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WSTĘP

W mroźny  niedzielny  poranek  13  XII  1981  roku  zamilkły  telefony,  radio  i
telewizja. Potem, co pewien czas na ekranie telewizorów pojawiał się Jaruzelski, który
na tle krzywego orła (godła Polski) czytał swoje przemówienie. STAN WOJENNY! 

"O sk...wiel"  -  pomyślałem -  "Jak  on  mógł  rozpocząć  walkę  z  Narodem!!  "
(Bardzo przepraszam czytelników za użyte brzydkie słowo, ale  naprawdę tak wtedy
pomyślałem i  chcę  być maksymalnie  autentyczny,  z  góry przepraszam za następne).
Jaruzelski z twarzą pełną troski mówił o konieczności wybrania mniejszego zła. Z tej
decyzji ma go rozliczyć historia. Najtrafniejszą recenzją z tego telewizyjnego show był
napis, jaki się ukazał na budynku jednej z warszawskich fabryk. "Wojtek, nie wiem jak
cię oceni historia, ale ja mam cię w dupie - Józek".
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NASZ ZAKŁAD

A tak już dobrze szło. W Fabryce zaczynaliśmy się czuć jak na swoim. Półtora
roku  temu,  28  sierpnia  1980  roku  powstał  w  Fadromie  na  znak solidarności  ze
strajkującymi zakładami na Wybrzeżu,  Komitet  Strajkowy pod przewodnictwem
Edwarda  Stagraczyńskiegowo   (1).   Po  podpisaniu  Porozumień  w  Szczecinie  i
Gdańsku,  już  11  września  1980  roku  Komitet  Założycielski  NSZZ  przy  FMB
„Bumar Fadroma” powołał następujące komisje by  mieć wpływ na to, co się dzieje
w zakładzie  (2):
• d/s sprawdzenia kwalifikacji kadry kierowniczej,
• d/s kontroli nadużyć na zakładzie,
• d/s kontroli płac, premii, nagród, odznaczeń i wyróżnień,
• d/s kontroli organizacji produkcji,
• d/s skarg i zażaleń,
• d/s organizacji propagandy i informacji,

I  tak  30  IX 1980  roku  dotychczasowy  I  sekretarz  Komitetu  Zakładowego
PZPR  ob.  Zdzisław  Jędrzejewski,  ze  względu  na  brak  oddelegowania  do  pracy
społecznej wraca z dniem 1 X 1980 roku jako ślusarz na swoje poprzednie miejsce
zatrudnienia. Analogicznie przewodniczący ZSMP ob. Ireneusz Tutak, wraca jako
elektryk na wydział gł. energetyka (3). Były to bardzo symptomatyczne zmiany!

Dnia  10  XI  1980  roku  Sąd  Najwyższy  w  Warszawie  wydał  orzeczenie  w
sprawie  rejestracji  Niezależnego  Samorządnego  Związku  Zawodowego
„Solidarność” (4 Apel). Było to wielkie zwycięstwo!

Jesienią  1980  roku  ukształtowała  się  już  zgodnie  z  ordynacją  wyborczą,
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w następującym składzie (5):
• prezydium:  -  Jerzy  Trociński  (przewodniczący),  Szczęsny  Kawiński  (z-ca  

przewodniczącego),  Antoni  Gancarz  (z-ca  przewodniczącego),  Wojciech  
Minor, Michał Kaczkowski, Bronisław Płocieniczak, Ryszard Krzywański;

• członkowie  KZ:  Danuta  Roszkowska  (sekretarz),  Aleksandra  Pankowska  
(skarbnik),  Leon  Mikuła,  Henryk  Następniak,  Jan  Ogrodnik,  Andrzej

Poznański, Edward i Paweł Stagraczyńscy.

Komisja  Zakładowa  ostro  zabrała  się  do  roboty,  zmuszając  dyrekcję  do
wypełnienia  postulatów  strajkowych,  a  także  domagając  się,  aby  obsadzanie
stanowisk kierowniczych w zakładzie odbywało się w drodze konkursu. Łamało to
dotychczasowe  zasady,  według  których  kandydatów  na  stanowiska  kierownicze
rekomendowała egzekutywa komitetu partyjnego (6).

W styczniu 1981 zaczął wychodzić w Fadromie Biuletyn Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność”,  który  potem przybrał  nazwę „FAMA”. Gazetka ta,  bardzo
popularna  wśród  załogi,  wychodziła  także  w  stanie  wojennym  z  mottem:  >>W
KOMITECIE CZY KOMENDZIE, "FAMA" BYŁA, JEST I BĘDZIE<<.   

W kwietniu 1981 roku Dyrektor Naczelny inż. Antoni Jakimiak poinformował
Komisję  Zakładową  NSZZ  „Solidarność”,  że  złożył  rezygnację  z  zajmowanego
stanowiska.  W  związku  z  tym  KZ  uzyskała  zgodę  Dyrektora  Naczelnego
Zjednoczenia  Przemysłu  Maszyn  Budowlanych  „Bumar”  na  przeprowadzenie
konkursu na stanowisko dyrektora naczelnego.  Powołano komisję konkursową w
następującym  składzie:  Jerzy  Trociński,  Andrzej  Indraszak,  January  Świat,

3



Włodzimierz Brażukiewicz, Henryk Czerwiński, Wojciech Bobka, Zenon Wysłouch,
Bronisław  Płocieniczak,  Marian  Matyszczak,  Stefan  Maul,  Edward  Gębal  i
Krzysztof Klimek.

W  maju  1981  roku  uchwałą  Zakładowego  Zebrania  Delegatów  NSZZ
„Solidarność”, wysunięto pod adresem dyrekcji cały szereg postulatów mających na
celu uporządkowanie gospodarki płacowej i kadrowej w zakładzie (7).

Dnia 12.05.1981 roku nastąpiła od dawna oczekiwana przez  społeczeństwo
polskie  rejestracja  NSZZ  „Solidarność”  Rolników  Indywidualnych  (7).  Załoga
Fadromy  postanowiła  przepracować  społecznie  jedną  wolną  sobotę,  a  za
wypracowane fundusze  wyprodukować jedną ładowarkę i  przekazać  ją  na rzecz
NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych naszego Regionu.

Przy tej okazji zaczęliśmy analizować popyt na nasze wyroby. Okazało się, że
na  nasze  ładowarki  jest  olbrzymie  zapotrzebowanie,  ale  niestety  obowiązuje
rozdzielnictwo i nie każdy może je dostać.

Aby  zorientować  się  w  sytuacji,  zaczęliśmy  jeździć  do  pegeerów,
przedsiębiorst  budowlanych,  kamieniołomów,  rolników  indywidualnych  itd.
Jeździliśmy, oglądaliśmy i dziwiliśmy się bardzo, dlaczego ten kraj jest tak strasznie
głupio  rządzony.  Tyle  pieniędzy,  inicjatywy  ludzkiej  i  pomysłów  się  marnuje.
Okazało się, że u niektórych naszych potencjalnych odbiorców nasze ładowarki są
niemal niezbędne, a ich brak znacznie utrudnia wykonanie pracy.

Kilka  przykładów.  Przy  hodowli  owiec  należy  raz  do  roku  oczyścić  i
wydezynfekować owczarnię.  Owce ze względu na małą  powierzchnię  swoich  nóg
potrafią tak zagęścić podłoże (słoma i  nawóz),  że wyczyszczenie całej  owczarni  z
rocznego podłoża staje się problemem, któremu należy poświęcić miesiąc lub dwa. A
tymczasem  już  należy  wprowadzić  nowy  miot  do  owczarni.  Stosując  naszą
ładowarkę  wyposażoną  w  odpowiednią  łyżkę  z  ostrymi  zębami  do  oczyszczenia
owczarni  z  tego  zbitego  nawozu,  można  tę  pracę  wykonać  w  kilka  dni  i  nie
zmarnować jednego miotu.

Podobnie rzecz się miała z załadunkiem buraków. Po wykopaniu buraków
przez  kombajny  składowało  się  je  na  hałdach  w  oczekiwaniu  na  wywózkę  do
cukrowni. Buraki leżały kilka lub kilkanaście tygodni i nie można było w tym czasie
wykonywać  żadnych  prac  polowych  na  tym  miejscu.  Stosując  ładowarkę  z
odpowiednią łyżką, można było ładować buraki na przyczepy i wywozić je na bieżąco
do cukrowni. Zysk kolosalny.

Przy  okazji  tych  wizyt  byliśmy  między  innymi  w  PGR  Głubczyce,  gdzie
dyrektorem był członek Biura Politycznego KC PZPR niejaki Michałek. Okazało się, że
ten  PGR  miał  tyle  niewykorzystanych  maszyn,  iż  nie  przyznaliśmy  temu  PGR-owi
żadnej ładowarki.

Po tej analizie postanowiliśmy wyprodukować nie jedną, a dziesięć ładowarek
poza  planem  i  sprzedać  je  najbardziej  potrzebującym  przedsiębiorstwom  poza
rozdzielnikiem.

Z jaką dumą ładowaliśmy te maszyny na wagony! Teraz, jak „Solidarność” miała
coraz więcej do powiedzenia, mogło być tylko lepiej.

W czerwcu 1981 roku Zespół d/s konkursu na stanowisko dyrektora naczelnego
w Fadromie, przedstawił wyniki swoich prac (8), a mianowicie: 

- powołano grupę ekspertów ( dr T. Listwan - AE we Wrocławiu, mgr J.Koziński 
AE, dr S. Witkowski - Uniwersytet Wrocławski i doc. dr S. Kiełczewski  - AE),
- 20.05.81 - ogłoszono konkurs w prasie,
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- 01.06.81 – wszyscy kandydaci wykonali zadanie testowe. 
- 02.06.81 – przeprowadzono wywiady z kandydatami,
- 03.06.81 - podsumowano wyniki konkursu i zaopiniowano poszczególnych 

kandydatów.

Dnia 3 VI 1981 roku wydano Oświadczenie Komisji Konkursowej (9) w którym
stwierdzono,  że  zwycięzcą  konkursu  został  pracownik  zakładu  mgr  inż.  Wojciech
Minor.  Komisja  zaproponowała  tę  kandydaturę  Dyrektorowi  Naczelnemu  ZPMB
"BUMAR" na stanowisko Dyrektora Naczelnego FMB "BUMAR-FADROMA".

W numerze 22/81 Biuletynu Komisji Zakładowej i Sekcji Młodzieżowej NSZZ
"Solidarność" z dnia 10 lipca 1981 roku ogłoszono, że 8 lipca odbył się ogólnopolski
zjazd  dotyczący  samorządów  pracowniczych,  więc  poddaje  się  pod  ogólną  dyskusję
propozycję STATUTU SAMORZĄDU PRACOWNICZEGO (10). Zaczynała się walka o
samorządny zakład. Postanowiono wybrać Komitet Założycielski Rady Pracowniczej,
który miałby za zadanie:

- opracowanie i zatwierdzenie przez załogę ordynacji wyborczej,
- przeprowadzenie wyborów do Rady Pracowniczej (11).
Wybory zaplanowano w dniach 3 - 14 sierpnia 1981 r.
Tymczasem  zaczęły  się  komplikacje  z  mianowaniem  Dyrektora  Naczelnego.

Początkowo  wszystko  było  OK.  Dyr.  Zjednoczenia  BUMAR  inż.  Jerzy  Zaskurski
wyraził zgodę na nominację, ale po wizycie w Komitecie Dzielnicowym partii zmienił
zdanie.  Sprawa  stawała  się  głośna.  Do  naszej  Komisji  Zakładowej  przychodziło
mnóstwo delegacji z innych zakładów pracy, aby się dowiedzieć, jak przeprowadziliśmy
ten konkurs. Inni też chcieli  nas naśladować. Ale było to sprzeczne z dotychczasową
praktyką wedle której dyrektorów zakładów mianowała PZPR, a tu raptem decyzja ta
miała należeć do załogi! Niesłychane!

W dniu 29.07.81 roku na spotkaniu dyr. Zaskurski oświadczył, że nie wierzy iż
inż. Minor da sobie radę jako dyrektor naczelny i w związku z tym nie wyraża zgody na
jego nominację. Wypowiedź ta oburzyła całą załogę!

Dwa dni później odbyło się Nadzwyczajne Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ
"Solidarność" FMB "Bumar -Fadroma" (12) z udziałem gości z Zarządu Regionalnego
Dolnego  Śląska  (Stanisław  Huskowski),  reporterów  radia  i  telewizji  oraz
przedstawicieli  innych  zakładów  pracy.  Stanisław  Huskowski  przeczytał  uchwałę
Zarządu  Regionu  NSZZ  "Solidarność"  Dolny  Śląsk,  w  której  stwierdzono:
"...Odrzucenie wyboru, traktujemy jako cios w ideę samorządności, która jest zasadniczym
elementem do natychmiastowego wprowadzenia reformy gospodarczej" (13). W imieniu
całego  Regionu  deklarowano  iż  żądania  Fadromy  zostaną  poparte  wszelkimi
przewidzianymi w statucie środkami. Od powodzenia całej akcji w Fadromie zależy los
Samorządu  Pracowniczego  w  całym  kraju.  Na  zakończenie  zebrania  przegłosowano
uchwałę, której tekst przeteleksowano do wszystkich zakładów Zjednoczenia "Bumar",
do ZR "Dolny Śląsk", radia i TV, do ZPMB "Bumar" oraz Ministerstwa Hutnictwa i
Przemysłu Maszynowego.

Sprawa wyboru dyrektora naczelnego w Fadromie stała się głośna w całej Polsce.
Jednocześnie  rosło  napięcie.  Co  będzie  dalej?  Czy  sekretarz  ekonomiczny  Komitetu
Dzielnicowego  PZPR  tow.  Groza,  który  sprzeciwił  się  nominacji  inż.  Minora  na
dyrektora zakładu, zmieni zdanie?

 W numerze 25 z dnia 7 sierpnia 1981 roku "FAMA" pisała "Nadszedł wreszcie
oczekiwany dzień rozstrzygnięć ostatecznych. Albo nominacja dla W. Minora i odwołanie
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gotowości  strajkowej,   lub  negatywna decyzja  Zjednoczenia  i  akcje  strajkowe w  całym
regionie.  Wśród  licznie  zebranych  przedstawicieli  środków  masowego  przekazu  /prasy,
radia i  TV/ daje się  wyczuć nastrój lekkiego podekscytowania zaistniałą sytuacją,  a na
twarzach członków KZ NSZZ "Solidarność" widać napięcie przeplatane grymasem nadziei
na pozytywne zakończenie konfliktu. Około 12:30 przybywają delegacje ZR "Dolny Śląsk"
i z pobliskich zakładów pracy. Dyrektor Zjednoczenia jest na terenie zakładu już od godz.
10:00 rano.

O godzinie 13:00 w sali konferencyjnej rozpoczyna się zebranie. Ze strony Zakładu
są  przedstawiciele  KZ  NSZZ  "Solidarność"  z  Jerzym  Trocińskim  na  czele,  delegacje
zakładowej  organizacji  PZPR,  ZZ  "Metalowców"  i  Komisji  Konkursowej.  Zebranie
otworzył J. Trociński witając wszystkich i po chwili oddał głos dyr. Zaskurskiemu który po
kilku minutach wręczył  nominację inż. Wojciechowi Minorowi na stanowisko dyrektora
naczelnego  przedsiębiorstwa  "Bumar-Fadroma",  przyjętą  przez  zebranych  owacyjnie.
Wszyscy odetchnęli z ulgą - konflikt zażegnany...

Przedstawiciel ZR "Dolny Śląsk" NSZZ "Solidarność" Karol Modzelewski wyraził
satysfakcję  z  zakończenia  w  ten  sposób  konfliktu...To,  co  stało  się  w  "Fadromie"  i
pomyślny  koniec  konfliktu  jest  przykładem  dla  przedsiębiorstw,  które  podejmą  się
przeprowadzenia  prawdziwie  demokratycznych  wyborów  na  kierownicze  stanowiska  na
swoim terenie. Fadroma stała się przykładem dla wszystkich.

Wobec narastającej fali kłamstw w prasie wobec "Solidarności" Zarząd Regionu
"Dolny Śląsk" zdecydował 17 VIII 1981 roku o wstrzymaniu druku i kolportażu prasy
w całym regionie. >>”SOLIDARNOŚĆ" NA DOLNYM ŚLĄSKU<< (str. 141) napisała:
Zyskująca sobie sławę najbardziej bojowej na całym Dolnym Śląsku załoga Fadromy w
rezolucji  przyjętej  podczas wiecu zorganizowanego w rocznicę ubiegłorocznego protestu
stwierdza,  iż  nie  zadawala  jej  nie  uregulowany  tryb  dostępu  przedstawicieli  Związków
Zawodowych do radia i telewizji.

Dnia 2 września 1981 roku Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" podjęła
uchwałę  w  sprawie  obsadzania  stanowisk  kierowniczych  w  przedsiębiorstwie  (14).
Postulowano następujący tryb obsadzania stanowisk:

1.  Dyrektor,  ewentualnie  jego  zastępca  prowadzący  dany  pion  organizacyjny,
ustala niezbędne wymagania dla danego stanowiska.

2.  Informację  o  zamiarze  obsadzenia  wolnego  stanowiska  kierowniczego
publikuje  dyrekcja  w  formie  ogłoszeń  pisemnych,  wywieszonych  we  wszystkich
przyjętych w przedsiębiorstwie miejscach. W informacji muszą być podane: warunki
wymagane od kandydata, termin składania zgłoszeń i  termin rozstrzygnięcia konkursu.

3. Konkurs rozstrzyga komisja konkursowa w składzie:
- dyrektor, z prawem 2-óch głosów,
- zastępca dyrektora prowadzący dany pion organizacyjny,
- przedstawiciel Rady Pracowniczej,
- przedstawiciel związku zawodowego, do którego należy dany kandydat.

W dniu 18.09.1981 roku o godz. 10:00 odbył się w Fadromie wiec poświęcony
listowi otwartemu naszej załogi do robotników zakładów im. Lichaczowa w Moskwie
(15).  W  liście  tym  czytamy  między  innymi:  Ze  zdziwieniem  i  zaniepokojeniem
przeczytaliśmy Wasz list, który kierowany do robotników polskich ukazał się w skrótach, w
prasie  rządowej....  Informacje,  jakie  uzyskujecie  są  niepełne  i  wręcz  kłamliwe....  Jeżeli
chodzi o nasz zakład, który jest przeciętnym, typowym zakładem w Polsce, to zapewniamy
Was, że do NSZZ "Solidarność" należy 97 % załogi, w tym prawie 100 % robotników... nie
dostrzegliśmy  żadnych  elementów  prawicowych  -  zachęcających  do  anarchii,  a  tym
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bardziej nie dostrzegliśmy widma pełzającej kontrrewolucji.... jedynym naszym zadaniem
jest obrona interesów ludzi pracy oraz wydźwignięcie Kraju z przepaści, w otchłań której
rzuciły nas kolejne ekipy sprawujące rządy, a które z socjalizmem, z demokracją, z klasą
robotniczą nie miały nic wspólnego... przesyłamy na Wasze ręce zaproszenie. Wybierzcie
spośród siebie najlepszych, do których macie pełne zaufanie i wyślijcie taką delegację do
nas. Prosimy! Odwiedźcie nas, porozmawiajcie z nami, a wówczas poznacie cała prawdę...
doświadczenia, które zdobędziecie przekażecie swoim kolegom z pracy...

Tego, wiodącej partii było za wiele! I znów tow. Groza z Komitetu Dzielnicowego
PZPR wezwał do siebie tow. Indraszaka ( który potem podpisał Uchwałę za Plenum KZ
PZPR) i kazał mu (może sam napisał, licho wie) natychmiast wydać Uchwałę KZ PZPR
potępiającą w czambuł "List otwarty... do robotników zakładu im. Lichaczowa".
Uchwałę tę przeczytał na wiecu wśród gwizdów, śmiechów i autentycznego gniewu - tow.
Maul.

Polskie Radio podało w swoich wiadomościach wspomnianą wyżej Uchwałę KZ
PZPR, nie wspominając ani słowa o treści "Listu otwartego do robotników zakładu im.
Lichaczowa", ani o postawie załogi wobec Uchwały KZ PZPR. Takie to były czasy!

Od 5 VIII 1981 roku w zakładach zaczęły powstawać Komitety Założycielskie
Samorządu Pracowniczego. Najpierw w ZNTK, potem w Dolmelu, Pafawagu i w dniu
21 IX 1981 roku w naszym Zakładzie.  Jak donosiła FAMA z dnia 25 września (16),
odbyły się już trzy spotkania KZSP, który ukonstytuował się w następującym składzie:

1. Jerzy Malinowski (TT - Główny Technolog) – przewodniczący,
2. J.Kniaź (TM - Dział Głównego Mechanika) - z-ca przewodniczącego,
3. January Świat (Adm) – sekretarz,
4. W. Całka (W2 - Wydział Mechaniczny) - członek prezydium,
5. Szczęsny Kawiński (Adm) - członek prezydium,
6. E. Kozłowski (TE - Dział Głównego Energetyka),
7. J. Kucharski (W2),
8. L. Minich (W4 - Wydział Montażu ),
9. W. Stasiuk (Adm),
10. Anna Włodarska - radca prawny (Adm),
11. Wiesław Baran (Adm),
12. W. Chwastyk (W5 - Wydział Krajalni),
13. Tadeusz Gradek (W3 - Wydział Konstrukcyjno-Spawalniczy),
14. J. Idczak (TGN - Dział Narzędziowni),
15. J. Jaremko (Adm),
16. R. Kubik (W1 - Wydział Odlewni),
17. Jerzy Laskosz (Adm),
18. S. Stachurski (W3),
19. J.Tokarek (W4),
20. Zenon Wysłouch (TK - Główny Konstruktor).

Komitet Założycielski postanowił powołać ze swego składu następujące zespoły
robocze:

I  zespół  -  do  opracowania  projektu  ordynacji  wyborczej  Samorządu  
Pracowniczego,
II zespół - do opracowania statutu SP,
III – zespół do bieżącej kontroli działalności przedsiębiorstwa.
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Na początku października został zmuszony do odejścia Z-ca Dyr. d/s Produkcji
inż. Raziuk. Z tej okazji ukazał się w FAMIE ordynarny wiersz:

I próżno by się replik ode mnie spodziewał,
I nawet nie dam mu klapsa,

Nie powiem nawet pies go j.... ,
Bo to mezalians byłby dla psa.

Redakcja  FAMY  musiała  baaaaardzo  przepraszać  Czytelników  za
wydrukowanie tego chamskiego wiersza!

Dnia 7 X 1981 roku KZ "Solidarność" przy FMB Fadroma podjęła uchwałę o
przeprowadzeniu  referendum  w  zakładzie  (17).  Miano  odpowiedzieć  w  głosowaniu
tajnym na następujące pytania:

1. Czy jesteś za wyrażeniem votum nieufności dla rządu gen. W Jaruzelskiego i jego
natychmiastowym podaniem się do dymisji?

2.  Czy  jesteś  za  rozwiązaniem  Sejmu,  opracowaniem  nowej,  demokratycznej
ordynacji wyborczej i powołaniem autentycznego przedstawicielstwa narodu polskiego?

3. Czy jesteś za zniesieniem zapisu w Konstytucji,  mówiącym o przewodniej  roli
PZPR?

Podjęcie  decyzji  o  przeprowadzeniu  referendum  było  spowodowane  tym,  że
przyczyną  kryzysu  w  jakim  znalazła  się  Polska,  był  funkcjonujący  w  kraju
skompromitowany  i  obnażony  przez  Sierpień  system  ekonomiczno-polityczny  z
nomenklaturą, cenzurą i pseudowyborami.

