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Osiągnięcia Lubelskiego Lipca

Dla mnie największym osiągnięciem naszego protestu, naszych strajków był wybór Rady. Rada
została wybrana już w sierpniu. Ta Rada została chyba w 98% stworzona przez nas, czyli ludzi
strajku. I to było chyba największe osiągnięcie tego strajku, bo pomijam te postulaty płacowe i
jakieś inne socjalne sprawy. My pierwsi po prostu upomnieliśmy się nie tyle o sprawy socjalne,
ale nawet o kwestie polityczne. Chyba byliśmy pierwszym zakładem na Lubelszczyźnie, który
zaczął się domagać właśnie takich wyborów i później po prostu, gdy Solidarność została
zarejestrowana żeśmy uchwałą tę Radę Związkową przekształcili w Komisję Zakładową NSZZ
Solidarność. Ja wszedłem w skład tej Rady Zakładowej, byłem też w Prezydium tej Rady. Jako
Rada chcieliśmy w jakichś sposób dopilnować tych wszystkich postulatów, które zostały w czasie
strajku stworzone. Było sporo sukcesów, zostało nawet paru ludzi na nasze żądanie odsuniętych,
że tak powiem od władzy, którzy przeszkadzali nam w czasie strajku. Razem z kolegą Iwaszką
żeśmy stworzyli nawet biblioteczkę w tej Radzie. Głównie chodziło nam o dopilnowanie realizacji
tamtejszych postulatów. Tak się wtedy to szybko wszystko działo, że przecież w październiku
była rejestracja Solidarności. Oczywiście w tym czasie byłem aktywną postacią w Solidarności.
Jeździliśmy wtedy na różnego rodzaju spotkania do zakładów pracy i pomagaliśmy kolegom z
innych zakładów uruchamiać też tą Solidarność. Byłem również obecny na spotkaniu, gdy
powstał Komitet Międzyzakładowy w Świdniku. To był taki szybki czas wtedy, że trudno było o
jakieś działania regulaminowe, uporządkowane, no tak jak wszystkiego początki. To był wielki
chaos i tak to chyba przebiegało, chociaż bardzo dobrze, bardzo miło wspominam ten okres.
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