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co będzie świadectwem 
Krystynie i Ryszardowi 
Krynickim 

Nie nasze podręczniki historii, których nikt 
nie otworzy, bo i po co, 
gazety, które nigdy nie były otwarte 
na rzeczywistość /jeśli nie liczyć niektórych 
nekrologów i prognoz pogody/, nie listy 
które tak często były otwierane, ze niczego 
w nich nie mogliśmy pisać otwarcie, 
i nawet literatura, też zamknięta 
w sobie, w szufladach urzędników albo 
w tekturowych trumienkach okrojonych wydart; 

jeśli co pozostanie, to otwarte oczy 
tego dziecka, co dzisiaj nie może zrozumieć 
naszego świata zamkniętego - i 
otwiera usta, aby zadać nam pytanie; 
i jeśli nie przestanie powtarzać swych pytań, 
da kiedyś naszej prawdzie otwarte świadectwo 

OBCHODY 
LIPCA 

Syreny fabryczne i dzwony kościelne rozpoczęły 
10 lipca 1981 roku przed LZNS pierwszą uroczys-
tość z okazji I rocznicy Lipce ' 80 w Lublinie. 
Po przywitaniu przybyłych gości przemówienie wy-
głosił przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" 
Michał Wroński. Powiedział on m. in."Zaprotesto-
waliśmy, bo zbyt wiele poczucia krzywdy i niespra-
wiedliwości nagromadziło się w nas przez całe lata. 
Zbyt wyraźnie widzieliśmy, jak godność pracy i cz-
łowieka coraz raniej znaczy, Jak kraj Jest spychany 
w dół. Lubelski lipiec 19&0 roku był sygnałem, że 
miarka się przebrała, że ludzie pracy w całym kra-
ju mają dość nieprawości, rujnowania gospodarki, 
niewolenia pracą służącą nie nam lecz komu innemu. 
Bunt przeciw temu wkrótce wybuchł w całym kraju. 
Robotnicy polscy po raz kolejny znaleźli siłę do 
walki i wiarę, że podjęli ją słusznie. Upamiętnia-
my pierwszą rocznicę strajku w naszym Zakładzie 
tym oto skromnym pomnikiem, który w wizerunku 
Chrystusowego krzyża i w postaci robotnika zrywa-
jącego krępujące pęta zawiera nasze myśli i uczu-
cia/..•/ Podczas tamtego strajku w naszym zakładzie 

postawiliśmy postulaty poprawy zaopatrzenia 
dla całego miasta oraz usunięcia nierówności spo-
łecznej. Zażądaliśmy zmiany charakteru związków 
zawodowych i wyborów prawdziwie robotniczych przed-
stawicieli, niezależnych od kierownictwa. Zażąda-
liśmy wolnych sobót i poprawy warunków socjalnych, 
by móc pracować jak ludziom przystało. Nie wygrali-
śmy tego wszystkiego w lipcu, ale gdy w sierpniu 
robotnicy z Wybrzeża podpisywali porozumienia, 
wiadomo było, że tu, w Lublinie, szliśmy właściwą 
drogą. Lubelski Lipiec 1980 roku włączył robotni-
ków naszego miasta we współczesne dzieje walki lu-
dzi pracy o godność Polaków, o szacunek dle ich 
truduS 

Mszę św. celebrował i homilię wygłosił ks. bp 
Z. Kamiński, który również poświęcił krzyż, pomnik 
robotnika, okolicznościową tablicę 1 sztandar KZ 
NSZZ "Solidarność". Na zakończenie głos zabreł 
wiceprzewodniczący KKP Wądołowski. ^ j jjj^j^ 

przed LZNS 
fot. Sła«onlr Smyk. 
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; Zygmunta Kamińskiego, po której przewodniczący 
KZ NSZZ "Solidarność" FSC - Teodor Basek - dokonał 
odsłonięcia pamiątkowej tablicy. Ks. bp dokonał 
poświęcenia tablicy i sztandaru organizacji zakła-
dowej NSZZ " Solidarność". Po ślubowaniu pracowni-
ków FSC na sztandar, wieńce pod tablicą pamiątko-
wą złożyły delegacje przybyłe z Innych zakładów 
pracy. Teodor Basek dziękując wszystkim za przyby-
cie zaprosił gości na spotkanie przy herbacie i 
ciastkach. gwa Kowalska 

/obszerne nkróty - redakcje/ 

W Świdniku uroczystości rocznicowe odbyły alę 
w dniu 11.07.1961 r., a Ich miejscem był ten sam 
plac przed biurowcem na terenie WSK, na którym za-
łoga zgromadziła alę rok wcześniej by - już po 
przerwaniu pracy - dać wymowny wyraz swego protes-
tu. 0 godz. 10 zostały włączone syreny febryczne. 
Kilka tysięcy zebranych odśpiewało "Rotę". Zebra-
nych powitał jeden z najaktywniejszych uczestni-
ków wydarzeń sprzed roku, obecny przewodniczący 
Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" WSK - Zbi-
gniew Buczek. V swym wystąpieniu powiedział on a. 
In., że te same siły, które rok temu zostały stła-
mszone, dziś jeszcze w swej agonii chcą zniszczyć 
naród, zegłodzlć go 1 zmusić do uległości. Prze-
mawiający po Zbigniewie Puczku, dyrektor WSK Jen 
Czogała - dyrektor, którego po strajkach załoga 
obdarzyła szacunkiem 1 zaufaniem - powiedział: 
Ludzie pragną życia w tej ojczyźnie 1 dle tej oj-
ozyzny. Ludziom potrzebna Jest zgoda bez względu 
na zapatrywanie 1 światopogląd. Pamiątkowy Obe-
lisk z tablicą nawiązującą do protestu załogi od-
słonili: przewodnicząca komitetu strajkowego sprzed 
roku - Zofie Bartkiewicz, oraz Władysław Gejosz 
1 Jan Soblesiak. Polowa mszę św. odprawił ks. bp. 
Zygmunt Kamiński w asyście m.ln. ks. Jana Hrynie-
wicza 1 Mieczysława Brzozowskiego. Po poświęceniu 
sztanderu NSZZ " Solidarność" WSK Świdnik główna 
ocęść rocznicowych obchodów zakończone została 
ponownym odśpiewaniem "Roty" 

Janusz Dybżyński 

W dniu 14.07. 1981 r. odbyły się obchody pier-
wszej rocznicy lipcowego strajku załogi FSC. Przed 
biurowcem febrykl wzniesiony został ołtarz polowy, 1 
zaś na bramie umieszczono jako hasło cytat z Kon-
stytucji 3 Maje: "Wszelka władza w społeczności lu-
dzkiej początek swój bierze z woli ludu! Obok wid-
niały słowa:"Solidarność narodu warunkiem odrodze-
nie Ojczyzny". 

Punktualnie o 14*30. odezweły się dźwięki sy-
ren fabrycznych. Zebrani powstali z miejsc witając 
wchodzące poczty sztandarowe "Solidarności" z FSC 
1 Innych zakładów pracy. Uroczystość rozpoczęto 
odśpiewaniem hymnu państwowego. 

W Imieniu Komitetu Obchodów Rocznioy Robotni-
czego Protestu zebranych powitał członek KZ NSZZ 
"3olldarność" FSC - Adam Pajdosz. Po "Polonezie" 
Ogińskiego, odegranym przez zakładową orkiestrę 
dętą, zebrani wysłuchali w skupieniu patriotycznej roezjl polskiej Adame Mickiewicza, Juliana Tuwima, Jana Kochanowskiego, recytowanej przez aktorów 
Teatru lm. J. Osterwy. Następnie głos zebreł przed-
staw lolel KZ NSZZ "Solidarność" FSC - Roman Lis. 
Powiedział on. m.ln., że gdy rok temu robotnloy wy-
stąpili przeciw nlaprawosciom 1 wypaczeniom na-
szego życie, nie wiedzieli)iż będą mogli spotkać 
sl« dzisiaj przed tą bramą. Dzięki strajkom udało 
się obalić stereotypowe wyobrażenia o robotnikach 
naszego regionu. Okezeło się, że mimo lż są pier-
wszym pokoleniem robotników, również potrafią 
przemówić pełnym głoaem. Dziś Ich zakład ma nowo 
powstały samorząd robotniczy, z którym załoga wią-
że swoje nadzieje na realizację tego, czego jeszcze 
nla zdołała osiągnąć. 

Adam Pajdosz poprosił o zabrania głosu m.ln. 
rótnleż Kazimierza Switonia, założyciele Wolnych 
Związków Zawodowych na Śląsku. W Imieniu robotni-
ków Śląska podziękował on robotnikom Lubelszczy-
zny za lipcowy protest, 1 za to, że w 1980 roku 
Jako pierwsi odważyli się stanąć do walki o wolno-
ść 1 godność człowieka praoy. Tylko człowiek wol-
ny mota służyć Ojczyźnie. Nigdy nie damy sobie 
odabrać praw do wolności* 

Jan Bartozak poparł apal Kazimierze Switonia, 
1 stwierdził, że wszyscy winni być świadomi,lż 
bai zgody robotników, bez zgody na Ich wymagania 
nie mt>żna rządzić w naszym kraju. 

Ok. godz. 15>30. zgromadzeni przystąpili do 
uczestniczenia w mszy sw. odprawianej przez ks.lp 

W dniu 17 lipca br. w Rocznicę Protestu Ludzi 
Pracy odbyła się w Drzewno-Chemicznej Spółdziel-
ni Inwalidów n Lublinie niecodzienna uroczystość. 
Poświęcony został lokal Komisji Zakładowej i krzy-
że, które wykonali pracownicy Spółdzielni, z ma-
teriału stanowiącego surowiec produkcji zakładu. 
Uroczystość odbywała się w tej samej hali, w któ-
rej rok temu, 18 lipca 1980 r, załoga nasza solida-
rnie dała wyraz swojego oburzenia i protestu prze-
ciwko jaskrawej krzywdzie ludzi pracy. Uroczystośc ' 
była skromniejsza niż pododbne tego typu, które od-
były się wcześniej w LZNS-ie,WSK czy FSC, lecz jak-
że głęboka w swej wymowie. 
Na uroczystość przybyła zaproszona wcześniej dele-
gacja KZ N§ZZ"Solidarność" z LZNS, a także przed-
stawiciel Spółdzielni Inwalidów Niewidomych. Tro-
chę rozczarował nas fakt nie przybycia nikogo z 
członków Zarządu Regionu, jak również delegacji in-
nych Spółdzielni Inwalidzkich, pomimo doręczonych 
osobiście zaproszeń. Rozpoczęliśmy tradycyjnie, 
dźwiękiem syreny. Po odśpiewaniu Roty i krótkim 
przywitaniu gości głos zabrał członek KZ kol.Zby-
szek Góżdź. Przypomniał on w skrócie chronologię 
wydarzeń lipcowych na Lubelszczyźnie, jak również 
strajku, który miał miejsce na terenie Spółdzielni. 
Następnle ks.dr.Brzozowski w swoim wystąpieniu mó-
wił o pracy w kontekście jej godności, jako czyn-
ności uszlachetnianej przez człowieka, a nie na od-
wrót, co jak dotąd było sztandarowym hasłem nasze-
go ustroju. Po odmówieniu Ojcze Nasz, Zdrowa® Mario 
i Antyfony nastąpił moment poświęcenia krzyży i po-
mieszczenia KZ. W czasie poświęcenia śpiewaliśmy 
pieśni religijne, które wykonywane przez chropowate 
głosy robotników przedziwnie i wspaniale pasowały 
do otoczenia ma3zyn, urządzeń i warsztatów codzien-
nej pracy załogi. Następnie przyszedł moment ślubo-
wania członków Komisji Zakładowej na świeżo poświę-
cony krzyi. 
Zakończyliśmy uroczystośc odśpiewaniem hymnu "Bo 
coś Polskę". Wszyscy byli głęboko wzruszeni i n^fjen-
no wspomnienia z uroczystości pozostanę na długo w 
naszej pemięci. t„ a K.jżaa 

M P K 
W dniu 18 lipca 1981 r. n godz.10^ rozpoczęły 

się na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Woj-
ciechowskiej obchody pierwszej rocznicy strajku 
załogi Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego 
w Lublinie. Ne plac okolony z trzech stron rzędami 
czerwonych autobusów, przy akompaniamencie przeraź-
liwego dźwięku klaksonów samochodowych 1 syren, 
wkroczył poczet sztandarowy, w którym sztandary 
swych swych komisji nieśli delegeci "Solidarności" 
z FSC, WSK, LZNS i MPK /w trakcie uroczystości do-
łączyła jeszcze delegecja ze sztandarem Huty Sta-
lowa Wola/. Po odśpiewenlu przez wszystkich zebra-
nych hymnu państwowego przybyłych na uroczystośc 
gości i prscowników MPK powitał przewodniczący 
KZ tego przedsiębiorstwa - Mieczysław Boczek. Za 
dwukrotne udzielenie popercla służbie zdrowia po-
dziękowała pracownikom MPK przedstewicielka ZOZ, 
podkreślając jaką rolę odegrały strajki podjęte 
przez MPK w zastępstwie tych, którym z powodów hu-
manitarnych strajkować nie wolno. Z kolei głos zeb-
rał gorąco witany na terenie swojego meclerzyste-

fo zakładu pracy, przewodniczący Zarządu Regionu rodkowo-Wschodniego NSZZ "Solidarność" - Jan 
Bartczak /krótkie omówienie jego wystąpienia za-
mieszczemy na str.12/. Po tym wystąpieniu chór pa-
rafii Najświętszej Marii Panny zaśpiewał pieśń 
"Gaudę Mater Polonia". Mszę św. z homilią w asyś-
cie ks. Mieczysława Brzozowskiego i proboszcza mie-
jscowej parafii, ks. Wiesława Szyce, odprawił przy 
polowym ołtarzu ks. bp Zygmunt Kamiński. Po poś-
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więceniu krzyże 1 sztandaru, zostały one przekeza-
ne załodze MPK, na ręce jej komisji zakładowej. 
Zebrani odśpiewali "Boże, coś Polskę" i odprowa-
dzeniem sztandaru do bram zakładu zakończyły się 
uroczystości rocznicowe protestu lipce "80 w MPK 
w Lublinie. _ T. . .. Cezary Listowski 

Rocznica Lipca '80 w lokomotywowni lubelskiego 
węzła PKP obchodzona była pod olbrzymich rozmiarów 
transparentem MY CHCEMY BOGA. Na polowym ołtarzu, 
który stanowił również trybunę okolicznościowych 
wystąpień, znajdował się obraz Matki Boskiej Zwy-
cięskiej, którego miejsce kiedyś było w lokomoty-
wowni właśnie i stamtąd odprowadzony został do ko-
ścioła. Z trybuny padły słowa o szkodach w dziadzi-
nie moralności społeczeństwa, których dokonała re-
zygnacja z postaw etyki chrześcijańskiej. Dlatego 
przypomniane zostały dokumenty papieskie i pryma-
sowskie, poczynając od encykliki "Rerum novarum" 
Leona XIII, do wystąpień Oana Pawła II w czasie 
Jogo wizyty-pielgrzymkl przed dwoma laty w Polsce. 

Czesław Niezgoda powiedział m.ln.:11... od mo-
mentu rozbudowy sieci kolejowej w Polsce kolejarza 
byli otoczeni powszechnym szacunkiem i odpowiednio 
wynagradzani. I tak było aż do wybuchu II wojny 
światowej. W czasie okupacji kolejarze włączani w 
ruch oporu, zwłaszcza w pomocniczych formacjach 
Armii Krajowej, płacili wialką cenę krwi i życia. 

/ c.d. na 8tr. 13/ 

Wodowanie 

Jeszcze o 
CZERWCU 16 

Ciągle wzbogaca się nasza wiedze o robotniczych 
protestach ostatnich lat. Stosunkowo dużo wiedzie-
liśmy np. o czerwcowych protestech z 1976 r. w Re-
domiu i Ursusie a zupełnie lub prawie zupełnie nic 
o innych aktach protestu. 1 tek okazuje się, f'5.06. 
76 r. przerwały pracę Świdnicka Fabryka Urządzeń 
Klimatycznych "Kllmetor" w Świebodzicach. W celu 
przybliżenia Naszym Czytelnikom obrazu tamtych wy-
darzeń decydujemy się na przedruk artykułu z 20 
nr "Niezależnego Słowa" - tygodnlke MKZ NSZZ Solid-
arność woj. wałbrzyskiego. 
W uzupełnieniu: pięć lat po opisywanych tu wydarze-
niach odbył się w SFUP wiec, podczas którego m.in. 
odsłonięto tablicę upamiętniającą strajk, z nastę-
pującym napisem: Pamięci robotników SFUP skrzywdzo-
nych w roku 1976 w walce o sprawiedliwość społeczną 

Nasze wspomnienie... 

25 czerwca 1976 roku dla Świdnickiej Fabryki 
Urządzeń Przemysłowych był dniem odmiennym niż po-
przednie - był dnieć strajku. Strajk wybuchł spon-
tanicznie i żywiołowo. Był on protestem przeciwko 
zapowiedzianym podwyżkom cen na żywność /mięso 1 

przetwory mięsna/. 
Jako pierwsza rozpoczęła strajk załoga odlswnl 

/WO/. Lawinowo strajk przesuwał się na następna 
wydziały: W4, W3, *1, W2. 

W poszczególnych wydzlałsch organizowano ma-
sówki. Robotnicy po raz pierwszy, mogli głośno 
przedstewlć swoje żądania. 

Największą masówkę zorganizowano u wydziale 
W4. Robotnicy występowali ostro przeciwko zapowie-
dzianym podwyżkom oraz niewłaściwym sposobom przy-
znania rekompensat. Żądali natychmiastowego cof-
nięcia podwyżki, mówiąc, że nie podejmą pracy dopóki 
Ich żądania nie zostaną spełnione. Kierownik Sta-
chowiak ostro potępił strajkujących robotników, 
straszył ich zwolnieniem dyscyplinarnym z pracy. 
Robotnicy nie reagowali na groźby 1 postanowili 
nie przystępować do oraoy. 

W« wszystkich wydziałach podjęto równlsż próby 
zastraszania. Za wszelką cenę chciano zmusić stra-
jkujących robotników do podjęcia pracy. Na przykł-
ad w wydziale W1 bardzo dużą aktywność w tym kie-
runku wykazywał kierownik wydziału ob. Klelman, 
który groził podwładnym dyscyplinarnym zwolnieniem 
z pracy. 

Najbardziej odważni robotnicy, którzy zablsrell 
głos na wiecach, nie przewidzieli skutków swoich 
wystąpień. Konsekwencją strajku było zwolnienie 37 
osób. 

Zwolnieni byli objęci przymusowym bezrobociem 
przez okres Jednego miesiące. Mieli ogromne tru-
dności ze znalezieniem pracy na terenie Świdnicy. 
Musieli szukać Jej poza terenem miasta. W końcu 
ofiarowano lm pracę na zdecydowanie gorszych weru-
nkech /dwie grupy osobistego zaszeregowanie niżej/. 

