
ALFRED BONDOS
ur. 1945; Janówek, k. Świdnika

Tytuł fragmentu relacji Stan wojenny to jedno z najsmutniejszych wydarzeń w moim życiu

Zakres terytorialny i czasowy Świdnik; po 1944 roku

Słowa kluczowe stan wojenny, WSK

Stan wojenny to jedno z najsmutniejszych wydarzeń w moim życiu

Stan wojenny to jedno z najsmutniejszych wydarzeń w moim życiu do tej pory. A więc, gdzie
mnie spotkał? Wiedzieliśmy już wcześniej, bo już w roku 1981 chyba w październiku, przyjechali
do nas wojskowi do zakładu. Tam było spotkanie z reprezentacją załogi, związkami naszymi,
innymi, z partią, z dyrekcją itd. I ci wojskowi nam przekazywali takie różne swoje spostrzeżenia i
tam mogę też powiedzieć, jak była ustawiona, jak się ustawili działacze poszczególni w sali
konferencyjnej. Więc po jednej stronie siedzieli członkowie, działacze partyjni zakładowi,
wojskowi, tamte związki metalowców i zastępcy dyrektorów. Natomiast po naszej stronie
związkowej, siedzieli członkowie różnych wydziałów, to znaczy osoby wzięte normalnie z
wydziałów – pracownicy, Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność. Dyrektor naczelny Jan Czogała
siedział z nami i to jest takie ważne, że on nie siadł po stronie tamtej, no reżimowej ja bym tak
nazwał. Natomiast siadł z nami. I tutaj zaczęły się zarzuty do naszej komisji, że szykanujemy
pracowników, wiele spraw takich wojskowi zaczęli nam zarzucać itd. No i jeden z naszych
kolegów zapytał dyrektora czy to prawda, dyrektor odpowiedział, że nieprawda, że z
Solidarnością współpracuje mu się bardzo dobrze, mimo różnych tam zgrzytów. Tylko z nami
może rozmawiać i my możemy załogę mobilizować do pracy, czy do czegokolwiek. Tak, że tutaj
były te sprawy i myśmy wiedzieli, że oni przyjechali już zobaczyć stan naszego zakładu, bo
zakład był, nie wiem jak oni to nazywali, pod wojsko podlegał, tak że wojsko miało nad nim też
pieczę, bo nawet kontrola była specjalna do helikopterów. I nasz dyrektor Czogała był w stopniu
podpułkownika, jemu się szykował awans, więc wszystko zaprzepaściło się. I oni sprawdzali i
myśmy powiedzieli, ja nawet osobiście powiedziałem temu majorowi, że oni przyjechali
sprawdzić jak tutaj wejść do tego zakładu. No oczywiście oburzyli się na mnie, na Puczka, bo
Puczek im powiedział, że oni łżą. Wyraził się w sposób taki bardzo ostry, że: „pan panie majorze
łże jak pies” itd. Doszło nawet do takich kłótni, ale to ja mówię na marginesie, tak jak byśmy już
przeczuwali, że coś się szykuje, ponieważ zaczynają tutaj wojskowi nam mącić w zakładzie.
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