Dnia 16 X 1981 r. organizacja partyjna w Fadromie podjęła następującą uchwałę
(18):

UCHWAŁA  KZ  PZPR,  Plenum  KZ  PZPR  przy  FMB  Bumar  Fadroma  po
zapoznaniu się z uchwałą KZ NSZZ "Solidarność" z dnia 7.10.81 r., w sprawie bieżącej
sytuacji  społeczno-politycznej  w  kraju,  postanowiła  wziąć  udział  w  proponowanych
pracach Komisji d/s przeprowadzenia referendum, wyznaczając niżej podanych towarzyszy:
1. Minich Leszek, 2. Kucharski Jan, 3. Tutak Ireneusz. Za KZ PZPR Ireneusz Tutak.

Od  rana  20  X  1981  roku  do  urny,  usytuowanej  przy  zakładowej  stołówce,
podchodzili głosujący pracownicy. Głosowaniu towarzyszyły wielogodzinne obrady KZ
PZPR,  podczas  których  miejscowi  aparatczycy  z  Komitetu  Dzielnicowego  PZPR,
przekonywali  zakładowych aktywistów o rozmiarach popełnionego przez nich błędu.
Jak się później okazało - skutecznie.

W  głosowaniu  wzięło  udział  938  osób  (na  1358  uprawnionych).  Na  pytanie
pierwsze 763 osoby odpowiedziały TAK (81%), na drugie - 831 (89%), na trzecie - 845
(90%).

Reakcja władz była natychmiastowa. Nazajutrz rano o godz. 5:45 do mieszkania
Jurka  Trocińskiego  wtargnęli  funkcjonariusze  UB  którzy  przeprowadzili  rewizję  i
zabrali Jurka do prokuratury. Żona Jurka - Ania zadzwoniła o godz. 6:50 do Zakładu
informując  członków  KZ o  zatrzymaniu  męża.  Ci  poinformowali  Zarząd  Regionu  i
Dyrektora inż. Wojciecha Minora.

O  godz.  10:00  w  zakładzie  pojawiają  się  przedstawiciele  Zarządu  Regionu:
Lenkiewicz, Bagiński, Łączyński i Winnik oraz delegaci sąsiednich zakładów. Powstaje
następujący dokument: W dniu dzisiejszym o godz. 5:45 funkcjonariusze SB wtargnęli do
mieszkania  Jerzego  Trocińskiego,  dokonali  rewizji,  a  następnie  zatrzymali  w/w.  Jerzy
Trociński  jest  przewodniczącym  Komisji  Zakładowej  NSZZ  "Solidarność"  Fadroma.
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Zastosowane wobec niego bezprawne szykany traktujemy jako prowokację. Domagamy się
natychmiastowego  zaniechania  represji  i  zwolnienia  Jerzego  Trocińskiego,  oraz
zaniechania  działań,  które  wywołują  napięcia  społeczne  i  pogłębiają  kryzys.  W  razie
niezwolnienia  Jerzego  Trocińskiego  do  godz.  12:00  dnia  dzisiejszego,  załoga  Fadromy
podejmie akcję strajkową - KZ NSZZ "Solidarność" przy FMB Fadroma.

O godz.  11:00 delegacja naszego Zakładu z kol.  Lenkiewiczem, Łączyńskim i
dyrektorem W. Minorem na czele, jedzie do prokuratury i wręcza w/w dokument. Na
miejscu  oświadczono  im,  że  sprawę  prowadzi  prokurator  Kremis,  który  również
podpisał  nakaz rewizji.  W tym samym czasie  delegacja dowiaduje się,  że  Jurek jest
przesłuchiwany  w  pokoju  obok.  Po  chwili  prokurator  wpuszcza  delegację  do  tego
pokoju i  jakby nic się nie stało powiada, że zwraca im Przewodniczącego.  Wszyscy
wracają do Fadromy gdzie jest organizowany wiec protestacyjny. Sprawa zakończyła
się  pomyślnie.  Wzorem  Fadromy  przeprowadzone  zostały  referenda   w  kolejnych
zakładach pracy, co wywołało prawdziwą panikę w topniejących szeregach PZPR.

W listopadzie pojawiły się w zakładach pracy całego kraju tzw. Terenowe Grupy
Operacyjne,  które według oficjalnych publikatorów upoważnione zostały do wglądu,
nadzoru  i  kontroli  zadań  gospodarczych,  społecznych  i  obronnych.  Również  i  w
Fadromie pojawiła się  trójka oficerów, którzy  wszystkim dokładnie się  interesowali
(19).  Kto  jest  w  Komisji  Zakładowej  "Solidarności",  kto  jest  w  Komitecie
Założycielskim Samorządu Pracowniczego, jacy są kierownicy wydziałów, kto należy do
partii itd., itp. Dziwiliśmy się bardzo, po co te grupy? Przecież ich tworzenie nie miało
żadnego  sensu!   W środkach  masowego  przekazu  pokazywano,  jak  to  ci  żołnierze
pomagają  samotnym staruszkom,  zbierają  ziemiopłody,  karzą  winnych  za  panujący
bałagan i niedopatrzenia. Zdaniem członka Zarządu Regionu dr Lenkiewicza  władza
zakłada nam stryczek na szyję, a my tego nie zauważamy! Musimy uwypuklić, że terenowe
grupy operacyjne są szpicami rozpoznawczymi armii, która ma nas wziąć za pysk!.

Jak się później okazało, było to bardzo trafne spostrzeżenie.
Dnia 2 grudnia 1981 roku KZ NSZZ "Solidarność" przeprowadziła referendum

mające na celu sondaż opinii i nastrojów załogi (20). Pytanie brzmiało: Co powinniśmy
zrobić,  jeżeli  Sejm  uchwali  ustawę  o  przyznaniu  rządowi  nadzwyczajnych  uprawnień
ograniczających swobody obywatelskie?:

1. Przystąpić natychmiast do strajku generalnego,
2. Zastosować protest bierny,
3. Poddać się spokojnie rozporządzeniom rządu...
Wyniki referendum były następujące:
- za pierwszym pytaniem głosowało 75% osób,
- za drugim 16%,
- za trzecim 6%.
W referendum wzięły udział 903 osoby.

Tymczasem w kraju rząd Jaruzelskiego wzmagał napięcie. Dnia 2 grudnia rano
nastąpił  atak  na  strajkującą  Oficerską  Szkołę  Pożarniczą  w  Warszawie.  Atak
przypuściło  ZOMO,  lądując  helikopterami na dachu  szkoły.  Tego dnia  wiceminister
Kołaczkowski wydał decyzję o blokadzie łączności teleksowej i telefonicznej Zarządu
Regionu "Mazowsze", Tygodnika "Solidarność", a także w FSO na Żeraniu i w Hucie
Warszawa.
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Mimo to, stanowisko KZ NSZZ "Solidarność" przy FMB "Bumar- Fadroma"
było bardzo spokojne (21): Zgodnie z apelem Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ
"Solidarność" - Lecha Wałęsy, KZ nie będzie podejmowała żadnych akcji...

Jaruzelski  zamiast  rozmawiać  ze  Związkiem,  szykował  się  do  rozprawy  z
"Solidarnością"....
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STRAJK OKUPACYJNY w FADROMIE 14 - 18 XII 1981

Tak  więc  nadzieje  na  lepsze  życie  szlag  trafił.  Jaruzelski  rozpoczął  wojnę  z
Narodem.

Rano 13 XII 1981 razem z synami i szwagrem poszedłem do miasta. Mało ludzi,
patrole wojskowe, czołgi. Poszliśmy na ul. Mazowiecką, gdzie znajdowała się siedziba
wrocławskiej  „Solidarności”.  Nic  z  tego.  Wróciliśmy  do  domu  i  słuchaliśmy  Radia
Wolna  Europa.  Dowiedzieliśmy  się  że  aresztowano  tysiące  ludzi.  Na  znak  protestu
postanawiamy się nie golić.

W poniedziałek rano biegnę do pracy, a starszy syn Janusz na Politechnikę. " Co
słychać?  Kogo  aresztowano?"  Okazuje  się,  że  Jurka  Trocińskiego,  Michała
Kaczkowskiego,  kogo  jeszcze? Najważniejsze  pytanie  „co robić?" -  ciągle  na ustach
działaczy "Solidarności", kierowników i szeregowych pracowników.

Na wydziałach produkcyjnych zaczyna się nerwówka. Kto włączy maszynę, a kto
nie?  Kierownicy,  sekretarze,  większość  mistrzów  nalegają,  by  zacząć  pracować.
Wiadomości  jak  wicher  przelatują  przez  fabrykę:  "Wytaczarze  na  Mechanicznym
wyłączyli  swoje  wytaczarki”.  „Część  Narzędziowni  pracuje”.  Itd.  itd.  Pracownicy
biurowi wyczekują i patrzą, jak zachowają się robotnicy.

Zaczynają się dyskusje. Dyrektor Naczelny, nasz „Solidarnościowy” - Wojciech
Minor jest cały czas wśród załogi. Potem wzywają go do Komitetu. Przyjeżdża bardzo
zdenerwowany.  Był  nie  w  Komitecie,  ale  w  UB  na  Łąkowej.  To,  co  tam  zobaczył,
przeraziło go. Głównie atmosfera. Ubowcy wyposażeni w pistolety biegają po budynku
jak oszalali (czyżby naćpani?). Mówią o czekających ich walkach, są przygotowani na
najgorsze, są przekonani, że Solidarność chce pozabijać ich i ich rodziny, dlatego muszą
się bronić. (Przed stanem wojennym "nieznani sprawcy" malują na drzwiach ubeków
swastyki, lub hasła mające ich zastraszyć. Była to ubecka prowokacja mająca na celu
skompromitowanie  "SOLIDARNOŚCI"  i  wprowadzenie  nastroju  -  "oni  chcą  nas
zabić"). Mózgi mają wyprute z rozsądku. Straszliwa, obłędna indoktrynacja.

Dyrektor Minor mówi: „Oni nam nie przepuszczą”.

Tymczasem  ukazuje  się  UCHWAŁA  REGIONALNEGO  KOMITETU
STRAJKOWEGO o następującej treści:

 W  dniu  14.12.1981  roku  na  wspólnym  posiedzeniu  Regionalnego  Komitetu
Strajkowego  z  przedstawicielami  Komitetu  Strajkowego  Dolnego  Śląska  postanowiono
rozszerzyć skład RKS-u do 9 osób:
1. Władysław Frasyniuk - przewodniczący Zarządu Regionu, 2. Piotr Bednarz - z-ca przew.
3. Czesław Stawicki, 4. Władysław Ożarowski, 5. Ryszard Turko, 6. Hubert       Hanusiak,
7. Leszek Żołyniak, 8. Edward Granic, 9. J. Darmochwał, 10. Józef Pinior.

Siedzibą  RKS  są  połączone  zakłady  "Dolmel  -  Pafawag".  Na  pierwszym
posiedzeniu RKS-u przyjęto zgodnie z wolą załogi, wyrażoną wcześniej na wiecu decyzję o
proklamowaniu strajku okupacyjnego na terenie Dolnego Śląska....

Za Regionalny Komitet Strajkowy
/-/ Władysław Frasyniuk

W Fadromie trwa dyskusja. Z-ca dyr. d/sTechnicznych członek PZPR - Wiesław
Grzegórski uważa, że wszelki opór nie ma sensu. „Nie wolno strajkować” - przekonuje
wszystkich. Próbuję replikować: „Panie Dyrektorze, wie Pan, Partia to taka pluskwa,
która nam nie może już nic zrobić, a my musimy ją zgnieść”. Tu wymownie pokręciłem
obcasem na podłodze.
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Pomału zaczynają się klarować opinie. Załoga W2 (wydział Mechaniczny) jest za
strajkiem,  działy  Głównego  Konstruktora  i  Głównego  Technologa,  Dział  Głównego
Mechanika - też. Reszta wydziałów ma podzielone zdanie. Na ogół członkowie PZPR są
przeciwko strajkowi.

We  wtorek  około  południa,  Marek  Dubiłowicz  i  Adam  Maślanka  zmyliwszy
posterunki ZOMO, wprowadzili do zakładu Władyslawa Frasyniuka i Józefa Piniora.
Zorganizowano pośpiesznie zebranie załogi na wydziale W-2 (wydział mechaniczny).  

Stojąc na platformie wózka akumulatorowego Frasyniuk zaczął od wydarzeń w
Pafawagu.  Ekipy ZOMO rozbiły zakład, czołgi rozwaliły mur zakładu, ludzi uwięziono.
Wiele  zakładów w Polsce  strajkuje.  Strajkują  stocznie,  kopalnie  i  huty.  We Wroclawiu
strajkuje Hutmen, Elwro i FAT. Domagamy się uwolnienia wszystkich aresztowanych z
Lechem  Wałęsą  na  czele,  anulowania  stanu  wojennego,  przystąpienia  do  rozmów.
Fadroma  również  powinna  przystąpić  natychmiast  do  strajku  okupacyjnego. Potem
przemawiał  Pinior.  Swoim  wysokim  dyszkantem  mówił  o  sytuacji  w  Polsce,  o
oszustwach władzy. "Kto jest za strajkiem?" Las rąk. Tak zaczął się strajk w Fadromie
we wtorek 15 XII 1981 roku.

Pojawia się Adam Maślanka pracownik działu Gł. Mechanika, który okazuje się
być świetnym organizatorem i zdobywa autorytet jako przywódca strajku. Zaczyna się
organizacja strajku. Dzielimy się na grupy, przydzielamy obowiązki. Tworzymy patrole,
organizujemy jedzenie. Dla kontroli i wymiany informacji spotykamy się co godzinę na
wydziale Mechanicznym.

Duża  część  załogi  opuszcza  zakład.  Prawie  wszyscy  członkowie  PZPR,  także
niektórzy bezpartyjni. Zostaje nas około 200 osób. Przygotowujemy się do rotacyjnego
spania i patrolowania. Brama zakładu zostaje zablokowana ładowarkami. Na bramie
zostają  zawieszone biało  czerwone  flagi.  Dużo  osób  jest  przed  zakładem.  Przynoszą
jedzenie, gratulują nam, ściskają ręce.

Wieczorem wpadam na chwilę do domu by zabrać śpiwór i coś do jedzenia. Żona
zdenerwowana,  płacze.  Wczoraj  syn  Januszek  nie  wrócił  do  domu,  dzisiaj  też  nie.
Słyszała, że na Politechnice był strajk i że w nocy ZOMO ten strajk rozbiło pałując
strajkujących  (  -  w  tym  Prorektora  Politechniki  prof.  Andrzeja  Wiszniewskiego).
Wysłała  więc  młodszego  syna  Rysia  na  Politechnikę,  a  ten  w  stosie  rzeczy
pozostawionych przez strajkujących znalazł tylko sweter Januszka. "Tyle pozostało mi
po moim synu " - płakała. Pocieszałem jak umiałem, ale zabrałem ze sobą wszystko co
niezbędne i poszedłem do Fadromy dalej strajkować.

W środę strajk w całej pełni. Pełna dyscyplina, brama zablokowana ładowarką
kopalnianą ŁK2, oflagowana.

Chłopcy pilnujący bramy opowiadają mi zabawne zdarzenie. Późnym wieczorem
około  godz.  22:30,  w  czasie  godziny  policyjnej,  podjechał  pod  bramę  Fadromy
patrolowy samochód milicyjny, wyszła z niego kobieta, podbiegła do bramy i wręczyła
dyżurującym przy bramie pracownikom pęta kiełbasy. Konsternacja! Wyjaśniła, że jest
pracownicą  "Warsu"  i  pracuje  w  pociągu  ekspresowym "Odra"  relacji  Wrocław  -
Warszawa.  Przed  opuszczeniem  pociągu  zabrała  tę  kiełbasę.  Po  wyjściu  ze  stacji
zaczepił ją patrol MO, gdyż była godzina policyjna. Tłumaczyła się, że wraca ze służby,
bo właśnie teraz przyjechała "Odra". Milicjanci zaoferowali jej podwiezienie do domu.
Mieszkała na Oporowie. Przejeżdżając koło Fadromy zobaczyła oświetloną i oflagowaną
bramę i  poprosiła milicjantów, by się na chwilę zatrzymali.  No i  wtedy dała nam tę
kiełbasę.

Śmialiśmy się później, że nasz strajk to nawet milicja wspiera!
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Po  godzinie  14:30  idziemy  do  domu.  Dlaczego?  Antoni  Gancarz  członek  KZ
”Solidarność” dostał „cynk”, żeby nie przebywać w nocy na terenie Zakładu. Dlatego
wszyscy opuszczają Zakład.

Idę do domu, a w domu radość. Wrócił Januszek. Wprawdzie ze śladami pały na
grzbiecie, ale wrócił. W jakiejś małej, przyciasnawej kurtce. Opowiedział jak to było na
Politechnice. W poniedziałek, kiedy przyszedł na Politechnikę, strajk już trwał. Brama
była  zamknięta,  ale  jego  bez  problemu  wpuścili,  bo  znał  organizatorów  jeszcze  ze
strajku  radomskiego.  Zapisał  się  do  straży,  pełnił  ją  w  czasie  dnia.  W nocy  około
godziny  1:00  obudził  go  jakiś  hałas.  Szybko  ubrał  spodnie,  koszulę  i  wyszedł  na
korytarz, bowiem spali w oszklonej salce przy gabinecie rektora. Na korytarzu szaleli
już zomowcy, ganiali  strajkujących i bili pałami gdzie popadnie. Okazało się, że wybili
szybę i od podwórka  przedostali się na korytarz, gdyż brama główna była zamknięta i
zakratowana.  Syn  dobiegł  do  końca  korytarza  (dostał  pałą),  ale  tu  już  pełno  było
zomowców. Ustawili ich pod ścianami i rozkazali nie ruszać się, bo będą strzelać. Byli
uzbrojeni  w pistolety maszynowe. Po chwili  wyprowadzili  ich na podwórze przez to
samo okno, którym włamali się do Politechniki,  załadowali do suki i  powieźli  na ul.
Łąkową, potem do cel.

Było  ich  sześciu.  Rano  po  przesłuchaniu  zawieźli  ich  na  kolegium  przy  ul.
Gabrieli  Zapolskiej.  Tu w ekspresowym tempie  stawali  przed kolegium i  uzyskiwali
wyrok skazujący: 3000 lub 4000 zł grzywny, do zapłacenia natychmiast. Po wyjściu z
sali  kolegium,  będąc  na  korytarzu,  zaczęli  wołać  do  przechodzących  ludzi  by
powiadomili kogoś na Politechnice, że oni się tu znajdują i czekają na pomoc. Pilnujący
ich milicjanci nie reagowali. Siedzieli tak na korytarzu ponad godzinę, a siedzący obok
Januszka  też  skazany  student  PPT  (wydział  Podstawowych  Problemów  Techniki)
powiedział mu, że jeśli natychmiast nie zapłacą, to pójdą siedzieć do więzienia na dwa
miesiące - no, ale skąd tu wziąć tyle pieniędzy? Nagle na korytarzu pojawił się prorektor
Politechniki  Wrocławskiej  prof.  Andrzej  Wiszniewski  z  kasetką pieniędzy  w rękach.
Odebrał  od  skazanych  sentencje  wyroku  i  wpłacił  do  kasy  pieniądze  za  wszystkie
grzywny! Doskonała organizacja!

Chłopców zawieźli z powrotem na UB i stamtąd zwolnili ich do domu.
Januszek przyszedł do domu w jakiejś ciasnej z krótkimi rękawami kurteczce,

którą w ostatniej chwili zdążył chwycić prowadzony przez zamowców. W kurtce był na
szczęście jakiś dokument z adresem. Pamiętam, że poszliśmy razem, by oddać tę kurtkę
właścicielowi (jego samego nie było w domu).

W środę  wieczorem  idę  do  fabryki.  Wprawdzie  wszyscy  strajkujący  opuścili
zakład,  ale  ja  zostałem wyznaczony  z  ramienia  Dyrekcji  Zakładu  jako  dyżurny,  do
przebywania w sekretariacie i meldowania, gdyby coś ważnego działo się w Zakładzie.
Dostałem  odpowiedni  spis  działających  telefonów.  Po  oglądnięciu  jakiejś  audycji  w
telewizorze  i  przeczytaniu  jakiejś  książki,  poszedłem  spać  układąc  się  w  śpiworze
(miałem go od poprzedniej nocy w Zakładzie) na podłodze w sekretariacie.

Około godziny 3-ciej nad ranem obudził mnie hałas i światło latarki skierowane
na moją twarz.  Pomału wysuwam się  ze śpiwora, otwieram oczy i  widzę sekretariat
pełen zamowców. Na pytanie, co tu robię - odpowiadam, że pełnię dyżur dyrekcyjny. Po
chwili  ZOMOWCY opuszczają sekretariat i  Zakład. Pędzę na portiernię i  pytam się
portiera jak ZOMO weszło do Zakładu. Odpowiada, że został podstępnie wywabiony z
portierni, a kiedy otworzył bramę, został uderzony i cała zgraja ZOMOWCÓW weszła
do Zakładu. Szukali strajkujących. Przed wejściem do każdej z hal odbezpieczali broń.
Kiedy w halach fabrycznych nikogo nie znaleźli,  weszli  do pomieszczeń biurowych i
zaczęli  rozbijać  wybrane  biurka  i  pomieszczenia.  Najbardziej  zdemolowali
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pomieszczenie KZ "Solidarności" - połamali szafy, krzesła, rozbili biurka. Zrewidowali
też moje biurko jak też wiele biurek działaczy "Solidarności" (skąd wiedzieli gdzie stoi
czyje biurko?).

W czwartek rano 16 XII  załoga przyszła  do  pracy i  zaczął  się  kolejny  dzień
strajku.  W południe przyjechał  gen.  Stec -  komendant miasta,  by namawiać nas do
zakończenia  strajku.  Zanim  spotkał  się  ze  strajkującymi,  dyr.  Wojciech  Minor
oprowadził go po pomieszczeniach zdemolowanych przez ZOMOWCÓW. "Jak można
tak   niszczyć  państwowe  mienie?"  -  padały  pytania  do  gen.  Steca,  który  udawał
zdumienie, jakby o tym nic nie wiedział.

Na wydziale Mechanicznym zebrała się cała załoga. Przyszedł dyr. Minor i gen.
Stec zaczął przemawiać. Mówił że obecne prawo nie dopuszcza do strajku więc nasz
strajk jest nielegalny. Powtórzył argumenty Jaruzelskiego, że należy zapewnić spokój i
rozwagę i  że dla dobra całej Polski należy wznowić pracę. Wojsko polskie nigdy nie
użyje broni przeciwko robotnikom – zapewnił. (Tego samego dnia zabito 6-ciu górników
w kopalni Wujek). Na zakończenie zapytał: "Są pytania?".

"Są"  -  padła  odpowiedź.  "Dlaczego Jaruzelski”  -  zaczął  jeden z  robotników,
"Stop”  -  przerwał  gen.  Stec  "Był  pan  w  wojsku?"   (chciał  wymusić  by  pytający
powiedział  gen.  Jaruzelski).  "Nie"  -  odpowiedział  robotnik  i  kontynuował  dalej.
"Dlaczego Jaruzelski złamał słowo oficera oświadczając, że nigdy wojsko polskie nie
będzie użyte przeciwko narodowi polskiemu. To jest hańba”.