Dla potępienia postawy robotników Świdnickiej 
Fabryki Urządzeń Przemysłowych - w dniu 26 czerwca 
76 - decyzją władz politycznych 1 administracyjnych 
województwa wnłbrzyskiego, ne stadionie miejskim 
w Świdnicy zorganizowano wiec /farsę/ w otoczeniu 
kordonów MO, na który wstępu nie miała potępiona 
tam załoga SFUP-u. Najczęściej używanymi słowami 
w tej farsie były określenia: warchoły, wichrzy-
ciele, chuligenl. 

Grzegorz Sklbe 
Merek Szelążek 
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Barbarę STAROCH z tłoczni: 
Pamiętamy wszyscy,jaki to był okres to ląto 

1980.Ciągłe i niespodziewane podwyżki cen artyku-
łów żywnościowych,braki w zaopatrzeniu,kolejki, 
niskie zarobki.W tłoczni pra.cowallśmy w akordzie. 
Od czterech miesięcy mieliśmy premię w wysokości 
28 proc.Nagle, 10 lipca,przy wypłacie okazało się, 
że premię tę zmniejszono nam do 15 proc..Byłe to 
przysłowiowa ostatnia kropla.Na moim odcinku, tzn. 
pros lekkich,pracują przeważnie kobiety,mamy tyl-
ko czterech ustawiaczy. My dobrze wiedziałyśmy, co 
to znaczy w budżecie domowym teka obniżka poborów 
przy wzroście cen. Zdecydowałyśmy .że nie podejmiemy 
pracy,dopóki nie zostanie uregulowana sprawa finan-
sowa. Kierownictwo wydziału podejmoweło próby skło-
nienia nas do podjęcia pracy,obiecywało zająć się 
sprawą,później straszono,że nasze nazwiska poszły 
w świat,możemy stracić pracę,ltp.Nasze stanowisko 
było jednoznaczne: najpierw pozytywne załatwienie 
naszych żądań a potem podejmiemy pracę. Inne odcin-
ki tłoczni,na wieść o naszym działaniu,przyłączyły 
się i też przerwały pracę. Koncepcja rozmów zgłoszo-
na przez kierownictwo polegała na "dogadywaniu się" 
z poszczególnymi odcinkami oddzielnie. Chciano roz-
bić naszą jedność a przez to - siłę. Stało się ina-
czej. Ne rozmowy poszli wszyscy,z całej tłoczni. Do 
żądań płacowych dołączyliśmy postulaty dotyczące 
BHP,spraw socjalnych.Mimo,że wyłączono nas z sieci 
telefonicznej informacja przedostała ale na Inne 



wydziały. Już po przerwie śniadaniowej zaczęły do-
chodzie do nea sygnały o tym,że stoją inne wydziały 

Ludzie przyohodzili,pytali,patrzyli jak to jest u 
pas rofelone 1 wracali. 
Piotr DUDZIAK,Wydz.Montażu Samochodów Dostawczych! 

w tym czasie załoga nie wytrzymała napięcia.Do Jrotestu pierwsze przyłączyła się tłocznia.Był 10 
ipca 1980 roku."Nie podjęli pracy" - biegnie wl^ć 

wydziału ne wydział. Spiesznie jeżdżą produkcyjne 
uki.jak kurierzy działają ludzie z transportu wew-

nętrznego. Cheos narasta. Ludzie zbierają się w gru-
py 1 dyskutują. Nie pracują Już wszyscy. Ktoś rzucę 
propozycję wymalowania transparentu ze słowemlt 
"Trzebe jeść,żeby pracować". Nie ma na to aprobaty 
Ludzie boją się Jeszoze. mogą strajkować,lecz oatro-
żnle.bez "wychylania się",bez przedstawicieli, 
wszyscy rezem.Rodzi się myśl spisanie postuletów... 
Stanisław DANIEL: 

Czas płynął nieubłaganie. Jednek nikt z dyrekcji 
nie kwapił się pojawić wśród załogi. Natomiast na 
pytania członków kierownictwa wydziałów produkcyj-
nych nikt nie chciał ,odpowiadać,bojąc się konsek-
wencji,aby nie zostsć uznanym za prowodyra. W dniu 
11 lipca ok.godz.12 nadeszłs wiadomość. że me przyjść 
ktoś z dyrekcji 1 Komitetu Febrycznego PZPR celem 

wysłuchania żądań załogi. Mając na uwadze,że pod 
wpływem strachu może nikt nie będzie chciał mówić 
- za proponowałem,aby uwagi,które będzie miała za-
łoga pod adresem dyrekcji spisać na kartkach 1 po-
dać Ja w tłumie tak,żeby nie było widać,kto je po-
daje. Następnie wybrani przedstawiciele mieli odpi-
sać loh treść,a kartki publicznie spsllć.eby nie 
było dowodów przeciwko Ich eutorom. Początkowo b»k 
było ceufenle 1 odwagi. Nikt nie chciał zacząć pierw-
szy. Wówczas,korzystając z zamieszania wyciągnąłem 
z kieszeni swoją kartkę,pozorując,że została ml po-
dana przez obcą osobę,a następnie odczytałem ją, 
oo zostano przyjęte z ogólnym zadowoleniem,gdyż by-
ły tam sprawy takie: płace,poprawa zaopatrzenie 
w artykuły mięsne,zniesienie cen komercyjnych,zrów-
nenla zasiłków rodzinnych do poziomu MO 1 WP,unie-
zależnienie działalności związków zawodowych od 
adolnlstsaoj 1 państwowej 1 aparatu partyjnego,umo-
żliwianie drukowenle w prasie wszystkiego,co doty-
czy naszego życia gospodarczego 1 polltyoznego. Po 
odczytaniu tej kartki dopilnowałem osobiście, aby 
została ona w mojej obacnoścl publicznie spaloną 
oo przyczyniło się do przełamania nastroju nieuf -
ności. W tym momencie zaczęto ml wciskać do kiesze-
ni 1 do rąk następne kartki,które zostały odczyta-
ne i spalone. W tym czesie zjawiło się dwóch człon-
ków dyrekcji orez członek Komitetu Fabrycznego 
PZPR,którzy wysłuchali naszych żądań 1 we właściwy 
sobie sposób usiłowali Je komentować.Na słowa skie-
rowane do dyrektora przez Jedną z kobiet: "Panie 
dyrektorze,Ja od dwóch tygodni nie mam co włożyć 
do ust poza chlebem,bo nie mogę dostać ani masła 
ani kawałka kiełbasy." - padła odpowiedź: "Jeśli 
pani nie ma,to niech pani przyjdzie do mnie i ja 
pani dam". W tym momencie padło chóralne pytanie: 
"A skąd pan ma?" 
Julian DZIURA: 

W dniu 12 lipce 1980 r. po wejściu na halę kot-
łowni zobaczyłem,że są "przestoje".Pracownicy tech-
niczni i administracyjni nie potępiali akcji robo-
tników,nawet po cichu solidaryzowali się z nimi, 
ale aktywnie nie uczestniczyli w pierwszych chwi— 
lech strejku. Dopiero jak przyszli do nas robotni-
cy z pytaniem,czy jesteśmy z nimi i czy Idziemy 
razem pod bturowlec,poszliśmy wszyscy. Mocne wraże-
nie wywarł na mnie widok kuźni Idącej na wiec, 
z p.Zbochem na czele. Dopiero pó&iej dowiedziałem 
się,że dletego szedł na czele,gdyż namawiał swoją 
załogę do powrotu l podjęcia pracy. Czekaliśmy ne 
przybycie władz. Biurowiec jeszcze się nie przyłą-
czył,w oknach widać było dużo obserwatorów. Na za-
wołania robotników część ludzi wyszła,witsnl na 
zachętę oklaskami,ale byli to głównie "szarzy" 
pracownicy.Te duża grupa,zebrana przed budynkiem 
administracyjnym,zachowywała się niezwykle spokoj-
nie,nie było nawet przypadków niszczehia zieleni. 
Dopiero z chwilą,kiedy władze 1 związki zdecydowa-
ły się wyjść do ludzi niezręczne słowa powitania, 
wypowiedziane przez przewdnlczącą Rady Zakładowej 
podniosły wydatnie temperaturę zgromadzenia.Pada-
ły zarzuty,że zgłaszane od dłuższego czasu sygnały 
od robotników nie doczekały się rozpetrzenla przez 
związek. Chłodno przyjęto wypowiedź dyrektora.Spoś-
ród zgromadzonych pierwsza zabrała głos pani Flis 
z księgowości. Następnie pen Daniel. To nazwisko 
nie było ml wówcza3 znene.Wypowiedzi były w mocnym 

tonie,odweżne 1 rzeczowe,poparte gorącym aplauzem 
robotników. W pewnym momencie san zdecydowełem się 
zebrać głos.Był on przykry dla niektórych osób, 
zwłaszcza dla ówczesnego dyrektora ekonomicznego 
p.Dobrzyńskiego.Pamiętam,że wtedy powiedziałem: 
"Jest to protest ludzi pracy przeciwko fałszowi 
i obłudzie,które zapenowały w naszym kraju." po mo-
im wysząpienlu podchodziło wielu nieznanych mi lu-
dzi w roboczych komblnezonech.w różnym wieku,dzię-
kując ml za wyrażenie tego,co oni sami czuli l mjrś-
lell.Instynktownie robiono wszystko.aby nie wyjść 
ze bramę fabryki chociaż były 1 takie propozycje. 
Aktywnie działał wtedy w tym kierunku młody czło-
wiek w okularach. Później dowiedzlełem się,że był 
to kol.Piotr Branica. Dyrektor zaproponował, żeby 
rozejść się do wydziałów,tera udadzą się przedsta-
wiciele dyrekcji i będą prowadzić pertraktacje. 
Chciałem, powiedzieć,żeby się nie zgadzac.bo to fió-
ba rozbicia jedności,ale ta myśl byłe wspólne. 
Spontenlcznie i zdecydowenle powiedziano NIE.Dru-
ga propozycja,zgłoszona przez przedstawiciele 
związku p.Warszawskiego,aby wybrać swoich delega-
tów 1 spotkać się w sali Orzechowej z dyrekcją na 
negocjacje,spotkała się ze zrozumieniem 1 aprobatą 
zgroaedzonych. Wyłoniono 21-osobową grupę przedsta-
wicieli załogi,w składzie której znalazłem się rów-
nież ja. Zebraliśmy się w sobotę O 13,wybraliśmy 
p. Daniele przewodniczącym i zajęliśmy się porząd-
kowaniem postulatów,które otrzymaliśmy z poszczę -
gólnych wydziałów. Pierwszy był jednak postulat 
płacowy.W tym czasie trwała narada naszej dyrekcji 
z przedstawicielami władz centralnych,ściągnięto 
mnie w niedzielę w nocy do Fabryki,aby nas zapoz-
nać z ich projektem. W naszej ocenie był on nie do 
Przyjęcie przez załogę. W dniu 14 lipca zgłoszono 
zastrzeżenia do niektórych osób pracujących w na-
szym zespole,w wyniku czeno powołano nową grupę, 
tym rezem 28-osobową,w której składzie pozostało 
5 czy 6 osób z dawnego składu,m.in. Staroch.Deniel 
i Ja. Na sugestię dyrektora nazwaliśmy się Grupą 
Roboczą,a strajk był "przestojem",żeby historio fa-
bryki nie została "splamiona".Dyrektor zgodził się 
ne dalsze negocjacje pod warunkiem podjęcia pracy 
przez załogę. Zgodziliśmy się. Chodziliśmy po fab-
ryce w zespołach złożonych z Grupy Roboczej,dyrek-
cji orez kierownictwa wydziałów i przedstawialiśmy 
nosze stanowisko załodze.Cisza,ludzie stoją i mil-
czą patrząc "Wyczekująco 1 nieufnie. Zdecydowaliśmy, 
że najpierw musimy uruchomić kuźnię ze względu na 
to,że ten głośny wydział był dla wszystkich symbo-
lem fabryki. Nasłuchiwano,czy kuźnia pracuje. Najcię-
żej było przekonać kobiety pracujące w rdzeniami 
w odlewni. Nie chciały zrozumieć,że ich racje bę-
dziemy przedstawiać w dalszych rozmowech.Oceniając 
nasze dziełanie z tamtego okresu muszę powiedzieć, 
że popełniellśmy tekże błędy.Do nich zaliczam 
skreślenie z listy postulatów dotyczących środków 
masowego przekazu. Stało się to pod wpływem dyrek-
tora,który uzasadniał swoje stanowisko,e potem gło-
sowaliśmy i ten punkt nie przeszedł. Później nam 
zerzuceno.że nie mieliśmy postulatów ogólnospołece-
nych i politycznych. Po zakończeniu prac Grupa Ro-
bocza nie rozwiązała się. Nie prowadziliśmy dzia-
łalności,ale w razie czego... Potem był gdeński 
Sierpień. 3 września zdecydowaliśmy wszyscy,że 
przystępujemy do wolnych związków zawodowych.Utwo-
rzyliśmy delegecję do MKZ Gdańsk. W drodze gowrot-
nej powsteła w przedziela myśl,żeby utworzyć MKZ 
Lublin.. 
.Stenisław DANIEL: 

Załoga,które przez cały czas pozostawała w Fabry-
ce oczekując ne wyniki toczących się rozmów,nie za-
akceptowała ustnej formy podjętych ustaleń,żądając 
utrwalenie ich na piśmie w postaci prawomocnego 
dokumentu. Przez niedzielę,13 lipce,przedstewicle-
le dyrekcji i Redy Zakładowej opracowali je w for-
mie zarządzenia dyrektora naczelnego FSC,ale w po-
niedziałek reno zostały one ponownie odrzucone 
przez załogę'. Podjęliśmy więc na nowo rozmowy z dy-
rekcją,tym razem w nowym,zmienionym składzie ko-
mitetu przedstawicielskiego załogi i tego samego 
dnie zawarliśmy ich rezultaty w formie pisemnego 
porozumienia pomiędzy załogą a fyrekcją fabryki. 
Wywalczyliśmy podwyżkę płac i pozytywne załatwie-
nie większości naszych żądań. Tego samego dnl8 na 
drugiej zmianie porozumienie to zosteło przedsta-
wione załodze 1 zaakceptowane. Około godz.20 og-
łoszono koniec pięciodniowego strajku robotnicze-
go 1 załoga FSC znów podjęła pracę. 

Ne podst. mat.do Biuletynu "Solidarność" 
FSC,wyd.specjalne nr 11 oprac.St.J.Królik 
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„agromet" 
O przebiegu lipcowego strajku w Fabryce Maszyn Ro-
lniczych "Agromet" opowiadają pracownicy "Agrometu" 
Stefan Nleóko, Adolf Krzyazczatc, Leszek Niemczyno-
wskl, Janusz Piechota, Stefan Wach, Antoni Tota, 
Marian Tablszewskl. 

- U nas pierwsza stanęła narzędziowni a. Był 9 
lipca, dzień po rozpoczęciu strajku w Świdniku. 
Sie wiedzieliśmy dokładnie o co robotnikom WSK 
chodel. Dochodziły do nas niesprawdzone informacje. 
Usiłowaliśmy połączyć sie z nimi telefonicznie, 
ale łączności nie było. 

Naszego strajku nikt nie organizował. 0 tym, że 
nla podejmiemy pracy zdecydowaliśmy wspólnie pod-
czas przerwy śniadaniowej. 0 godz. 10 minut 45 
narzedziownla stanęła. 

Wtedy przyszedł kierownik 1 zażądał żebyśmy 
przystąpili do pracy. Grożono nam nawet : "Niech 
pan pracuje, bo zrobi pan sobie źle"/. Włączali 
nam maszyny, żeby ne zewnątrz wydawało sie, że 
pracujemy. Oni włączali a myśmy wyłączali. Gdy 
przyszła druga zmiana poinformowaliśmy ich Jakie 
metody przyjęliśmy. Bez wahania przystąpili do 
strajku. 
-Strajk w„Agromecle" trwał od 9 do 14 lipca. 

Nie rozpoczął sie Jednak w tym samym dniu we wszy-
stkich •ydzlałaoh, bo Jesteśioy rozrzuceni po ca-
łym Lublinie, no 1 Jeszcze dlatego, że nie plano-
waliśmy go wcześniej. Gdybyśmy mieli dzisiejsze 

doświadczenie, organizowalibyśmy wszystko inaczej. 
Nasz lipcowy protest był spontaniczny, bez przy-
gotowań 1 bez przywódców. Cały "Agromet" stał 
tylko dwa dni, tj. 10 1 11 lipca. Każdy wydział 
frzaśclwle zupełnie osobno podejmował akcje straj-
kową i osobno wysuwał postulaty. 

-Zakład "B" 9 lipca pracował. Mieliśmy wieści, 
że stoi "Świdnik" 1 że stanęła narzedziownla. 
fleo 10 o godz. 6 stanęły u nas maszyny. Nasz kie-
rownik siedział cały czas z załogą.-W zakładzie 
"W" 9 lipce o godz. 12 dostaliśmy wiadomość, że 
narzedziownla podjęła strajk. Gdy chcieliśmy spra-
wdzić telefonicznie okazało sie, że brak połącze-
nia. 

Zdecydowaliśmy, że następnego dnia my również 
nla przystąpimy do pracy 1 tak sie też stało. 
O godz. 8 przyjecheł do nas dyrektor produkcji, 
Szozde, z sekretarzem POP, Frankowskim. Zebraliśmy 
sie * beli montażu młocarni. Powiedzieliśmy wtedy 
o wszystkim, co nas najbardziej bolało. Domagali-
śmy ale poprawy warunków pracy, podwyższenia pła-
oy lepszego zaopatrzenia w sklepach. Dyrektor obie-
cywał, że wszystko załatwi. O 10 opuścił hale. 

Pracownicy nadzoru namawiali nes do pracy, ale 
myśmy Już wiedzieli, że nie wolno ustąpić, tym ra-
zem nie damy 61ę nabrać na obiecenki. 

O godz. 12 dyrektor przyszedł do nas znowu. 
Tym razem rozmawiał joż z poszczególnymi pracowni-
kami 1 brygadami. Nie przerwaliśmy strajku. Zdecy-
dowaliśmy, że Jedenastego będziemy kontynuować 
akcje* 11 lipca o godz. 11 przyszedł do nas I sek-
retarz POP, Tryczyńskl. Zebraliśmy ale » stołówce, 
znowu dyBkusJe i żądenla. Tym razem likwidacji 
sprzedaży wędliny w sklepach KW i KM PZPR, oraz 
Blllojl, wyrównanie zasiłków rodzinnych do wysoko-
śoi wypłacanych milicji, albo cofnięcia milicji 
tak wysokich zasiłków. Sekretarz tłumaczył nam, że 
Jeat trudna sytuacja, ale on postara sie załatwić 
nsiystko, oo tylko będzie mógł, nawet w Warszawie. 
Postawiliśmy mu wiele zarzutów. Usiłował sie wyk-
rfoać. Robotnicy nie wytrzymali wygwizdali go i 
nualał opuścić stołówkę. Postanowiliśmy wtedy wy-
typować kilkuosobową grupę do przeprowadzenia ro-
zmowy z dyrekcją fabryki. Wybrani zostali i Tade-
usz Polusińskl, Waldemar Nowlk, Włodzimierz-/Janiec, 
Bwa Puohacz, Stanisław Boroń, Józef Bernat, Józef 
Próohnlalc, Zdzisław Wesak, Józef Postek 1 ja -
Władysław Monik. Grupa ta udała sie do kierownika, 
by opreooweó żądania zgłoszone podczas dwudniowej 
dyskusji. W tym czasie dyrektor Szozda powiedział 
nam że narzedziownla 1 Zakład "B" już pracują, a 
tylko my sie upieramy. Nie wierzyliśmy. Odpowiedzią 
llśmy mu, że jutro sami sprawdzimy na jakich waru-
nkach przystąpili do pracy. 

