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Praca w zakładach „Unitra” Lubartów
Urodziłem się w 1964 roku w Serokomli, w powiecie łukowskim, gdzie skończyłem
szkołę  podstawową.  Później  kształciłem  się  w  Zespole  Szkół  Elektrycznych  w
Siedlcach, następnie ukończyłem studia na Politechnice Lubelskiej.  Początkowo
przez krótki  okres pracowałem jako inwentaryzator  w Gminnej  Spółdzielni.  Tam
miałem propozycję wstąpienia do partii. Dano mi do zrozumienia, że jeżeli chcę tam
coś  znaczyć,  to  nie  ma  wyjścia.  Jednak  przypadkiem  spotkałem  swojego
wykładowcę, który uczył „patentów”, doktora Wiesława Skrynickiego. Powiedział, że
w Lubartowie poszukują inżynierów i dają mieszkanie. Przyjąłem to z uśmiechem, a
on mówi: „Złóż podanie, co ci zależy?” Złożyłem, nie wiążąc żadnych nadziei – nawet
[po jakimś czasie] zapomniałem o tym. Pewnego dnia przychodzi pismo, że zakłady
wytwórni magnetofonów „Unitra” w Lubartowie proponują mi mieszkanie typu M2 i
pracę na stanowisku konstruktora oprzyrządowania. To był szok. Przeniosłem się [do
Lubartowa i zamieszkałem w budynku, który jest] przy wjeździe do miasta po lewej
stronie  –  taki  czerwony  blok,  niby  hotel  pracowniczy.  „Unitra”  miała  w  planach
rozbudowę zaplecza mieszkaniowego dla pracowników (już wówczas posiadała dla
swoich pracowników kilka bloków), także była perspektywa, że nas gdzieś przeniosą.
No, ale już i tak miało się własny kąt i pracę. To był zakład, w którym była grupa
ambitnych ludzi – chcieli rozwijać zakład. Ale później, [po transformacji], dwa czy trzy
tysiące pracowników poszło w zasadzie na bruk. Z „Unitry” zostały tylko budynki. Był
okres, że chciał to kupić [Bogusław] Bagsik ze słynnego Art-Bi. „Unitra” był zakładem
nowoczesnym, w którym kupowaliśmy i ciągle inwestowaliśmy – nawet kosztem płacy
pracowników. Niestety przyszedł syndyk i w zasadzie zlikwidował działalność. Po
zakładzie, na bazie narzędziowni,  powstała Fabryka Tworzyw Sztucznych, która
produkowała rury. W tej fabryce również pracowałem. A [19]89 rok, to tak jak mówię,
to było takie zderzenie myślenia ludzi, którzy wtedy jeszcze nie potrafili adoptować
się do nowych zasad rynkowych. Tracili, a później mieli żal. W zasadzie powinni mieć



trochę żalu do siebie. Jak ktoś pracował, powiedzmy, przy prasie i wkładał jedną
blaszkę  całe  życie  –  tyle  umiał  –  to  jemu  rzeczywiście  było  trudno  w  okresie
przemian. Były organizowane różne szkolenia,  żeby dostosować ludzi  do nowej
rzeczywistości. [Po upadku „Unitry”] w Lubartowie było takie zniechęcenie. Jak zakład
jeszcze funkcjonował,  był  entuzjazm, etos „Solidarności”.  Po utracie  pracy cała
euforia, to wszystko padło.
Były zwolnienia grupowe, [pojawiły się] strajki – nawet w kilku uczestniczyłem. Ale
działalności środowisk solidarnościowych oceniam tak średnio. To byli młodzi ludzie,
narwani, niesprecyzowani, którzy szli za falą, bo imponowało im, że w kraju coś się
dzieje. [Brakowało im] konkretnych żądań, konkretnego planu działania w „Unitrze”.
Gdyby na przykład wyszedł dyrektor i powiedział: „Macie ten zakład, rządźcie”, to oni
by sobie nie poradzili. Wszyscy strajkują, to i my będziemy – to było trochę na tej
zasadzie.
Byłem w pierwszej grupie zwalnianych, miałem miesięczny okres wypowiedzenia.
Później jeden z pracowników „Unitry”, pan Gregorowicz, został starostą lubartowskim,
a mi zaproponowano posadę w Urzędzie Pracy w Lubartowie. Jedyna praca, do
której chyba nigdy bym nie przywykł, to była właśnie praca urzędnika. Popracowałem
trzy miesiące, po trzech miesiącach poszedłem na gorzej płatną posadę i musiałem
codziennie  dojeżdżać  do  Lublina  z  Lubartowa.  Przeniosłem się  do  Spółdzielni
Niewidomych  w  Lublinie.  Pracowałem jako  konstruktor  oprzyrządowania,  czyli
podobny zakres obowiązków jak w „Unitrze”. Tu człowiek dostawał jakiś element,
sam sobie był wodzem i robił, a w Urzędzie Pracy ktoś przychodzi i płacze, że mu
dawali zasiłek, a teraz z czego ma żyć? Nie mogłem w takich warunkach [pracować].
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