Zdenerwowany  Stec zapytał jakie są nasze żądania. "Chcemy zniesienia stanu
wojennego,  wypuszczenia  internowanych  i  przystąpienia  do  rozmów.  Czy  może Pan
nam to zagwarantować? Wtedy kończymy strajk”. Stec odpowiedział, że tego nie może
nam  zagwarantować.  Wtedy  jeden  z  robotników  zaintonował  "Jeszcze  Polska  nie
zginęła”. Hymn podchwyciła cała załoga, Stec wyprężył się i zasalutował. Po hymnie
pośpiesznie opuścił zakład.

Jak zwykle po 14:30 większość załogi  opuściła  zakład,  my zostaliśmy na noc.
Samoloty zrzucają ulotki namawiając nas do zakończenia strajku. Nerwowa atmosfera.
„Zaatakują nas tej nocy, czy nie?” - to było najważniejsze pytanie.  Dookoła fabryki
rozlokowani  zostali  żołnierze,  jesteśmy  więc  otoczeni.  Taka  nerwowa  noc  trwała  do
samego rana. Cały czas pytanie jak z piosenki „ wejdą, nie wejdą”.

Następnego dnia w piątek 18 XII 1981 roku około dziewiątej rano otrzymujemy
informację: kolumna czołgów, skotów i ZOMO jedzie ulicą Grabiszyńską w kierunku
Fadromy. Uzbrojone ZOMO wchodzi do zakładu. Dobrowolnie odblokowujemy wjazd
do zakładu, gdzie stały potężne ładowarki kopalniane ŁK2, bo przecież nie ma sensu
walczyć. Zbieramy się przed bramą i śpiewamy " Jeszcze Polska nie zginęła”. Dowódca
ZOMO podaje do wiadomości, że Zakład zostaje rozwiązany i mamy iść do domu.

Przy bramie szpaler wojska i ZOMO. Wychodzący musi trzymać dowód osobisty
w ręku,  żołnierz sprawdza,  czy  dany pracownik jest na liście czy  nie.  (  Kto i  kiedy
sporządzał te listy? Kto ustalał, kogo należy umieścić na liście? - do tej pory tego nie
wiadomo).
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Wychodzę  jako  jeden  z  ostatnich.  „Malinowski  jest  !”  -  woła  żołnierz   po
sprawdzeniu, że jestem na liście - po czym dodaje do stojących obok zamowców - "Brać
go”.  Zomowcy  prowadzą  mnie  do  suki.  Śmieją  się  ze  mnie.  -  Patrzcie,  jaki  ten
zarośnięty. Faktycznie - od 13 grudnia nie goliłem się - jak większość moich kolegów -
na znak protestu przeciwko stanowi wojennemu. Wpychają mnie do suki.  Po chwili
suka jest pełna i kolumna rusza w kierunku ul. Muzealnej.

Tam w UB wprowadzają nas do dużej świetlicy; jest mnóstwo pracowników z
Polaru, FAT-u, Hutmenu i innych zakładów pracy. Wzywają kolejno na przesłuchania.
Po  chwili  idę  i  ja.  Przy  biurku  mały  przysadzisty  ubowiec.  Pyta  mnie  dlaczego
strajkowałem. Moja odpowiedź jest prosta i logiczna. „Większość pracowników działu
Gł. Technologa strajkowała, więc ja, jako ich szef, musiałem być w zakładzie. Jestem
odpowiedzialny  za  sprzęt  i  ludzi”.  Po  chwili  ubek  zaczął  się  denerwować.  Zaczął
krzyczeć używając mnóstwa wulgarnych słów. "Ja cię ch... nauczę! Zgnoję cię. Pamiętaj
to ty jesteś odpowiedzialny za to, że twoi synowie będą wyrzuceni z Politechniki i nie
ukończą studiów! Nigdzie pracy nie znajdziesz! Zgnijesz w wiezieniu!”. Co chwila k.. i
ja  cię  p...  .  Na te  wyzwiska  nic  nie  odpowiedziałem.  Potem sekretarka wręczyła  mi
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decyzję  o internowaniu (22).  >>Funkcja  w "Solidarności  ?”<< -  zapytała.  "Członek
związku  "  -  odpowiedziałem.  "Ale  jaka  funkcja  ?”  -  dopytywała  się.  "Szeregowy
członek związku " - powtórzyłem. Wzruszyła ramionami. " Następny!".

Po przesłuchaniach które trwały do późnego popołudnia, załadowali nas do suk i
przewieźli  do  więzienia  na ulicę  Kleczkowską.  Dostałem koc,  aluminiową poobijaną
miskę,  łyżkę  i  kawałek  szarego  mydła.  Wprowadzili  mnie  do  ogromnej  hali.
Zatrzymałem się w drzwiach i spojrzałem do góry. W dachu były świetliki, a po lewej i
prawej stronie na poszczególnych piętrach platformy oraz rząd drzwi do cel. W tym
momencie przypomniały mi się słowa mojego śp pamięci Ojca. „Pamiętaj synu, żyj tak,
abyś nigdy nie trafił do więzienia”. Byłem w więzieniu. "Dlaczego?" - zapytywałem sam
siebie.

Wsadzili mnie do celi chyba dziesięcioosobowej razem z pracownikami FAT-u.
Zaczęło  się  przedstawianie.  Skąd jestem, jaka funkcja,  gdzie  pracowałem. Po chwili
czułem się, jak w gronie dobrych kolegów. Opowiadaniom nie było końca. Razem ze
mną  siedział  pracownik  wydziału  W3  z  Fadromy  o  nazwisku  Malinowski.  Dopiero
niedawno  przyjęto  go  do  fabryki  i  gorliwi  zomowcy  przy  wyjściu  z  zakładu  nie
sprawdzili  dokładnie  jego  imienia,  a  ponieważ  nazwisko  się  zgadzało,  to  i  jego  też
zamknęli. Po kilku dniach pomyłka się wyjaśniła i został zwolniony do domu. W ciągu
kilku dni zapoznałem się z podstawowymi zasadami życia w więzieniu. Co to jest kipisz,
klawisz,  kalifaktor,  tygrysówa itd.  Obsługujący  nas  więźniowie  byli  dla  nas  bardzo
uprzejmi. W ciągu kilku dni rozpoznaliśmy kto skąd jest i w jakiej celi siedzi. Przez
okno za pomocą wahadełka (szare mydło na sznureczku) przekazywaliśmy informacje z
celi do celi, aż powstał cały rejestr wszystkich internowanych. Świetna organizacja!
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NAJSMUTNIEJSZA WIGILIA

Siedzieliśmy na Kleczkowskiej do 24 XII 1981 roku. Tego dnia rano dostałem
pierwszą paczkę od żony, ( - w końcu dowiedziała się gdzie jestem), a w paczce kiełbasa,
boczek i opłatek. Przez cały ten czas od rozbicia zakładu w dniu 18 XII chodziła na
milicję i UB żeby dowiedzieć się, co się ze mną dzieje. Aż do wigilii nie chcieli jej nic
powiedzieć. 

Po  południu  zaczął  się  ruch.  Ruch  na  korytarzu,  pokrzykiwania.  Wchodzi
klawisz do naszej celi i woła: "Malinowski - wychodzić !”. "O masz szczęście!" - wołają
koledzy  myśląc,  że  idę  do  domu.  "To  tę  paczkę  wam zostawiam” -  powiedziałem i
wyszedłem z celi. Na korytarzu było pełno zomowców ustawionych w dwóch rzędach
pod ścianą. Byli w hełmach, w rękach mieli przeźroczyste tarcze i pałki, niektórzy psy
przy  nodze.  Przeszedłem środkiem myśląc "będą lać?" -  ale  nie  lali.  Wyszedłem na
zewnątrz popychany do podstawionej suki. Okazało się, że koledzy nie mieli racji. Nie
do domu! Ładowano internowanych dobre pół godziny, wypełniając szczelnie suki.

Kolumna suk ruszyła. Gdzie nas wiozą? Były trzy teorie. Jedna - jedziemy na
Sybir.  Druga -  wywożą nas  do Czechosłowacji.  Trzecia  -  wiozą nas  do lasu,  by nas
zlikwidować.  Usiłowaliśmy -  pomimo panujących ciemności  -  ustalić,  jakimi ulicami
jedziemy, ale po kilkunastu skrętach w prawo, w lewo, w lewo, w prawo - straciliśmy
orientację.  Jednemu  z  nas  udało  się  ukryć  zegarek  (zegarki  były  odbierane  przed
posadzeniem w celi),  więc  odmierzaliśmy czas,  jak  długo  jedziemy.  Po około  dwóch
godzinach  jazdy  -  stop,  zgrzyt  otwieranej  bramy,  wjeżdżamy  gdzieś  na  podwórze,
wychodzimy z  suk i  wchodzimy do  jakiegoś  więzienia.  "Gdzie  jesteśmy?”  -  pytamy
przechodzącego  korytarzem  więźnia.  "To  więzienie  w  Grodkowie”  -  odpowiada
zagadnięty.  "Uff  to  nie  najgorzej"  -  pomyślałem; żadna z teorii  na  szczęście  się  nie
sprawdziła.

Upychają nas do cel. Znalazłem się wraz z dwoma kolegami z Fadromy (Pawłem
Stagraczyńskim  i  Leonem  Mikułą)  i  Markiem  z  młyna  Różanka   w  małej
czteroosobowej celi. Cela nr 7 na parterze. Usiadłem na pryczy i zaczęło się rozmyślanie.
Co to dalej będzie?...

Po chwili  jednak  zwróciłem się  do współtowarzyszy  niedoli.  "Koledzy,  toż  to
przecież wigilia,  (była godzina około 20:00),  więc czas  na wieczerzę”.  Ale jak zrobić
wieczerzę w takich warunkach nic nie mając? Jeden z nas postawił puste aluminiowe
miski na stole. Ja sięgnąłem do kieszeni i znalazłem tam dwa małe okruszki opłatka,
który  przyniosła  mi  żona,  i  który  zostawiłem  kolegom  wychodząc  z  celi  na
Kleczkowskiej. Inny kolega znalazł w kieszeni kawałek chleba. Położyliśmy te okruszki
opłatka i ten chleb na misce. Więcej niestety nic nie było. „Czas zaczynać wieczerzę” -
rzekłem. Pomodliliśmy się, podzielili opłatkiem składając sobie życzenia, wyściskaliśmy
się, podzieliliśmy się tym małym kawałkiem chleba.

"Po wigilii czas na kolędy” - powiedział któryś z nas. I zaczęliśmy śpiewać. Po
chwili okazało się, że nie tylko my śpiewamy kolędy, ale także inni koledzy w celach też
zaczęli śpiewać. Po chwili całe mury więzienne w Grodkowie zatrzęsły się od naszego
głośnego śpiewu. Śpiewaliśmy głośno aż do północy, a dookoła więzienia zebrał się tłum
ludzi,  którzy  idąc  na  pasterkę  zatrzymywali  się,  żeby  posłuchać,  kto  tak  pięknie  w
więzieniu śpiewa; tego bowiem jeszcze nie słyszeli.

Piękna to była wigilia w więzieniu w  Grodkowie roku Pańskiego 1981.
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INTERNOWANIE W GRODKOWIE

Zaczęło się codzienne więzienne życie. Ale inne niż to, jakie wiedli więźniowie
kryminalni. Po pierwsze - nie bardzo wiedzieliśmy, za co właściwie siedzimy. Sentencja
decyzji o internowaniu brzmiała: "... zagrażałby bezpieczeństwu Państwa i porządkowi
publicznemu  przez  to,  że  istnieje  uzasadnione  przypuszczenie,  iż  przebywając  na
wolności naruszy obowiązujący porządek prawny...”; i była tak absurdalna, że każdy
prawnik mógł ją bez trudu obalić. Po drugie - nie wiedzieliśmy, jak długo będziemy
siedzieć,  a przecież każdy więzień po prawomocnym wyroku wie o tym. Po trzecie -
byliśmy bardzo nietypowymi więźniami - żądaliśmy mszy św., śpiewaliśmy codziennie o
godz. 12:00 "Boże coś Polskę”, chętnie zmienialiśmy cele ( o tym szczegółowo - później),
byliśmy życzliwi wobec klawiszy (po raz pierwszy zdarzyło się, że po śmierci pewnego
klawisza, my - internowani złożyliśmy się na wieniec), itd., itd.

Zamiana cel. Jedną z uciążliwości jaką fundowało się skazanym - była zmiana
celi,  bowiem więzień  siedząc  w  jednej  celi  przez  dłuższy  czas,  mógł  poznać  dobrze
współwięźniów (który z nich donosił, a który nie), mógł zorganizować sobie niezbędne
narzędzia i przyrządy (papier do pisania, długopis, grzałkę, jakieś dodatkowe okrycie,
itd.).

Chcąc pognębić więźnia, służba więzienna organizowała przenosiny do innej celi.
Wtedy  więzień  w  nowym środowisku  musiał  od  nowa  wszystko  sobie  organizować,
dowiadywać się, jacy są jego współwięźniowie z celi.

Zupełnie inaczej przedstawiała się sprawa z internowanymi. Całymi godzinami
rozmawialiśmy ze sobą, wyrażaliśmy swoje opinie i opowiadaliśmy o swoich zakładach
pracy, o ludziach. Po pewnym czasie było już wiadomo kto jest kim, i jakie ma opinie,
więc rozmowy nie były już tak ciekawe. Zamiana cel dawała możliwość zapoznania się z
nowymi ludźmi, można było usłyszeć nowe, ciekawe opinie, zdarzenia i fakty. Ciągła
więc rotacja internowanych sprawiła, że niemal wszyscy internowani posiadali taki sam
stan wiedzy o swoich współwięźniach i ich zakładach pracy, a także podnosili na wyższy
poziom  stan  swojej  wiedzy.  Wśród  internowanych  było  wielu  ciekawych  ludzi
(profesorowie, artyści, rzemieślnicy, rolnicy, inżynierowie).

Jako że był czas Bożego Narodzenia, śpiewaliśmy kolędy. Były to kolędy o tych
samych znanych melodiach, ale z innymi słowami, stworzonymi tu w więzieniu. Bardzo
popularna była następująca kolęda:

 Bóg się rodzi, a Rodacy po więzieniach rozrzuceni,
Bo marzyła im się Polska niepodległa na tej ziemi.
Solidarni i odważni, górnik, rolnik i stoczniowiec,

Dziś składają do Cię modły, daj nam wolność Panie Boże.
Cóż nam druty, cóż nam kraty, gdy w jedności nasza siła,

Pierwszym brzaskiem wzejdzie słońce, zbudzi się Ojczyzna miła.
Matki, żony, siostry, dzieci, same przy świątecznym stole,
Tylko szatan mógł zgotować, naszym bliźnim taką dolę.

Solidarni i odważni, górnik rolnik i stoczniowiec,
Dziś składają do Cię modły, daj nam wolność Panie Boże.
Cóż nam druty, cóż nam kraty, gdy w jedności nasza siła,

Pierwszym brzaskiem wzejdzie słońce, zbudzi się Ojczyzna miła.
Oprócz  tej  kolędy  śpiewaliśmy  również  "Pieśń  Konfederatów  Barskich”  ze

słowami  Juliusza  Słowackiego,  "Barkę”,  "Czarną  Madonnę”,  a  przede  wszystkim
”Boże coś Polskę” - codziennie, zawsze o godz. 12:00, początkowo na korytarzu (gdy
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cele były otwarte), po której to pieśni Paweł Stagraczyński krzyczał: ”Solidarność”!! A
wszyscy odpowiadali z całych sił w płucach: „Niech żyje, niech żyje, niech żyje!”.

Bardzo  to  się  nie  podobało  ubekom,  więc  cele  zostały  zamknięte  i  odtąd
śpiewaliśmy "Boże coś Polskę” przy otwartych oknach z twarzami wciśniętymi w kraty,
a ludzie zbierali się wokół więzienia, żeby nas codziennie posłuchać o godz. 12:00.

Bardzo popularnym był również "Marsz chłopców z Golędzinowa”, śpiewany na
melodię hymnu NSDAP (Horst Wessel).

Gazrurkę weź, szeregi mocno zwarte,
Gazrurkę wznieś i naprzód idź i bij,

Bo społeczeństwo jest dziś krnąbrne i uparte,
Więc czas najwyższy społeczeństwu przylać w ryj.

Refren
Więc wolny szlak chłopcom z Golędzinowa,

Więc wolny szlak, junakom z KBW,
Najwyższy czas zapełnić cele Mokotowa,

I ku wolności wieść w kajdanach lud.

A gdy spod pał gęgaczy krew wytryśnie,
Gdy w nery werżnie się ubecki but,

Jutrzenka błyśnie nam w ludowej tu ojczyźnie
I rozpoczniemy nowy gospodarczy cud. Refren

Dość mamy już pyskaczy, ekstremistów,
Weź pałę w garść i pałą bij w te łby,

Nauki dobre wszak mieliśmy u faszystów,
My nie boimy się przelewu bratniej krwi. Refren

My w czołgach przetrzymamy każdą burzę,
Cóż z gołą pięścią może durny lud,

Kontrrewolucja trwać nie może u nas dłużej,
My na niesforną tłuszczę mamy knut. Refren

Bo nam przyświeca wzór krwawego Miecia,
Jak przeciwników trzeba brać pod mur,

Pamiętać będą przyszłe nas stulecia,
Nas komunistów wojujących wzór. Refren

A gdy w kajdany ustroim ludową
I gdy w więzieniach miejsca będzie brak,
Za naszą przecież lud opowie się odnową,

Pędzony na sybirski stary szlak.
Refren.

Po wielu tygodniach naszych żądań, komendant więzienia zgodził się (a właściwie
UB  mu  pozwoliło  -  jako  że  wszystkie  decyzje  były  podejmowane  nie  przez  służbę
więzienną, a UB) na mszę świętą w więzieniu.

Była to wielka uroczystość. Przyjechał do nas biskup opolski Alfons Nossol. Na
końcu korytarza przygotowaliśmy stół nakryty białym prześcieradłem - ołtarz. Wszyscy
zebrali się na parterze w korytarzu. Śpiewaliśmy możliwie najgłośniej - a grube mury
więzienne trzęsły się od tych męskich głosów. Pamiętam, że "czytania" czytał Tomasz
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Orlicz z TV. Po mszy dostaliśmy książeczki do nabożeństwa „Droga do Nieba”, które
potem służyły nam do zbierania podpisów towarzyszy niedoli (23).

I tak w mojej książeczce mam podpisy ludzi z przemysłu: 
Wiktor Stasik z FAT, Andrzej Rać z PZZ, Marek Gruszczyk z PZZ, Józef Saleta z FAT,
Janusz Słowiński z Wrozametu, Roman Józefowski z Unitry-Dolam, Grzegorz Socha z
Predom-Polar, Piotr Starzyński z ZETO, Marek Falenta z POLAR, Zenon Wysłouch z
FADROMY,  Antoni  Gancarz  z  FADROMY,  Jacek  Jan  Makson  z  PZL HYDRAL,
Czesław Czternastek z PAFAWAGU, Jan Lindner z MPK, Władysław Knapik z OBR
JZS  JELCZ,  Grzegorz  Nalewajek  z  OHP  JELCZ,  Janusz  Bałenkowski  z  PZL
HYDRAL, Jan Staszewski z WPB, Jerzy Makowiecki z WZRB, Zygmunt Staszewski z
ONPAE ENERGETYKA, Mieczysław Larzyński z FAT,
ludzi z telewizji: Jarosław Szymkiewicz, Tomasz Orlicz, Piotr Załuski,
z zarządu regionu NSZZ Solidarność: Edward Majko, Kuranda, Andrzej Jakubowicz,
Krzysztof  Grzelczyk  z  Radia  Solidarność,  Wiktor  Grabowski  z  Radia  Solidarność,
Wincenty  Korsan,  Sotyris  Paskos  z  ZR  telexy,  Krzysztof  Koczuba  z  BI  ZR,  Jerzy
Karwelis z ZR Radio Solidarność, Paweł Heinz, Władysław Sidorowicz, 
i inni: Grzegorz Nowacki z Uniwersytetu, Mirosław Spychalski z NZS U. Wr., Marek
Burak z NZS UWr., Andrzej Płonka, Władysław Garmada z PGR Trzebnica, Kajetan
Tad. Szatański - dziennikarz z ZR Śląska Opolskiego.

Co pewien czas przychodzili do więzienia ubecy na przesłuchania. Różne były to
rozmowy. Jedni chcieli  po prostu porozmawiać aby się  dowiedzieć,  jakie są nastroje
wśród  internowanych,  ale  najczęściej  składali  najrozmaitsze  propozycje  „nie  do
odrzucenia”,  czyli  szantażowali  i  namawiali  do  współpracy  w  zamian  za  różne
udogodnienia.  Regułą  było,  że  po takim przesłuchaniu,  delikwent  zdawał  wszystkim
szczegółową relację, o co pytali i co im odpowiadał. W ten sposób nie było podejrzeń, że
coś ukrywa.

Metoda ta (opowiadanie możliwie największej liczbie osób, o czym była mowa na
przesłuchaniu)  była  bardzo  skuteczna  i  w  późniejszym  okresie,  już  po  wyjściu  z
internowania. Po pierwsze - ubecy przestawali w końcu namawiać do współpracy (no bo
facet wszystko rozpapla). Po drugie - nie mieliśmy żadnych tajemnic wobec kolegów.
Oni też znali treść naszej rozmowy z ubekami. Czysta sprawa.

Gdzieś  w  połowie  lutego  miałem  pierwsze  i  ostatnie  widzenie  z  rodziną.
Przyjechała  do  Grodkowa  moja  żona  z  synami  -  Januszem  i  Rysiem.  Pytaliśmy  o
wszystko, ja - jak spędzili Święta, co słychać u rodziny, sąsiadów, co w pracy, jakie są
nastroje  na  mieście,  a  oni  -  jak  mi  się  wiedzie  w   więzieniu,  czy  wiem,  kiedy  nas
wypuszczą.  Dowiedziałem  się,  że  dyrektorem  naczelnym  Fadromy  został  inż.
Grzegórski,  dotychczasowy  dyr.  techniczny,  a  ja  zostałem  w  Fadromie  zaocznie
odwołany  ze  stanowiska  gł.  technologa  i  że  funkcje  tę  powierzono  inż.  Dudkowi,
znajomemu dyr. Grzegórskiego z Dolmelu.

Pamiętam pewien szczegół z tej rozmowy. Synowie opowiadali o atmosferze na
Politechnice (obaj byli studentami wydziału elektrycznego), o tym, że większość nosi w
klapie  oporniki  i  jaka  ukazuje  się  prasa  podziemna.  W pewnym momencie  patrząc
prosto mi w oczy powiedzieli:” Jesteśmy bardzo dumni z Ciebie, Tatusiu”.

Dowiedziałem się, że Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej we Wrocławiu
pismem 63l.  Dz.  102/82  z  dniem 11.01.1982 wydała  decyzję  odmawiającą mi wpisu,
który miałem w dowodzie osobistym, na wyjazd czasowy do państw socjalistycznych
(24). >>Żeby "zaraza” Solidarności nie rozeszła się po demoludach<< - żartowaliśmy
potem wśród kolegów.
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Na początku siedziałem - jak wspomniałem - w celi nr 7 na parterze. Po pewnym
czasie przeniesiono mnie do celi nr 25 na I piętrze. Byli tam pracownicy z FATu (m.in.
Józef Saleta), z Polaru ( Grzegorz Socha), był tam też Andrzej Płonka. Pamiętam takie
zdarzenie dotyczące jego osoby. Został on internowany zaraz po powrocie z Warszawy,
gdzie kupił  biblię.  Tę biblię miał przy sobie tu w więzieniu. Więc wszyscy zaczęli  ją
czytać.  Jak  się  potem  okazało,  kolejność  wyjścia  z  internowania  pokrywała  się  z
kolejnością  przeczytania  biblii.  Płonka  wyszedł  jako  pierwszy,  bo  to  on  pierwszy
przeczytał biblię, ja drugi, Józek S, trzeci, bo to on trzeci ukończył biblię....