Następnego dnie tj. 12.07. o godz. 6 delegacja 

z naszego wydziału udała sie do narzędziowni. Fa-
ktycznie już pracowali. 

- Narzedziownla złożyła 26 postulatów do dyre-
kcji i określiłe termin realizacji. Obiecano nam 
że zostaną spełnione. 

- Steliśmy trzy dni. 10.07 przyszedł do nas 
I sekretarz KZ PZPR i powiedział nan, że jecu już 
ojciec tiówił.że w narzędziowni pracują głupi ludzie 
i on teraz widzi właśnie jak ta głupota przez nich 
przemawia. 

W ten sposób chciał nas nakłonić do pracy. 
Dyrektor natomiast twierdził, że nie ma pieniędzy 
i on nic nie uoże. U nas w narzedziowni jak również 
i na innych wydziałach panowała nadzwyczajna dy-
scyplina. Nikt się do pracy nie spóźniał, przycho-
dziliśmy nawet pięć minut wcześniej,żeby nie mogli 
3ię do nas przyczepić choćby za spóźnienia, żeby 
nie dec pretekstu. Nikt nikogo nie musiał pilnować. 
To było samo z siebie. Każdy pilnował swojej Cie-
szyny, siedzieliśmy cichutko, wyłączyliśmy nawet 
światło. Nie robiliśmy zgromadzeń, żeby nie dop-
rowadzić do prowokacji. Przyjęliśmy pozycję wycze-
kującą. Te cisza i dyscyplina zaskoczyła nasze 
zakładowe władze. Byli zdezorientowani. 

- Wrócę do tego jas nasza grupa z zakładu "W" 
- 12 lipca poszła sprawdzić czy dyrektor mówi pra-
wdę. W wypadku zakłądu "B" - kłamał. Ich też tak 
próbowano wprowadzać w błąd, że na Wrotkowie już 
pracują. Dyrekcja stosowała takie właśnie żenujące 
metody, dezinformowała - izolowano hale od siebie, 
nie było łączności telefonicznej, kierownicy i ai-
B t r z o w l e włączali maszyny.. W tłoczni włączyli 

wszystkie presy. Chcieli zrobić wrażenie i 
robotnicy podjęli pracę. 

- U nas na wydziale "C" już drugiego dnia wie-
dzieliśmy, że narzedziownla stoi i po przerwie 
śniadaniowej zdecydowaliśmy, że też strajkujemy. 
Nie chcleno dopuścić do naszego spotkania z robot-
nikami narzędziowni. Gdy dyrekcja przyszła zapytać 
czego chcemy, odpowiedzieliśmy, że tego samego co 
narzedziownla, bo nie wiedzieliśmy, jakie mają po-
stulaty. Przyjechał dyrektor zjednoczenia, Rubaj, 
zorganizowano spotkanie w świetlicy. Tyle było vi 
nes goryczy, że chcieliśmy to wszystko od razu wy-
lać. Chodziło nam głównie o lepsza warunki płacowe, 
socjelne, bo tu były największe niedociągnięcia. 
A cl, co steli neprzeciw nas, ciągle nie byli wła-
dni, wszystko było niemożliwe. 

Gdy któryś z pas zapytał: Co pan dyrektorze 
Jadł dziś na śniadanie, bo Ja nie mam co do gęby 
włożyć? - to dyrektor się obreził. Natomiast dyr. 
zjednoczenia zapewnieł nas, o swojej odwadze, że 
się wcale nas nie boi, że możemy go nawet bić, ale 
on nam i tak niczego nie może załatwić, bo nie 
Jeat to w Jego kompetenojl, więc mówił uspokójcie 
Blę. 

12 lipca przedstawiciele zakładu "W" i zakła-
du "B" udali alę na rozmowy do dyrekcji. Trwały 
one od rana do godz. 12.15. Uzgodniliśmy,że dyre-
kcje wystąpi do odpowiednich władz, celem wynego-
cjowenle żądań załogi, o czym niezwłocznie powia-
domi załogę. Ustaliliśmy również,że w dniu 14 li-
pca pracownicy przystąpią do pracy i że nikt nie 
będzie pociągany do odpowiedzialności z» udział w 
strajku, oraz że wszyscy otrzymają wynagrodzenie 
za dni strajkowe. Nie były to łatwe rozmowy. Już 
wcześniej straszono nas, że nie zapłacą nam zą 
okres strajku, że będziemy musieli odpracować. 

- Do naszego strajku nie przyłączyli się 
tylko pracownicy administracyjni. Słyszałem, Jak 
Jeden z nich powiedzleł — Oj już się zbiera szumo-
wina. 

-Nasze zwycięstwa były osiągnięciami bardziej 
moralnymi niż materialnymi. Żądaliśmy podwyżki 
płac 1 uzyskaliśmy właściwie tylko to, co nam się 
Już należeło w lutym - tj IV tabela przeszerego-
wania, ale poczuliśmy się mocniejsi, zrozumieli-
śmy, że stanowimy siłę. Strajk pomógł nam sie 
zjednoczyć. Wtedy jeszcze nie myśleliśmy o nowym 
związku zawodowym , nie wiedzieliśmy że jeat to 
możliwe, ale żądaliśmy rozwlazanla starej rady 
zekłedowej. Chcieliśmy sami wybreC ludzi, którrsy 
by nas bronili, bo przewodniczący związku, Fabian 
nawet się nas nie zapytał, czy trzeba nam pomóc. 
Teraz wiemy, -że popełniliśmy błąd - nie zeszliśmy 
się w Jednym miejscu i nie zełożyllśmy Komitetu 
Strajkowego. Bylibyśmy silniejsi i moglibyśmy ost-
rzej stawiać żądania, a potem je egzekwować, bo 
właśolnle wiele postulatów nie zostało rozwiązanych 
do tej pory. 

opracowała: Ew a Kowalska 



K^CHEŁM 
Historia socjalistycznego strajku. 

Geneza strajku Zakładu Komunikacji Miejskiej w 
Chełmie bierze swój początek n wydarzeniach wcześ-
niejszych o kilka dni w Świdniku i Lublinie, które 
szeroko rozległym echem odbiły sie aż o wschodnie 

granice Polski 1 dotarły do Chełma. Przez parę dni 
w szarych komórkach kilku gorących głów z Zakładu 
Komunikacji Miejskiej chodziło myśl, w jaki sposób 
zorganizować strajk w naszym Zakładzie. Jeko pier-
wszy z Inicjatywą wyatąplł kierowca Andrzej Łuka-
szczuk, młody, ale znający życie człowiek. Ze mną 
jako ozłonklem Rady Zakładowej z długoletnim sta-
żem praoy 1 autorytetem wśród kolegów uatallllśmy 
wieczorem w piątek 1 8 lipca, że rano dnia nastę-
pnego żaden autobus nie wyjedzie z zajezdni. Na 
wypadek gdyby któryś z kolegów handlując cykorią 
pokusił się na wyjazd, postanowiliśmy postawić w 
bramie autobus z niesprawnym rozrusznikiem. W 
drodze do domu z pracy w odwożącym naa autobusie 
jeszcze o godz. 23- 30. omawialiśmy drobne szcze-
góły. Długo nie mogłem zasnąć rozmyślając, czy 
tylko wszystko wyjdzie zgodnie z planem. 
Rano obudził mnie dzwonek. To sąsled Irek Dąbro-
wski zadzwonił mówląoi ty śpisz a twoi koledzy 
strajkują. Musiałem pieszo wrecać z nocnej zmia-
ny z Cementowni. Otrząsnąłem się. Nie wierząc 
własnym uszom nałożyłem szyfcko ubranie 1 pobie-
głem do zajezdni. Po drodze spotkałem znajomych, 
którzy w krótkich słowach mówilit strajkujecie, 
dobrze robicie, dość tego bezprawia, obłudy 1 
oszustwa. Na przystankach komunikacji miejskiej 
stały gromadki ludżl głośno dyskutujące. Pojedyn-
cze osoby przechodzące koło oczekujących ne auto-
busy pasażerów oznajmiały: nie czekajcie, dzisiaj 
komunikacja miejska strajkuje, łzy w oczach mi 
się zakręciły z radości. V Zakładzie sytuacja to-
czyła się zgodnie z planem. Utworzono Komitet Stra-
jkowy, w skład którego weszli Andrzej Łukaszczuk, 
Wiesław Kaczmarek, Kazimierz Llplak, Tadeusz Gradus 
Henryk Dubaczyńskl. Komitet kierował akcją w sposób 
Jak gdyby to nie był pierwszy strajk w tym zakład-
zie. Kierowcy i mechanicy stacji obsługi zgroma-
dzili się w autobusach redegując postulaty i żąda-
nia. Rada służyła pani Kazimiera Sikora pracow-
nica najdłużej precująca w tyc zakładzie. 
Postulatów napisano w sumie 18, do najważniejszych 
zaliczyć należy: podwyżki płeć, zwiększenia zaopa-
trzenia w artykuły żywnościowe kiosku i stołówki 
przyzakładowej, zniesienie cen komercyjnych na mię-
so, wędlinę, poprawa warunków pracy, zaopatrzenie 
w odzież roboczą i ochronną, wyrównanie zasiłków 
rodzinnych na wysokości MO i SB, zaopatrzenie w 
części zamienne. Spisane ne kartce postulaty dali-
śmy dyrektorowi. Nie zaznaczyłem, że na terenie 
zajezdni byli wszyacy dyrektorzy przedaiębiorstwa, 
Prezydent Miasta, przedstawiciele Miejskiego Ko-
mitetu Partii. Wspólnymi siłami starali się nam 
wyperswadować żebyśmy wyjechali do pracy. Załoga 
wykazała bardzo dużo odwagi 1 dojrzałości, katego-
rycznie odmawiająo wyjazdu do chwili podpisania 
porozumień 1 postulatów. Przed bramą zajezdni co 
kilka minut powoli przejeżdżała niebieska "nyea" 
z białym pasem 1 napisem MO. W okolicach dyspozyto-
rni kręcili się brodaty jegomość z fajką i jego 

asystent z rudą czupryną legitymujący się jako 
funkcjonariusze SB. Węsząc wzrokiem organizatorów 
strajku. 
Po !-ilku godzinach pertraktacji doszliśmy do poro-
zumienia. Dyrektor oświadczył biorąc za świadka 
powagę swojego urzędu, że postulat płacowy za trzy 
dni zostanie załatwiony. Pozostałe postulaty będące 
w gestii dyrekcji będą realizowane na bieżąco. Za-
łoga uwierzyła słowom dyrektora i około 13. 20 
zaczęła przystępować do pracy. Przez nastę-pne trzy 
dni toczyła się dyskusja, czy dyrekcja przedsię-
biorstwa oraz władze miasta i województwa dotrzy-
mają słowa. Umówionego dnia w środę 23 lipco już 
o godz. 4 rano do zajezdni przyjechali dyrektorzy 
z nowymi angażami oznajmiając, że otrzymaliśmy po-

dwyżkę w wysokości 1 zł na godz.. nie zgodną zre-
sztą z naszymi poprzednimi postulatami. Po krótkiej 
naradzie doszliśmy do wniosku, że angaży nie przy-
jmiemy i nie przystępujemy do pracy do chwili spe-
łnienia naszych żądań płacowych. Domagaliśmy się 
płac na wysokości pracowników MPK Zamość i Lublin, 
oraz wyjaśnienia, jak daleko są w realizacji po-
zostałe postulaty 1 żądania z dnia 19 lipca. 
Do Zakładu Komunikacji Miejskiej wzorem poprzednie-
go strajku przybyli przedstawiciele władz miejskich 
panowie z Komitetu Partii, MO i SB., starając się 
nas nakłonić do przystąpienia do pracy. Załoga je-
dnak po raz drugi oszukać się nie dała. O godz. 13 
Dyrektor przyniósł angaże, zgodne z naszymi żąda-
niami zapoznano pracowników z możliwościami i spo-
sobem reellzecjl pozostałych postulatów z 19 lipca. 
Po otrzymaniu nowych angaży i oświadczeniu dyre-
ktora o natychmiastowej realizacji większej części 
postulatów pracownicy przystąpili do pracy. 
Strajki w Zakładzie Komunikacji Miejskiej trwały 
krótko, miały niewielkie znaczenie w skali ruchu 
robotniczego w kraju, Jednak w skali województwa 
i miasta odbiły się szerokim echem. Był to pie-
rwszy strajk na terenie województwa, ponadto komu-
nikacja miejska to taka jednostka naszej gospodarki, 
brak której nawet przez kilka godzin daje się odczuć 
w społeczeństwie i może dletego władze miasta wraz 
z dyrekcją tek szybko przystąpiły do realizacji na-
szych strajkowych postulatów ażeby nasze strajki 
miały mniejszy rozgłos. Przez następne dni lipcowe 
i sierpniowe członkowie Komitetu strajkowego, kilke-
krotnle byli wzywani na rozmowy do SB. Byli stra-
szeni, namawiani do współpracy, otrzymywali różnego 
rodzaju propozycje, do objęcia funkcji Przewodni-
czącego włącznie. 

Wspólnie z pracownikami zakładu śledziliśmy z uwa-
gą wydarzenia w naszyci Kraju widząc, jak z dnia na 
dzień rozpada się zgniły, złodziejski rząd Gierka 1 
Jaroszewicza, stało się to, co stać się powinno już 
dawno. Naród Polski otrząsnął się z wieloletniego 
letargu. Wydarzenia na Wybrzeżu 1 Śląsku dały temu 
szczególny powód. 
Po podpisaniu porozumienia Gdańskiego o w nim pu-
nktu mówiącego o możliwości tworzenia Samorząd-
nych Niezależnych Związków Zawodowych, nasz Komitet 
Strajkowy przy ZKK przekształcił się w Komitet Za-
łożycielski 1 początkowo na zasadach konspiracy-
jnych zaczęliśmy organizować Samorządny Niezależny 
Związek Zawodowy. 10 września za wspólne zebrane 

BlSnJld6Sa8stl1pg0mlUl?fły0łefSstru{c5Ź8oSnoln?el;" 
tworzenia nowego Związku, po przyjeździe Andrzeja 
sporządziliśmy listę członków wyrażających akces 
przynależności do Związku i 18 września wystąpi-
liśmy z wnioskiem do Sądu Wojewódzkiego w Warsza-
wie o dokonanie rejestracji Niezależnego Samorzą-
dnego Związku Zewodowego przy Wojewódzkim Przed-
siębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej w Chełmie. Od 17 września nasza twórcza 
działalność w Przedsiębiorstwie stała się jawna, 
wystąpiliśmy do Dyrekcji z zawiadomieniem, że 
Komitet Strajkowy przekształca się w Komitet zało-
życielski. Dyrekcje w początkowej fazie kształto-
wania się noweęo Związku uważała, że Uilku wywro-
towców chce cos nowego wprowadzić w dotychczasowej 
działalności związkowej, ole nie utrudniała nam 
naszej pracy, a po zorganizowaniu przez nas ogól-
nego zebrania pracowników przedsiębiorstwa, kiedy 
to zabrakło miejsca w świetlicy, ludzie stali na 
korytarzu 1 schodach a częstymi owacyjnymi bra-
wami przyjmowali wyatąpienla przygotowane przez 
Komitet Założycielski, dyrektorzy zaczęli trakto-
wać serio, o nawet udzielali nam pouocy. Praco-
wnicy zaczęli gremialnie przystępować do Niezale-
żnego Samorządnego Związku Zawodowego. O ile w 
czasie tworzenia nowego Związku dyrektorzy nie 
stwarzali trudności, o tyle panowie spowiednicy z 
SB znów wzmogli swoją działalność dążąc do posta-
wienia w złym świetle naszych przywódców, między 
innymi Lecha Wałęsę, zarzucając nam współpracę z 
KPN IKOR, członko-j Konltetu Założycielskiego za-
rzucając wiele zmyślonych l fałszywych danych pod-
ważających nasz autorytet. Znając wcześniej sposo-
by działania tych panów nie przywiązywaliśmy do 
tych spotkań wiele wagi. Po umocnieniu naszej dzia-
łalności w Zakładzie, jako pierwsi założyciele no-
wego związku na terenie miasta, staraliśmy się na-
wiązać kontakty z innymi zakładami pracy w naszym 
mieście w celu pomocy w tworzeniu nowego związku 
w tych zakładach i stworzenia Międzyzakładowego 
Komitetu Założycielskiego. 
Pałeczkę od nas przyjęli pracownicy Kolei, Lokomo-

6 



tywowni, Wagonowni, Chełmskiego Przedsiębiorstwa 
Budowlanego, Transbudu, Fabryki Domów, Chełmskich 
Zakładów Obuwia, Krasnystawskiego ZROiBU. W dniu 
11 października na wspólnym spotkaniu w wietlicy 
przyzakładowej Szkoły Obuwniczej powstał Międzyza-
kładowy Komitet przyjmując nazwę "Solidarność" na-
zwę którą wcześniej przyjęli pracownicy Wybrzeża i 
innych regionów naszego Kraju. W skład Komitetu 
Międzyzakładowego weszło 13 delegatów Komitetów Za-
kładowych. 14 października wycofaliśmy wniosek o 
rejestrację, skierowany do Sądu Wojewódzkiego w Wa-
rszawie, czekając na rejestrację NSZZ "Solidarność". 

Wiesław Kaczmarek 

przew. ZKZ NSZZ "Solidarność" 
przy WPGK i M w Chełmie 

PUŁAWY 
- Jek w cełym kraju, tak i u nas atmosfera nie-

zadowolenia nerastała, a kiedy Gierek w przemówie-
niu dał do zrozumienia, że podwyżek nie będzie, 
ludzie doszli do wniosku, że już pora wystąpić do 
dyrekcji - wspominają pracownicy Wydziału Mechani-
cznego puławskich "Azotów". 

