te  nowe  warunki  stworzone  na  bazie  programu  partii  czynią  nasze 
przedsiębiorstwo  —  naszym  gospodarstwem,  w  którym  powinniśmy  się  czuć  i  działać  jak  dobrzy 
gospodarze — na każdym kroku i w każdej sprawie. W naszych rękach są możliwości stworzenia lepszego 
jutra.  Od nas  zależy,  kiedy rozpocznie  działalność  samorząd pracowniczy — każdy dzień dobrej  pracy 
przybliża nas do tego (...).

—  Całkowicie  nowy  Komitet  Zakładowy  PZPR  w  sierpniu  1981  roku  podjął  uchwałę,  w  której 
zadeklarował się być z załogą na dobre i złe, bronić jej interesów we wszystkich sytuacjach, ale jednocześnie 
powiedzieliśmy Wówczas, że nie po drodze jest nam z przeciwnikami naszego ustroju. Zobowiązanie to 
konsekwentnie realizujemy i słowa dotrzymamy.

Minęło półrocze:  Wykonaliśmy zadania  produkcyjne,  pracując  nieraz  z  wielką ofiarnością  i  trudem, 
nierzadko w obliczu dotkliwych braków i nie zaspokojonych potrzeb osobistych. Dziękujemy załodze ta ten 
trud i ofiarność. Wiemy dobrze, że przed nami przyszłość nadal trudna, ale wspólnie wszystkie trudności 
pokonamy

W ROZMOWIE, jaką odbyliśmy po wysłuchania powyższego wystąpienia przed mikrofonami rozgłośni 
zakładowej,  członkowie  Egzekutywy KZ zapoznali  nas  również  i  programem działań zmierzających  do 
dalszej konsolidacji szeregów partyjnych, do zacieśnienia więzi partii z załogą.

— Chodzi  przede wszystkim — podkreślano — o stworzenie  warunków do dobrej  pracy,  sprawnej 
organizacji, odpowiedniego kierowania. Ludzie bowiem chcą normalnie pracować, zarabiać na życie, pragną 
swoim  wysiłkiem  przyspieszać  pokonanie  kryzysu,  gdyż  jest  to  dla  nich  najważniejsza  i  najbliższa 
perspektywa.  Chodzi  im — tak  jak  i  władzy — o  spokój  — nie  jako  cel  sam w sobie,  ale  warunek 
koniecznych reform, które już zapoczątkowaliśmy i jesteśmy w ich realizacji na dobrej drodze. Przeważająca 
większość  załogi,  choć  wciąż  krytyczna  wobec  kryzysowej  sytuacji,  wykazuje  rozsądek  i  poczucie 
odpowiedzialności,  potrafiła  wyciągnąć  wnioski  z  doświadczeń  ostatnich  dwóch lat  Dokonać  swoistego 
bilansu zysków i strat Wie, że chaos, anarchia, strajki niczego pozytywnego nie przynoszą.

MOŻNA więc powiedzieć, że również w Świdniku coraz powszechniejsza jest świadomość, że naprawę 
Rzeczypospolitej  można  realizować  tylko  zgodną  pracą  i  działaniem,  a  wszystko  co  przeszkadza 
porozumieniu  opóźnia  również  kształtowanie  procesów  socjalistycznej  odnowy.  Zrozumienie  tych 
zależności  stanowi  ważny  krok  w  budowaniu  zgody,  pojednania,  w  odradzaniu  tradycyjnych  więzi 
i wzajemnego zaufania również wśród załogi świdnickiej WSK.