W celi nr 25 po godz. dwudziestej drugiej kiedy zaczynała się cisza nocna, był
taki zwyczaj, że zaczynałem o tej porze swoje opowiadania z moich podróży po całym
świecie. "Gdzie dzisiaj panowie jedziemy? - pytałem. I tak opowiadałem im o Iraku,
Iranie,  Tajlandii,  Nigerii,  Libanie,  Stanach  Zjednoczonych,  Grecji,  Portugalii,
Włoszech,  Związku  Radzieckim,  Szwecji,  NRF,  Francji  czy  Wielkiej  Brytanii.
Oczywiście najciekawsze opowieści były o zwyczajach, jakie w tych krajach panują, no i
o kobietach. Opowiadania te cieszyły się dużą popularnością tak, że podobno niektórzy
klawisze siadali pod naszymi drzwiami i słuchali.

Z Grodkowa zostałem zwolniony 27.02.1982 roku. Musiałem się zameldować w
Komendzie Wojewódzkiej MO we Wrocławiu najpóźniej do dnia 02.03.1982 roku. (25).
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DZIAŁALNOŚĆ w RKS NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
DOLNY ŚLĄSK

Po  "internacie"  w  Grodkowie  byłem  już  teraz  innym  człowiekiem.
Doświadczenie zdobyte z więzieniu pozwoliło mi na zdefiniowanie jasno postanowionego
zadania: "Będę z całych sił walczyć z komuną, aż do wolnej Polski!"

Poszedłem  do  mojego  zakładu  pracy,  do  FADROMY.  A więc  najpierw  cała
ceremonia z wpuszczeniem do Zakładu. Decyzję mógł podjąć wyłącznie dyr. naczelny
tow. Grzegórski.  Na portierni  dostałem przepustkę wyłącznie  do niego.  Zaprowadził
mnie strażnik. Razem ze mną był gł. konstruktor zakładu, inż. Zenon Wysłouch, który
podobnie jak ja, też był internowany i też siedział w Grodkowie.

Dyr. Grzegórski przyjął nas rozparty w swoim fotelu. Był to inny człowiek niż
ten, którego znałem przed internowaniem. Przedtem był to solidny inżynier, życzliwy,
zawsze  gotowy  do  dyskusji,  choć  czasami  przebijał  w  nim  jakiś  kompleks.  Chyba
kompleks władzy. Był niskiego wzrostu - przeciwnicy mówili „kurdupel”. Zawsze był
zastępcą, a przecież chciał grać pierwsze skrzypce. Los mu na to nie pozwalał, a teraz
przyszła  okazja.  Stan  wojenny.  Wyrzucenie  z  Zakładu  naszego  „solidarnościowego”
dyrektora  Wojciecha  Minora  pozwoliło  mu  zostać,  za  pełnym  poparciem  UB,
dyrektorem naczelnym Fadromy. To on miał grać teraz pierwsze skrzypce. I to dało się
wyczuć w tym naszym pierwszym spotkaniu po internowaniu.

"Mamy teraz zupełnie inną sytuację, panowie, już nie jesteście szefami, przyszli
nowi, zdolni ludzie na wasze miejsca, wy zaś musicie teraz umieć znaleźć się w nowej
sytuacji. Istnieje możliwość - że jeśli się okaże, że zrozumiecie swoje błędy - to być może
kiedyś wrócicie na swoje stanowiska. Na razie jest to zupełnie niemożliwe".

Krew nas zalewała, ale nasza rozmowa nie była długa. Grzegórski zaproponował
nam pracę w dziale zarządzania, jako urzędnicy. Mamy czas do zastanowienia się do
połowy  okresu  wypowiedzenia.  Inż.  Wysłouch  kategorycznie  odrzucił  propozycję
zatrudnienia go na innym stanowisku.

Dla mnie nie było innego wyjścia. Skoro zdecydowałem się na bezkompromisową
walkę z komuną, to należało zagryźć zęby i być wśród ludzi tu, w Fadromie. To musi być
moje  nowe  miejsce  pracy.  I  tak  zacząłem  pracę  w  dziale  zarządzania,  którego
kierownikiem był członek PZPR, posłuszny UB  - inż. Eugeniusz Wodawski, który miał
mieć na mnie oko.

W  FADROMIE  spotkałem  "starych  znajomych",  tę  trójkę  oficerów,  którzy
przybyli do zakładu przed trzynastym grudnia i teraz decydowali o wszystkim, co się w
zakładzie dzieje. Tak to Jaruzelski przygotowywał się do zdławienia "Solidarności".

"Opiekunem” zakładu - jak eufemistycznie nazywano ubeków zakładowych - był
porucznik  Kotlarczyk,  który  często  bywał  w  zakładzie,  by  wysłuchać  od  swoich
donosicieli informacji o tym, co się dzieje w zakładzie. Głównymi informatorami byli
członkowie  PZPR,  zwłaszcza  Komitetu  Zakładowego  PZPR,  egzekutywy,  a  także
pracownicy  działu  kadr  z  jego  kierownikiem  Bodakiem  na  czele.  Także  portierka
wypisująca przepustki osobom, które wchodziły na teren zakładu.

W zakładzie  podziemna "Solidarność"  działała  bardzo  aktywnie.  Wychodziła
cały  czas  "FAMA"  redagowana  przez  ukrywającego  się  Marka  Dubiłowicza,  który
dzielnie pisał ją na maszynie przez kalkę (do 8-miu egzemplarzy). Potem "FAMA" była
drukowana przez Zbigniewa Lisa na powielaczu. Zbierane były składki, Fadroma miała
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swego  przedstawiciela  w  RKS,  którym  był  "Monter"  czyli  Kornel  Konieczny,  mój
pracownik z technologii.

W marcu 1982 spotkaliśmy się razem z Józkiem Saletą i innymi internowanymi
w kościele  pw.  św.  Klemensa Dworzaka przy al.  Pracy,  u  proboszcza tej  parafii  ks.
Adama  Wiktora.  Najpierw  była  msza  święta  w  kaplicy  zakonnej  (oo.  jezuici)  i
eucharystia pod dwiema postaciami, potem rozmowa o internowaniu i o pomocy, jakiej
należy  udzielić  internowanym i  wyrzuconym z  pracy.  Tak  powstało  Duszpasterstwo
Ludzi  Pracy,  które  obok  Duszpasterstwa  Ludzi  Pracy  w  Warszawie  (ks.  Jerzy
Popiełuszko), w Gdańsku (ks. Henryk Jankowski) i w Mistrzejowicach (ks. Kazimierz
Jancarz)  z biegiem czasu stało się miejscem, gdzie odprawiano najpiękniejsze msze św.
za Ojczyznę i gdzie każdy pokrzywdzony przez komunę mógł otrzymać pomoc. Wielką i
bardzo pożyteczną pracę wykonywał proboszcz ks. Adam Wiktor (26).

Kilka słów o tym wspaniałym Kapłanie. 

Ksiądz Adam Władysław Wiktor urodził się 3 czerwca 1945 roku w Kolbuszowej
Górnej (województwo rzeszowskie) w rodzinie rolnika, jako trzecie z kolei  dziecko z
sześciorga rodzeństwa. W roku 1960 rozpoczął naukę w liceum ogólnokształcącym w
Kolbuszowej.  Dnia  31  lipca  1964  roku  wstąpił  do  zakonu  jezuitów  i  po  odbyciu
dwuletniego nowicjatu 31 lipca 1966 złożył śluby zakonne w Klasztorze w Starej Wsi
pod  Brzozowem,  gdzie  znajduje  się  słynne  Sanktuarium  Matki  Bożej  Miłosierdzia.
Następnie  po dwuletnich  studiach na Wydziale  Filozofii  Towarzystwa Jezusowego w
Krakowie rozpoczął dalsze studia na Wydziale Teologicznym Towarzystwa Jezusowego
w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 61, gdzie znajdują się relikwie św. Andrzeja Boboli.
Po ukończeniu studiów w 1971 roku, 31 lipca (w dniu wspomnienia św. Ignacego Loyoli,
założyciela zakonu jezuitów), otrzymał Święcenia Kapłańskie z rąk ks. bpa Zbigniewa
Kraszewskiego w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Warszawie, wraz z dwunastoma
towarzyszami. Na Dolnym Śląsku pojawił się w 1976 roku i  przez dwa lata spełniał
posługę  wśród  wiernych  w  parafii  Wniebowzięcia  NMP w  Kłodzku.  We Wrocławiu
zostaje  mianowany  27  sierpnia  1978  roku  proboszczem  parafii  pw.  św.  Klemensa
Dworzaka, gdzie sprawował tę funkcję do dnia 31 lipca 1987 roku. 

„Solidarność” przeorała całe jestestwo Księdza, który do niej przylgnął całym
sercem, na dobre i na złe.

4  maja  1982  roku  ksiądz  odprawił  pierwszą  mszę  św.  w  intencji  załóg
pracowniczych,  nawiązując  tym  samym  do  tradycji  lat  poprzedzających  Powstanie
Styczniowe. Mszę zamówiła załoga Hutmenu. Odtąd zamawianie mszy w intencji ludzi
pracy danego zakładu stanie się tradycją „Św. Klemensa”.

Stało się jasne, że „Klemens Dworzak” to będzie szczególne centrum Wrocławia,
oaza ludzi  pokrzywdzonych,  uciemiężonych,  ale  wolnych.  Wolnych,  ale  zagrożonych.
Trzeba ich wesprzeć duchowo. Któż to zrobi lepiej jak nie Matka Boża Pocieszenia,
której  obraz cudowny,  niegdyś  we Lwowie,  a  dziś  jest  we Wrocławiu,  właśnie  tu w
kościele przy Al. Pracy, w dolnej kaplicy.

15 sierpnia 1982 roku ksiądz przeniósł obraz do kościoła górnego i umieścił w
głównym ołtarzu, a Matka Boża Pocieszenia otrzymała nowe miano Matki Robotników.

Msze za Ojczyznę połączone były często z wmurowaniem tablicy pamiątkowej
fundowanej przez poszczególne zakłady pracy (27). Dzisiaj można zobaczyć w kościele
ponad  sto  różnych  tablic  i  innych  wotów  ofiarowanych  w  latach  1983-1988.
Duszpasterstwo  prowadziło  także  działalność  charytatywną,  tu  można  było  dostać
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lekarstwa niedostępne na rynku dla ludzi z nietypowymi chorobami. Tutaj prowadził
swój   chrześcijański uniwersytet wrocławski historyk Krzysztof Turkowski (pamiętam
jego świetne wykłady historyczne odkłamujące „socjalistyczną” historię Polski). 

Prowadzona  była  szeroka  działalność  kulturalna  (pamiętam  najsłynniejszy
polski "pułkownik” -   film Ryszada Bugajskiego „Przesłuchanie” z Krystyną Jandą i
Januszem Gajosem, sztukę teatralną o procesie Władysława Frasyniuka graną przez
wrocławskich  aktorów,  występy  Jacka  Fedorowicza  z  doskonałymi  programami
satyrycznymi ośmieszającymi komunistyczną rzeczywistość). Ja prowadziłem wykłady z
Nauki Społecznej Kościoła (Rerum Novarum, Quadragesimo Anno, Mater et Magistra,
Laborem Exercens).

To właśnie tutaj,  podobnie jak na Jasnej Gorze w Częstochowie,  czuliśmy się
wolni. Tu spotykaliśmy się z różnych zakładów pracy, wymienialiśmy się informacjami
co dzieje się w poszczególnych fabrykach, tu zastanawialiśmy się jak dokopać komunie.
To wlaśnie tutaj nauczyliśmy się, jak się nie bać. Bowiem człowiek ogarnięty strachem
był posłuszny, bał się „wychylić”. A jeśli ludzie przestawali się bać – to oznaczało koniec
socjalistycznego systemu. 

Przewodniczącym  RKS  (Regionalnego  Komitetu  Strajkowego  regionu  Dolny
Śląsk) był wtedy ukrywający się pod pseudonimem „Szymon” Władysław Frasyniuk. W
dniu  22  kwietnia  powstała  TKK  -  Tymczasowa  Komisja  Koordynacyjna  NSZZ
Solidarność  -  rzeczywiste  krajowe  centrum  "Solidarności"  w  warunkach  stanu
wojennego.  W skład  TKK  weszli:  Zbigniew  Bujak  -  region  Mazowsze,  Władysław
Frasyniuk - region Dolny Śląsk, Władysław Hardek - region Małopolska, i Andrzej Lis -
region Gdańsk.

Z ramienia Fadromy członkiem RKS był „Monter” (Kornel Konieczny). On to
któregoś dnia w maju 1982 roku powiedział mi, bym się stawił na tajne spotkanie w
dużym nowym bloku przy ulicy Grunwaldzkiej. Zjawiłem się pod wskazanym adresem,
a wewnątrz spotkałem dwie kobiety. Jedną którą znałem od dawna (pracowała kiedyś w
Fadromie)  -  Stenia  Kołeńska  (poprzednie  nazwisko  Kołeczek),  obecnie  pracująca  w
Jelczu. Druga to „Krysia” (prawdopodobne nazwisko Skibińska). Zaczęły opowiadać
mi, że Frasyniuk siedzi głęboko schowany i że całą robotę w RKS wykonują „baby”.
Frasyniuk stara się  o jak najliczniejsze kontakty z zakładami pracy, stąd prośba o jak
najaktywniejsze  włączenie  się  do  podziemia,  zwłaszcza  że  w  RKS jest  teraz  kłótnia
między Frasyniukiem a Kornelem Morawieckim i nie wiadomo jak to się skończy.

Kornela Morawieckiego poznałem w latach siedemdziesiątych (był mężem Jadzi
Różyczki  -  koleżanki  mojej  siostry).  Pamiętam,  jeździliśmy  do  Pęgowa,  gdzie
Morawieccy  wybudowali  drewnianą  daczę  i  tam  przyjmowali  gości.  Byli  bardzo
nietypowym małżeństwem (ona starsza od niego o 11 lat). Jeździli wraz dziećmi (chyba
czwórką) jakąś wynajętą furą na wczasy i w ogóle zachowywali się niekonwencjonalnie.

Wrocław ciągle stawiał opór komunistycznej władzy. I tak 1 maja złożono kwiaty
pod tablicą "Solidarności" przy zajezdni MPK przy ulicy  Grabiszyńskiej,   po czym
utworzyła się manifestacja rozpędzona przez ZOMO. Największe jednak walki były 13
czerwca.  Ich  kulminacja  nastąpiła  na placu Pereca (który od olbrzymiej  ilości  gazu
użytego w tym rejonie przez zomowców nazywano Gazplac). Właśnie tutaj zbudowano
barykady z olbrzymich kubłów na śmieci umocnionych ciężkimi kostkami brukowymi.
Do dziś dźwięczy mi uszach hałas, jak broniący tych barykad chłopcy walili kamieniami
w kubły i krzyczeli  rytmicznie na zomowców "moskiewskie psy". Przez wiele godzin
zomowcy nie mogli zdobyć tych barykad, gdyż bali się młodych ludzi którzy na dachach
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zgromadzili sterty brukowców gotowych do użycia na atakujących zomowców. Nawet
maszynista  pociągu  dalekobieżnego,  który  przejeżdżał  przez  wiadukt  nad  ulicą
Grabiszyńską zatrzymał pociąg, by ludzie z pociągu mogli obserwować cała sytuację.
Pasażerowie wychylali się z okien, machali rękami i wznosili okrzyki solidaryzując się z
grupą demonstrantów walczących z zomowcami.

Zbliżał się dzień 31 sierpnia - druga rocznica powstania "Solidarności".  RKS
ogłosił  apel,  wzywający  do  pokojowej  manifestacji  pod  hasłami  zniesienia  stanu
wojennego,  uwolnienia  skazanych  i  internowanych,  reaktywowanie  "Solidarności"  i
innych niezależnych organizacji społecznych.

Manifestacja rozpoczęła się na Placu Czerwonym i Placu 1-go Maja. Trasa W-Z i
ul. Ruska zablokowane zostały przez ZOMO. Tłum gęstnieje, kolumny ZOMO rosną.
Manifestanci  wznoszą  okrzyki  "Lechu  jesteśmy  z  tobą",  "Zwyciężymy".  Traktor
wyjeżdżający  z  ul.  Nabycińskiej  uderzył  w  tramwaj  linii  20,  który  się  wykoleił.
Rozpoczęły  się  walki,  w  których  stroną  atakującą  są  kolumny  ZOMO  usiłujące  za
pomocą  niebieskiej  wody  z  armatek  wodnych  i  gazu  rozproszyć  tłum.  Manifestanci
pojawili w Rynku, idą w kierunku Placu Dzierżyńskiego i dalej na most Grunwaldzki.
Ciagłe walki z atakującymi siłami ZOMO. Walki trwają na ul. Legnickiej, utworzono
tam barykadę.  Tam zastrzelono  Kazimierza  Michalczyka.  Walki  trwały  do  późnych
godzin  nocnych.  Była  to  olbrzymia  manifestacja,  największa  w  Polsce.  Ludzie  nie
godzili się na stan wojenny.

Również  w  Lubiniu  odbyła  się  manifestacja.  Tam  milicja  zabiła  3
demonstrantów. Tak Jaruzelski "pokojowo rozmawiał" z Narodem.

W sierpniu 1982 roku dostałem cynk od „Krysi”, że Władek Frasyniuk chce się
ze  mną  spotkać.  Przyjedzie  do  mnie  facet  i  zawiezie  mnie  do  niego.  Dostałem  w
największej tajemnicy hasło i odzew - bo wszystko musiało być strasznie tajne. Po kilku
dniach, bodajże w niedzielę 22 sierpnia 1982 roku, zapukał do mego mieszkania przy
ulicy  Kwaśnej  4/11  jakiś  nieznajomy  mężczyzna  i  spytał,  czy  nazywam  się  Jerzy
Malinowski. Gdy potwierdziłem, tonem nie znoszącym sprzeciwu krzyknął: „Mam pana
zawieźć do Frasyniuka!”.  Zdębiałem. Prowokator? Ubek? Zaprosiłem go do pokoju,
poczęstowałem herbatą  i  zacząłem rozmawiać,  żeby  wyczuć  o  co  chodzi.  W trakcie
rozmowy zorientowałem się, że jest to prosty, nieskomplikowany osobnik, któremu nie
powiedziano o  żadnych hasłach  i  odzewach.  On po  prostu  robił  swoje.  Po herbacie
rzekłem: „Ja nie  bardzo wiem, o  co  Panu chodzi,  ale  niech mnie  Pan wiezie,  lubię
jeździć samochodami”.

Zawiózł mnie na ulicę św. Antoniego, weszliśmy do bramy, a potem wysoko na
ostatnie piętro. Weszliśmy do jakiegoś mieszkania. Był to bardzo duży pokój pełen ludzi,
w którym panował niesamowity rozgardiasz.  Co chwila wpadali  jacyś młodzi ludzie,
przynosili  meldunki  i  natychmiast  wychodzili.  Inni  omawiali  sprawy  z  centralną
postacią w pokoju, która tu wydawała się najważniejsza - była to Baśka Labuda. Po
chwili  podszedł  do  mnie  Władek  Frasyniuk,  przywitał  się  i  zaczęliśmy  rozmowę.
Zacząłem od tego że przysłany łącznik, nie znał hasła - nie zareagował. Zacząłem mówić,
że tak pracować nie można,  Boże, jakaż to konspiracja, przecież ubecja może w każdej
chwili wszystkich wyłapać. Zaproponowałem,  że  mogę  zorganizować  jakieś  zasady
ochrony.  Odpowiedział,  że  wszystko  jest  OK i  że  ma dla  mnie  inne  zadanie.  Mam
nawiązać kontakt z Politechniką Wrocławską. Wziął od Baśki jakiś adres i wręczył mi
go.

Opuszczałem pokój strasznie skołowany. To tak wygląda ta konspiracja w RKS!
To  u  nas  w  Fadromie  wszystko  było  poukładane,  starannie  przemyślane,  dobrze
zorganizowane.
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Kilka dni później udałem się pod wskazany adres na ulicę Oporowską. Otworzył
mi jakiś mężczyzna, wprowadził do pokoju i zaczęliśmy rozmowę, która w ogóle się nie
kleiła. On nic nie wiedział, był nieufny, nie chciał dokonać żadnych ustaleń. Wyszedłem
zniecierpliwiony.  Po co mnie tu angażują, jak nic nie jest przygotowane? Byłem zły.
Nigdy się już z tym mężczyzną nie spotkałem, ale po wielu miesiącach, mój kolega z
pracy „Monter", czyli Kornel Konieczny opowiedział mi następujące zdarzenie. Był on
internowany i w internacie, w trakcie rozmowy z nowo poznanym internowanym kolegą
z Politechniki dowiedział się, że do jego mieszkania przyszedł jakiś ubek, który niby był
od Frasyniuka i chciał koniecznie nawiązać kontakty z Politechniką Wrocławską. Tą
osobą miałem być ja... No comments.

Dnia 5 października 1982 roku miałem bardzo dziwne zdarzenie... Po pracy, jak
zwykle byłem u swojej Mamy na ul. Jaracza 13/5, którą się opiekowałem wraz z siostrą.
Mama miała początki Alzheimera i ciągle ktoś musiał z nią przebywać. Z tego właśnie
powodu siostra zwolniła się z pracy i była z Mamą od rana do godz. 15:00, kiedy to ja
prosto z pracy przyjeżdżałem by ją zmienić.

Tego  dnia  jak  zwykle  położyłem  Mamę  spać  i  pojechałem  do  domu  swoim
samochodem. Jak codziennie jechałem stałą trasą:  ulicą Wieczorka,  mostem Pokoju,
ulicami Kazimierza Wielkiego, Grabiszyńską i Stalową, by potem skręcić w lewo w ulicę
Kwaśną. Właśnie przed skrętem w Kwaśną nie mogłem włączyć lewego migacza, coś
niewidocznego  trzymało  mnie  za  rękę.  Zamiast  więc  skręcić  w  lewo  w  Kwaśną,
pojechałem  prosto  do  Kruczej.  "Gdzie  ja  jadę?  "  -  pomyślałem.  Dojechawszy  do
Kruczej odruchowo skręciłem w prawo i  pojechałem do siostry na ulicę Inżynierską
72/24.  Zapukałem do niej do drzwi. "Stało się coś? Po co przyjechałeś? - zapytała. A ja
nie umiałem odpowiedzieć na te proste pytania.

Siedziałem u siostry około półtorej godziny, po czym zdecydowałem się pojechać
do  domu.  Tam  zastałem  zdenerwowaną,  roztrzęsioną  żonę.  "Jak  to  dobrze,  że  nie
wróciłeś jak zwykle, tylko później" - wykrzyknęła. "Właśnie przed chwilą wyszli ubecy,
którzy przeprowadzili rewizję i czekali na ciebie, a ja się modliłam, żebyś do domu nie
wracał".

Podczas rewizji ubowcy nic znaczącego nie znaleźli, tylko same drobiazgi: jakąś
gazetkę sprzed 13 XII  1981 roku, kopię listu do tow. Zamiatina, wkładkę listową do
przesyłki żywnościowej z zagranicy, ręcznie przeze mnie przepisane sławne kazanie ks.
Mirosława  Drzewieckiego  z  dnia  13  I  1982  wygłoszone  w  katedrze  wrocławskiej  i
fotografię rodzinną, na której syn podnosi rękę z literą V.