- Przecież wszystko zaczęło strasznie drożeć w 
stołówkach,w sklepach. 11 lipca zaczęły się rozmo-
wy w szatni. Zwróciliśmy się do kierownika, żeby 
w naszym imieniu wystąpił do dyrekcji. Ale kierow-
nik Ale mógł nic zrobić. Wtedy zażądaliśmy rozmów 
z kimś wyższym. Na początku to nawet nie był strajk 

Można powiedzieć, że ludzie tylko między sobą 
pogadali. Ale postulaty Już były, np. dotyczące 
przeszeregowań, warunków socjalnych /w ich hali 
ogrzewanie jest zimą tak złe, że temperatura spada 
do 7 stopni, żądali więc m.in. poprawy ogrzewania/, 
były postulaty dotyczące nadużyć partii, że nie 
słucha się głosu robotników/, żądano zaprzestania 
propagandy, która trąbiła o drugiej Polsce, a lu-
dzie widzieli że jest corez gorzej. 

- Ludzie przyglądali się w "Azotach", Jak pra-
cują zagraniczne firmy, wiedzieli ile tam można 
zarobić. Wiedzieli też, że nowe urządzenia nie da-
ją takiej produkcji, jak się planowało, bo źle s^ 
wykorzystywane. Żądano aby byle usprawnienie jakie-

goś inżyniera nie traktować zaraz jako wniosku 
racjonalizatorskiego, bo to w końcu obowiązek Inży-
nierów usprawniać produkcję. 

- Jeszcześmy się wtedy obawiali strajkować otwar-
cie - mówią robotnicy - czekaliśmy na poparcie 

innych zakładów. Ale jeszcze tego samego dnia 
wszystkie służby remontowe zaczęły nas popierać, 
rozeszło się po zakładzie, że na mechanicznym strajk. 

Nie było jednak kogoś, kto by przewodził. 
Właściwie więc to był protest, ale trwał od piątku 
11 lipca, do wtorku 15 lipce. Ze dużo było różnych 
spraw, żeby Jeden człowiek Je połączył, a 1 niektó-
rzy się obawiali. Wtedy za takie dyskusje nawet 
można było nieźle oberwać. 

- Zdenerwowania ludzi już się nie dało uspokoić 
No bo jak Ja zarabiałem dwa osiemset, a wiedziałem 
że sekretarz komitetu gminnego partii 8 tys. to 
mogło człowieka złościć. Przecież to nie oni dają 
dochód, tylko my. 

- W ciągu następnych dni inne zmiany podtrzyma-
ły nasz protest. We wtorek odgórnie dyrekcja po-
wołała komisję do rozpatrzenia postulatów. Cały 
nasz wydział otrzymał nowe tabele płac. Inne po-
stulaty spisano l obiecano, że będą zrealizowane. 

- Nasz protest nie był polityczny, raczej gos-
podarczy 1 społeczny. Głównie chodziło o to, że 
coraz mniej żywności było w stołówce i w mieście. 

- W poniedziałek dowiedzieliśmy się, że stanął 
Kraśnik. U nas ludzie byli tek zdeterminowani, że 
nie trzeba było wielkiej agitacji, ze strajkiem, 
wystarczyła tylko wiadomość, że jakiś wydział sta-
nął 1 stanęły wydziały elektryczny i pomiarowy. 
Przecież wszyscy nlell pretensje do władz. 

- Z Wydziałem Mechanicznym stanął pobliski Wyd. 
Pomiarowy. Zebrała się grupka ludzi 11 lipca na 
obróbce ręcznej - przypominają sobie robotnicy -

których oszukano na podwyżce. Kierownictwo niezbyt 
mile wldzleło ludzi, którzy przychodzili z całego 
wydziału dowiedzieć się o co chodzi. Chciano ludzi 
przekonać, że nie mają recjl. Już wtedy wiedzieli-
śmy,że mechaniczny stoi, zebraliśmy grupę 1 posz-
liśmy do nloh. Tam do Vozmów z załogę dyrektor 1 
sekretarz partii wybrali nie halę tylko małą sto-
łówkę, żeby jak najmniej osób się pomieściło. Usta-
lili, że podwyższą lm płace o 1,5 zł na godz. 

- Myśmy też zorganizowali grupę kilkunastoosobo-
wą. Przyjechał dyr. naczelny 1 obiecał nam również 
podwyżkę o 1,5 zł na godz. 

- Widać było satysfakcję u ludzi, że był proteit 
i dyrekcja od razu Idzie na układy. Nie chodziło 

o pieniądze, ale o to, że chcieli rozmawiać l że 
już obiecali podwyżkę. Wielką satysfakcją było, że 
ludzie uświadomili sobie, że od tej pory mogą żą-
dać - mówi pan Zdzisław Pecio z Wydziału Pomiaro-
wego. 

- Na drugi dzień stanął ceły wydział. Rozmawia-
no z dyrekcją o minimum socjalnym, żeby robotnicy 
nie musieli dokładać do utrzymania, żądali lepsze-
go zaopetrzenla bufetu, protestowali przeciwko 
dzieleniu kreju na Polskę A 1 B, przeciwko zróżnl-
cowenlu w płacach 1 zaopatrzeniu. Wysuwano postula-
ty nakazujące zmniejszyć Ilość kierowników 1 tech-
ników w stosunku do robotników, żądano sprawledll-

5egp wynagradzania ludzi o małym stażu pracy. Ros-a każdego anie llosc postulatow, ale strajlu ofi-
cjalnego nie ogłaszano. Był to zatem czterodniowy 
protest, ale protest który wstrząsnął dyrekcją 
"Azotów", choć n8 początku kierownictwo próbowało 
kryć się "po kątach", zamiast wyjść do ludzi. 

- Ten protest musiał w końcu wybuchnąć - mówlĄ 
ludzie - za dużo nagromadziło się niesprawiedliwo-
ści. według relecjl Zenona Kozy, Marlena Łaszoza 

Antoniego Jurkiewicza. Zdzisława Pecio i 
Teofila Parflanowicza opr8C.: 

Bronisław Kowalski 

W puławskim oddziale PKS zaatrajkowali w lipcu 
wszyscy kierowcy, 300-osobowa załoga. Razem z nimi 
stanęli 1 Inni, np. stacja obsługi. 

Pierwsi zaczęli strajkować 1 5 lipca kierowcy w 
placówce w Michowie, następnie w Rykach. Kierownik 
z Michowa przetelefonował tego dnia: Od nas nikt 
nie wyjeżdża, i po tej wieści ruszyli do Michowa 
na "odsiecz" dyrektor z Puław i dyrektor d/s tech-
nicznych PKS z Lublina. W niczym nie przeszkodziła 
owa odsiecz, by utworzyć regulerny Komitet Straj-
kowy. Do 15-osobowego komitetu weszły dwie osoby z 
Michowa i trzy z Ryk. Ciężar organizacji przejęły 
Ttoławy. Od razu wysunięto konkretne żądania - zró-
wnać zasiłki rodzinne precownlków HCS z zasiłkami 
w MO 1 w wojsku, podnieść Btawkl osobistego zasze-
regowania, wypłacać 2-tysięczny zasiłek kierowcom 
za sprzedaż biletów w autobusach, zasiłki dla nie-
pracujących żon podnieść do wysokości jak w MO 1 
w wojsku, rozliczyć redę zakładową 1 dyrekcje ze 
złą gracę, zmienić dyrektore naczelnego. 

Odpowiedzią dyrektora było zebranie rady zak-
ładowej l mianowanie nowego przewodniczącego. Dziś 
powiada alę, że Bogu ducha winny człowiek nie prze-
trzymał obciążenia 1 spychania nań odpowiedzialno-
ści - zmarł po miesiącu. Dyrektor naczelny zoateł 
•zdjęty we wrześniu ub. roku. 

W lipcu przewodniczącym Komitetu Strejkowego 
został Władysław Progicz, kierownik warsztatów szko-
lnych PKS, który już od kwietnie 1980 r. wystąpił 
przeciwko nadużyciom 1 niedociągnięciom dyrektora 
naczelnego. 

Strajk trwał do 16 lipca. Jeszcze pierwszego 
dnia dyrektor uważał, że to niemożliwe, by nie uda-
ło mu się zgeslć protestu, że rygor znów zwycięży. 

Gdy próbował neatępnego dnia dogadywać się z zało-
gą, Jasne było że jego autorytet był w gruzach. 

Ostatnio Komisja Zakładowe "Solidarność" ana-
lizowała etan wykonania tamtych postulatów - wielu 
żądań nie spełniono.Nowy dyrektor mianowany jest 
niezgodnie z wolą zełogl, a poprzedniego prokuratu-
ra rozlicza z 2 tys. zł niewłaściwie przywłaszczo-
nych, co wobec konkretnych dowodów, jekie ma załoga 
/chodzi o sumy blisko 100 tys. zł/ jest oozywistą 
kpiną. 

na podstawie relacji Aleksandry Kurowskiej 
z-cy przew. K.Z. oprać. Bronisław Kowalski 
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Robotniczy protest, któremu na naszym terenie 
dełe początek załoga WSK Świdnik, rozszerzał ale 
błyskawicznie. Drugim ogniwem tej łańcuchowej re-
akcji był lubelski Polmozbyt, e konkretnie - mie-
szcząca się przy ul. Wojciechowskiej Autoryzowana 
Stacje Obsługi. Na wiadomość o strajku w WSK obsłu-
ga tej stacji przerwała pracę jeszcze tego samego 

dnie 8.07.1980 r. o godz. 14. Tu Btrajk trwał -
podobnie jak w WSK - cztery dni. Protestowały też 
Inne ateoje Polmozbytu: Stacja Obsługi zerowej 1 
stacje obsługi 010 - przy Alei Męczenników Majda-
nka. Próbę zorganizowanej formy protestu podejmo-
wali pracownicy biurowi. 

A oto fragmenty relacji pracowników Polmozbytu 
o tamtych pamiętnych dnlachi mówi Henryk Stefano-
wskl z Autoryzowanej Stecjl Obsługi przy ul. Woj-
ciechowskiej: Napięcie było już wcześniej i Jak 
'tylko dowiedzieliśmy się o Świdniku, to wystarczyło. 
0 godz. 14 zebreła się cała załoga, bo wtedy spo-< 
tykeją się obie zmiany 1 postanowiliśmy przyłączyć 
się. Zgłosiliśmy swoje postulaty, to nie znaczy, że 
myśmy ich nie zgłaszali wcześniej, ele wcześniej 
to one były nie do załatwienia. Sprawy soojalne 
zostały załatwiona błyskawicznie, najważniejsze w 
ciągu miesiąca, bufet, który miał byc oddany w 
pięciolatce - w ciągu trzech miesięcy, potem inne. 
żądaliśmy taż rekompensaty podwyżek cen, chodziło n 
o zmianę taryfikatora płacowego. Dopiero ozwartego 
dnie naszego strejku, w piątek 11 lipca o 14^*przy-
Jechał do nas dyrektor zjednoczenia 1 pod wieczór 
strajk się zakończył. Tek, ża można powiedzieć, 
że nasz protest zakończył się Jakimś sukcesem, a 
na początku wielka bojaźń była. Trzy, cztery osoby 
na początku, co się mniej bały, bo nasz zakład mały 
około stu osób, to co to jest ... Wszyscy się zna-
ją, ale popierać większe zakłady przecież trzeba 
było. Dopiero w miarę trwania strajku rosła nasza 
solidarność i przekonania o słuszności tego, co 
zrobiliśmy. 

pen Jerzy Jaworski /z "zerówki"/: 
u nas to się zaczęło 9 lipca na drugiej zmianie. 
Już wcześniej nie raz było tak, że protest był, bo 
warunki socjalne były nla do zniesienia. Przede 
wszystkim chodziło o szatnię którą zalewało, ubra-
nia mokły. Nie raz olało miejsce opleszełe podejmo-
wanie preoy, nawet z godzinę 1 dłużej, ludzie się 
nie cholell rozbierać 1 roboty zaozynać. A Jak us-
łyszeliśmy, że zastrajkowano w Świdniku, to nam 
trochę przybyło odwagi 1 podjęliśmy decyzję. Tego 
dnia nie pracowaliśmy oztery godziny, a jaszcze 
przez trzy dni praoa była niepełna, bez produkojl, 
tylko obsługiwaliśmy klientów, którzy kupili samo-
chody 1 wyjeżdżali. 

Nasze stacja Jest mała, pracuje tu tylko 30-40 
osób, więc panowało tu bardzo duże naplęole, ole-
liśmy świadomość, że teką oałą grupę łatwo rozbić) 
albo nawet całą wyrzucić z precy, ale już dłużej 
nie mogliśmy alę oglądać. lo 1 strajk przyniósł 
efekt natychmiastowy, bo szatnię od razu przenie-
siono do pomieszczenie zastępczego, e podjęto bu-
dowę nowej 1 tyle tylko, że ta nowa szatnia jesz-
oz ciągle buduje Blę, e były już trzy terminy Jaj 
oddania. Ludzie są zawiedzeni, bo • zimie warunki 
były skandaliczna, jak był mróz to trudno się było 
rozblereć. A w tym samym czasie trzy gabinety ro-
biono. Dziś czujemy, że to wszystko Jest nie tek 
Jek trzeba, bo wzaBadzle po roku jest Jeszcze cią-
gle to samo do zrobienia, Mimo tyoh warunków ludzie 
pracują lepiej, bo plany wzrosły a przecież więcej 
sobót jest wolnych i robotę ne tym nie ucierpiała, 
a byłoby Jeszcze lepiej, gdyby tylko ktoś choiał 
się liczyć ze zdaniem robotników. Ne przykłed we-
pchnięto tu do sprzedaży Dacie za dewizy 1 stały, 
bo nikt Ich nie chcleł kupować. No to oni mówili, 
żeby sprzedać zs złotówki. I dopiero po pół roku 
przyszły dyrektywy z centrali, wtedy usłucheno, a 
ludzi nie. A przecież te pół roku Btanla na dworze 
samochodu na dobre nie wyszło. 

Psweł Jungowsk^ - ateoje obsługi 010 
10 lipca przyszliśmy jak zwykle na b do pracy, ale 
Już ze świadomością tego, co alę dzieje. Wszyscy 
zgromadziliśmy się przed bramą wejściową 1 zaczęła 

się dyskusje na temat sytueojl. W wyniku tej dyB-
kusjl doszliśmy do wniosku, że trzeba się solida-
ryzować 1 z Innymi zakłedeml 1 ze swoimi kolegami. 
O 7 minut 15 poinformowaliśmy kierownictwo stecjl, 
że nie pracujemy 1 wysunęliśmy postulaty. To były 
postulety płacowe 1 socjalne, bo wtedy Jeszcze 
nikt nie myśleł, że w Innych sprawach może się coś 
zmienić. Około 10 wszyBcy zebrali się w atołówoe 
na dyskusję z dyrekcją. Przybył nawet dyrektor te-
chniczny Leskus z Centrali. Dyrekcja prosiła o 
podjęcie przez nas pracy, złożyłe nem obietnicę,że 
załatwi nasze postulaty, a dyrektor Leskus to Już Ji 
jechał do nas, to przywiózł 14 min na wyrównania. 
Poczekaliśmy do 14, bo chcieliśmy uzgodnić za dru-
gą zmianę, czy oni się godzą i około 16 podjęliśmy 
pracę, ale przerwy w precy po 2-3 godz. były jesz-
cze do 10 lipce. 

Anna Sawicka - pracownica biurowa działu 
eksploatacji obiektów. 

Jeśli chodzi o biura, to tutej było trudniej coś 
zorganizować bo pracownicy są rozprośzsnl 1 bar-
dziej czuli się narażeni, ale większość popierała 
strajkujących. Chyba 10 lipce przed 15, przeszłam 
po pokojaoh i namawiałam ludzi, żeby rano zebrec 
się przed budynkiem. Niby się dnie osoby zgadzało, 
ale potem nic z togo nie wyszło. Uznano mnie za 
prowodyra. Wezwano mnie do dyrektora, tam olałam 
przykrą rozmowę z dyrektorem neczelnyc- Polerskim, 
ekonomicznym - Stankiewiczem 1 sekretarzem POP-u, 
kierownikiem działu kadr - Pogonowskim. 
Było tam trochę straszenia, ale Je uważam,że nic 
złego nie robiłam 1 wstyd ml było, że ludzie się 
nie zebrali. Próby zorganizowanego protestu ścl-
geł główny księgowy. A kierownik mojego działu -

nWiesław Wieruszewski - Jak tylko wrócił do pracy 
w poniedziałek, powledzleł do mnie, że jak jego 
wezwą do partii i tam mu powiedzą,że byłem "pro-
wokatorem " strejku, to on mnie wyrzuci z precy. 
Bo portret Lenina to u niego nie tylko wisi w ge-
blnecie ne ścianie, ale on go nosi w sercu. Od 
tej pory me do mnie negatywny stosunek. Jako do 
precownlcy. Tutej się dużo przez ten rok nie zmie-
niło. 

Opracował Cezary Llstowskl 

fabryka domów 
Strajkowała cała załoga. Od 1 8 lipca, godz. 14 do 
24 lipca godz. 12. Przywódca strejku, Jsrzy Cicho-
cki, wtedy operatpr automatyki w betonowni, dziś 
przewodniczący Komisji Zakładowej, podkreśla zdy-
scyplinowanie swoich kolegów. Podczas dni świątecz-
nych robotnicy, którzy normalnie mają przecież 
wolne, pełnili dyżury. Zdecydowene postawa załogi 
/i rozwaga drugiej strony/ spowodowała, że uznano 
ze słuszne postulety personelne /zmieniono szefa 
produkcji/ poprawiono organizację pracy, zobowią-
zano się podnieść pensje. Dzisiaj ne 587 członków 
załogi 584 należy do "Solldernoścl". 

mleczarnia 
to zakład podotmej wielkości. Pracownicy spółdzie-
lni ze słowem strajk zetknęli się bliżej 15 lipca 
ubiegłego roku. Strajk tutej miał przebieg mniej 
ostry niż gdzie Indziej. Nie padały uwagi krytyoz-
ne pod edresem orgarflzacjl społecznych 1 polityoz-
nyoh. Stosunki w zakłedzle były 1 są naprawdę do-
bre. Precownlcy produkcj1.którzy rozpoczęli atrajk 
zebrali się w sali śniadaniowej. Żądano przede 
wszystkim podwyższenia zarobków. W mleczarni nie 
me dni wolnych. W święto mleko też klśnle. Trzeba 
to ludziom zrekompensować. Zwłaszoza. że zarobki 
są bardzo niskie. Brek Jest chętnych do pracy. Zja-
wiła się reszta załogi 1 dyrektor. Przystąpiono 
do rozmów. Dyrektor podkreślał, że keżda chwila 
Jest drogę, surowiec się psuje nie może czekeć. 
Po kilku godzlnech pertraktecji dyrektor udzielił 
gwarancji, że dla pracowników produkojl podwyższy 
pensje o dwie grupy. Przystąpiono do precy 1... 
do rozmów z edmlnistracją, które pozytywnie zako-
ńczono następnego dnia rano /podwyżka o jedną gru-
pę/. Następne dni to olężke, męcząca praoa. Wożo-
no mleko do żłobków, szpitali, przedazkoll cały 
czas. NsJozęścieJ przypadkowym transportem. 
Przedsiębiorstwa transportowe nie funkcjonowały. 



