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Odtworzenie KZ NSZZ „Solidarność” UMCS
Pomysł  na  nową  rejestrację  związku  był  Andrzeja  Milczanowskiego,  mojego
późniejszego szefa, a teraz też i przyjaciela. Zrodził się w Szczecinie. Był rok 1988
i on uznał, że skoro władze „Solidarności” zaczynają się ujawniać, to trzeba ponownie
legalizować struktury związkowe. Ten pomysł na UMCS zwyciężył. Jeżeli ktoś był
mocno zaangażowany w ruch „Solidarności” w 1980 roku, to na palcach jednej ręki
można policzyć osoby, które wypadły poza nawias działań. Przynajmniej w moim
środowisku takich ludzi nie było. Zdarzały się sytuacje życiowe, wiadomo. Teraz, jak
przebiegam  listę  nazwisk  osób,  które  były  jeszcze  w uczelnianym  komitecie
założycielskim, potem w pierwszej komisji zakładowej i następnych do 13 grudnia
1981 roku, to nikt z nich się nie wykruszył. Nikt nie powiedział: „Mnie to nie interesuje”
albo „ z jakichś tam względów nie chcę brać w tym udziału”. W skali regionu nasza
komisja zakładowa była ewenementem. Podkreślam jednak, że trzeba brać pod
uwagę jedną rzecz: z nami „ubole” rozmawiali innym językiem niż z robotnikami. Nie
chodzi tylko o mojego opiekuna sektorowego. Myśmy mieli opiekunów sektorowych,
którzy pracowali, że tak powiem, na linii SB–uczelnia i mieli nas rozpracowanych.
Pamiętam, bodajże w 1984 roku była taka branka, trzy tysiące osób wzięli. Ze mną
rozmawiał facet, którego wcześniej nie znałem. To nie był mój sektorowy opiekun, ale
rozmawiał  innym  językiem  niż  z robotnikami  i rolnikami.  Z  nimi  rozmawiali  po
chamsku. Odtworzenie „Solidarności” na uczelni było bardzo łatwe, bo ludzie byli
łatwi do skrzyknięcia i każdy z nich starał się coś robić. Może nie tak intensywnie, jak
przed 13 grudnia, ale generalnie działalność nie została przerwana. Łatwo ją było
odtworzyć.
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