Gdy zaczęli rewidować pokój gdzie mieszkali synowie, nie pracowali długo. W
pokoju  w  szafkach  panował  niewyobrażalny  bałagan.  Tysiące  części  elektrycznych,
układów elektronicznych, drutów, części mechanicznych, papiery, książki - wszystko to
stanowiły góry, przez które musieliby się całymi dniami przedzierać. Machnęli ręką i
dalej  już  w  tym  pokoju  nie  rewidowali.  Bardzo  dobrze,  bo  mogliby  się  doszukać
mnóstwa aktualnych ulotek, pieczątek, małą podręczną drukarenkę do rozrzucanych
ulotek, itd.

Wszystkie  znalezione  rzeczy  ubecy  chcieli  zabrać  ze  sobą,  ale  młodszy  syn
Ryszard zaprotestował domagając się pokwitowania na zabierane rzeczy. Wściekły ubek
rzekł:  "Dawaj jakąś kartkę to napiszę pokwitowanie".  Syn wydarł  kartkę z zeszytu
formatu  A5  i  wręczył  ubekowi,  który   odręcznie  czarnym  mazakiem  napisał
pokwitowanie i na dole złożył wygibas w formie podpisu. "Chwileczkę" - powiedział syn
"tu nie ma żadnej pieczątki,  a  podpis  jest  nieczytelny".  "My tu nie mamy żadnych
pieczątek"  -  powiedział  ubek.  "No  to  nie  wolno  wam  nic  zabrać  "  -  odparł  syn.
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"Pieczątkę mamy w samochodzie" -  rzekł  ubek. "To pójdę z wami do samochodu"-
powiedział syn i wyszedł wraz z ubekami do czekającej na dole Wołgi. Wyszedł tak, jak
stał,  bez dokumentów, pieniędzy, płaszcza, bez biletów tramwajowych. Razem z nim
wyszedł  obecny  w  czasie  rewizji  sąsiad,  kolega  Rysia,  Maciek  Klim.  Na dole  przed
samochodem ubek  spytał,  co  to  są  za  znaki  (znak litery  V),  które  syn pokazuje  na
zdjęciu. >>To tylko takie "koziołki", robione dla  jaj >> (28a) - odrzekł Maciek. Ubek
wepchnął  Maćka do samochodu i uderzył go w twarz. "To za koziołki" - powiedział.
Wepchnęli   do samochodu i syna, a ubek zaczął go straszyć: " No to teraz ja ci dam
pieczątkę!" Pojechali na ul. Muzealną. Tam ubek wprowadził syna do pokoju i zaczął
krzyczeć: "No to teraz pogadamy gnoju" . Zaczęły się wyzwiska, machanie kajdankami,
rzucanie obelg. Na koniec krzyknął: "A teraz sp......". Syn podszedł do drzwi, obrócił się
i  rzekł  trzymając  wciąż  pokwitowanie  w  ręku:  "A pieczątka?"  Ubeka  skręciło  z
wściekłości. "Masz swoją pieczątkę" - warknął przybijając pieczątkę na pokwitowaniu.
Do domu syn wracał tramwajem na gapę.

W przypisach  jest  pokazana  kopia  tego pokwitowania  z  dnia  5  X 1982 roku
które wystawił ubek. (28)

Tego  samego  dnia,  5  października  1982  r.  kilka  godzin  wcześniej  (czyżby
przypadkowa zbieżność dat  i  godzin?)  ubecja  złapała  Frasyniuka wraz z  całą  masą
tajnych materiałów (stąd znajomość mojego adresu), zlikwidowała także drukarnię.

Dnia 7 listopada 1982 r. złapano Piotrka Bednarza, (który został szefem RKS po
wpadce Frasyniuka), a 23 kwietnia 1983 roku złapany został kolejny przewodniczący
RKS - Józef Pinior. Ubecja triumfowała!!! Koniec „Solidarności” na Dolnym Śląsku!!!

Szczególnie dobrze pamiętam wpadkę Piotrka Bednarza, ponieważ w tym czasie
siedziałem w celi na Muzealnej w UB, czekając na wywózkę do obozu internowania w
Strzelinie. Wieczorem na korytarzu rozległy się jakieś hałasy, okrzyki i śpiewy jakichś
pijanych facetów. "Co się dzieje” - spytaliśmy klawisza. "Złapano Bednarza i wszyscy
się cieszą” - usłyszeliśmy odpowiedź.

Na Muzealnej znalazłem się dlatego, że dostałem wezwanie na 6 XI 1982 roku.
Jak  się  później  okazało,  dostało  je  wiele  osób,  ponieważ  władza  zamierzała
przeprowadzić w Sejmie zdelegalizowanie "Solidarności" i prewencyjnie postanowiono,
na  wszelki  wypadek,  zapuszkować  całą  "ekstremę"  "Solidarności",  bowiem  TKK
(Władysław Hardek - region Małopolska, Zbigniew Bujak - region Mazowsze, Bogdan
Lis  -  region  Gdańsk,  Piotr  Bednarz  -  region  Dolny  Śląsk  i  Eugeniusz  Szumiejko  -
członek prezydium KK) wydała oświadczenie, w którym wzywała do ogólnopolskiego
strajku o godz. 10:00 na znak protestu przeciwko planowanej likwidacji "Solidarności".

Rano przyszedłem do zakładu z dużymi torbami, w których znajdowało się to
wszystko, czego potrzeba więźniowi: cebula, czosnek, herbata, cukier, środki czystości,
bielizna.

Obszedłem demonstracyjne wszystkie wydziały, żegnając się z kolegami. "Gdzie
wyjeżdżasz?" - pytali. "Nigdzie - idę siedzieć" - odpowiadałem.

W  kadrach  pokazałem  wezwanie  i  poprosiłem  o  przepustkę.  "Kiedy  pan
wraca?" - zapytała kadrowa. "Sam chciałbym wiedzieć" - odrzekłem.

Na Muzealnej zameldowałem się o wyznaczonej godzinie. Po chwili wezwał mnie
na przesłuchanie (taka była procedura, przed zamknięciem musiało być przesłuchanie)
mój zakładowy ubek, porucznik Kotlarczyk. Widząc mnie wchodzącego do pokoju z
torbami, spojrzał na mnie uważnie, uśmiechnął się prawie niezauważalnie (zawsze miał
bladą kamienną twarz) i powiedział: " No co, panie Malinowski, chyba nie ma sensu z
panem rozmawiać". "Nie ma "- przytaknąłem. " Brać go" - zawołał na strażnika, który
zaprowadził mnie do celi. (29)
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Wywieziono  nas  do  obozu  internowania  w  Strzelinie.  Było  tam więzienie  dla
więźniów kryminalnych, którzy pracowali w pobliskich kamieniołomach granitu. Wraz
ze mną siedzieli w Strzelinie (tych, co pamiętam): Ludwik Dybalski z Fadromy, Jerzy
Kwiecień też z Fadromy, Adam Wójtowicz z Rokity, Andrzej Zdobylak z Dolmelu, doc.
Turko z Uniwersytetu, Tomasz Wójcik z Politechniki (późniejszy szef RKS), Edward
Wóltański z ZG Rudna Lubin i wielu, wielu innych.

Podobnie jak w Grodkowie i tu śpiewaliśmy różne piosenki, bo cele były otwarte.
Najbardziej  "ostre"  były  te,  kiedy  widzieliśmy  wchodzących  naszych  zakładowych
ubeków, którzy co pewien czas przychodzili na przesłuchania. Wychodziliśmy wtedy z
cel, stawaliśmy na korytarzu i wrzeszczeliśmy, co sił w płucach:

Milicjantem orać, zomowcem powłóczyć,
Trzeba sk.......ów roboty nauczyć.

Oj dana, oj dana, oj dana oj dana,
Trzeba sk.......ów roboty nauczyć.

Roboty nauczyć ubeckiego ciula,
Wtedy my na wolność, a oni do ula.

Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana.
Wtedy my na wolność, a oni do ula.

Albo:
Więc pijmy wino szwoleżerowie,

Niech smutek pryśnie w rozbitym szkle,
Gdy nas nie stanie, nikt się nie dowie,

Czy dobrze było nam, czy źle.

A gdy cię zdradzi luba dziewczyna,
To ty się bracie z tego śmiej,

W miłej kompanii napij się wina,
I bolszewika w mordę lej.

Nadejdą czasy, że te k...sy 
(w tym momencie pokazywaliśmy palcem przechodzących ubeków)

Będą przed nami na baczność stać,
A my ich wtedy, tak po kolei,

Będziemy mocno w mordę lać.
A oto inna piosenka:

KOŁYSANKA

Na Wojtusia, z Wieży Spaskiej
Lońka chytrze mruga,

Chodź, opowiem ci bajeczkę,
Bajka będzie długa.

Zbudowano raz socjalizm,
Między Odrą Bugiem,
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Wszyscy byliby szczęśliwi,
Gdyby nie te długi.

Wszyscy byliby szczęśliwi
Gdyby nie ten Regan,

Gdyby związek "Solidarność"
Cicho sobie siedział.

A tak trzeba ściskać pasa,
Związek internować,

Może wtedy ten socjalizm,
Da się uratować.

Słucha Wojtuś, myśli długo
Omal nie oniemiał,

Wreszcie krzyknął - "róbmy wojnę",
Związek do więzienia.

Pozamykał, internował,
Zakluczył ich w wieży,

Teraz nie wie, co ma robić,
Siedzi jak na jeżu.

Ja ci nigdy nie uwierzę,
Ty kłamczuchu Lońka,
Co doradzisz, to do kitu,

Coraz bliżej końca.

Umarł Lońka w listopadzie,
A tu zaraz zima,

Ruszy związek "Solidarność",
WRONa go nie wstrzyma.

Bardzo  charakterystyczną  piosenką  była  ballada  "Pożegnania",  którą  na
melodię ballady irlandzkiej, śpiewaliśmy zawsze wszyscy razem, trzymając się za ręce,
gdy ktoś wychodził z więzienia.

POŻEGNANIA
Na korytarzu zamka zgrzyt,

Chyba rozdzielą nas,
Że łzy masz w oczach, to nie wstyd,

Już pożegnania czas.

Gdy nas wywiozą w nocy mrok,
Nie trzeba zbędnych słów,

Dzień może minie, może rok,
Gdy się spotkamy znów.

Nas złączył wspólny walki czas,
Wspólne tęsknoty, sny,
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I nie podzielą nigdy nas,
Więzienne szare dni.

Czas przyjdzie, gdy nie będzie krat,
Niewoli zniknie cień,

Za rok, czy też za parę lat,
Wolności przyjdzie dzień.

Więc chociaż mury, kraty wkrąg,
Chociaż niewoli czas,

Serdeczny uścisk bratnich rąk,
Na zawsze złączył nas.

Serdeczny uścisk bratnich rąk,
Na zawsze złączył nas.

W Strzelinie  były  prowadzone  wykłady  przez  poszczególnych  internowanych,
którzy swoją wiedzą pragnęli podzielić się ze swymi towarzyszami niedoli.  Były więc
wykłady z fizyki, politologii, dziennikarstwa i innych dziedzin. Wszystkie były bardzo
ciekawe i baaaardzo poszerzyły moją wiedzę.

W Strzelinie odwiedziła mnie żona wraz z kolegą z pracy (Michał Kaczkowski),
który  podał  się  za  mojego krewnego,  a  służba  więzienna  tego nie  sprawdziła.  Moje
spotkanie  z  nim  miało  wielkie  znaczenie  dla  prowadzonej  przez  nas  sprawy.  Otóż
Główny Konstruktor Fadromy inż. Zenon Wysłouch, który był też internowany ze mną
w  Grodkowie,  po  wyjściu  z  internowania  i  po  podjęciu  pracy  w  Fadromie,  został
zwolniony, a ówczesny dyr. Fadromy tow. Wiesław Grzegórski wystawił mu haniebną
opinię, w której przedstawił inżyniera Wysłoucha jako kiepskiego konstruktora, przez
co ten nie mógł znaleźć pracy. Było to niesłychane kłamstwo, bowiem inż. Wysłouch był
twórcą nie tylko znakomitych walców drogowych znanych na całym świecie, ale przede
wszystkim twórcą całej rodziny ładowarek budowlanych i maszyn górniczych. Posiadał
mnóstwo międzynarodowych patentów, odznaczeń, nagród, a z jego zdaniem liczyli się
najlepsi konstruktorzy amerykańscy z tej dziedziny.

W tym czasie byłem przewodniczącym Zakładowego Koła SIMP (Stowarzyszenie
Inżynierów Mechaników Polskich), a dyr. Grzegórski jako inżynier mechanik też był
członkiem naszego koła - przeto my inżynierowie, mimo stanu wojennego, wystąpiliśmy
do Sądu Koleżeńskiego przy Oddziale, o wyrzucenie go z SIMP za złamanie zasad etyki
inżynierskiej.  Sąd  Koleżeński  pod  przewodnictwem  prof.  Romana  Sobolskiego,  po
wnikliwym zbadaniu sprawy, postanowił usunąć inżyniera Grzegórskiego z SIMP-u, ale
ten odwołał się do Sądu Koleżeńskiego przy Zarządzie Głównym SIMP w Warszawie.
Należało więc zebrać odpowiednie papiery i wysłać je do Warszawy. Ale jak to zrobić,
gdy ja siedzę w Strzelinie!

Właśnie wtedy przekazałem przez Michała Kaczkowskiego wszystkie niezbędne
informacje z-cy przewodniczącego Koła SIMP, inżynierowi Witoldowi Godyckiemu.

Powiedziałem wtedy Michałowi, jaki dokument gdzie się znajduje, przekazałem
brudnopisy pism, które napisałem w więzieniu, a także informacje co i  gdzie należy
wysłać.  Pomimo tego, że byłem w więzieniu w Strzelinie,  odpowiednie dokumenty w
odpowiednim terminie znalazły się w Warszawie i inż. Grzegórski został ostatecznie z
SIMP-u przez Sąd Koleżeński  w Warszawie usunięty.  Było  to  olbrzymie zwycięstwo
SPRAWIEDLIWOŚCI  w tym ponurym czasie stanu wojennego!
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Gwoli  prawdy  należy  wspomnieć  o  wspaniałej  postawie  przewodniczącego
Zarządu Wojewódzkiego SIMP we Wrocławiu, inżyniera Drankowskiego, który będąc
członkiem PZPR, nie dał się złamać aparatczykom z Komitetu Wojewódzkiego PZPR
we Wrocławiu. Robili oni wszystko, aby ten sprawę oddalił. Inżynier Drankowski nie
złamał się i chwała mu za to, choć miał z tego powodu mnóstwo nieprzyjemności!!!

Ze Strzelina wyszedłem 2 grudnia 1982 roku (30). Nawiązałem zaraz kontakt z
członkiem RKS, moim dobrym kolegą z Fadromy, Pawłem Stagraczyńskim, żeby dalej
organizować pracę podziemną. W dalszym ciągu działałem w Duszpasterstwie Ludzi
Pracy przy kościele pw. św. Klemensa Dworzaka przy al. Pracy. Tam organizowaliśmy
raz w miesiącu msze święte za Ojczyznę.

Tajna  Komisja  Zakładowa  postanowiła  ogłosić  tydzień  od  13-19  lutego
TYGODNIEM  PROTESTU  przeciwko  zwalnianiu  pracowników  z  powodów
politycznych.

TYDZIEŃ PROTESTU polegał na tym, że:
a/ pracownicy akordowi zdają za ten tydzień 8 godzin mniej niż normalnie,
b/ pozostali pracownicy zmniejszają wydajność tak, jak tylko to możliwe,
c/ w dniu "X" o godz. "C" - termin zostanie podany ustnie - nastąpi 5 minut

ciszy (FAMA nr 40 z dnia 31.01.1983).
O akcji tej tak pisało "Z Dnia na Dzień" (nr 6/265 z dnia 10-17 II 1983):

>> Oświadczenie RKS NSZZ "S" Dolny Śląsk. Przed 13 XII Solidarność w Fadromie
była szczególnie aktywna, z zakładu wychodziły jedne z najciekawszych inicjatyw w
naszym regionie. Po ogłoszeniu stanu wojennego pracownicy Fadromy przystąpili  do
kilkudniowego strajku powszechnego. Mimo 13 miesięcy represji ZAŁOGA FADROMY
ZNÓW  STOI  NA  CZELE  NASZEJ  WALKI.  W  niecały  miesiąc  po  ogłoszeniu
Oświadczenia Programowego TKK, w Fadromie pracownicy zdecydowali się na Tydzień
Protestu  przeciwko  zwalnianiu  ich  kolegów  z  powodów  politycznych.  Jest  to  nowa
forma walki - rodzaj strajku ekonomicznego w obronie solidarności z pokrzywdzonymi.

RKS wyraża uznanie dla odwagi i aktywności załogi Fadromy. Upominając się o
wyrzuconych  z  pracy  kolegów,  walczymy  o  nasz  Związek,  o  ideały  Samorządnej
Rzeczypospolitej.

Wrocław 5 II 1983 Za RKS NSZZ "S" Dolny Śląsk - Józef Pinior<<

Po wpadce Józka Piniora 23 kwietnia 1983 roku, nowym przewodniczącym RKS
został wybrany - ukrywający się - Marek Muszyński. Nie mając dostępu do pieniędzy
"Solidarności" (sławne 80 milionów), nie mając drukarni, struktur - wszystkie zostały
spalone po wpadce Władka Frasyniuka - stworzył właściwie wszystko od podstaw.

"Z Dnia na Dzień" (nr 23/282 z dnia 09-16.06. 1983 r.) podało to wydarzenie:

>>  KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA RKS -  26.05.b.r.  odbyło  się  posiedzenie
RKS  NSZZ  Solidarność  Regionu  Dolny  Śląsk,  podczas  którego  dokonano  wyboru
przewodniczącego  RKS.  Przewodniczący  tymczasowo  będzie  posługiwał  się
pseudonimem  Witold.  W  trakcie  posiedzenia  omówiono  działania  zmierzające  do
zwiększenia  operatywności  RKS  oraz  zwiększenia  bezpieczeństwa  struktur
związkowych. Uchwalono apel do mieszkańców Dolnego Śląska z okazji wizyty Papieża
Jana Pawła II <<.
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Powstał  nowy  (sprawdzony!)  skład  RKS.  Wtedy  właśnie  zostałem  członkiem
RKS  (zamiast  Pawła  Stagraczyńskiego)  jako  przedstawiciel  zakładów  leżących  przy
ulicy Grabiszyńskiej (późniejszy MKK Grabiszynek). Powstały nowe drukarnie, nowi
łącznicy, struktury organizacyjne itd. Marek dokonał wielkich rzeczy, mimo że Władek
Frasyniuk  przebywający  w  więzieniu  nie  chciał  go  uwiarygodnić  (Marek  był  mniej
znany w środowisku "Solidarności"). Tak mądrze zbudował nowe struktury Związku,
że do końca działalności RKS, nikt ani  z RKS, ani z drukarni,  ani nikt ze struktur
międzyzakładowych  nie  wpadł  w  łapska  UB.  Marek  był  w  przeciwieństwie  do
Frasyniuka świetnym organizatorem.

W  czerwcu  1983  roku  przyjechał  do  Wrocławia  nasz  papież  Jan  Paweł  II.
Odbyła się wspaniała msza św. na Ołtaszynie, w której brało udział prawie 1 500 000
wiernych. Mottem homilii było: "Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości,
albowiem oni będą nasyceni". Było to niezapomniane przeżycie.

W  połowie  roku  1983  powstał  formalnie  Międzyzakładowy  Komitet
Koordynacyjny  (MKK)  Grabiszynek  (byłem  jego  szefem),  skupiający  zaklady:
ELWRO,  FAT,  HUTMEN,  FADROMA i  inne  mniejsze  położone  w  tym  rejonie.  

Powstała  wtedy  "VICTORIA"  -  gazetka  MKK  Grabiszynek.  A było  to  tak.
Spotkaliśmy się - o ile dobrze pamiętam - nad Ślęzą (w obawie przed podsłuchem UB)
my, tzn. Paweł Stagraczyński z FADROMY, Ryszard Bazela z ELWRO, Wiktor Stasik z
FAT-u,  Józef  Saleta  też  z  FAT-u  i  ja.  Zdecydowaliśmy,  jak  ma  się  nazywać  nasza
wspólna  gazetka.  Tytuł  VICTORIA zaproponował  Wiktor  -  żeby   zwycięstwo  było
nasze. My śmialiśmy się - żeby uczcić Wiktora Stasika.

Podstawowa gazetka RKS "Z Dnia na Dzień" - tak odnotowała to wydarzenie
(nr 28/287 z dnia 5.08-18.08. 1983):

>> Oświadczenie. W dniu 3.08. 1983 r. na spotkaniu TKZ-tów zakładów pracy
Grabiszynka, podjęto decyzję utworzenia Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej
NSZZ "Solidarność" GRABISZYNKA. Pismem MKK GRABISZYNEK będzie biuletyn
informacyjny "VICTORIA". MKK GRABISZYNEK ma swoje przedstawicielstwo w
RKS Dolny Śląsk <<.

Zaczęła się największa harówa w moim życiu, która trwała do roku 1989. Raz na
miesiąc spotkania RKS, znajdowanie nowych mieszkań na spotkania, wydawanie prasy
zakładowej.  A  mianowicie:  FAMA  z  Fadromy,  SOLIDARNOŚĆ  HUTMENU,
SOLIDARNOŚĆ ELWRO, FATAMORGANA i  SOLIDARNOŚĆ FAT z  FAT-u.  Inne
zakłady oczywiście też wydawały swoje gazetki. Pamiętam "HYDRALEK" - wydawany
przez  TKZ PZL Hydral  na  Psim  Polu,  "U  NAS"  wydawany  przez  TKZ  POLAR,
"JUTRZENKĘ"  wydawaną przez  TKZ PAFAWAG,  "ISKIERKĘ" wydawaną przez
TKZ ZNTK, znane pismo: "JEDNOŚCIĄ SILNI" wydawane przez MKK Karłowice,
"SOLIDARNOŚĆ  CHEMIKÓW"  wydawaną  przez  TKZ-ty  Chemitexu,  Polifarbu  i
Superfosfatu, "SOLIDARNOŚĆ CUPRUM", "SEMAFOR" wydawany przez kolejarzy,
"SZEPT" wydawany przez Aspę, a także młodzieżowe "WYROSTEK" czy "BIUST" -
czyli Biuletyn Informacyjny Uczniów Szkół Technicznych. Dalej składki członkowskie,
kolportaż,  pomoc  internowanym  i  uwięzionym,  świadczenia  związkowe,  szukanie
papieru, farb drukarskich, matryc białkowych, staranie się o powielacze i maszyny do
pisania, przygotowanie akcji i protestów, itd. itd.