Polfa S T W 
Rozpoczęło sie wszystko w nocy z 1b-go na 17-go 
lipca. Zastrajkoweła Spółdzielnio Mleczarska. 
STW, które niegdyś było częścią składową mleczarni 
mieszczące się ne jednym terenie .także poszło w 
ślady sąsiadów. Przyszła błyskawiczna refleksja -
oni strajkowali - od razu dostali podwyżkę /zobacz 
- strajk w mleczarni/. My nie memy lżejszej precy 
a widać jak skuteczną bronią Jest strajk. Stanął 
zakład nr 1 przy ul. Technicznej. Pierwsi "zbunto-
wali się" kierowcy "beczek" /mlekowozów/, nastę-
pnie obsługa techniczna, później zakład nr2 1 nr 
3. Administracja od razu występowała solidarnie 
rezem z załogą . Dziś w związku działa 291 osób 
/na 296 pracujących w przedsiębiorstwie/. Jest to 
miedzy innymi pokłosie faktu, że wtedy zełoga wy-
stąpiła razem. Nie popisały się władze zwierzchnie 
STW. Zamiast od razu jak najszybciej rzeczowo po-
rozmawiać z transportowcami-usiłowano udowodnić 
Im, że Ich pracę można zastąpić pracą innych. Po-
ść lągano /najczęściej przy pomocy kłamstw, ... 
że maja trudności, że awaria, itp/ Samochody z 
okolicy bliższej 1 dalszej. Nlefachowość poczynan 
spowodowała jednak totalny bałagan. W ciągu kilku 
dni dokonano 4 min stret. Metoda "na przetrzyma-
nle"zawlodła. Dokonano podwyżki płac, zebrano po-
stulaty dotyczące BHP 1 spraw personalnych /które 
się zdezaktualizowały, gdyż osoby te bardzo popra-
wiły swój stosunek do załogi/, po czy* strajk za-
kończono. Od tego czasu odeszło z STW sporo nie-
potrzebnych zakładowi ludzi. STW - oddział z Lub-
lina zajął I miejsce w województwie w ubiegłym 
roku a przy tym jest jedynym który ciągnie "na 
plueie". Tak się dzieje od czasu kiedy zeczęto tu 
porządkować wiele spraw - od lipca. 

Końcowe refleksje 
niewątpliwie będą niewiele znaczyły wobec syntez 
uogólnień i teorii dokonanych wcześniej czy póź-
niej przez naukowców. Chciałbym jednak zwrócić 
uwagę ne wiele powtarzających oię spraw. Rozma-
wiałem z przedstawicielami ośmiu zakładów precy 
strajkujących rok temu. Wszędzie pierwszą reakcją 
władz byłe próba zastraszenia, sterroryzowania, 
szantażowania załóg. Z jednej strony żądenla pop-
rawienia organizacji pracy, poprawy BHP, żądania 
prawdy 1 rzetelnej informacji o zarobkach wszy-
stkich osób, o przydziałach, rozdziałach, premiach 
Z drugiej strony demagogia, kłamstwa, spełnianie 
mniej istotnych postuletów, aby otr.inąc ważniejsze 
sprawy. Z jednej strony poważna odpowiedzialna po-
stawa, dalekowzroczna troska o zakład, z drugiej 
dążenie aby władza nie doznała uszczerbku,aby za-
łatwić wszystko po cichutku, szybciutko. To są 
fakty,których nawet nie trzeba udowadniać. 
To jest prawda.która zamienia się w historię. 

Janusz Staworko 

RADZYŃ 
Radzyńskle Przedsiębiorstwo Produkcji 

Urządzeń Handlowych 
Akcja strajkowa trwała tu od godz. 6 w dniu 

21.07.1980 r. do godz. 12 minut 30, 23-07.1980 r. 
W akcji tej wzięli udział również pracownicy pod-
ległego zakładu w Kocku, łącznie strajkowało ok. 
100 osób, wyłącznie pracowników fizycznych. 21.07. 
rano pracownicy obu zmian zgromadzili się pod bu-
dynkiem administracji zgłaszając postulaty socja-
lno-bytowe 1 żądając przybycia dyrektora zjednocz-
enia. Ok. godz. 12 podjęte zostały rozmowy między 
pracownikami zakładu, a przedstawicielami władz z 
wicewojewodą Cyrą na czele. Jednak dopiero przyjard 

dyrektora zjednoczenia w dniu 23.07. pozwolił 
na zawarcie porozumienie między strajkującymi pra-
cownikami a administracją i podjęcie nracy przez 
załogę. 

Oprać. Andrzej Niewczas 
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Zadecydowały wieści ze Świdnika 
Lubelska "Polfa" to cztery rozrzucone na teren-

ie miasta zakłady pracy. Narzędzlownla mieszcząca 
się przy ul. Bohaterów Monte Cesslno zatrudnia ok. 
30 osób. Jest to Jeden z mnlejszyoh oddziałów "Po-
lfy". Na wieść, że WSK stoi, wiadomość przywieźli 
pracownicy - mieszkańcy świdnika, to garstka osób 
postanowiła przerwać pracę popierając strajkujące ju 
zakłady pracy. Narzędzlownla atanęła 14 lipca. 15 
lipca przerweno pracę w innych oddziałach. Pracowa-
ło tylko ok. 30 osób w zakładzie przy ulicy Dymitro-
wa. Niezadowolenie z istniejących warunków życia wy-
rażone strajkiem zademonstrowało blisko 500 pracow-
ników lubelskiej "Polfy". Nie zgadzali się na niskie 
płaoa, na złe warunki BHP, nie zgedzall się na po-
sunięcia władz miasta /dlaczego buduje elę knajpy, 
a nie stołówki?/ Wiele było tych spraw. Wiele nie 
załatwiono nadal. Ale wtedy "nadano bieg sprawie". 

Przyjechali dyrektorzy ze Zjednoczenie. W nocy 
od rene, zrobili naradę. Przeznaczyli 1 min 300 tyu. 
zł ne podwyżki. Ns zmianę oblecyno 1 grożono. Dyra-
ktor ze Zjednoczenia zagroził, że jeżeli produkcje 

nie ruszy to pozabiera maszyny, rozmontuje 1 przeka-
że do lnnyoh "Polf". Tam gdzie chcą pracować. 

19 llpoa strajk się zakończył. Perswazja i gro-
źby /pamiętajmy, że więkezość pracowników tego zak-
ładu to kobiety mniej odporne na takie "argumenty/ 
odnloały skutek. Zedecydoweł głównie argument nie 
do odpercla - chorym nie może zabraknąć lekerstw. 
Obleceno załatwić żądenla załogi. Produkcja leków 
ruezyła. 

Ulice były puste 
Keżdy, kto rok temu był w Lublinie przypomina 

eoble puste ulice. Nim MIK stanęło dziwnie mało 
samochodów zaopatrzeniowych widziało się na jezdni. 
Ody czerwone autobusy 1 trolejbusy nie wyjechały 
z zajezdni na ullcech pojawiły się tylko samochody 
osobowe. 

P T H W 
stenęło 17 lipce. Tego dnia zaczęła strajk Filia 
nrl. Następnego dnie przyłąc-zyła się Stacja Obsłu-gl Technicznej. W sumie nie przystąpiło do precy ok. 00 osób. Strajkowała też filia PTHW w Biłgoraju. 
Wyłoniono Komitet Strajkowy. Oprócz spraw płacowych 
robotnicy zażądali publicznego wyjaśnienia takich 
eprew jak rozdział mieszkań, pożyczek mieszkanio-
wych, talonów na samochody, oralkl automatyczne 1 
telewizory kolorowe, rozdział zapomóg, nagród, po-
borów 1 premii /zwłaszcza dyrektorów i kierowników/ 
zakup i rozdział materiałów budowlanych, zażądali 
zmniejszenie stanu osobowego administracji o 30 % ?rzy jednoczesnym częściowym przynejmniej, zniwe-owanlu różnicy w wysokości premii poiulędzy praco-
wnikami fizycznymi, a administracją. 

Po wyjaśnieniu tych spraw, wysłano wnioski do 
komisji rewizyjnej w zjednoczeniu /która nadal ba-
da niektóre sprewy/. Gdy obiecano podwyższyć pensje 
pracownicy PTHW 19"go przystąpili do pracy. 

Nie był to jednak koniec kłopotów władz tere-
nowych 1 niepokoju w komitetach gdyż w międzyczasie 
przestało działać 

W P H W 
które wspólnie z PTHW rozwozi towary ze swoich ma-
gazynów. Natychmiast obiecano podwyżki dla pracow-
ników fizycznych /zrealizowane już w wypłacie sie-
rpniowej/. Rozpoczęło się zbieranie postuletów i 
przekazywanie Ich do dyrekcji. /Realizowano je fa-
ktycznie w miarę możliwości/. Po spotkaniu z dyre-
kcją,na którym przekazano petycję zawierającą uwa-
gi robotników co do ich pracy i stosunków panują-
cych w przedsiębiorstwie, a na które dyrekcjo o b i e -
cała pozytywnie odpowiedzieć - strajk s i ę zakoiiczył. 
Dwudniowy strajk zasięgiem swym objął ok. p i ę c i u -
set pracowników WPHW. Nie wszędzie jednak tak s z y -
bko doszło do porozumienia. Przez pięć dni nie 



„GRACJA" 
Nie pamiętany już dokładnie naszego lipcowego 

strajku.Trwał on tylko godzinę. Było to chyba przed 
strajkiem w MPK. Lipiec jest miesiącem urlopaym 
i w naszym zakładzie pracowało pół załogi.Wiedzie-
liśmy ,że kilka zakładów w mieście stanęło.Inni się 
odważyli,myśmy też nie chcieli zostać na końcu.Za 
dużo mieliśmy tej niesprawiedliwości i kłaniania 
Sie w pas. 

Stanęli kuśnierze i krawcy.Wyłączyliśmy maszyny 
i wyszliśmy na korytarz.Każdy wydział na swoim pię-
trze.Nie zostawaliśmy przy maszynach,żeby się nic 
nie zepsuło.Kierownik prosił,żebyśmy wrócili do 
pracy,ale nie zgodziliśmy się.Wtedy przyszedł do 
nas I sekretarz POP,Niezgoda i zastępca przewodni-
czącego rady zakładowej.Słowik. Zapytali czego 
chcemy.Odpowiedzieliśmy,że porozmawiać z kimś, kto 
by chciał nas » końcu wysłuchać.Zrobiono nam zebra-
nie.Nie było ono tak bardzo burzliwe.Reczej spokoj-
nie przedstawiliśmy swoje żądania.Nie odpowiadały 
nam normy. z,a towary wysłane na eksport płacono nam 
20 %,domagaliśmy się,żeby zwiększono nam do 30 %. 

Najbardziej nas wytrąciła z równowagi sprawa 
płacenia za lamowania karakułów. Przez kilka miesię-
cy płacili nam za lamowania,potem przestali. Powie-
dzieli.że potrącą nam pieniądze już wypłacone. Wy-
niosłoby to około jednej pensji.No dodatek chcieli 
tym obciążyć panią Elę.technologa.Grozili nawet,że 
ją zwolnią. Szukali "jelenia",żeby się tylko na kimś 
skrupiło. Wystąpiliśmy również przeciwko wyjazdom 
z miarami do Warszawy.Dyrektorzy,kierownicy wysyła-
li krojczych lub krawców z futrem do kogoś tam do 
przymiarki. Myśmy szyli te futra,a oni załatwiali 
sobie dzięki temu medale,talony na somochody. 

Po starjku dostaliśmy podwyżkę 1 zł na godzinę 
i nie potrącono nam za lamowanie. Ale przecież już 
dawno diabli wzięli te wszystkie podwyżki. Teraz 
jajko kosztuje 6 złotych,a owoce,warzywa są tek 
drogie,że długo trzeba się zastanawia^,nim się ku-
pi. 

W naszym zakładzie pracuje dużo kobiet.Jak się 
wyrabiamy finansowo,to się nie wyrabiamy w czasie. 
Dzieci c ierpią.nężow ie cierpią,doay zaniedbane 
i człowiek sił nie ma.Przecież jak chcemy dorobić 
to siedziby po godzinach.Ręce bolą,oczy bolą,nogi 
puchną.A z jednej pensji nie wyżywi się rodziny. 
Jedna pensja wystarczy na zupę.Kobiety powinny cho-
wać dzieci,dbać o męża,o siebie,s nie pracować.To 
mąż powinien tyle zarabiać,żeby mógł utrzymać całą 
rodzinę.Ale czy kogoś to obchodzi? 

Ne podstawie rozmowy z Mcrią Mszurkie-
wicz,Wiesławą Wójtowicz,Klementyną 
Kwiatkowską i Mieczysławem Ogrodnikien 
oprocowała Ewą Kowalska 

L.F.Wag 
Na podstawie rozmowy z nleksanorem 

Uoroszyńskim. Sewerynem Krochmalskim, Edwardem 
Majchrzakiem i Stanisławem Klepcarzem 
Wielk ich rzeczy tu nie było, nic się specjalnego 

nie działo, chociaż strajk był. Strajkował zakłada 
N. 3. Fabryki iVag i Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, 
jako oddzielny zakład. Brok organizacji wynikał 
stęd, że nie mieliśmy doświadczenia - nikt z naszej 
załooi jeszcze nigdy w życiu nie strajkował, utmet 
ci ataiSi., tacy jak pan Krochmalski, co zaczęł tu 
pracowac v» czterdziestym dziewiątym. Wszystkiego 
musieliśmy - jako klasa robotnicza - uczyc się na 
nowo. -a poza tym nasza fabryka jest rozrzucona po 
całym mieście. Nas tu jest niewielu, tylko 9to 
kilkadziesiąt osób strajkowało - właśnie w zak-
ładzie N.3 przy Krochmalnej, bo np. nc Lubartow-
skiej, vi zakładzie N.2 mieli nawet do nas o te 
strajki pretensje. Dopiero potem, z "Solidarnoś-
cig" przyszła większa śiiiedomośu, dopiero wtedy 
ludzie zrozumieli o co azło i zaczęli się zapisy-
nau. 

Zaczęło si^ tu w czwartek, 10 lipca, na dru-
giej zmianie. Jeszcze nie można powiedzieć, żeby 
to strajk był, ale on się tak wolno rodził. Lu-
dzie dostali wypłaty, zaczęli porównywał, i dys-
kutować, no i o Świdniku już wiedzieli, o rtgro-

mecie, nie z gazet przecież. Tu szwagier pracuje, 
tam sęsled powiedział 1 tak wiadoaoścl do nae do-
chodziły. No to już na tej II zalanie były protes-
ty do dyrektora, ale on nie zareagował, tylko uwa-
żał, że to po wypłacie popili i azuraję. Myślał, 
że przejdzie... A od rana następnego dnia, kiedy 
było więcej ludzi, bo przecież na II zmianie to 
mało kto jest, zaczęło ai« na dobre. Od 7°° już 
było tak, że tu grupa, tao grupa... A o 8 0 stał 
już cały zakład. W OBR-ze to nawet chyba trzech 
umysłowych się przyłęczyło, bo tak, to tylko fi-
zyczni. Umysłowym mówili, żeby do nas lepiej na-
wet nie chodzili. Ich łatwiej było zastraszyć. 

Strajk zaczęł się w dziale pras. A potem kolej-
no stawały: mechaniczny, galwanizernia, narzę-
dziownia, rozdzielnie i OBR-nechanik. Najpierw 
to normalnie, ponaeyłall miatrzów i kierowników, 
żeby nas straszyli. No to wszyscy, cała załoga 
wycofała się do narzędziowni i tam był ośrodek 
strajku. Dyrektor egłaszał do milicji i do koni-
tetu. Dopiero jak mu powiedzieli, że nie przyślę 
"pomocy", to sam do ludzi wyszedł. Złożyli nu 
postulaty, skontaktował się jeszcze raz i ok 11 
przyjechał prezydent miasta Longin Zielińaki. 
Wtedy przyszli do narzędziowni i tam była na-
rada z całę załogę, bo myśmy nie chcieli pójść 
na żadne tan delegacje. 

A na tej naradzie, to normalnie, chcieli na-
wijać. Tylko te różne "wicie, rozumicle", i pod 
azpic nas brali, że niedawno fabryka order doe-
tała, itd. Chcieli, żebyśmy poszli do maszyn, a 
oni będę do każdego z osobna przychodzie, ale 
myśmy sie nie zgodzili, bo to - chociaż doświad-
czenia strajkowego nie mieliamy - w grupie zawsze 
raźniej. I przyjechał jeszcze ktoś, jakiś dyrektor 
ze zjednoczenia, ze "Spomaszu". Ouż nawet nikt nie 
pamięta, jak się nazywał, choć to ten sam, co go 
robotnicy w "Agromecie" wygwizdali. Ze on tu niby 
przypadkiem, itd. No i przyrzekli nam, że postula-
ty rozpatrzę. 

m przewodnictwo strajkiem, tak sam z siebie,bo 
przecież nie było u nas żadnego komitetu strajko-
wego, objęł pan Krochmalski. On był wtedy zastępcę 
przewodniczącego Rady Oddziałowej Związku Zawodo-
wego Metalowców /dziś należy do "Solidarności"/ i 
stanęł w imieniu całej załogi. Po naszej stronie, 
a nie - tak jak gdzie indziej bywało - po stronie 
władz. I on właśnie dyrektorowi powiedział o co tu 
chodzi. A te nasze żale były jeszcze wtedy proste-
że rozpiętości w płacach sę bardzo duże, bo sę tacy 
co biorę trzy tysięce i tacy co piętnaście, że nie 
ma co w sklepie kupie i w tym duchu. A Jak Jeden ro-
botnik pokazał swój odcinek na 2000 zł prezydentowi 
Zielińskiemu 1 spytał: "jak mam z tego żyć? to 
dyrektor aż się zaczerwienił ze wstydu i zaczęł się 
tłumaczyć, że to pomyłka.Ale Już wtedy mówiliśmy, 
że popieramy Świdnik. Już wtedy coś z idei soli-
darności powstawało w nas. 

Odpowiedzi na zarzuty były mętne i wymijajęce, 
al|Qże myśmy nie mieli doświadczenia, to Już ok. 
12 podjęliśmy pracę. Chociaż nie bardzo ta praca 
szła, bo to przecież dalej w grupach wszyscy roz-
mawiali. Na to przyszli ludzie z II zmiany i do naa 
z pretensjami, że myśmy robotę zaczęli bez porozu-
mienia z nimi. I jeszcze powiedzieli, że Jak strajk 
ma -byc prawdziwy, to żeby chociaż 24 godziny był. I 
stanęli jeszcze do 17, dopiero potem włóczyli maszy-
ny. 

Przez ten strajk, to od razu udało się osięgnęć 
już następnego dnia, podniesienie płac o jednę ta-
belę. Wtedy samych aktywistów strajku wezwał z-ca 
dyrektora, p. Misiuda i podziękował pracownikom za 
właściwę postawę. My to pamiętamy, bo przecież w tym 
czasie wszystkiego się można było spodziewać prę-
dzej , o on nam przekazał słowa uznania. A potem to 
jeszcze też były podwyżki, ale na naszym strajku zy-
skali nie ci, co strajkowali, tylko ci, co byli prze-
ciwni. do in dyrektor dał najpierw podwyżkę, żeby 
ich kupić, żeby nas do roboty pędzili, a późniejsze, 
te co piyś&iy ><ywalczyli, to były przecież dla wszys-
tkich. I sprawy socjalne nadal leżę. Budynków się 
nie remontuje, nawet szafek o które się upominaliśmy 
jak nie było, tak dalej nie ma. 

