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Zakres terytorialny i czasowy Lublin; po 1944 roku
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Lubelski Lipiec - strajk w LZNS - przywódcy strajkowi

Trudno wymienić tak wszystkich, bo to się będzie nakładać z tymi, którzy zostali w tej 15
osobowej komisji. Właściwie wszyscy, którzy doszli, zostali potem wybrani do komisji
"Solidarności". Wtedy przewodniczącym delegacji został Michał Wroński. To był robotnik, tokarz
z narzędziówki. Członkami prezydium, czyli tego czteroosobowego jak gdyby zaplecza, za
Michałem byłem ja, kierowca i Artur Bury. Artur, inżynier z wydziału budowlanego - był
etatowym, takim co na stałe siedział - wiceprzewodniczącym, a ja nieetatowym, bo pracowałem.
Janek Bochra - tokarz - był niby sekretarzem, ale tak naprawdę to był w Zarządzie Regionu i
Józek Książek – on już nie żyje – był właściwie umysłowym członkiem prezydium, pracownikiem
administracyjnym. Potem był kierownik narzędziowni – Zygmunt Zieliński, Wojtek Wacławek z
narzędziowni, Stasio Zalewski – blacharz, Henio Świątkowski – monter, Waldek Śniadówka –
kierowca, Grażyna Piekarczyk – magazynierka, Rysio Kuczer – blacharz, chyba Stefan Żak –
lakiernik i Mietek Jarski - z montażu i Maniek Fuszara – kierownik magazynu. Tylko że Mariana to
wtedy myśmy tak bardzo nie znali i nie bardzo jeszcze dowierzali, bo Marian właściwie przyszedł
w marcu 1980 roku do pracy. Trzeba powiedzieć, że w tym czasie była jakaś obsesja
podejrzliwości, czy ten nasz, czy nie nasz, czy go wsadzili, czy nie wsadzili. I tak mniej więcej
wyglądała ta komisja i ci ludzie.

Data i miejsce nagrania 2005-04-06, Lublin

Rozmawiał/a Tomasz Czajkowski

Transkrypcja Anna Pytlarz

Prawa Copyright  Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

Program Historia Mówiona realizowany jest w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN" od 1998 roku. www.historiamowiona.teatrnn.pl