W Fadromie byłem pilnie obserwowany przez naszego ubeka i  jego sługusów.
Pewnego dnia zadzwonił do mnie kolega z ELWRO z portierni informując że chce mi
dać  jakieś  służbowe  papiery.  Nie  miało  to  nic  wspólnego  z  pracą  w  podziemiu.
Poszedłem na portiernię i zauważyłem, że portierka pilnie mnie obserwuje. Odebrałem
od niego przyniesione materiały i wróciłem do biura. 
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Wkrótce  zostałem  zatrzymany  przez  ubecję,  przewieziony  na  Łąkową  i  nasz
zakładowy  ubek  zaczął  mnie  przesłuchiwać.  "Panie  Malinowski"  -  zaczął  -  "my
wszystko  o  panu  wiemy,  powinien  się  pan  przyznać"  -  po  czym  wyszedł  z  pokoju
zostawiwszy drzwi szeroko otwarte. Znałem te chwyty ubeckie na pamięć! Chodziło o
to, by delikwent po takich słowach zaczął się bać, denerwować, wpadać w panikę. A
mnie  nauczono,  by  w  takich  chwilach  po  prostu  -  modlić  się.  Zacząłem  półgłosem
odmawiać "Ojcze nasz", "Zdrowaś Mario" i inne modlitwy. Byłem zupełnie spokojny.
Kiedy po dziesięciu minutach ubek wrócił myśląc, że już jestem "ugotowany" rzekł "No
i co?". "Przepraszam, a o czym pan mówi?" - spytałem niewinnie. Był wściekły. "My
wszystko wiemy - powtórzył - na przykład dnia 5 kwietnia rozmawiał pan na portierni z
pracownikiem ELWRO. No co, zgadza się?" - wrzasnął triumfalnie. Uśmiechnąłem się
w duchu. A więc nic nie wiedzą! Tylko to, co im doniosła portierka.

Wsadzili  mnie  do więzienia  śledczego mieszczącego się  przy ul.  Świebodzkiej.
Brudna,  śmierdząca  cela  z  kubłem na  fekalia.  Byłem w  celi  sam.  Leżąc  na  pryczy
czytałem  różne  zapisy  umieszczone  na  drewnianej  belce  stropowej.  Jakiś  facet  z
Pafawagu, ktoś z Archimedesa...  Trzymali mnie tam 48 godzin. Kiedy wyszedłem na
ulicę,  była  śliczna,  ciepła  pogoda,  ludzie  jacyś  uśmiechnięci  -  wolność!  Nie  byłem
stworzony do przebywania w celi!

Z ramienia RKS jeździłem do Warszawy, by jako przedstawiciel Fadromy brać
udział  w pracach tzw.  "Sieci  Wiodących Zakładów Pracy", powołanej  jeszcze przed
stanem wojennym i teraz dalej kontynuującej swą działalność.  (31).  Pamiętam, że w
największej  konspiracji  pojechałem  do  Warszawy  z  połową  przedartego  w
charakterystyczny sposób banknotu jednodolarowego i adresem, gdzie mam się stawić. 

Po wyjściu z Dworca Centralnego, wsiadłem do taksówki (tak było w instrukcji) i
pojechałem do Piaseczna.  Znalazłem właściwy adres,  zapukałem. Otworzyła mi miła
starsza pani. "Dzień dobry" - powiedziałem - "przyszedłem z wizytą" i pokazałem jej
moją połowę jednodolarówki. Pani uśmiechnęła się, wpuściła mnie do środka i za chwilę
przyszła ze swoją połową jednodolarówki. Sprawdziliśmy. Połówki pasowały idealnie.

Zostałem nakarmiony, przespałem się (jechałem całą noc, byłem niewyspany).
Później  zjawił  się  łącznik  i  klucząc  wieloma  tramwajami  i  autobusami

dojechaliśmy  gdzieś  na  wschód  Warszawy  do  jakichś  działek.  Doszliśmy  do
opuszczonego domu, gdzie przywitał nas gospodarz spotkania Zbyszek Janas, członek
RKW Mazowsze, reprezentujący też Zakłady Mechaniczne "Ursus". Byli tam również
przedstawiciele Huty im. Lenina w Krakowie, Kopalni "Wujek" i Huty Katowice. Ja
reprezentowałem wrocławską Fadromę. Naszym zadaniem, między innymi, miało być
ustalenia tzw. "koszyka zakupów", aby można było na tej podstawie śledzić zubożenie
społeczeństwa.

Późną jesienią 1983 roku zostałem zmuszony do odejścia z Fadromy. Porucznik
Kotlarczyk (chyba już wtedy kapitan) nasz zakładowy ubek wiedział, że chyba ja coś
robię,  ale  nie  był  pewny, bo ciągle oficjalnie,  jawnie pracowałem w Duszpasterstwie
Ludzi Pracy.

Dzień 13 grudnia 1983 roku został ogłoszony przez RKS i MKK Grabiszynek
dniem bojkotu komunikacji, był to tzw. "marsz głodowy" na znak protestu przeciwko
kolejnym podwyżkom. Akcja miała polegać na tym, że wszyscy pracownicy wychodzący
o  godz.  14:00,  14:30  i  15:00  z  pracy  z  zakładów  mieszczących  się  przy  ulicy
Grabiszyńskiej, zamiast wsiadać do tramwajów, szli pieszo do placu PKWN.

Tak więc tego dnia po pracy (w Fadromie kończyliśmy prace o godz.  14:30),
minutę po 14:30, wraz z całą grupą pracowników, zebraliśmy się na portierni. Zamiast
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iść do tramwaju, ostentacyjnie skręciliśmy w lewo do placu PKWN. Machając rękami,
zachęcaliśmy wszystkich,  żeby  poszli  z  nami.  Protest  udał  się  znakomicie.  W stronę
placu PKWN jechały puste tramwaje.

Następnego  dnia  tj.  14  grudnia  1983  roku  mój  kierownik,  inż.  Eugeniusz
Wodawski,  posłuszny  UB członek  PZPR,  kazał  mi się  stawić  w  sali  konferencyjnej.
Poszedłem i zastałem tam siedzących przy stole: dyrektora naczelnego tow. Wiesława
Grzegórskiego,  szefa  kadr  (posłusznego  UB)  tow.  Bodaka,  I  sekretarza  PZPR,
przewodniczącego  wronich  związków,  mojego  kierownika,  a  także  inż.  Sareckiego  z
biura konstrukcyjnego. Rozmowę zagaił mój kierownik oświadczając, że od pewnego
czasu zauważył, iż nie przykładam się do roboty, jestem leniwy, łamię dyscyplinę pracy
np. wczoraj wyszedłem z pracy za pięć wpół do trzeciej, zamiast o 14:30. W ogóle jestem
nic nie wartym pracownikiem i w związku z tym on wnioskuje o zwolnienie mnie z
pracy.

Z kolei  głos  zabrał  dyrektor naczelny dziwiąc się  bardzo,  że tak się strasznie
opuściłem w pracy, bo znał  mnie zawsze jako pracownika bardzo sumiennego. Głos
zabrał potem szef kadr, również "dokładając" mi ile wlezie. To samo I sekretarz i wroni
związkowiec.  Wszyscy  stwierdzali,  że  należy  mnie  dyscyplinarnie  wyrzucić  z  pracy.
Tylko inż. Sarecki z biura konstrukcyjnego zaczął się bardzo dziwić mówiąc, "o co tu
chodzi".  Zna  mnie  od  dwudziestu  lat  jako  wspaniałego  inżyniera,  zawsze  pełnego
inwencji,  solidnego  w  pracy  i  on  nie  rozumie,  co  tu  jest  grane.  W  trakcie  tego
opieprzania, dyr. Grzegórski ciągle mnie pytał: "I co pan na to, panie inżynierze?" A ja
nic. Milczałem. Wiedziałem dobrze, że to nasz ubek kazał mnie zwolnić. Więc słuchałem
tych wszystkich  ludzi  i  dziwiłem się  bardzo,  jak mogli  się  tak zeszmacić.  Po dwóch
godzinach takiego sądu w końcu rzekłem: "No to ja coś powiem". "Prosimy, prosimy" -
odparł  dyrektor.  "To ja się zwalniam z Fadromy" - powiedziałem - "tylko proszę o
porozumienie między zakładami ". "Ależ oczywiście, nie ma sprawy" - odrzekł dyrektor
i nie było już więcej mowy o zwolnieniu dyscyplinarnym.

Należało  teraz  działać  błyskawicznie.  Wiedziałem  bowiem,  że  zgodnie  z
ówcześnie  panującymi  przepisami  prawnymi,  żeby  zatrudnić  się  w  innym zakładzie
pracy muszę mieć skierowanie z Urzędu Zatrudnienia. A tam zwykle UB kładło łapę w
stosunku do takich jak ja i nie pozwalało dawać skierowania.

Zaraz  więc  po  tym  "sądzie"  spakowałem  się,  pożegnałem  się  z  kolegami  i
poszedłem  do  działu  kadr,  aby  uzyskać  zaświadczenie  z  pracy,  a  także  otrzymać
pieczątkę w dowodzie osobistym, że już nie pracuję w Fadromie od dnia 15 XII 1983
roku. Pomimo oporów w kadrach dali mi i jedno, i drugie. Wtedy szybko pojechałem do
Urzędu Zatrudnienia, żeby dali mi skierowanie do mojego nowego zakładu pracy, który
kilka dni wcześniej dał zapotrzebowanie na takiego jak ja pracownika. Pani w Urzędzie
Zatrudnienia nie bardzo chciała mnie załatwić, gdyż dopiero jutro jest 15 -tego, a dziś
jest  14  -ty,  więc  formalnie  pracuję  jeszcze  w  Fadromie.  "Ale  ja  mam pieczątkę  w
dowodzie,  że  już  tam  nie  pracuję  i  chcę  już  jutro  rano  podjąć  pracę  w  nowym
zakładzie" - powiedziałem. Mimo oporów, pani z okienka dała mi to skierowanie i ja
znów szybko pojechałem do mojego nowego zakładu pracy, aby jeszcze dziś przyjęli
mnie  do  pracy  z  datą  15  XII.  Wszystko  poszło  OK,  bo  było  wcześniej  dobrze
zorganizowane i gdy rano 15 XII Urząd Zatrudnienia dostał informacje z UB, że nie
mogę dostać skierowania do pracy, ja już pracowałem w INCO przy ulicy Paprotnej.

Dyrektorem  Naczelnym  w  INCO  (  a  właściwie  w  Zakładzie  Uszczelnień
Technicznych  INCO)  był  inż.  Franciszek  Ludwin,  były  akowiec,  obecnie  członek
stowarzyszenia PAX, bardzo szlachetny i mądry człowiek. Dyrektorem Technicznym był
inż.  Janusz  Dąbrowski,  mój  dobry  kolega  jeszcze  ze  studiów,  zaś  Dyrektorem  d/s
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Rozwoju, (któremu podlegała technologia) był dobrze mi znany SIMP-owiec inż. Jan
Galar, z którymi wcześniej uzgodniłem moje przyjęcie do INCO. Wiedziałem bowiem co
się święci i zawsze miałem pod ręką plan awaryjny.

Tylko w tym zakładzie miałem szanse być zatrudniony, ponieważ UB miało "za
krótkie ręce" by interweniować w zakładzie INCO, podległemu pod PAX. Tam w INCO
nie było PZPR-u.

Zostałem z-cą Głównego Technologa w zakładzie chemicznym, ja, który chemii
nigdy nie lubiłem, nie umiałem, a 3+ na egzaminie z chemii na Politechnice dostałem
tylko  dlatego,  że  prof.  Bukała,  który  zawsze  twierdził,  że  nie  zna  mechanika  który
znałby chemię, podczas egzaminu pisemnego, wyszedł na chwilę (na cztery godziny) z
sali gdzie był egzamin i wszyscy rżnęli z czego tylko było można.

Na dodatek Głównym Technologiem w INCO była kobieta (mój pierwszy w życiu
szef  -  kobieta),  stara panna,  która zawsze  uważała,  że  chemia jest  najważniejsza,  a
inżynierowie, którzy chemii nie znają - to chyba wcale ludźmi nie są. A ja byłem jej
zastępcą i musiałem opracowywać, sprawdzać procesy chemiczne! Straszne!

Na szczęście okazało się, że w zakładowej bibliotece pracuje przemiła pani, która
kocha  swoją  pracę,  skrupulatnie  sprowadza  z  zagranicy  najnowsze  anglojęzyczne
czasopisma poświęcone technologii gumy. W INCO technolodzy nie znali angielskiego i
ona nie ma komu tych czasopism wypożyczać.  Ja znałem angielski,  więc nie miałem
żadnego  problemu,  żeby  z  tych  czasopism  korzystać.  A  i  pani  z  biblioteki  była
szczęśliwa, że wreszcie komuś te czasopisma się przydają.

Uzyskałem od dyrektora, a później również od mojego szefa - kobiety, pewną
taryfę ulgową, że nie muszę od razu włączać się  ostro do pracy, bo najpierw muszę
wszystko dokładnie poznać.

Całymi godzinami, w czasie pracy, a także po pracy, studiowałem po angielsku w
bibliotece tę cholerną technologię gumy, by po dwóch latach stać się specjalistą w tym
zakresie.  Nie  mogła  mi  podskoczyć  nawet  moja  szefowa,  bo  ja  znałem  najnowsze
osiągnięcia w tej dziedzinie, a ona - nie. Potem okazała się bardzo fajną koleżanką. Ale
wracajmy do pracy w podziemiu.

Głównym mieszkaniem konspiracyjnym, gdzie znajdowała się drukarnia,  było
mieszkanie mojej mamy przy ulicy Jaracza. Mój pobyt w tym mieszkaniu był naturalny,
bo to ja właśnie po pracy opiekowałem się mamą.

W mieszkaniu  tym znajdowały  się  trzy  powielacze  (jeden  podstawowy  i  dwa
zapasowe) oraz całe tony papieru. Bałem się, że któregoś dnia podłoga się załamie, więc
składowałem papier wzdłuż ściany wysoko aż do sufitu. Trzy maszyny do pisania (w
zależności  od  tego  jaka  to  była  gazetka,  używałem  różnych  maszyn  i  różnych
powielaczy).  Dalej  -  matryce,  farby  drukarskie  -  najwięcej  niebieskiej,  bo  to  był
podstawowy  kolor  dla  "VICTORII",  ale  także  farba  czarna  dla  "FAMY"  i
"FATAMORGANY"  i  "SOLIDARNOŚCI  ELWRO".  Byłem  głównym  redaktorem  i
wydawcą "VICTORII", która co dwa tygodnie wychodziła w nakładzie około 2 tysiące,
oraz wydawcą (ale tylko przez pewien czas) pozostałych gazetek zakładowych, które
wychodziły w nakładzie po kilkaset egzemplarzy tygodniowo.

Redagowanie VICTORII pochłaniało mnóstwo czasu, mimo że dość dużo osób
pisało artykuły.  Chciałbym przytoczyć pseudonimy niektórych redaktorów: A.B,  AS,
Bolesław  Dolnośląski,  Boluś,  DELTA  X  MINUS,  DOMINIK,  DORADCA,  ERG,
GAMMA, Hi-Hi-Hi, INFORMATOR, JAN, Julian Apostata, Kariatyda, KASANDRA,
KLEKS, K. M-ski, Morella, REX, RYBAK, Stanisław El, TEBA i inni. Ja sam pisałem
pod pseudonimami "Robol" i  "Wrocławianin 44".
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Mottem  naszego  pisma  były  słowa  Jana  Pawła  II:  >>WOLNOŚĆ  TRZEBA
STALE ZDOBYWAĆ<<.

Pozwolę sobie wspomnieć niektóre artykuły.
Artykuł "MNIEJSZE ZŁO" ((Victoria nr 21):
>> Oskarżony pracownik MSW G. Piotrowski zeznał, że nie mógł się pogodzić z

działalnością ks. Jerzego Popiełuszko i w tej sytuacji musiał wybrać "mniejsze zło" - tj.
morderstwo księdza. No cóż,  przykład idzie z góry. Gratulujemy gen. Jaruzelskiemu
takich sukcesów pedagogicznych .

Teraz  poważnie.  Bracia  ubowcy,  milicjanci,  partyjni  i  wszyscy  myślący  ich
kategoriami. Podstawowe zasady moralne obowiązujące w s z y s t k i c h  ludzi głoszą,
że  nie  wolno  czynić  zła.  Ani  tego  "mniejszego",  ani  średniego,  ani  dużego.  Nie  ma
pojęcia "mniejsze zło". Jest to bzdura. Zło jest zawsze złem. Przestańcie więc głosić, że
musicie  czasem  czynić  "mniejsze  zło".  To  uwłacza  waszej  ludzkiej  godności.
Redakcja<<.

"SOLIDARNOŚĆ ELWRO" nr 1/143,
"PIEŚŃ DO BOGA"

/śpiewana podczas Powstania Listopadowego, 1831 r./

Wszechmocny Boże, ojców naszych Panie!
W Tobie nadzieja nasza i odwaga.

O wsparcie Twoje, o swe zmartwychwstanie
Twój lud Cię błaga, Twój lud Cię błaga.

Krwi nie wołamy, zdobyczy nie chcemy,
Nie chcemy mordów, do łupiestw nie zdolni,

Tylko odzyskać Ojczyznę pragniemy,
Tylko być wolni, tylko być wolni.

Artykuł "TWÓRCY DZIADÓW" (Victoria nr 57):
>>  Po  X  Zjeździe  Jaruzelski  szuka  dla  siebie  w  Warszawie  odpowiedniego

miejsca  na  pomnik.  Usiadł  na  cokole  Chopina,  ale  koło  Łazienek  pusto,  nikt  nie
przechodzi - nie ma komu go podziwiać. Zszedł więc z cokołu i idzie na Nowy Świat,
gdzie duży ruch, mnóstwo ludzi. Proponuje Kopernikowi, aby zszedł. Kopernik wzrusza
ramionami: - "Ani myślę, jeszcze wciągniecie mnie do PRONu".

Jaruzelski idzie więc do króla Zygmunta i chce go zepchnąć z wysokiej kolumny.
Zygmunt  uśmiecha  się  dobrotliwie:  -"  Wojtek,  ja  ci  nie  radzę,  tu  nie  ma żadnych
dobrych widoków. Z tyłu katedra, z przodu kościół św. Anny, w zimie ostry wiatr ze
wschodu wieje, jak ty się utrzymasz na tej kolumnie? Krzyżem będziesz się podpierał?
Idź lepiej do Mickiewicza, tam co dzień leżą świeże kwiaty".

Mickiewicz godzi się z ochotą na odstąpienie swego miejsca i schodzi z cokołu,
głośno się zaśmiewając. Jaruzelski staje na cokole w bohaterskiej pozie, prosty jak tyka,
poprawia się raz i  drugi,  i  spogląda na wciąż śmiejącego się Mickiewicza, i wreszcie
zniecierpliwiony woła: "Powiedz wreszcie z czego się śmiejesz, bo wezwę zomowców!"
Mickiewicz  odpowiada:  "Zejdź  z  cokołu  i  sam przeczytaj  co  tu  napisane".  Wojtek
schodzi, schyla się i czyta: "TWÓRCY DZIADÓW – NARÓD"<<.

Jacek  Kaczmarski,  LIST  DO  REDAKCJI  PRAWDY z  dnia  13  XII  1981  r.
(Victoria nr 75):
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Nie chciałbym być Polakiem
Polakiem być to wstyd
Nie można ufać takim
Co drugi z nich to Żyd.

Co trzeci to literat
Na żołdzie C I A

Co czwarty - ksiądz, a teraz
Spiskują wszyscy trzej.

W kościelnych kazamatach
Szykują jawny bunt
A kułak im pomaga

Bo ma prywatny grunt.

Nie chciałbym być Polakiem
Tam nawet w partii smród

Im wille z cadillakiem
Budują zamiast hut.

Tam w telewizji ponoć
Pokazał jakiś ćwik

Jak w Sejmie odrzucono
Rządowych ustaw plik.

Nie chciałbym być Polakiem
Tam z brudnych swoich nor

Wypełzło trzech łajdaków
I założyło K O R.

W Dzierżyńskiego ojczyźnie
Bezkarnie parę lat

Solidarność w socjalizmie
Tego nie widział świat.

Te wszystkie nasze dary
Braterską zwodząc dłoń

Sprzedali za dolary
Kupili za to broń.

Po nocach drukowali
Podszepty wrogich ust

I ciężko szkalowali
Sowiecki nasz sojuz.

I za nim ich generał
Nareszcie wziął za pysk

Co krok to do nich strzelał
Kontrrewolucjonist.
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Polacy, my Słowianie
Wszak wspólną mamy pieśń

I dla was słońce wstanie
I do was przyjdzie dzień.

I chyba na tym koniec
Papieros w ręku drga

A... jeszcze podpis
Pionier, lat sześć, Moskwa.

Proroczy artykuł "ZMIERZCH KOMUNIZMU" (Victoria nr 91):
"Widmo KOŃCA KOMUNIZMU krąży po Europie...  System, który miał  być

największym  szczęściem  ludzkości  -  okazał  się  niebotycznym  niewypałem.  Zamiast
dyktatury proletariatu - mamy dyktaturę nomenklatury partyjnej nad proletariatem,
chłopstwem,  inteligencją.  Zamiast  ustroju  bez  kryzysu  -  mamy  ustrój  z  ciągłym
kryzysem. Zamiast  sprawiedliwości  -  mamy niesprawiedliwość.  Zamiast  dobrobytu -
wieczne ubóstwo, itp. itd.... Świat przekonał się naocznie, że tylko państwo oparte na
demokracji  z  niezależną  władzą  ustawodawczą,  wykonawczą  i  niezależnym
sądownictwem, państwo gwarantujące własność prywatną / a nie kołchozy, sowchozy,
PGR-y  czy  spółdzielnie  produkcyjne/  i  respektujące  PRAWA CZŁOWIEKA -  takie
państwo stało się lub staje modelem dla wszystkich narodów. Komunizm nie gwarantuje
nic z tych rzeczy - musi więc upaść...

Miła Czytelniczko i  Drogi Czytelniku -  uśmiechnij się!  To właśnie my - nasze
pokolenie będzie świadkiem końca komunizmu. Czyż to nie wspaniała perspektywa?

Robol "

Piosenka Jacka Kaczmarskiego (Victoria nr 98):

IZBA CHORYCH ALBO SEJM KALEK

Za górami, za lasami, był raz sobie kraik mały,
Od lat wielu doświadczany najcięższymi nieszczęściami,

Kraj ten wielkie miał ambicje, licznych też obywateli,
Ale wszyscy - mniej lub więcej, byli w nim upośledzeni.

Najróżniejsze typy kalek były reprezentowane,
Więc nikt rządzić prężnie krajem nie mógł - no, bo nie był w stanie.

Nie mniej jednak powołano tam ustawodawcze ciało,
Ciało to funkcjonowało, poświęcało się obiadom.

Ława niemych, ława głuchych, - było w sejmie ław nie mało,
A marszałkiem został ślepy z marszałkowską białą lagą.

Refren: Stuk, puk - laska w podłogę,
Sejm, sejm, wyraża zgodę.
Stuk, puk - laską o blat,

Sejm mówi: TAK."

Artykuł  "DLA  MNIE  JEGO  SKARGA..."  podpisany  przez  Stanisława  El
(pseudonim prof. Andrzeja Wiszniewskiego) w jubileuszowej VICTORII nr 100:
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>> Jeśli widząc to, co się dzieje w Kraju, ktoś mimo wszystko pójdzie 19 czerwca by:
 - głosować na radnych, to niech potem się nie skarży gdy po wiadro wody zdatnej
do picia będzie trzeba jechać do Obornik czy Trzebnicy,

- gdy miesiącami będzie bezskutecznie polować na buty dla dziecka,
-  gdy  lekarz,  który  zarabia  trzecią  część  tego  co  policjant,  zlekceważy  jego

chorobę,
- gdy za kilogram mięsa każą mu zapłacić 10 000 zł,
- gdy czas wyczekiwania na spółdzielcze mieszkanie przekroczy 100 lat,
-  gdy  jego własne dzieci  uciekną  za  granicę  w pogoni  za  iskierką nadziei  na

normalne życie,
- gdy ...
Niech nie narzeka, lecz przypomni sobie Mickiewiczowskie słowa:
"... dla mnie jego skarga będzie jak psa szczekanie, który tak się wdrożył,

do długo i cierpliwie noszonej obroży...
Stanisław El <<

Artykuł (podpisany Wrocławianin 44) pt. MAFIA (Victoria nr 107):
>>  Jest  Konstytucja  i  zgodnie  z  nią  mamy:  SEJM,  Rząd,  Radę  Państwa,  Sądy
Powszechne, Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu. Istnieje jednak centrum władzy
absolutnej, totalitarnej, o którym nie można doczytać się w Konstytucji.
Art. 1 pkt 2 Konstytucji mówi: "W Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej władza należy do
ludu  pracującego  miast  i  wsi".  BUJDA.  W  PRL  władza  należy  do  BIURA
POLITYCZNEGO PZPR.