Teraz w rocznicy była u nas w zakładzie N.3 taka 
mała masówka. C 10 w głównej hali wszyscy się zeb-
raliśmy. To było krótkie 1 skromne przypomnienie na-
szego protestu sprzed roku. Nawet tablicy żadnej nie 
odsłoniliśmy. Ale teraz sobie właśnie obiecaliśmy, że 
tablica będzie. Albo w narzędziowni, albo na zew-
nętrz budynku. Żebyśmy nie zapomnieli. 

oprać.: Cezary Llstowski 

10 



Spółdzielnia 
INWALIDÓW 

Strajk w Drzewno-Chemicznej Spółdzielni Inwali-
dów rozpoczął się IB lipce. Tą datę wszyscy w zak-
ładzie dokładnie pamiętają, bo tego dnia stanęło 
MPK i szliśmy do pracy pieszo aż na Bursaki. Wtedy, 
osiemnastego, gdy zbliżaliśmy się do zakładu, nie 
powitał nas huk maszyn. Zaskoczeni byliśmy jednak 
właściwie tylko ciszą, a nie tym, że i u nas podję-
to strajk. . 

Pierwsi stanęli pracownicy produkcyjni. Umysłowi 
nie od razu przyłączyli się do strajku. Zarząd spół' 
dzielni straszył nas, że nie wypłaci nam pieniędzy 
i to właśnie umysłowych w pierwszei chwili przastra-
azyło. Kierowniczka kadr wzięła urlop wypoczynko-
wy.gdy tylko dowiedziała się o strajku. Załoga ze-
brała się w hali.Zarząd zawiadomił prezesa Głownia-
ka. Prezes przyjechał w południe i zaczął obiecy-

msc, ze wszystko załatwi.. Machał przy tym jakimś 
świstkiem papieru twierdząc,że ma na nim wypisane 
gwarancje załatwienia naszych żądań. Gdy nasz pra-
cownik poprosił,żeby nem przeczytał.co jest tam 
napisane począł się tłumaczyc.że to nie ten doku-
ment,że się pomylił,tamten właściwy zostawił w kan-
celarii. Wygwizdaliśmy pana prezesa i musiał nas 
opuścić. 

Nasza załoga wysunęła postulaty socjalne i pła-
cowe. Wtedy te sprawy były dla nas najdrażliwsze. 
Nikt jeszcze nie myślał o utworzeniu wolnych zwią-
zków.Chcieliśmy tylko zmiany starej Rady Zakłado-

Mino,że nikt naszej akcji strajkowej nie przy-
gotowywał .strajk odbył się tak,jakby był wcześniej 
organizowany. Postawiliśmy straże robotnicze,niko-
go nie wpuszczaliśmy,ani nie wypuszczaliśmy z zak-
ładu bez sprawdzenia kim jest. W naszym zakładzie 
duży procent załogi to ludzie głuchoniemi, zdani 
bardzo często na taką informację,jaką sami zdołają 
zdobyć.Ale właśnie oni bez sprzeciwu.natychmiast 
przystąpili do strajku.Nie wierzono.że strajk mógł 
się odbyć w spółdzielni inwalidów.że ci ludzie po-
trafią się tak wspaniale zorganizować i zjednoczyc. 

Orugiago dnia,w sobotę,nikt z władz nie pojawił 
się u nas.W poniedziałek ,21 lipca .przyjechał przed-
stawiciel RZSI i pokazał nam,tym razem już prawdzi-
wy,dokument przyznający pracownikom podwyżkę. Ro-
botnicy zażądali jednakowej podwyżki dla wszystkich 
od prezesa do sprzątaczki.Tego dnia MPK Już praco-
wało.Mogliśmy wrócić do domu autobusem. 

Według relacji Ewy Kużmy opracowała 
Ewa Kowalska 

1 8 lipca po godzinie 15 rozpoczęły się w Oddzia-
le Towarowym przygotowania do strajku. Samocho-
dami zablokowano pojazdy tych kierowców, którzy by 
mogli mieć chęć wyjechać do pracy mimo decyzji 
większości członków załogi o rozpoczęciu strajku. 
19 lipca od godziny 7 rozpoczął się strajk. Kierow-
cy żądali, aby zmianie uległ system akordowy na 
dniówkowy. Pracownicy Oddziału nie wyłonili re-
prezentacji na rozmowy z dyrekcją. W tej sytuacji 
odbywały się indywidualne rozmowy z pracownikami 
/funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwo zaintereso-
wany był głównie pytaniem, kto organizuje strajk/. 
Grożono rozwiązaniem Oddziału /w sumie z uczniami 
i rencistami 800 ludzi/. 

Dyrekcja i przybysze z Lublina rozmawiali jedy-
nie z kierowcami, którzy strajkowali do 23 lipca 
włącznie i po otrzymaniu niewielkich podwyżek pod-
jęli pracę. /Do obsługi Fabryki Łożysk Tocznych 
przyjechały samochody z Oddziału w Lublinie/. 

Pracownicy stacji obsługi żądali poprawy warun-
ków socjalnych, lepszego zaopatrzenia, zwiększo-
nych zasiłków. Ponieważ pracowali już kierowcy 
praca w stscji obsługi ruszyła 24 lipca o godzinie 
12, mimo że ta grupa pracownicza nie otrzymała 
wtedy podwyżki. Z pracownikami umysłowymi i poza-
produkcyjnymi nikt nie rozmawiał. 

00 
1 9 lipca 1 9 8 1 roku o godzinie S> na terenie 

bazy towarowej PKS w Kraśniku rozpoczęła się Msza 
święta w ramach obchodów I rocznicy Lipca '80. 
Poświęcony został pamiątkowy krzyż. Następnie od-
czytany zoBtał referat "Cele, zadania Związku -
wartości podstawowe^ Przedstawiony został program 
działalności zakładowej organizacji związkowej. 
Na zakończenie uroczystości otwarto konkurs zakła-
dowy na projekt tablicy upamiętniającej protest 
w lipcu 1980 roku. 

19 lipca 1980 roku, w sobotę, etery godziny 
trwała próba strajku w Oddziale Osobowym PKS 
w Kraśniku. Próba zakończyła się niepowodzeniem 
ponieważ uszkodzeniu uległ samochód, którego kie-
rowca chciał wyjechać za bramę. Ten fakt, wykorzy-
stany propagandowo, zadecydował, że strajk zakoń-
czono. 

Kt.J.Królik 

P K S g ^ 

K R A Ś N I K 
FŁT 

18 lipca 1980 roku załoga Ośrodka Badawczo-Rozw< 
wojowego Fabryki Łożysk Tocznych /357 osób/ nie poi 
podjęła pracy . Od 7 przez cztery godziny trwało 
ustalenie postulatów orez wybór pięcioosobowego 
Komitetu Strajkowego, w którego akład weszli: 
Romen Michowskl, Ryszard Kuśmierczyk, Józef Maziar 
czyk, Józef Ufniarz 1 Roman Dymel. O godzinie 11 
Komitet Strajkowy przedstawił postulaty załogi dy-
rekcji. Żądano: poprawy warunków socjalno-bytowych 
nierepreajonowania uczestników strajku, podwyżki 
płac dla pracowników fizycznych o 1000 złotych a 
dla umysłowych o 800 złotych ne osobę. Postulowano 
zmianę dyrektora Ośrodka Badawczo-Rozwojowego 
/z tego w trakcie negocjacji Komitet Strajkowy 
zrezygnował/ i głównego ekonomisty. Zrealizowane 
podwyżki płac wyniosły: dla pracowników fizyoznych 
ok. 1000 złotych a dla umysłowych ok. 730 złotych 
miesięcznie na osobę. Członek Komitetu Strajkowe-
go OBR Ryszard Kuśmierczyk jest obecnie przewodni-
czącym Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Fłff. 

W tym semym dniu postoje odbywły się również w: 
narzędziowni, ku&i, dziale głównego mechenlka 
1 T 2. Zełogl tych działów nie wyłoniły komitetów 
strejkowych Fot.: Sławomir Smyk 
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Jan Bartczak 
(omówienie) 

Zabierając głos podczas uroczystości w MPK 
w dniu 18 lipca 1981 r., przewodniczący Zarządu 
Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ "Solidarność" 
OAN BARTCZAK powiedział m.in.że: 

12 

iyjnych celów społecznych. I dlatego tek weżne Jeet 
:o, by nasz związek zawodowy był niezależny od orga-
lizacji politycznych, które aogłyby chcieć się nia 
losłużyc do reelizacji swoich celów, eprawiajęc 
>rzyjfcie za swoje przez związkowców tez 1 wytycz-
nych płynących z góry. "Solidarność* jeet otwarta 
lla wezyatkich ludzi pracy, i w wyniku tego jeet 
otwerta dla ludzi o różnych przekonaniach, ala i 
swej niezależności broniła będzie przed wezyetkiai 
grupami politycznym i wszystkie traktować będzie 
Jednakowo. Już sam statut naszego zwięzku określe 
zresztą, że do władz związku na każdya ich szczeb-
Lu, nie aogę wchodzić ludzie piastujący funkcje w 
organizacjach politycznych. Naezya naturalny® sprzy-
aierzeńcem w obronie niezależności Jeet eplekopat 
i Kościół - Jedyne inetytucja społeczna, która przez 
seły okree naazej powojennej hietorii akutecznie 
• roniła swojej niezależności. Ale "Soli larność" i 
<ościół są organizacjami w stosunku do 3leble auto-
nomicznymi. Są to organizacja różnego typu 1 aaję 
ftłacne cele. "Solidarność* jeet przy tya otwerta 
dla wezyatkich wiernych, czy niewierzących, bez 
«zględu na ich wiarę, bo działa w oparciu o naj-
lepsze tredycje polekiej tolerancji 1 przez to 
wezyetklch traktuje Jednakowo z należnya ia równym 
szacunkiem. Jeśli zaś chodzi o kierunek działania 
"Solidarności" na czaa przyszły, to w najbliższej 
perspektywie aueiay Jeezcze cięgle zwrecać wielką 
uwagę na eprawy społeczne. Jeet to dla naa tarez 
ważniejeze od spraw natury ekonomicznej, bo Jedynie 
pomyślne rozwięzanie probleaów natury epołacznej 
może naa w przyszłości doprowadzić do urzeczywiat-
nienia naazych aspiracji ekonoaicznych. Proces prze-
mian, który nae czeka, Jeat procaeea długofalowym i 
- w wyniku zaatanej przez neez związek epuścizny -
na wyraźne efekty neazej pracy i tych przeaian za-
razem, będzlaay auaiell Jeszcze długo i cierpliwie 
poczekać. Bo efekty, które wpłynę na poprawę sytu-
acji aatarialnej ludzi pracy w naezya kraju, aueiay 
sobia dopiero wypracować. A po to, by naeza praca 
przynoaiłe włeśclwe efekty, potrzebne eą zalany epo-
łeczne i gwarancje kontroli apołecznej przydatności 
pracy, jaj celowości i właściwego ukierunkowania. 
Jedną ze eprew, które eę przed nawi do załatwiani*, 
Jeet a.in. odnowa w tej nlezaiamle weżnej aferze 
życia. Jaką jeet etyka zawodowa. Konieczne Jeet też 
eolidarne działania nae wezyetklch i ściełe współ-
działanie wezyatkich ognia związkowych np. w celu 
wepólnego wypracowania prograau eeaorzędowego. Z te 
go alajece zwracaa alę do wezyetklch ogniw związko-
wych o tekę wepółpracę. 

W zakończeniu swojego wyetęplenia podczae uro-
czystości w MPK w dniu 18 lipca 1981 r.~, przewod-
niczący Zarzędu Regionu Srodkowo-aechodnlego NSZZ 
"Sollderność* zapowiedział zorganizowanie Jeelenlę 
w Lublinie trzydniowej konferencji, której przed-
•iotea będzie praca. 

Zaopatrzenie rynnu w mięso jeat tematem, Który 
zwłaszcza w ostatnich dniach budzi gorące dyskusje 
1 polemiki. Spójrzmy Jednak spokojnie 1 bez emocji 
na obecną sytuację w tej dziedzinie, w oparciu o 
dana, liczby i fakty. 

Trzebe przede wszystkim stwierdzić, ŻJB wbrew 
powszechnemu odczuciu spożycls mięsa w naszym kra-
ju na 1 mleszkeńca wcale nie jest małe. Wyprzedza-
my pod tym względem wiele od naa bogatazycn krajów 
takich chociażby jak Szwecje, Dania, Norwegia, Ja-

, ponla, Włochy, a niewiele uatępujemy Holandii, W. 
Brytanii ozy Szwajcarii. Już w połowie lat aledem-
dziealątych, wśród 26 wysoko rozwiniętych krajów 
świata, Polska pod względem apożycia mięsa zajmowa-
ła 15 miejsce, a pod względem spożycia białka zwler 
rzęcego - wysokie 6 miejsce /składa się na to spo-
życie mięsa, mleka, jaj, ryb/. Dlaczego zatem w 
odczuciu społecznym jest lneczej? I Składa się ne to kilka przyczyn. Przede wazyat-
klm to, że obecny poziom apożycia zoatał osląjznlę-
ty już kilka let temu, bo w 1975 roku i ... Etl> 

W pierwszą rocznicę naszych lubelskich strajków 
lipcowych, które zapoczątkowały cały łańcuch prze-
mian w życiu naszego kraju, można się Już pokueić 
o próbę oceny ich roli. Protest społeczny, który 
tu, w Lublinie wystąpił najwcześniej, był reakcją 
na całokształt stosunków w kraju, mimo że w swych 
początkach ograniczył się do żądań natury ekonomi-
cznej. Ale z doświadczenia wszyacy wiedzieliśmy, że 
w naszej rzeczywistości - naturalną koleją rzeczy -
reakcją na taki protest musi byc kryzys polityczny. 
Partia zawsze mówiła, że Jest rzecznikiem interesów 
klasy robotniczej, ale przybliżała się do niej i 
zmieniała swój kurs tylko pod wpływem nacieku kla-
sy robotniczej i jej buntu. Dlatego Już wtedy, w 
lipcu, można się było spodziewać, że konsekwencją 
protestu załóg zakładów pracy Lubelszczyzny muszą 
byc przemiany. Strajki lipcowe różniły się od wszy-
stkich poprzednich w Polsce tym, że klasa robotni-
cza nauczona doświadczeniami przeszłości, pomna 
konsekwencji Poznania, Wybrzeża czy Radomia, unik-
nęła tego, co ją wtedy gubiło - otwartych demonetre-
cji i wyjścia na ulice. '.V historii Polski powojen-
nej od 1948 roku, kiedy zlikwidowano formy demokra-
cji, w życiu społecznym tylko daty protestu zazna-
czają się pewnym powrotem ku demokracji. Dlatego 
trzeba było - w celu ochrony naszego narodu, na-
szej państwowości i suwerenności - wypracować zupeł-
nie nową formę trwałego zagwarantowania demokracji 
w Polsce, zgodnej z jej tradycjami społecznej, poli-
tycznej i religijnej tolerancji. Tą formą Jeat m.ln. 
osiągnięcie po fali protestów robotniczych możliwoś-
ci utorzenia wolnych związków zawodowych. Spadkobier 
cą tradycji strajkowych osiągnięć Jest Niezależny 
Samorządny Związek Zawodowy, jest "Solidarność". To 
nasza trwała zdobycz, zdobycz klasy robotniczej, któ-
rej trzeba bronie Już teraz. Nie jest to w dzisiej-
szej sytuacji kraju sprana prosta. Obrona niezależ-
ności naszego związku Jest jednsk sprawą najważniej-
szą. "Solidarność* Jeet związkiem zawodowym. Nie Jeal 
partię polityczną, nie jeet newet ruchem apołecznya, 
lecz zwięzkien zawodowym, niemniej w obecnej sytuacj: 
właśnie obrona nlezeleżności naszego zwięzku wymaga 
pewnego wpływu tego wielomilionowego zwięzku na ży-
cie społeczne. Baz uwzględnienia "Solidarności*, te-
go ruchu kierującego się zaeedami demokratycznymi i 
opartego na inicjatywach oddolnych, nie de alę 1uż 
dziaial rządzić tym kra.laa. /Oklaaki/. Oeateśmy Je-
dyną grupą społeczną, która od dołu naciake na wła-
dzę, by realizowała intereay pracownicze i działała 
zgodnie z Konstytucję i w duchu reelizacji konatytu-



/ c.d. ze str. 3/ 
Wszyscy sądzili, że m niepodległej Polsce kole-
jarz będzie tak dowartościowany jak przed wojnę. 
Tymczasem całę kolej, jak i kolejarzy, traktowano 
po macoezemu. Kolej nie zoetała odpowiednio doin-
westowana. Zarobki kolejarskie kaztałtowały się 
najniżej i bioręc pod uwagę sytuację polityczno-
gospodarczę kraju, gdzie nagainnie łaaano wolność 
i krępowano prawa obywateli, aiao zapewnień na-
szej Konstytucji i deklaracji Międzynarodowych, 
które nasze państwo ratyfikowało, gdzie dla utwo-
rzonej nowej klasy panującejtzw. proainentów, le-
gitymującej się pochodzeniea i podstawę robotni-
czo-chłopskę a tymczasem łaaięcej podstawowe pra-
wa i żerującej ji k rak na zdrowym organizaie spo-
łeczeństwa, niezczęc Jego kulturf, walczęc z reli-
gię i prowadzęc naród do kataatrofy. Widziało tę 
sytuację całe społeczeństwo, widzieliśmy ay - ko-
lejarze. Ale dotychczas odosobnione, indytilduelne 
wypadki sprzeciwu były brutalnie traktowane wzywa-
jąc dp komitetu'PZPR i usiłując zastraszyć, jak 
aiało to aiejsce ze nnę w kwietniu ubiegłego roku. 
Mając to na uwadze zdawaliśay sobis sprawę, że tyl-
ko zjednoczeni i dobrze przygotowani wożony przeciw-
stwic się panujęceau dotychczas złu. I tak przygoto 
waliśoy strajk kolejarzy lubelskich a dniu 16 lipca 
ubiegłego roku, który trwał cztery dni. mobilizując 
społeczeństwo do podobnych aktów. W tya miejscu prze 

żywaliśay chwila pełne napięcie i niepokoju, ele 
równocześnie pełni wiary i nadziei w zwycięstwo pra-
wdy. Trzeba podkreślić tu na tya aiajscu i w taj 
chwili, że moi koledzy i koleżanki kolejarza lubel«-
scy, w tych chwilach wykazali ogroane zaangażowanie, 
świadomość walki, bohaterstwo 1 odwagę, za które da 
rzy nas syapatię i wdzięcznością całe społeczeństwo.. 
Sądzę, że włożyliśay poważny wkład w powstającą 'So-
lidarność", gdzie Jako pierwel w historii kolejnict-
wa w Polsce generelnTezaetraJkowallśay. Jesteśmy 
ogromnie wdzięczni naazeau społeczeństwu za zrozu-
mienie, poparcie i sol Alaryzowanie się z nami. By-
ły chwile, kiedy do stacji Lublin nia przyjeżdżały 
pocięgi znikąd i do nikęd nie odjeżdżały, ludzie 
czekali godzinami i dłużej, ala nikt nla potępiał 
naszego uporu, lecz czekejęc - zdaje się w niesko-
ńczoność - popierali nas i cleezyli się naszą pos-
tawą. Zresztą, słueznie, rozumieli że nasz strajk 
jest i ich strajkiea. Jeet nam - kolajarzoa - og-
romnie przyjemnie i alto, ża teraz ta chwila aoże-
my uczcić w eposób najdoskonalszy, przsz mszę Św., 
przez płynęce stąd błogosłswleńetno." 