To ONI decydują, czy rząd ma upaść czy nie. Kto ma dać votum nieufności dla
rządu /"Fredek! Niech to załatwią nasze związki"/, kto ma być premierem /"Mietek,
teraz kolej na ciebie"/, kto i gdzie ma być ambasadorem, czy rozmawiać z Wałęsa, czy
go zapudłować, czy milicja ma strzelać do strajkujących, czy tylko ich postraszyć, czy
dopłacić i ile do Huty Katowice, itd., itp.

Ta MAFIA rządzi w sposób absolutny. Naród jej nie wybierał, a rządzi Narodem.
Żaden  organ  społeczny  jej  nie  kontroluje.  JAKIM  PRAWEM??  JAK  DŁUGO
JESZCZE??<<

Fraszka Andrzeja Waligórskiego (Victoria nr 108):
Zrobił wilk elektrownię, zaś by prąd z niej zyskać,

Spalał w niej cały węgiel z kopalni od liska,
Kopalnia elektrowni cały prąd zżerała,

Więc brak światła i węgla - ALE SYSTEM DZIAŁA!

Artykuł "MÓJ KALENDARZ ZMIAN" (Victoria nr 114):

>> Przedstawione niżej propozycje nie są konsultowane ani z "konstruktywną
opozycją", ani tym bardziej z komunistami. Są wytworem mojej wyobraźni. Ja, który
nie  jestem  ani  politykiem,  ani  uczonym,  czy  specjalistą  w  tej  dziedzinie  -  a  tylko
Robolem.  Nie  dziw  się  więc,  Szanowny Czytelniku,  że  są  tak proste,  że  być może -
prymitywne. Są za to konkretne. A konkret wymaga, aby cały nasz dzisiejszy wysiłek
nad reformowaniem państwa nie został rozmyty, p r z e g a d a n y,  rozwodniony i...
wszystko pozostało po staremu.

Przejście od państwa  k o m u n i s t y c z n e g o  do  d e m o k r a t y c z n e g o -
jako  że  ma  się  odbyć  ewolucyjnie  -  musi  być  rozłożony  w  czasie.  Moim  zdaniem
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powinno to trwać nie dłużej niż 5 lat. Tak, więc w 1994 roku powinniśmy mieć WOLNĄ,
DEMOKRATYCZNĄ POLSKĘ.

Oto kroki prowadzące do tego celu:
R O K  1 9 8 9

1. Wolność związkom zawodowym i stowarzyszeniom (np. NSZZ "Solidarność" z
1981 roku, NZS, Solidarności Rolników, Stowarzyszeniu Dziennikarzy).

2. Niezawisłość sądów i ich samorządność (a także m.in. zakaz przynależności
sędziów do jakiejkolwiek partii politycznej).

3.  Zniesienie  cenzury  (pozostaje  wyłącznie  cenzura  obyczajowa  i  cenzura
chroniąca tajemnice państwowe).

R O K   1 9 9 0
1.  Zniesienie  nomenklatury  w  zakładach  (awans  np.  brygadzistów,  mistrzów,

kierowników,  szefów  pionów  i  dyrektorów  -  odbywa  się  wyłącznie  wg  kryteriów
moralnych i zawodowych).

2. Wybór dyrektorów przez samorządy pracownicze
3. Prasa pod kontrolą społeczną - wydarcie prasowego monopolu PZPR.

R O K  1 9 9 1
1. Powstanie partii politycznych.
2. Niezależna TV i Radio - obie instytucje pod kontrolą społeczną.
3. Zmiana Konstytucji.

R O K  1 9 9 2
1. Przez cały rok 1992 poszczególne partie polityczne i stowarzyszenia organizują

się,  przeprowadzają  swoje  wybory,  tworzą  programy  i  zapoznają  z  nimi  całe
społeczeństwo.

R O K  1 9 9 3
1.  Wolne  wybory  do  Sejmu  pięcioprzymiotnikowe:  równe,  powszechne,

bezpośrednie, tajne i proporcjonalne.

R O K  1 9 9 4

STWORZENIE  DEMOKRATYCZNEGO  NIEPODLEGŁEGO  PAŃSTWA
POLSKIEGO.

Ten, czy inny program powinien być pierwszym od 1945 roku (a dla komunistów
także ostatnim) programem, który zostanie w całości  z r e a l i z o w a n y  bez oszustw i
poślizgów w czasie.

Oby tak się stało.
Robol<<

W tym miejscu - trochę nieskromnie (przyznaję!) - przytoczę fragment artykułu
zamieszczony  w  numerze  13/469  pisma  "Z  Dnia  na  Dzień":  >>  Chciałbym  Wam
zaproponować, Szanowni Czytelnicy, abyśmy wspólnie przejrzeli opasłą teczkę, którą
mam przed sobą - "prasówkę" - komplet prasy zakładowej, która spływa do redakcji
ZDnD raz, czy dwa razy w miesiącu. Jest to zestaw imponujący, bowiem poziom i zasięg
prasy zakładowej we Wrocławiu i Regionie jest fenomenem w skali kraju..... Otwieramy
teczkę...  Na  wierzchu  musi  leżeć  prasa  z  Grabiszynka.  Mistrzostwo  świata  w
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powielaczach,  tytani  solidności  i  punktualności.  Oczywiście  nr  1  -  SOLIDARNOŚĆ
ELWRO  -  świetnie  redagowana  z  dużą  ilością  informacji  z  zakładu.  Potem  pismo
FATAMORGANA dwukolumnowa  jednokartkówka.  Dla  mnie  bomba.  Dalej  GŁOS
HUTMENU - dwie kartki na miesiąc zapisane bez zarzutu. Dalej nieodżałowana FAMA
i od lata 83 dwutygodnik VICTORIA (dwie kartki) swoisty "organ centralny" MKK
Grabiszynek<<

W podziemiu  roboty  było  mnóstwo.  Kręcenie  korbką  powielacza  do późnych
godzin  nocnych,  czasem  do  rana  (jak  później  wyliczyłem  wydrukowałem  ponad  3
miliony stron),  pakowanie paczek (8 -  15) dla odpowiednich kolporterów, którym ja
zanosiłem paczki, lub moja żona. Nikt bowiem oprócz mnie i mojej żony (nikt z RKS,
ani z MKK ), nie wiedział o tym adresie. Raz tylko było bardzo groźnie i o mało nie było
wsypy.

W środku ks. Adam Wiktor, pierwszy po prawej w kasku i w okularach - syn Ryszard
Kiedyś po mszy świętej za Ojczyznę na al. Pracy, podczas której mój syn Ryszard

pełnił wartę honorową przy odsłanianej kolejnej tablicy (32), złapali go ubecy i zawieźli
na Muzealną. Powiadomiła mnie o tym jego zdenerwowana żona. Ja w tym momencie
przypomniałem sobie, że syn, chociaż mieszkał na ul. Przodowników Pracy u teściowej,
jest zameldowany u babci na Jaracza. Więc najszybciej jak tylko mogłem, pojechałem
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na Jaracza,  wiedziałem bowiem,  że  po  zatrzymaniu  ubecy  natychmiast  będą  chcieli
przeprowadzić rewizję w miejscu zameldowania zatrzymanego.

Zgasiłem  wszystkie  światła  w  mieszkaniu  mojej  mamy,  i  sam  wraz  z  mamą
poszliśmy do sypialni najdalej od drzwi wejściowych i usiedliśmy cichutko, prawie nie
oddychając.  Po chwili usłyszeliśmy łomotanie do drzwi. My z mamą nic, siedzimy i nie
otwieramy. Znów łomotanie do drzwi. Po chwili sąsiadka z przeciwka otwiera drzwi, a
ubecy pytają ją, czemu tu nikt nie otwiera. "Bo tam mieszka sama staruszka i pewnie
śpi" - powiada sąsiadka. Ubecy odstąpili od drzwi, a ja przez firankę widziałem jak
trzech "panów w ceracie" odjeżdża nyską. Udało się!

Ważnym  duchowym  bodźcem,  było  uczestnictwo  w  pieszej  pielgrzymce  do
Częstochowy. Wiele osób z "Solidarności" brało w niej udział; najwięcej było młodzieży.

W pielgrzymkach uczestniczyłem 8 razy, (pierwszy raz w roku 1982 w grupie
ósmej (katedralnej)  ,  razem z Leonem Zapolskim, moim kontaktem z Uniwersytetu.
Później  chodziłem  już  z  żoną  w  grupie  13  (czarnej,  franciszkańskiej)  z  parafii  św.
Karola Boromeusza przy ulicy Kruczej, również z Leonem Zapolskim oraz z Józefem
Nowackim - kolejarzem, moim kontaktem z kolejarzami. Ostatni raz na pielgrzymce
byłem w roku 1996.

Podczas pierwszej pielgrzymki, człowiek cały czas się martwił czy zdoła dojść do
Częstochowy.  Potem  było  to  już  tak  oczywiste,  że  w  ogóle  o  tym  nie  myślałem,  a
skupiałem się raczej na przeżyciach duchowych i na słuchaniu wspaniałych wykładów
prowadzonych  przez  głównego  przewodnika  pielgrzymki  "Orzecha"  (księdza
Stanisława Orzechowskiego), lub przez innych prelegentów (historyków, polityków) -
ludzi zawsze bardzo ciekawych.

Bardzo dużym przeżyciem był przedostatni  dzień pielgrzymki,  kiedy to przed
mszą  świętą  trzeba  było  wejść  na  "Górkę  Przeprośną"  dźwigając  jak  największy
kamień  i  na  szczycie  go  zostawić.  W  późniejszych  pielgrzymkach  trzeba  było
zrezygnować ze względów ekologicznych z wchodzenia na górkę. Ogólne przeprosiny
były podczas mszy świętej odprawianej u stóp Górki Przeprośnej.

Pielgrzymki  miały  duży  wydźwięk  polityczny,  bo  podczas  niej  "byliśmy
naprawdę wolni",  i  nic  nas  nie  obchodziło,  że  był  stan  wojenny.  Pamiętam,  że  gdy
wchodziliśmy trzeciego  dnia  pielgrzymki  do  Oleśnicy  (wtedy  pierwszy  nocleg  był  w
Trzebnicy,  drugi  w  wioskach  przed  Oleśnicą,  a  na  trzeci  dzień  wchodziliśmy  do
Oleśnicy)  i  śpiewaliśmy  wyjątkowo  głośno  "Mury"  to  wszyscy  wyglądali  z  okien,
machali do nas rękami. Potem na postoju "Orzech" powiedział, że otrzymał informację
z  UB  z  Wrocławia,  w  której  ubecja  zarzucała  mu,  że  to  jakaś  nieodpowiedzialna
extrema idzie w tej pielgrzymce.

Najważniejszym  momentem  było  zawsze  wejście  na  Jasną  Górę,  14  sierpnia
przed mszą na godzinę 11:00.  Nasza wrocławska pielgrzymka zawsze wyróżniała się
wśród innych pielgrzymek nie tylko pod względem ilości  pielgrzymów ( 14 tysięcy -
tylko warszawska była większa), ale przede wszystkim pod względem ilości niesionych
transparentów  i  radością,  jaka  biła  z  twarzy  pielgrzymów.  Były  to  niezapomniane
chwile. Pielgrzymki bardzo dużo mi dały. Pozwoliły na ostateczne sformułowanie mego
światopoglądu i dały mi prawie tyle, co studiowanie Społecznej Nauki Kościoła.

W zakładach trwały naciski dyrekcji do wstępowania do "wronich" związków
zawodowych, z marnym jednak skutkiem. "Z Dnia na Dzień" w numerze 16/318 z dnia
29.04-5.05  1984  podało,  że  jak  wynika  z  zestawienia  sporządzonego  przez  Urząd
Wojewódzki  obejmującego  16  największych  zakładów  pracy  Wrocławia,  na
zatrudnionych 46 000 osób do wronich związków zawodowych wstąpiły  3732 osoby,
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czyli 8,05%. I tak np. uzwiązkowienie w WSK wynosiło 4,2%, w Hutmenie 4,5%, w
Jelczu 6,5%, w Dolmelu 7,4%i w FAT 5,8%.

Do  bardzo  udanych  akcji  przeprowadzonych  przez  RKS  należały  bojkoty
wyborów do rad narodowych i  do Sejmu.  Hasła  takie  jak:  "Tylko umysłowo chory
maszeruje na wybory", "Kto durny ten do urny", "Kto reżim popiera - niech idzie i
wybiera",  "Urban  gada  przekonuje  -  głupi  idzie  i  głosuje",  "Kiedy  wzywa do  urn
PRON  -  jedną  mam  odpowiedź  -  WON".  Hasła  te  przynosiły  efekty  w  postaci
zmniejszonej frekwencji, o którą tak zabiegali partyjniacy. Ponadto RKS kontrolował
frekwencję  wyborczą  poprzez  obserwowanie  lokali  wyborczych  i  podawanie  do
publicznej wiadomości rzeczywistej frekwencji wyborczej.

We  wrześniu  1984  roku  pojechałem  z  kolegami  na  Jasną  Górę  jako
przedstawiciel Duszpasterstwa Ludzi Pracy z Wrocławia. Zawsze we wrześniu ludzie
pracy przyjeżdżali  z pielgrzymką na Jasną |Górę.  Po mszy odbywały się  wykłady, a
później spotkania Duszpasterstwa przy okrągłym stole, celem wymiany doświadczeń. W
tych spotkaniach uczestniczył ks. Jerzy Popiełuszko, prowadząc potem Drogę Krzyżową
na wałach. Pamiętam, że w trakcie przerw między wykładami, podszedłem do księdza
Jerzego, przedstawiłem się i poprosiłem go w imieniu naszego księdza Adama Wiktora o
przyjazd  do  Wrocławia  na  naszą  mszę  za  Ojczyznę.  Ksiądz  obiecał  przyjechać,  ale
przedtem skomunikuje się z księdzem Adamem celem ustalenia szczegółów. Był bardzo
zamyślony, smutny, jakby myślał o czymś innym. Do przyjazdu księdza Popiełuszki do
naszego  Duszpasterstwa  nigdy  nie  doszło.  Miesiąc  później  został  bestialsko
zamordowany przez ubeków.

W latach 1983 -89 RKS posiadał następującą strukturę: 
1.  MKK  Zachód  -  szefem  był  Leszek  Żołyniak  z  Cuprum  i  miał  pod  sobą

następujące zakłady: Pafawag, Dolmel, Pilmet, Archimedes i Cuprum, 
2.  MKK Północ  -  szefem był  Janusz  Sławiński  z  Wrozametu  i  wchodziły  tu

następujące zakłady: WSK Psie Pole, Polar, Wrozamet, Zremb, INCO, 
3. MKK Chemików - szefem był Kazimierz Cięciwa z następującymi zakładami:

Zakłady Chemiczne: Chemitex, Polifarb, Superfosfat, oraz Mostostal i Gazownią, 
4. MKK GRABISZYNEK, 
5. MKK Starówka,
6. Przedstawiciel wyższych uczelni Wrocławia, którym był Tadeusz Huskowski, a

po jego śmierci - Tomasz Wójcik.  
7. Sekretarzem RKS była "Ania" - Kazimiera Pacholik. 
8. Początkowo członkiem TKK reprezentującym Dolny Śląsk był ukrywający się

Eugeniusz Szumiejko, a po ujawnieniu swego nazwiska - Marek Muszyński.
Mieliśmy swoje drukarnie,  radio  "Solidarność" (pierwszą audycję emitowaną

przez 5 automatycznych nadajników nadano w pięciu różnych pasmach UKF dnia 29
VIII 1982, audycja trwała 25 minut), kontakty za granicą.

W sobotę 19 V 1984 r. "nieznani sprawcy" w Złotoryi podpalili samochód abp-a
Henryka Gulbinowicza,  oblawszy go przedtem benzyną.

Dnia  19  lutego  1985  roku,  rozpoczął  się  przy  kościele  Narodzenia  NMP w
Krakowie  Bieżanowie  Starym  protest  głodowy.  Był  to  protest  rotacyjny.  Uczestnicy
przybywali na kilka (kilkanaście dni) by głodować, po czym wyjeżdżali, a zastępowali
ich inni. Głodujący z całej Polski wyrażali swój sprzeciw wobec zamordowaniu przez
funkcjonariuszy SB ks.  Jerzego Popiełuszki  i  żądali  uwolnienia wszystkich więźniów
politycznych.  W  proteście  wzięło  udział  387  osób.  Centralną  postacią,  która
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zorganizowała tę głodówkę była Anna Walentynowicz. Gospodarz bieżanowskiej parafii
ks. proboszcz Adolf Chojnacki dzielnie jej sekundował.

Pojechaliśmy wraz ze wspomnianym Leonem Zapolskim i Tadeuszem Wójcikiem
z Siechnic do Bieżanowa 5 lipca 1985 roku i głodowaliśmy przez 5 dni. Cały protest
trwał 194 dni i zakończył się w piątą rocznicę Sierpnia - 31 sierpnia 1985 r.

W  czerwcu  1985  roku  upłynęła  2-letnia  kadencja  przewodniczącego  RKS
"Witolda". Po złożeniu sprawozdania z jej przebiegu i złożeniu rezygnacji, RKS udzielił
mu absolutorium i powierzył mu kierowanie Związkiem na Dolnym Śląsku na następną
kadencję.

We wrześniu 1986 roku uwolniono więźniów politycznych.  Została  utworzona
przy Lechu Wałęsie Tymczasowa Rada NSZZ "Solidarność".   

Po  upływie  dwóch  kadencji  Marka  Muszyńskiego,  RKS  wybrał  nowego
przewodniczącego, którym został Eugeniusz Szumiejko. Teraz Marek mógł się ujawnić.
Dokonał tego w kościele przy al. Pracy na mszy św. 26 X 1986 r. Msza św. miała bardzo
uroczysty przebieg. Do kościoła oprócz Marka Muszyńskiego i jego małżonki Donaty
przybyli:  Władysław  Frasyniuk  z  żoną  Krystyną,  Piotr  Bednarz,  Józef  Pinior,  Jan
Winnik  i  Lothar  Herbst.  Uroczystej  koncelebrowanej  mszy  św.  przewodniczył  ks.
Wieczorek ze Stanów Zjednoczonych. Ponadto w koncelebrze uczestniczyli  ks. Adam
Wiktor, ks. Celestyn z tutejszej parafii  oraz ks. Kazimierz z kościoła pw. św. Karola
Boromeusza przy ul. Kruczej. Homilię, nawiązującą do słów"Przybyłem, zobaczyłem,
lecz Bóg zwyciężył" króla Jana Sobieskiego (przesłanych do Ojca św. Innocentego XI
wraz ze zdobyczną chorągwią  Proroka)  wygłosił ksiądz proboszcz Adam Wiktor.

Po  mszy  św.  w  dolnej  kaplicy  odbyło  się  powitanie  Marka  Muszyńskiego.
Serdeczne słowa powitania skierował do zebranych ks.  Adam, który wraz z  księżmi
odprawiającymi  mszę  św.  zszedł  do  kaplicy  dolnej.  Witany  serdecznymi  oklaskami
zabrał głos Marek Muszyński, który podziękował wszystkim za wsparcie, jakiego mu
udzielano przez ostatnie lata. "Czeka nas długa i ofiarna praca w nowych warunkach" -
stwierdził.

Ubecja  była  całkowicie  zaskoczona.  Najbardziej  poszukiwany  człowiek  na
Dolnym Śląsku ujawnia się i to w kościele, a nie na ubecji! Niesamowite!

W Złotej Księdze Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii rzymsko-katolickiej
p.w.  św.  Klemensa  Dworzaka  pod  datą  26  X 1986  roku  czytamy następujący  wpis:
"Matko  Boża  Pocieszenia  pełni  ufności,  składamy  w  Twe  ręce  nasze  nadzieje,
pragnienia i troski" - podpisał Marek Muszyński.

Wcześniej,  dnia  31 VIII 1986 roku została odprawiona msza św. z okazji  VI
rocznicy Sierpnia '80 oraz w intencji pracowników MPK i ELWRO. Na tej mszy św. ks.
Stanisław  Suchowolec  (zamordowany  przez  "nieznanych  sprawców"  30  I  1989  r.)
wygłosił  piękną homilię.  Aktor odczytał przesłanie Marka Muszyńskiego: >>Kochani
nie  wstydźcie  się  naszej  wiary.  Zawsze  znajdą  się  ludzie,  którzy  będą  szydzić  i
wyśmiewać  się  z  nas.  Nieraz  już  atakowali  RKS,  któremu  mam  zaszczyt
przewodniczyć...<<  W  kościele  się  zagotowało,  ubecy  zaczęli  szukać  Marka
Muszyńskiego nie bacząc na to, że to aktor za niego odczytał przesłanie. Na tej samej
mszy  św.  odbył  się  Akt  Zawierzenia  Dolnośląskiej  Solidarności:  >>  My,  członkowie
Regionalnego  Komitetu  Strajkowego  Niezależnego  Samorządnego  Związku
Zawodowego "Solidarność", będący przedstawicielami ludzi pracy Dolnego Śląska, w
dniu dzisiejszym stajemy w sposób szczególny przed Twoim obrazem łaskami słynącym,
w  Twym sanktuarium w  kościele  Św.  Klemensa  Dworzaka  we  Wrocławiu.  Stajemy
przed Tobą, nasza najlepsza Matko, w jedności duchowej z tymi naszymi braćmi, którzy
za ideały "Solidarności" oddali swoje życie, a także i z tymi, którzy z powodów od siebie
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niezależnych być tutaj z nami nie mogą....  Dziś w 6 rocznicę podpisania Porozumień
Sierpniowych i powstania "Solidarności" zawierzamy Tobie, Matko Boska Pocieszenia,
nasz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" regionu Dolny Śląsk,
wszystkich naszych członków i działaczy, wszystkie ogniwa organizacyjne, ludzi z nami
współpracujących i wspomagających oraz nas samych... Zawierzając Tobie, wyciągamy
dłonie  do  pojednania  ze  wszystkimi  Polakami  na  zasadach  równości,  uczciwości,
prawdziwej sprawiedliwości i poszanowania wszystkich praw osoby ludzkiej... Matko
Boża Pocieszenia, Królowo Polski - módl się za nami! Wrocław, 31.08.1986 Regionalny
Komitet Strajkowy NSZZ "Solidarność" reg. Dolny Śląsk <<.

Następnie aktor odczytał list Lecha Wałęsy skierowany do ks. Adama Wiktora i
zgromadzonych  na  mszy  św.:  >>  Wielebny  Księże  Proboszczu,  Drodzy  Przyjaciele!
Okazją  która Was tu  zgromadziła  to  6.  rocznica  największego zwycięstwa polskiego
świata pracy i wszystkich Polaków w całej powojennej historii Polski. Jest mi bardzo
przykro, że nie mogę być w tym dniu z Wami we Wrocławiu, który był Trójmiastu w
trudnych  chwilach  wielkiego  strajku  najbardziej  wierny,  najbardziej  od  początku
solidarny... Pozwólcie na wyrażenie ogromnego uznania, szacunku i wdzięczności, dla
Was,  wrocławian  i  dla  całego  regionu  Dolnego  Śląska,  dla  całej  wspaniałej
"Solidarności" - Lech Wałęsa<<.