Czes'ław Nlezgods odczytsł nadesłane pozdrowie-
nia. Po mezy św. wyrazy uznania dla lubelaklch ko-
lejarzy przekazał założyciel Wolnych Związków Za-
wodowych - Kazialerz Switoń. Janusz Rożek podzie-
lił się z zebranymi wrażenlaal z organizacji nie-
zależnego ruchtj chłopskiego.' 

St.J. Królik 

z homilii ks.l>pa Kamińskiego 
Można dzisiaj, kończąc te uroczystości m zakła 

dach pracy, robie już jakieś podsumowanie, dawać 
już jakęś syntezeę tych uroczystości, co one dały 
i wnioeły w to miesto. Wydaje się, że po raz pier-
wszy od długiego czasu spótkallśay się poza koś-
ciołes. Jako przedstawiciele różnych sposobów my-
ślenie i działania. Spotkaliśay się jako ludzie ży-
jący w Jednym kraju, w jednej Ojczyźnie. I spotka-
liśmy się zachowując własną suwerenność i własny 
sposób działania. Uroczystości urządzała 'Solidar-
ność", zapraszała na nie swoich kolegóa, swoich 
braci z innych zakładów, z innych środowisk, z 
innych miast. Zapraszała na ta uroczystości przed-
etewlcieli władz aiejeklch, państwowych, wojewódz-
kich i przedstawicieli Kościołe. Wszyacy spotykamy 
llśmy się razea rozważając dzień wczorajszy, rozwa-
żając dzień dzieiejszy i idąc ku przyszłości. Spo-' 
tykaliśmy się Jak bracia w jednym języku. w Jednya 
narodzie, w Jednya państwie, w jednej kulturze, 
jakkolwiek mamy czaeea różne sposoby oddziaływania, 
różne sposoby pracy, to jadnsk Jsst nam wszystkim 
wspólny csl: dobro człowieka, dobro ludzkiej jedno-' * .......J o iT tan iywynni-, IUV B U M clDB£yt> £ Tego, CO 
etki, zachowanie jej godności, wapanlałoścl i zacho- osiągnęła i mówićs no, teraz Już nastał okras pał 
wanis i poansżanla wspaniałości, wielkości, mocy nego spokoju, aożeay tylko korzyatać z tego,cośmy 
tego kraju. Ta wielka idea, ta wielka sprawa naa wywalczyli,cośay oelągnęli. Nie,nie. Nigdy człowli 
jednoczyła w tya wspólnya dziele uroczystości, w rozsądny w namm romtin rn̂ mr,-<•• Hnhr. - .nh<. . której wi 

tym wspólnya dziele uroczystości, w 
tórsj wspominaliśmy lipiec ubiegłego roku. Lipiec 

który rozpoczął odnowę całego życia politycznego, 
społecznego, gospodarczego, s - myślę - przede 
wszystkie moralnego. Odnowy aoralnej człowieka, 
odnowy aoralnej kraju. I to Jeat pierwazy wniosek, 
który naeuwa się z tych uroczyetości. Jest on Ja-
kąś wielką kontynuacją polskiej kultury. Jest kro-
kiem naprzód w jej rozwoju i w-jej umocnieniu. I 
niewątpliwie Jest to wielkie osiągnięcie klasy ro-
botniczej, która potrafiła tak pokierować swola 
działaniem i dzlałeniea kraju, ża potrafillśay Ja-
koś wspólnie wszyscy zjednoczyć się i spotkać.Dru-
gi wniosek, który al się naeuwe z racji tych uro-
czyetości, aoża jeet to wniosek bardziej osobisty 
bardzo często przeżyaałea Jakieś wewnętrzne rozdar-
cie, wewnętrzny ból, bo spotyksłea się z ludźmi w 
kościele, mogłem się spotykać nawet z ludźmi w u-
rzędach, ale nie mogłem i nie miałea prawa wstępu 
do zakładów pracy, do aoich braci, którzy precują, 
trudzą eię, z któryai spotykaa się na codzleń w 
kościele, w duszpasterstwie, którzy są ai bliscy. 
Nie mogłem do nich pójść. A gdybym poezedł Jeszcze 
rok temu, byłbym podejrzany. A wszyscy, którzy by 
mnie wprowadzsli byliby również podejrżani.Dzisiaj 
tych podejrzeń Już nie aa. Myślę, Jaetea przekonany, 
bo nie aożna by było wracać do tego, co nia było chy 
ba ludzkie i właściwie nie szło po linii godności 
człowieke. Jeet to znowu wielkie osiągnięcie,wielki 
krok naprzód,że aożeay wszyscy spotykać się Jako 
dziscl tsgo samego nsrodu. Bez podejrzeń, bo ten 
nsleży tu, bo ten wierzy w to, bo ten jeet tya,czy 

owym. Jestsśmy wszyscy w tya ssmym narodzie równymi 
dziećmi tego nerodu. mamy wazyecy równe prawa, 1 
to Jest - wydaje al się - drugie osiągnięcie tych 
wydsrzsń z lipca ubiegłego roku.Ale doświadczanie 
tego przeżycie zdobywaliśay w czasie tych oststnich 
uroczystości. Jestsa przekonany, że te dwa fakty są 
Jakimś tya zlarnea gorczycy, która padło na polaką 
ziemię i pozwala w swoim szybkim wzroście przycho-
dzić wszystkia Polakoa 1 na gałęziach tsgo krzewu 
siadać, znaleźć ochłodę.spokój,newet obronę.Jest to 
podobne działanie do tego ewangelicznego chwaetu, 
który niewiasts włożyła do claata w dzieży i ono a 
ezybkia czasis wywołało feraant w całości ciaata, 
zakwaelło cełe ciaeto. A więc to, coście zaczynali 
w lipcu ubiegłego roku, ogarnęło całą subetancję 
narodu, całą Ojczyznę, cały naród. I aożecle sły-
szeć choćby od ludzi dyskutujących z Innych nieco 
pozycji, że ciągle wracają do wae, aówią o "Soli-
darności', aówlą o wae,żeście rozpoczęli wielkie 
dzieło. Jeet to fakt bezepomy. Wydaje się jsdnsk, 
żs naród, żs społeczność nie aoża a swoim rozwoju 
się zatrzymywać, nie możs cieszyć się z tsgo, co 

złowlek 
rozeędny w swoim rozwoju, rozwoju dobra w sobis się 
nis zatrzymuje, Kto się zstrzyma. Już eię cofa.Kto 
tylko sfolguje. już przegrywa. Dlatego ausiay podej-
mować aobillzację wszystkich słusznych sprsw,wszyst-
kich słusznych poczynsń.by organizować wszystkie do-
bre aoce w tya narodzie, wszystkie slły.Możeay nego-
wać sposoby działania.iść na ustępstwa i koaproalsy, 
jednak w posiadaniu prawdy o człowieku nie aa żad-
nych kompromisów, nie aoża być żadnego ustępetwąŁTo 
co Jeat prawdą, to,co jest sprswlsdliwościę , co prowa-
dzi do pokoju,co jest bezeporne.to ausi być Jako za-
sada działania, z której nla aożna rezygnować. Nie 
wolno rezygnować, z prawdy, nie wolno rezygnować ze 
sprawiedliwości, bo tylko one prowadzą do pokojul 
Metody eą zaianne, eę przemijające, jednak cala e« 
podstawowe i człowiek nie aoża ich zaienlać ani na 
alllaetr.bo przestanie być wierny ssaaau sobie.naro-
dowi,państwu,Kościołowi. Wszyscy paalętają tę sytu-
ację z 1953 r,sytuację ogroanie napiętą poaiędzy rzę-
dem a Kelędzea Prymasem,który szukał rozwiązań.Szidł 
w poszukiwaniu astod współdziałania,współpracy, a1» 
kiedy dokonywał się letotny atak na fundamentalne 
prawo Kościoła,na fundaaentalne prawo Boże w tya Koś-
ciele, Pryaas powiedział: Nia aożeay.Nle aożsaylWyb-
rał więzienie,mimo że w przeddzień jeezcze aresztowa-
nia byli różni wyełannlcy 1 aówlll.aby w prawdzie rów-
nież zaetosowsł kompromis,aby poszedł ns ustęp*twa,po-
mniejszył prawdę.Powiedział: NIEINie możemyIChoćbyśmy 
oddali życie.oddell wolność,nie aożeayINle aaay prawaI 
Uaiłowani w Chrystusie Panu,w poszukiwaniu tych funda-
aentylnych praw aueiay złączyć wazyatkla naaza wysiłki 
Ale gdy poznaay.gdy jasno pokażeay w czya letnleje god 
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nośc jednostki 1 epołeczności.musimy być bezwzględni 
realizowaniu tych tundementalnycn praw Jednoetki i -
społeczności. Inaczej gdybyśay tutaj w fundamental-
nych prawdach z kiakolwiek szli na ustępstwa, prze-
grywamy. Nawet słuszna idea chyliłeby się wtedy ku 
uoadkowi. /.../ 

GENERAŁ 
Do Kard. Macharskiego 

W Imieniu znacznej części b. kombatantów pols-
kioh nie zrzeszonych w ZBoWID, zwracamy się do Je-
go Eminencji z prośbą o rozważenie następujących 
aspektów, związanych z lansowanym obecnie projekt-
em sprowadzenie do Kraju zwłok śp. gen. Władysławę 
Sikorskiego: 

1/ Współautorami i współinicjatorami tego pro-
jektu są ludzie znani naszemu społeczeństwu ze swej 
niechętnej postawy wobec śp. Generała, zwłaszcza w 
okresie, kiedy On żył, pracował i tworzył Armię Po-
lską do walki z Niemcami. 

Dowody tego zawarte są w oficjalnych publika-
cjach, które ukazały sie w Polsce drukiem w okresie 
powojennym. Jest to zbiór dokumentów politycznych 
z działalności aparatu polltyczno-wychowawczego, 
wydanych w książce pt. "Organizacja i działania bo-
jowe Ludowego Wojska Polskiego w latach 1943-45" 
t.IV w opr. I. Blume. Wyd. MON, Warszawa 1963, t. IV 
s. 928. Z dokumentów tych dowiadujemy się, że ich 
autorzy, m.in. dzisiejsi prominenci ZBo WID,, lan-
sujący ze strony tej Instytucji projekt sprowadze-
nia do Kraju zwłok gen. Wł. Sikorskiego, przedste-
wlają Generała Jako oszusta /s.8/ prowadzącego szk-
odliwą politykę /s. 46/, współdzieląJącego z Niemc-
ami, działającego wbrew woli narodu /s. 48/, będą-
cego spekulantem 1 zbankrutowanym polltyklerem emi-
gracyjnym, faszystowskim manerem, nieproszonym ka-
ndydatem na wielkorządcę Polski /s. 49/. Każdy pra-
wie dokument przynosi Jeśli nie nowe, to powtarza-
jące się sformułowanie, kim wg. autorów odezw, art-
ykułów, wytycznyoh Ideowych, sprawozdań ze zjazdów, 
konspektów pogedanek politycznych, czy audycji ra-
diowych Jeat osoba Generała, którego rząd "nigdy 
nie reprezentował narodu polskiego, występował prze' 
clw zbrojnej weloe polskiego narodu z niemieckim 
okupantsm w Polsce /.../ wreszcie skompromitował 
się ostatecznie, biorąc udział w zorganizowanej prz 
ez hitlerowców antyradzieckiej, propagandowej hecy 
a sprawia lasku katyńskiego, rzekomego zastrzele-
nia przez organa radzieckie polskich oficerów..." 

Obecnie ol sami ludzie starają się przedsta-
wić swój stosunek do śp. Generała w sposób diame-
tralnie różny, ale esy w tan sposób można zatrzeć 
pamięć o ich ówczesnym, nieprzychylnym stosunku do 
tych spraw? 

2/ Odnowa wykazała, Jak katastrofalnis przed-
stawia się obecna sytuacja Kraju, w tym również ne 
aranls międzynarodowej. Sprowadzenie zwłok do Kreju 
Osoby o tak wielkim znaczeniu dla narodu polskiego 
1 całej Polonii wymagało by należytej oprawy, a 
wlęo byłoby związane z .ogromnym nakładem kosztów. 
Oszczędności związane z tą uroczystością byłyby 
nlewakazsns, a liczenie się z kosztami byłoby po-
czytane za Bkąpstwo, zwłaszcza przez gości przyby-
łych z tej okazji ze wszystkich zakątków świata. 

Ciśnie się więc na Usta pytanie, czy w dzisie-
jszej katastrofalnej sytuacji Polski byłoby nas 
stać na zapewnienie odpowiedniej rangi tej niezwy-
kłej uroocyatości? 

Wobso tsgo, żs z tsgo rodzsju pytaniami spoty-
kamy ale bardzo często nie tylko w gronie kombata-
ntós, ale 1 wśród społeczeństwa gdańskiego, zwra-
camy się do Jsgo Eminencji jako do osoby mającej 
olbrzymie znaczenie 1 autorytet w narodzie, a za-
razem bezpośrednio zainteresowanej tymi zamierze-
niami, z prośbą o rozważenie przedstawionych tu-
taj wątpliwości. 

Z wyrazami głębokiego szaounku 
dr Lubomira Jankowska mgr lnż. 

Wiesława Trojanowska 
W O L N A T R Y B U N A 

J v r e d a k c j i 
W związku z artykułeu "Prowokacja" zamieszczo-

nym w nr 32 Biuletynu informacyjnego "Solidarność" 
z dnia 15 VI 81 r. proponuję uwzględnienie moich 
wyjaśnień albo 

uściśleń faktów jakie miały miejsce 
w dniu 13 czerwca 1981 r. 

Jako dowódca kompanii Zawodowej Streży Pożarnej 
m. Lublina miałem w tym dniu dyżur. O oblaniu pomn-
ika farbą dowiedziałem się od dyspozytora Rejonowe-
go Stanowiska Kierowania Straży Pożarnych /RSK/, 
około godz. 12 minut 55, który jednocześnie zawle-
domił z-cę Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożar-
nych ppłk lnż M. Gryglela. Natychmiast na miejsce 
zdarzenia wysłełem samochód "Zuk", którego dyspo-
nent mleł stwierdzić na jakiej wysokości oblany je-
st pomnik 1 Jęki sprzęt specjelistyczny będzie mo-
żna zadysponować. 

Podczas rozmowy dyspozytora RSK z przedstawicie-
lami HKZ proszono tylko 1 wyłącznie o sprzęt do 
pracy na wysokośoi /bez określenia jakiej długości/ 
przy pomocy którego wysłana przez MKZ grupa ludzi 
ze sprzętem /czyściwo, rozpuszczalnik itp./ będzie 
mogła dostać sie na pomnik. 

Po przyjeździe sekcji na Plac Litewski załoga 
wozu dostarozyła 2 drabiny, z których skorzystały 
osoby cywilne i strażacy. Cześć osób, która przyby-
ła czyścić pomnik znajdowała sie już na cokole po-
mnika. 

W międzyczasie poprosił mnie telefonicznie ko-
mendant Wojewódzki Straży Pożarnych płk inż St. 
Wachowicz Informując o powyższym zdarzeniu. Zameldo-
wałem o podjętych przeze mnie wcześniej czynnościach 
i chęci zadysponowania 1 sekcji /6 osób/, e nie 
tylko drabiny o czym wcześniej była mowa z MKZ. 

Chciałem również zaznaczyć, że przy pomniku na 
wysokości pracoweł Jeden z członków sekcji ZSP co 
widoczne było nawet w relaoji TV, a pozostell ze-
bezpieozell drabiny przed osunięciem się na kamie-
nnym podłożu. Zgodnie z regulaminem obsługi 1 zasa-
dami bhp drabinę D 10 W obsługują 4 osoby. Hycle 
pomnika z niezabezpieczonych drabin mogłoby spowo-
dować uboczne skutki. 

WsBysoy ozłonkowle sekcji Jak również pozostali 
ze zmiany służbowej należą do NSZZ "Solidarność", 
przy ZSP Lublin i gdyby stan zmiany był liczniej-
szy napewno część B nich bardziej aktywnie włączy-łaby się do czyszczenia. Decyzja d-cy sskeji 1 
moja radiowa do p. Smaloa podyktowana była tylko 
i wyłącznie bezpieczeństwem osób pracujących na 
wysokości /.../ 

łączę związkowe pozdrowienia 
kpt poż. Stanisław Iwaszko 

Redakcja Biuletynu Związkowego REGION ŚRODKOWO-
WSCHODNI dziękuje w imieniu swoim, Czytelników, 
za wyjaśnienie oraz za pomoc strażakom a dopro-
wadzaniu pomnika Wdzięczności do jego normelne-
go wyglądu. Sądzimy, że opublikowanie obe»erne-
§° fragmentu listu będzie stsnowiło morslne za-
dośćuczynienie dla pracowników Zawodowej Służby 
Pożernej w Lublinie. Odwzejemnlamy związkowe po-
zdrowienia. 

KATOWICKIEMU FORUM 
wyrazy 

serdecznego współczucia 
z powodu Śmierci 

J.W.Stalina 
składa 

Z JEDNOCZENIE 
„ G R U N W A L D " 

Z JEDNOCZENIU 
„ G R U N W A L D " 

wyrazy 
serdecznego współczucia 

z powodu śmierci 

ULRICHA von Jungingena 
składa 

KATOWICKIŁ 1 
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decyzje 
i 

KONSULTACJE 
Z pewnym niepokojem słucham ostatnio opinii 

związkowców "Solidarności" o osłabieniu "siły ude-
rzeniowej" Związku i skuteczności jego dziełania. 
Sa to opinie zrozumiałe,gdyż mija rocznica straj-
ków lipcowych i przy tej okezjl robotnicy rozll 
czając listy ubiegłorocznych postulatów stwierdza-
ją,że wielu żądań nie spełniono. 