Po  mszy  św.  nastąpiła  łapanka  ludzi  przez  funkcjonariuszy  MO  i  UB  do
stojących bud milicyjnych. Wśród zatrzymanych był ks. Gębski, który przewodniczył
koncelebrze.

Hasło na rok 1987 za KOS nr 108: "Każda chwila optymizmu - zbliża koniec
komunizmu".

W dniach 8-14 VI 1987 roku odbyła się trzecia pielgrzymka do Polski naszego
Papieża. Tym razem program wizyty omijał Wrocław, więc wybraliśmy się samochodem
na mszę św. na Zaspę do Gdańska. Władze robiły wszystko, by jak najmniejsza ilość
ludzi uczestniczyła we mszy świętej - między innymi blokowali drogi. Nasza trasa do
Gdańska  biegła  więc  przez  Elbląg.  Tam  zostawiliśmy  samochód  i  pociągiem
pojechaliśmy na Zaspę,  przedtem składając kwiaty pod pomnikiem pomordowanych
stoczniowców w Gdańsku.

Ołtarz miał postać olbrzymiej barki, statku. Homilia była przepiękna, owacyjnie
przerywana  co  kilka  zdań  oklaskami.  Msza  święta  na  Zaspie  –  zgodnie  z
przewidywaniami  -  stała  się  manifestacją  papieskiego  poparcia  dla  społecznych
aspiracji.  To  tu  Papież nakreślił  dla  "Solidarności"  i  wszystkich  Polaków,  w  tym
oczywiście także dla władzy, etyczne przesłanie na nieodległą - jak wkrótce miało się
okazać - przyszłość.

"Nie może być program walki ponad programem solidarności. Gdy mówi się:
naprzód 'walka' - choćby w znaczeniu walki klas - to bardzo łatwo drugi czy drudzy
pozostają  na  'polu  społecznym'  przede  wszystkim  jako  wrogowie.  Jako  ci,  których
trzeba zniszczyć. Nie jako ci, z którymi trzeba szukać porozumienia, z którymi wspólnie
należy obmyślać, jak 'dźwigać brzemiona'". "Chcę mówić o was, czyli o nas, i za was,
czyli w naszym imieniu". "Jedni drugich brzemiona noście" - mówił. To były wielkie
chwile. Po mszy odbyła się demonstracja.

Tymczasem nasilały się ataki na ks. Adama Wiktora. "Nieznani sprawcy" otruli
mu psy i  podpalili  krzyż przed kościołem. Ciągle był wzywany na "dywanik" przez
kardynała Gulbinowicza, bo ten otrzymywał skargi na księdza od wojewody Owczarka.
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Duszpasterstwo Ludzi Pracy - w środku ks. Adam Wiktor, poniżej z brodą - to ja.

25  listopada  Gazeta  Robotnicza,  organ  PZPR  publikuje  artykuł  pt.  „Przy
niektórych ołtarzach” atakujący kościół św. Klemensa. W ślad za artykułem lawinowo
posypały się publikowane „listy czytelników”, ułożone na jedną modłę i zapewne pisane
jedną ręką, atakujące księdza Wiktora za działalność antypaństwową i skarżące się, że
w  kościele  św.  Klemensa,  właśnie  z  powodu owej  działalności,  modlić  się  wcale  nie
można. Jednocześnie Wydział ds. Wyznań ponownie występuje do władz kościelnych o
odwołanie księdza Wiktora z Wrocławia.
 Czasy  się  jednak  zmieniły,  nadciągała  era  „okrągłego  stołu”  i  czyszczono
przedpole.  Szykowały  się  koncesje  w  zamian  za  ustępstwa  i  uśmierzenie  nastrojów.
Kościołowi, dążącemu do porozumienia z władzami PRL i zawarcia ugody społecznej
nie  na  rękę  były  postawy  radykalne.  A właśnie  zezwolenia  na  budowę  kościołów
uzależniano od usunięcia ks.  Wiktora z Wrocławia. Gdy na inspekcję do „Klemensa
Dworzaka” zjechał Prowincjał jezuitów, sprawa przeniesienia była już przesądzona i
decyzja ta zapadła.

Ksiądz stał do końca na posterunku i robił swoje. I nawet na finiszu głos mu nie
zadrżał. Mocował się ze wszystkim samotnie, jak prawdziwy kapłan. Obrony nie miał
znikąd.  Całą  swoją  6-letnią  szamotaninę  stanu  wojennego  skwitował  tak  (na  Mszy
imieninowej w grudniu’86):  „Muszę powiedzieć,  że  te  czasy,  szczególnie  w  ostatnich
latach,  tak jak niełatwe dla  całego narodu,  tak również  nie  są  łatwe dla  kapłanów,
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którzy robią, co mogą, aby podtrzymać wiarę, nadzieję i miłość w sercach i umysłach
naszego narodu”. 28 czerwca 1988 roku wygłosił kazanie o krzyżu. Czyim?

Wrocławianie  zgotowali  księdzu  królewskie  pożegnanie.  Podziwiali  wielu
mądrych, wykształconych,  złotoustych kapłanów, ale kochali  tylko jego.  Żegnano się
cały miesiąc, dwa razy oficjalnie, 22 i 31 lipca 1988 roku po okolicznościowych mszach,
oprócz tego wiele grup żegnało się oddzielnie, w ścisłym kręgu, jak np. ludzie kultury i
nauki.  Cały  miesiąc  sypano  na  Księdza  kwiaty  i  upominki,  oblano  go  morzem łez,
obsypano obietnicami miłości i wierności dla głoszonych przezeń ideałów.

13 września 1988 roku nastąpiła zmiana na stanowisku przewodniczącego RKS.
W miejsce Eugeniusza Szumiejki wybraliśmy Tomasza Wójcika.

Jesienią  1988 r.  do  Wrocławia przyjechał  Lech Wałęsa  by,  "naładować nasze
akumulatory". Spotkał się z młodzieżą na Uniwersytecie Wrocławskim, a po południu w
Hali Ludowej z mieszkańcami Wrocławia.

Wieczorem w kościele pw. św. Klemensa Dworzaka odbyła się uroczysta msza św.
z  udziałem  Przewodniczącego  "Solidarności".  Tłumy  wiernych  obległy  dookoła
sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia.  Mszę św. z udziałem 22 księży odprawił ks.
prałat Jankowski z Gdańska. W koncelebrze był proboszcz tej parafii Tadeusz Sarota,
ks.  Adam  Wiktor  (który  specjalnie  przyjechał  z  Nowego  Sącza  do  Wrocławia),  ks.
Stanisław Orzechowski i wielu innych. Po powitaniu przez proboszcza, przedstawiciele
Duszpasterstwa Ludzi Pracy wręczyli Lechowi Wałęsie replikę albumu, jaki otrzymał
Ojciec Święty. Album zawierał zdjęcia i opisy wszystkich wotów, które przez ostatnie
lata zostały złożone w tym kościele przez poszczególne zakłady pracy i środowiska.

Homilię wygłosił ks. prałat Jankowski. Oparł się na homilii papieskiej z Zaspy z
12 VI 1987 r. ("...Jedni drugich brzemiona noście"). Homilia była klarowna i piękna.
Mówiła o podstawowych wartościach ludzkich: Solidarności, Wolności, Niepodległości.
"System totalitarny jaki u nas panuje, oparty jest na strachu. A ludzie już tak się nie
boją,  teraz  boi  się  władza.  Boi  się  partia,  boi  się  milicja,  boi  się  SB.  A te  liszaje  -
ingerencje cenzorskie w prasie - to przecież też ze strachu. System się kończy. Słychać
już jego podzwonne".

Miałem okazje na tę mszę św. napisać i wygłosić "modlitwę wiernych" (często to
robiłem  na  mszach  za  Ojczyznę).  Było  to  dla  mnie  duże  przeżycie.  Bo  i  kościół
wypełniony  masą  ludzi,  no  i  Lechu...  Pamiętam  jak  mówiłem  "Módlmy  się  za
Niezależny,  Samorządny  Związek  Zawodowy  Solidarność  i  obecnego  wśród  nas
Przewodniczącego Lecha Wałęsę..."

Po mszy św. Lech Wałęsa ukazał się na balkonie i wygłosił krótkie przemówienie.
Tłumaczył, po co teraz jeździ po kraju - chce się dowiedzieć, czy ludzie go popierają.
Zorientował  się,  że  "zaledwie  kilka  promili,  nie  procent  a  promili  -  jest  przeciw
rozmowom. Skazani jesteśmy na rozmowy, na dogadywanie się. Od was zależy, jak to
dalej pójdzie". Okrzyki "Solidarność", "Lech Wałęsa" i chóralne "sto lat" - zakończyły
to krótkie zgromadzenie. Ludzie wracali ożywieni w pogodnym nastroju, dyskutując.

W wyniku ustaleń dokonanych przy okrągłym stole, 4 czerwca 1989 roku odbyły
się w Polsce w połowie demokratyczne wybory. Wygrała je "Solidarność". W Dzienniku
Telewizyjnym  Joanna  Szczepkowska  powiedziała:  "Proszę  państwa,  dziś  w  Polsce
skończył się komunizm". No, nie całkiem, ale rozpoczął się demontaż komunizmu.

Po wyborach, w czerwcu 1989 r. VICTORIA w numerze specjalnym napisała:
>> KOMUNIKAT MKK
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MIĘDZYZAKŁADOWA  KOMISJA  KOORDYNACYJNA  NSZZ  SOLIDARNOŚĆ
GRABISZYNEK kończy swoją działalność. Zrodzona w ciężkim czasie stanu wojennego
MKK starała  się  koordynować  pracę  Związku  między  zakładami,  wydawała  pismo
"VICTORIA", prowadziła kolportaż prasy związkowej do zakładów oraz pomagała w
wydawaniu  gazetek  zakładowych  "SOLIDARNOŚĆ  ELWRO",  "FATamorgany",
"GŁOSU  HUTMENU"  i  "FAMY".  Mimo  swoich  niedoskonałości  uważamy,  że
wykonaliśmy  postawione  przed  nami  zadanie.  W  wyniku  obrad  okrągłego  stołu
Związek zaczął działać jawnie, a wyniki wyborów do Sejmu i Senatu poświadczyły w
całej swojej rozciągłości, jak wielkim poparcie cieszy się nasz Związek w społeczeństwie.

W tym stanie rzeczy  k o ń c z y m y  naszą działalność. Świadomi jesteśmy tego,
że  w  przypadku  kolejnego  zamachu  na  NSZZ  "Solidarność"  będziemy  zmuszeni
natychmiast wznowić naszą działalność.

Dziękujemy  wszystkim  działaczom  z  poszczególnych  zakładów  pracy
"Grabiszynka",  łącznikom,  redaktorom,,  drukarzom,  kolporterom  oraz  wszystkim
członkom  NSZZ  "SOLIDARNOŚĆ".  Być  może  przyjdzie  czas,  kiedy  spotkamy  się
razem w gronie całej naszej tajnej struktury.

S Z C Z Ę Ś Ć  B O Ż E
MIĘDZYZAKŁADOWA KOMISJA KOORDYNACYJNA

NSZZ SOLIDARNOŚĆ GRABISZYNEK<<

Z dniem 2.03.1990 RKS NSZZ "Solidarność"  regionu  Dolny  Śląsk  zakończył
swoją działalność.

Dnia 14 II 1999 r. zmarł nagle w Bytomiu w wieku 54 lat nasz ukochany ksiądz -
ks. Adam Wiktor. Ojca Adama pożegnało ponad stu księży i tysiące wiernych, kolegów i
przyjaciół.  Wystawiono  40  pocztów  sztandarowych,  odczytano  list  ówczesnego
przewodniczącego  "Solidarności"  Mariana  Krzaklewskiego.  Na  nagrobnym kopcu  z
kwiatów  troskliwa  ręka  zatknęła  płócienną  plakietę  z  napisem  „Solidarność”  i
zabrzmiał śpiew: "Ojczyzno ma..." - to Wrocław żegnał swojego Duszpasterza pieśnią
stanu wojennego.

W 10 rocznicę śmierci ks. Adama Wiktora, dnia 15 II 2009 r. odbyła się uroczysta
msza św. koncelebrowana przez arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego, po której plac
przed kościołem przy al. Pracy, został nazwany imieniem Ojca Adama Wiktora.

Dziś, gdy po dwudziestu kilku latach wspominam tamte czasy, przychodzi mi na
myśl zakończenie wiersza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego "Ballada o trzęsących
się portkach":

"....Gdy wieje Wiatr Historii,
Ludziom jak Pięknym Ptakom

Rosną Skrzydła, natomiast
Trzęsą się Portki Pętakom."     

Iluż  to  wspaniałych  ludzi  miało  swoje  "pięć  minut"  dokonując  czynów
niezwykłych,  które  w  sumie  dały  to  wspaniałe  historyczne  wydarzenie  XX  wieku,
któremu  na  imię  "Solidarność".  Wydarzenie,  które  zmieniło  bieg  historii  i  miało
priorytet w obaleniu komunizmu. "Solidarność" powstała w 1980 roku, a mur berliński
zburzono dopiero w listopadzie 1989 roku. Reżim komunistyczny upadł, choć był tak
podziwiany przez lewicowych intelektualistów Europy Zachodniej.
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Udało  mi  się  przeżyć  ten  system,  bowiem  zawsze  starałem  się  być  wierny
zasadzie:,  "Jeśli  nie  wiesz  jak  się  zachować,  na  wszelki  wypadek  zachowaj  się
przyzwoicie". 
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W 25-tą rocznicę ogłoszenia stanu wojennego

W nocy z 12 na 13 XII 2006 r. w 25 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w
Polsce, w hali fabrycznej PAFAWAGU odbyła się uroczystość wręczenia orderów przez
Prezydenta  RP Lecha  Kaczyńskiego  -  członkom  podziemnej  Solidarności,  którzy  w
sposób szczególny zasłużyli się w walce z komuną. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą
Orderu  Odrodzenia  Polski  odznaczeni  zostali:  Marek  Muszyński i  Marianna
Popiełuszko, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski zostali odznaczeni między
innymi:  Jerzy  Malinowski i  Edward  Wółtański,  zaś  Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia  Polski  zostali  odznaczeni  między  innymi:  ks.  Mirosław  Drzewiecki,  ks.
Andrzej Dziełak, Bogusław Kierc, ks. Stanisław Orzechowski, Joanna Szczepkowska i
pośmiertnie Kazimierz Michalczyk.

Pan Prezydent Lech Kaczyński wręcza mi Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

Pan Prezydent Andrzej Duda postanowieniem z 9 I 2017 r, (MP 2017 poz.297) 
nadał mi Krzyż Wolności i Solidarności.

Dnia 12 XII 2017 r. Przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ 
„Solidarność” Kazimierz Kimso  uhonorował  mnie nadaniem odznaczenia 
związkowego NIEZŁOMNI za działalność na rzecz walki o niepodległość RP.

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób represjonowanych nadał mi dnia 18 
VII 2017 r. status działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z 
powodów politycznych i nadał mi odznakę honorową Działacza opozycji 
antykomunistycznej.
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Spotkanie RKS po latach

Dnia 30 VI 2007 r. o godz. 10:00 w Ligocie Pięknej przy ulicy Sosnowej 17 odbyło
się jawne posiedzenie RKS NSZZ ”Solidarność” regionu Dolny Śląsk. Przed spotkaniem
w  kościele  pw.  św.  Stanisława  w  Krynicznie,  proboszcz  Bogdan  Koczor  odprawił
dziękczynną mszę św.

Celem spotkania była próba udokumentowania działalności RKS w okresie maj
1983 - 1990, bowiem jak dotąd historia o tym okresie milczy.

Od lewej stoją: Wojciech Sawicki - IPN, Andrzej Wiszniewski i Lech Stefan - doradcy RKS;
Tomasz Wójcik - przewodniczący RKS; Jerzy Malinowski, Janusz Wierzowiecki, Kazimierz
Cięciwa,  Marek Falenta  -  członkowie  RKS;  Marek Muszyński  -  przewodniczący  RKS;
Paweł  Stagraczyński,  Janusz  Słowiński,  Wiesław  Marynowski,  Leszek  Żołyniak  -
członkowie RKS; Andrzej Siciński i Ryszard Czoch - łącznicy merytoryczni.

Uczestnicy spotkania opowiedzieli o swojej działalności w RKS, pokazali  dokumenty,
zaś przedstawiciel IPN skrzętnie wszystko nagrywał. Spotkanie zakończyło się śpiewami
patriotycznymi przy ognisku.

Wydanie: 04 maja 2018 r.

51



DOKUMENTY
1. Sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Strajkowego w FMB „Bumar-Fadroma” 

we Wrocławiu w dn.27.8.1980 r. str. 1
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1. Sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Strajkowego w FMB „Bumar-
Fadroma” we Wrocławiu w dn.27.8.1980 r. str. 2

53



1. Sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Strajkowego w FMB „Bumar-
Fadroma” we Wrocławiu w dn.27.8.1980 r. str. 3
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1. Sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Strajkowego w FMB „Bumar-Fadroma” 
we Wrocławiu w dn.27.8.1980 r. str. 4
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1. Sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Strajkowego w FMB „Bumar-Fadroma” 
we Wrocławiu w dn.27.8.1980 r. str. 5
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1. Sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Strajkowego w FMB „Bumar-
Fadroma” we Wrocławiu w dn.27.8.1980 r. str. 6
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2. PROTOKÓŁ Nr 4 z posiedzenia Komitetu Założycielskiego NSZZ odbytego w 
dniu 11 września 1980 roku w FMB „Bumar-Fadroma” Wrocław str. 1
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2. PROTOKÓŁ Nr 4 z posiedzenia Komitetu Założycielskiego NSZZ odbytego w 
dniu 11 września 1980 roku w FMB „Bumar-Fadroma” Wrocław str. 2
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2. PROTOKÓŁ Nr 4 z posiedzenia Komitetu Założycielskiego NSZZ odbytego w 
dniu 11 września 1980 roku w FMB „Bumar-Fadroma” Wrocław str. 3
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2. PROTOKÓŁ Nr 4 z posiedzenia Komitetu Założycielskiego NSZZ odbytego w 
dniu 11 września 1980 roku w FMB „Bumar-Fadroma” Wrocław str. 4
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3. Wyciąg z protokołu nr 11 z posiedzenia KZ NSZZ „Solidarność” przy 
FMB „Bumar-Fadroma” we Wrocławiu, odbytego w dniu 30.IX.1980 r.
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4. Apel: Do pracowników FMB "BUMAR-FADROMA we Wrocławiu str. 1
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4. Apel: Do pracowników FMB "BUMAR-FADROMA we Wrocławiu str. 2
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5. Biuletyn Komisji Zakładowej i Sekcji Młodzieżowej NSZZ "Solidarność" nr 1/81
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6. Biuletyn Komisji Zakładowej i Sekcji Młodzieżowej NSZZ "Solidarność" nr 5/81
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7. Biuletyn Komisji Zakładowej i Sekcji Młodzieżowej NSZZ "Solidarność" nr 
17/81
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8. Biuletyn Komisji Zakładowej i Sekcji Młodzieżowej NSZZ "Solidarność" nr 
18/81
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9. Ogłoszenie Komisji Konkursowej z dnia 3.VI.1981 r.
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10. Biuletyn Komisji Zakładowej i Sekcji Młodzieżowej NSZZ "Solidarność" nr 
22/81 str. 1
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10. Biuletyn Komisji Zakładowej i Sekcji Młodzieżowej NSZZ "Solidarność" nr 
22/81 str. 2
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10. Biuletyn Komisji Zakładowej i Sekcji Młodzieżowej NSZZ "Solidarność" nr 
22/81 str. 3
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10. Biuletyn Komisji Zakładowej i Sekcji Młodzieżowej NSZZ "Solidarność" nr 
22/81 str. 4
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10. Biuletyn Komisji Zakładowej i Sekcji Młodzieżowej NSZZ "Solidarność" nr 
22/81 str. 5
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11. Biuletyn Komisji Zakładowej i Sekcji Młodzieżowej NSZZ "Solidarność" nr 
24/81

75



12. FAMA - Tygodnik NSZZ "Solidarność" nr 25/81
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      13. Stanisław Stefański "SOLIDARNOŚĆ" NA DOLNYM ŚLĄSKU, archiwum 
Solidarności tom 8, Inicjatywa Wydawnicza Aspekt Wrocław 1986 str. 134-136

14. FAMA - Tygodnik NSZZ "Solidarność" nr 29/81
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15. FAMA - Tygodnik NSZZ "Solidarność" nr 30/81
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16. FAMA - Tygodnik NSZZ "Solidarność" nr 31/81 str. 1
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16. FAMA - Tygodnik NSZZ "Solidarność" nr 31/81 str. 2
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17. Stanisław Stefański "SOLIDARNOŚĆ" NA DOLNYM ŚLĄSKU, archiwum 
Solidarności tom 8, Inicjatywa Wydawnicza Aspekt Wrocław 1986 str. 175,176

18. FAMA - Tygodnik NSZZ "Solidarność" nr 35/81
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19. FAMA - Tygodnik NSZZ "Solidarność" nr 39/81
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20. FAMA - Tygodnik NSZZ "Solidarność" nr 42/81
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21. FAMA - Tygodnik NSZZ "Solidarność" czwartek 3 grudnia 1981 r.
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22. Decyzja NR 1415 o internowaniu DO GRODKOWA
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23 Książeczka do nabożeństwa "Droga do Nieba" 
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23. Książeczka do nabożeństwa "Droga do Nieba" z podpisami

87



24 Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej we Wrocławiu, 63 L.dz.102/82
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25  Świadectwo Zwolnienia Internowanego, Grodków, 27.02.1982 r.
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26 Ks. Adam Wiktor
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27 Tablica wotywna
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28a Zdjęcie z „koziołkami“
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28 Ubeckie pokwitowanie
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28 Ubeckie pokwitowanie druga strona:
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29 Decyzja NR 2250 O INTERNOWANIU DO STRZELINA

95



30 Świadectwo Zwolnienia ze Strzelina
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31. Solidarność Podziemna pod redakcją Andrzeja Friszke, Warszawa 2006, ISBN 
83-88490-45-1, str. 82 "...ogłoszono o reaktywowaniu Sieci Wiodących Zakładów 
Pracy, działających przed 13 grudnia. Jej ujawnionym z nazwiska członkiem był 
Zbigniew Janas, członek RKW Mazowsze, reprezentujący też Zakłady 
Mechaniczne "Ursus"...w "Sieci"jest reprezentowanych pięć zakładów: Huta im.
Lenina w Krakowie, Kopalnia "Wujek" i Huta Katowice, wrocławska 
"Fadroma" i ZM "Ursus"..."

32. Zdjęcie Rysia przy tablicy - Wrocław Walczy o Wolność, Beata Maciejewska, 
Wrocław 2005, Wyd. Profil, ISBN 83-914951-302, str. 99.
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	Czasy się jednak zmieniły, nadciągała era „okrągłego stołu” i czyszczono przedpole. Szykowały się koncesje w zamian za ustępstwa i uśmierzenie nastrojów. Kościołowi, dążącemu do porozumienia z władzami PRL i zawarcia ugody społecznej nie na rękę były postawy radykalne. A właśnie zezwolenia na budowę kościołów uzależniano od usunięcia ks. Wiktora z Wrocławia. Gdy na inspekcję do „Klemensa Dworzaka” zjechał Prowincjał jezuitów, sprawa przeniesienia była już przesądzona i decyzja ta zapadła.