Siła Związku przejawia się mocno w orężu straj-
kowym.Jest jednak broń bardziej skuteczna i jej u-
legają władze prawie zawsze. Jest to jedność,skon-
solidowanie w działaniu, biorące się z faktu, że 
wszyscy wiemy o co chodzi w przeforsowaniu jeklejś 
sprawy,wszyscy murem za nią stoimy,a grupy negocju-
jące werunki są w każdej chwili tych rozmów popie-
rane przez związkowców. 

Jeśli natomiast negocjatorzy targują się o speł-
nienie postulatów,a przy tym druga strona wie,że 
członkowie Związku są raczej bierni i oczekują tyl-
ko na rezultaty,wówczas sprawa z reguły przewleka 
się,lub pozostaje nierozwiązana. 

Za przykład niech posłożą projekty ustaw o cen-
zurze, o samorządzie, o reformie gospodarczej,czy 
o związkach zawodowych lub przedsiębiorstwie. Tuż 
przed wprowadzeniem do Sejmu projektu ustawy 
0 cenzurze "gardłował" w tej sprawie niemal samot-
nie prof. Jan Józef Lipski. Wykłóceł się z wielo-
osobową komisją złożoną z przedstawicieli zw.bren 
żowych,Komisji Sejmowej, Wymleru Sprawiedliwości 
1 z kim tam jeszcze. Rezultatem był nacisk wywarty 
na profesora, by KKP stworzyła ciało kontrolujące 
prasę związkową, oraz poważne zmiany w projekcie -
do cenzurowania wewnętrznych biuletynów włącznie. 

Inny przykład to projekt ustawy o zw.zawodo-
wych, gdzie uszczupla się prawo do strajku.Premier 
Rakowski śmie powiedzieć,że projektów,choć tek nie 
zgodnych z wolą społeczeństwa, nie da się już wy-
cofać z Sejmu i trzeba czekać na ustawę.Mówiąc tak 
stosuje racje polityka,bo wie,że faktycznie "siła 
uderzeniowa" Związku w tych konkretnych sprawach 
jest za meła. W tej sytuacji o wiele prędzej LOT 
wywalczy swojego dyrektora,czy portowcy kartę, niż 
cały Związek przeforsuje znacznie wataiejsze usta-
wy. 

Nie namawiam do strajku jednakże. Tę broń odło-
żyć wypada zawsze na oatetnie uderzenie "między 
oczy". Nie sposób jednak myśleć,że przeforsowanie 
zmian uda się dokonać bez nacisku klasy robotni-
czej. Chodzi jednak o taką organizację tego na-
cisku,by robotnicy wiedzieli wszystko o danej 
sprawie. Idzie nie tylko o dobry przepływ infor-
nec. i.ale głównie o integrację związkowców,o kon-
solidację wokół danej sprawy. 

Idzie po prostu o konsultacje - o stworzenie 
mechanizmu nieustającego konsultowania się władz 
związkowych z członkami związku w każdej sprawie 
i przed każdą decyzją,oraz po jej podjęciu. An-
drzej Gwiazda postuluje,by Związek był forum dys-
kusyjnym, podobnie chyba myśli Bogdan Lis,gdy mówi 
o konieczności referendum w sprawie programu Zwią-
zku.Również objazdy Lecha Wałęsy,obok oczywiście 
znaczenia przedwyborczego,są forną konsultacji ze 
związkowcami.Przewodniczący ZR "Dolny Śląsk",Wło-
dzimierz Prasyniuk,ujmuje tę sprawę otwarcie: bez 
konsultacji w zakładach pracy i bez kolegialności 
w podejmowaniu wszelkich decyzji nie r.ia dobrego 
działania Związku. 

"Solidarność" demokratyzuje formy życia społeczr 
nego w cełytn kraju i nikt temu nie zaprzeczy. Jeś-
li IX Zjazd przyjmuje zasadę wyborów,jak w "Soli-
darności",to dlatego,że od nas się uczono w partii. 
Sejm również nie ożywił się sam z siebie.Aktywność 
środowisk intelektuelnych i' kulturalnych wynikła 
w swej masie z aktywności środowisk robotniczych. 
Szczecińscy delegaci na WZD powiedzieli wyraźnie, 
że rząd bez konsultocji ze społeczeństwem wniósł 
projekty ustaw do Sejmu. t. zatem dzięki "Solidar-
n o ś c i " żodne decyzje bez konsultacji z Narodem nie 
sa - lożl iwe. 

Ne "Solidarności" więc ciąży odpowiedzialność 
za demokratyzację życia w Polsce,a skoro ten zwią-
zek podważył autokratyzm w zarządzaniu krajem,oży-
li przeciwstawić się niedemokratycznym sposobom 
podejmowania decyzji,skoro wprowadził zasadę wol-
nych wyborów do każdej organizacji społecznej, na-
leży iśc konsekwentnie dalej. Chyba wprowadzenia 
w życie systemu konsultowania decyzji z członkami 
Związku Jest drugim,po wyborach,najważniejszym pro-
blemem.Potem inni się tego nauczą,bo "konsultacje" 
odgórne w czerwcu 1976 r.nle znelezły uznanie 
i się skończyły smutno. 

Konsultacje rozszerzeją odpowiedzialność za de-
cyzje,tworzą etmosferę rzetelnej krytyki, a nie 
"gry podjazdowej",dają siłę argumentom w rozmowaoh 
z władzami politycznymi 1 administracyjnymi, umac-
niają wzajemne z a u f a n i e włada Związku 
i Jego członków. A przede wszystkim, i to jest naj-
ważniejsze, ogranicza ją możliwość centralizacji de-
cyzji,czyli niedopuszceeją do podejmowania Ich w 
wąskim gronie.Jeśli bowiem wybranym,najbardziej 
nawet demokratycznie,przedstewlclelom stworzy się 
poczucie całkowitej i wyłącznej odpowiedzialności 
za dalsze decyzje,to ci wybrani.nawet nie ze swo-
jej winy,doprowadzić mogą do zbytniej oentrallasoji 

decyzji.I to dotyczy KKP tek samo,Jak Zarządów 
Regionów lub Komisji Zakładowych,każdego oiełe de-
cydującego lub opiniującego w Związku,również pra-
sy związkowej. 

Wymienione wyżej ogniwa są odpowiedzialne za sy-
stem konsultacji,mają obowiązek organizowania ich, 
udoskonalania systemu konsultowania się 1 kolegia-
lnego podejmowania inicjetyw i decyzji. Jeśliby się 
tego nie dopatrzyło rząd 1 władze polityczne mogą 
wykorzystać brak konsultacji w "Solidarności" do 
nlekonsultowanle się w swoich decyzjech z Narodem. 

Mamy na swoim lubelskim podwórku niezbyt for-
tunnie podjętą decyzję o marszu protesteoyjnym ro-
robotnlków.Idea słuszna,bo szło o praworządność, 
ale brak konsultacji wywołał zgrzyty,a nie poper-
cie.Nle można więc czekać, aż członkowie Związku zapytają: Co wy tam w KKP,w Zarządach Regional-
nych,w Komisjach Zakładowych robicie? 

Jak konsultacje udoskonalać? Jak rozbudowywać 
Ich system? Tego się teoretycznie nie wymyśli 1 ra-
czej praktyka przyniesie rozwiązania,ale są trady-
cje - cotygodniowe spotkenia członków ZR z przed-
stawicielami Komisji Zakładowyoh /nie muszą to być 
zaraz "najwyższe" władze,lecz ktoś najlepiej znają-
cy sprawę/.Jest prasa związkowa.Tak, jak dotąd moż-
na wykorzystywać spotkanie w zakładach pracy,nawet 
jedna Komisja,lepiej poinformowena,może nawiązać 
kontakty z innymi.Są Ośrodki Badań Społecznych 
1 możliwość szybkich ankiet /szybszych oczywiście 
od tej ostatniej u nas/.Są przecież Delegaci na 
WZD - ci autentyczni posłowie parlamentów związko-
wych, i przez nich można chyba rozwijać system kon-
sultacyjny.Są też Komisje w zakładach koordynują-
cych /ten układ działał w czaaie strajku i zdeł eg-
zamini Spotkanie,ankiety,artykuły,częste łączność 
telefoniczna i telexowa - służą temu. 

Jeśli więc z niepokojem słucham opinii o osła-
bieniu siły Związku to dletego,że ostetnlo w, ne-
szym regionie /i nie tylko/ formy konsultacji ku-
leją. Władze związkowe jakby sobie to odłożyły na 
potem.A słyszy się też,że członkowie Komisji Zekł. 
pojedyńczo rozmawiają z dyrekcjami.Więzi poziome 
między zakładami są luźne,e ich tworzenie niezbyt 
mile widziane. 

Oczywiście przywykliśmy do decyzji odgórnych 
/30 lat tradycji/ 1 często czekamy,co podejmie wła-
dza związkowa, oddając jej odpowiedzialność,ale gdy potem przychodzi kry tyka,do kogo mleć pretensje ? 
Do "Solidarności",do władz Związku,do ekspertów ? 
Tak więc o ile włedze związkowe są odpowiedzlelne 
za dobry system konsultacji /jak miały obowiązek 
strzec zasad wolnych wyborów i tworzenia ordynaci i/ 

tak też członkowie mają obowiązek stawać się 
partnerską siłą w tym systemie.Tymczasem z rzadka 
widuje się "szeregowych" ozłonków Związku lub De-
legatów na WZD podczas obrad Zerządu Regionalnego. 
A przecież ten system konsultacyjny działa w obie 
strony. 

A zatem - im szybciej związkowcy nie będą mie-
li wątpilwości,że decyzje władz Związku są z nimi 
zawsze konsultowane /czy to o sprawach wewnątrz -
czy zewnątrzzwiązkowycb/,tym szybciej władze rzą-
dowe 1 polityczne będą musiały zrezygnować z aamo-
woli w podejmowaniu decyzji. 

BRONISŁAW KOWALSKI 
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bez o w i j a n i a 
s p o z n i e m 

p i o n i e r z y 

"Kamena" z 19 lipca 1981 r. nr 15 str. 2t " Z 
notatnika" - stała rubryka autorstwa redaktora 
naczelnego tego pisma - Marka Adama Jaworskiego. 
Czytam: ... Próbowałem 1 Ja w "Notatniku" /.../, 
ale rzeoz oparła sie o ówczesnego zastępcę kiero-
wnika łydzlełu Prasy, Radlę 1 Telewizji KC PZPR i 
tam zapaliło się Już czerwone światło. W ostatniej 
ohlll musiałam tekst o strajkach zastąpić cytowa-
niem artykułu wstępnego "Trybuny Ludu". 

Czytam, oczy przecieram i oczom nie wierzę. Czy-
tam ... 1 po prostu nie wierze* Nie wierzę! "Kamena 
od lat znane jest ze swojej odporności na tego ty-
pu treści. No, może dzisiaj... Dzisiaj wszyscy sp-
ieszą się, żeby choć w ostatniej chwili zdążyć się 
załapać na pooląg z tabliozką "odnowa", liczą,że 
- z biletem, czy bez niego - Jakoś tam dojadą do 
następnej stacji. Ale przed rokiem??? No cóż, napl-
sa 

ć że alę wtedy coś napisało - nie zaszkodzi. Pa-
pier oierpliwy, wytrzyma wiele. A fcresztą, któż to 
sprswdzl... 

W tymże samym "Notatniku" - dzięki obszernym 
fragmentom cytowanym za "Gazetę Krakowską" - mam 
możliwość choćby wstępnego poznania tekstu Stani-
sława Jadczakai "Diariusz lipcowych dni". Ten z 
kolei autor po odczekaniu Ile trzeba sięgnął do 
swojsgo dziennikarskiego notesu, by przepisać zeń 
opis lubelskich strejków. Cytuję za cytującym MAJ-
-ems "pod datą 7 lipce 1980 r. Lublin obiega sen-
saoyjne wiadomość - strajkuje 12 tysięczne załoga 
WSK Świdnik", /itd/ Pierwsze zdanie i pierwszy po-
weżny błąd. "Prorok" Jadczak z dziennym wyprzedza-
niem opisywał w swoim "dziennikarskim notesie" wi-
zje Jakich doznawał w związku z nadciągejącym st-
rajkiem. To się nazywa mieć nosa. /Czy rzeczywiś-
ole dziennikarskiego?/. A w stwierdzeniu, że "dia-
riusz" zawiera opis wizji utwierdza mnie fakt 
£omieszczenia już w samym cytacie dokonynym przez 
AJ-e ogromnej liczby błędów i nieścisłości. Samo 

loh wyliczenie zajęłoby ml gę dużo olejąca. 

Ale Stanisławowi Jadczakowi udało się na czas 
"załapać" do wspoimisnsgo wcześniej pociągu. 
Wprawdzie bez biletu, ale za to z ważną legityma-
cją. Udało mu się tsż nabrać Jurorów konkursu im. 
Adama Polswkl i nagrodę dostał. Nie uda mu się 
Jednak nabrać mieszkańców naszego regionu. Mimo 
wszystko - to Bię nazywa uwlec odcinać kupony od 
cudzego kepltału. Nie dołączę więc swoich gratu-
lacji do tych składanych laureatowi konkursu na 
reportaż przez Marka Jaworskiego. Nie zamierzam 
też wybaczać ou jako pionierowi /tak go określił 
naczelny "Kaoenjybłędów. Pionierami byli bowiem 
ci z W-32O w Świdniku, a nie panowie redaktorzy z 
"Kameny" 1 "Sztandaru Ludu". Chyba, że mowa o ta-
kich pionierach, co to biegają w krótkich spode-
nkach, a pod 8żyją mają zawiązane czerwone chusty. 
Ale tacy pionierzy - meta nadzieję - długie lata 
jeszcze poczekeją na to, by zgodnie z nadzieją 
MAJ-a ktoś wydał im książkę z oolsem ich wizji 
tego, co alę tu wydarzyło. No, cbybe że autor zde-
cydowałby sie na zmianę tytułu swej książki. Poz-
wolę sobie nawet ou go podpowiedzieć - "Reportera 
przy tym nie było"... 

CEZARY LISTOWSKI 

KONKURS! 
Redakcja czasopisma "Miesiące", Ośrodek Badań 

Społecznych i Komisja Kultury przy Zarządzie Regio-
nu Środkowo-Wschodniego NSZZ "Soliderność", ogłasza-
ją konkurs na wspomnienia dotyczące strajków lipco-
wych 1980 roku na terenie naszego regionu. Temat: 
"Moje widzenie strajków w lipcu 1980". 

Nie chcąc narzucac ani formy, ani charakteru wy-
powiedzi mamy nadzieję, że znajdą się tam między Organizować ruch samorządowy. Likwidować bierność 
innymi tematy takie jak: przygotowanie strajku, je- lud Z _ x V?? r?" BS.^? d których zależy ich chleb. Nie 

Jest oczywiste: 
ci, co stracą stołki w wyniku refotmy ustroju 

gospodarczego, nie przeprowadzą jej, choćby przy-
sięgali, że jej pragną. Sterują do katastrofy, ale 
steru nie oddadzą, bo reforma dla nich, to zauech 
polityczny. Dlatego reanimują system centralno-na-
kazowy i jak moga paraliżują gospodarkę. Braki na 
rynku, brud i głod, są im na rękę. Mają poszczuć lu-
dzi na "Solidarność" i na samych siebie. Skłócić na-
ród. Niech ludzie zatęsknią za ciepłym korytkiem. 
Dywersje odgórna*. Mobilizują się. Brak papieru na 
informacje społeczeństwa, tymczasem powsteją nowe 
ptsma i stronnictwa. Można przewidzieć: będzie je-
szcze gorzej. Inflacja i podwyżki są celowe - wypłu-
czą oszczędności ludzi. Bezrobocie i niepewność ju-
tra zmiękczą naród. Metody sprawdzone z dobrym skut-
kiem gdzie indziej... Można przewidzieć cel: bankru-
ctwo gospodarki i oderwanie dd rynków zachodnich, 
rozpięcie nad Polską parasola gospodarczego sojusz-
ników. Wówczas dotychczasowe struktury bedą potrzeb-
ne nadel. Wówczas ich "model socjalizmu", czyli oni 
sami, będą uratowani. 

Czy wola milionów ludzi nic nie znaczy? Czy ni-
czego nie zmieni? Czy te Pinochety są wieczne? 

Co trzeba robie? 

go przyczyny, przebieg strajku, kontakty między zak-
ładami, narodziny postulatów, atmosfera i klimat ps 
nujące w mieście, przebieg negocjacji. Jednocześnie 
sygnalizując te problemy, prosimy o osobiste relacji 
z przeżyć w tym trudnym czasie. 

Przede wszystkim oczekujemy na relacje osób bio - , „ 
rących bezpośrednio udział w akcjach protestacyjnycl Reformę systemu w dziedzinie władania i dysponowania 
ale także tych, którzy zbiorowy protest lipcowy ob- produkcją. Podejmowanie decyzji gospodarczych w opar-
serwowali niejako z zewnątrz 

Warunki konkursu: 
Prace w 3 egzemplarzach o objętości do iiO stron ma-
szynopisu - opatrzone godłem - należy przesyłać na 
adres: "Miesiące" - redakcja 

NSZZ "Solidarność" Region Srodkowo-
ul.Królewska 3 Wschodni 
20-109 LUBLIN 

Do prac należy dołączyc zaklejoną kopertę opa-
trzoną godłem, wewnątrz której powinny znaleźć 
się informacje dotyczące autora: imię.nazwisko, 
wiek,zakład pracy/zawód/. 

Oceny nadesłanych prac dokona specjalnie powo-
łana komi6ja. Przewidziane są nagrody rzeczowe. 
Jednocześnie redakcja miesięcznika zastrzega sobie 
prawo publikacji wybranych tekstów. 

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 paź-
dziernika 1981 roku. 

zdawać sie ne dobrą wolę szefów, dyrektorów, mini-
strów. Im głód nie dokuczy. W razie czego odjadą 
mercedesami na placówki zagraniczne... Dlaczego 
strajk w "Locieh jest taki ważny? Pokazał siŁe sa-
morząd ul 

Co musimy zrobić sami: 

clu o sieć "SolidernościJ'. Dlaczego zajmujemy sie po 
kolei wolnymi sobotami, Bydgoszczami, lokalnymi kon 
fllktaml? Im to na rękę - wszystko obiecają i nicze-
go nie dotrzymają. To politycy. A czas mija. Kiedy 
nasze stocznie są nieopłacalne /mimo pełnego portfela 
zamówień/,kiedy chcą nam zaoknąc port północny, rafi-
nerię Gdańsk, hutę Katowice... Wolne soboty zostały 
już zdobyte. Bydgoszcz była wczorej. Teraz musimy po-
myśleć o jutrze. O stoczniach, portach, hutach. Nasze 
nędza to nie dopust Boży, tylko błędy systemu, który 
trzeba zmienić, Musiay się tym zająć sami. Jest chybt 
widoczne, że sam system nie może i nie chce się naprę 
wić. 

"Solidarność" i samorządy muszą pomyśleć o Jutrze. 
"Soliderność" nie noże się deć zepchnąć do roli syn-
dykatu robotniczego, broniącego tylko Interesów pra-
cobiorców. Bo straci nie tylko wolne soboty. 

MAREK ŻENNI 
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