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Dodatek historyczny Instytutu Pamiêci Narodowej Oddzia³ w Rzeszowie

40. rocznica utworzenia NSZZ „Solidarnoœæ”

Strajki lipcowe

W pierwszej po³owie 1980 r. w ca³ej
Polsce nast¹pi³o wyraŸne pogorszenie
zaopatrzenia rynku w produkty ¿yw-
noœciowe, szczególnie w miêso. Komu-
nistyczne w³adze zamierza³y kolejny
raz „uratowaæ” sytuacjê poprzez pod-
wy¿kê cen artyku³ów miêsnych. De-
cyzja ta wywo³a³a falê strajków, która
zaskoczy³a rz¹dz¹cych. Protesty wybu-
ch³y równie¿ na terenie obecnego woj.
podkarpackiego.

W lipcu 1980 r. w naszym regionie
odnotowano „przerwy w pracy” w co
najmniej jedenastu zak³adach. Dwa z
nich funkcjonowa³y w woj. rzeszow-
skim (WSK-PZL Mielec i Spó³dzielnia
Transportu Wiejskiego w Mielcu),
osiem – w tarnobrzeskim (Huta Stalo-
wa Wola, Fabryka Domów w Stalowej
Woli, Wojewódzka Spó³dzielnia Trans-
portu Wiejskiego w Tarnobrzegu Od-
dzia³ w Stalowej Woli, „Siarkopol” Tar-
nobrzeg, Zak³ady Miêsne w Nisku,
Zak³ady Metalowe „Nimet” w Nisku,
WSK-PZL Gorzyce, MKS w Sandomie-
rzu) oraz jeden w kroœnieñskim (Sa-
nocka Fabryka Autobusów „Autosan”).
Najwa¿niejszym strajkuj¹cym przed-
siêbiorstwem by³o WSK-PZL Mielec (1–
5 lipca), od którego zaczê³y siê lipcowe
strajki.

Protesty by³y wyrazem niezadowo-
lenia robotników z sytuacji w Polsce –
gwa³townego pogarszania siê zaopa-
trzenia w ¿ywnoœæ, podwy¿ek cen na
wyroby miêsne (w tym sprzedawane
w zak³adowych sto³ówkach i sklepach)

oraz niejasnych zasad rekompensaty
wzrostu kosztów utrzymania. W³adze
zdo³a³y czêœciowo spacyfikowaæ nastro-
je obietnicami podwy¿ek p³ac i zapew-
nieniami o poprawie aprowizacji.

Mimo ¿e problem lipcowych straj-
ków by³ powa¿ny, nie zosta³ odnoto-
wany w protoko³ach wojewódzkich
w³adz partyjnych w Rzeszowie, Prze-
myœlu, Kroœnie i Tarnobrzegu. Nawet
na posiedzeniach Komitetu Miejskie-
go PZPR w Mielcu nie zanotowano
wzmianki o strajku w WSK-PZL. Ko-
mitety wojewódzkie partii zamiast ro-
botniczymi protestami i ich rzeczywi-
stymi przyczynami oficjalnie zajmowa³y
siê m.in. analiz¹ wykonania planu go-
spodarczego, przygotowaniem placó-
wek wypoczynkowych dla dzieci i m³o-
dzie¿y, przegl¹dem kadr kierowniczych
czy planowaniem przedsiêwziêæ „poli-
tyczno-propagandowych”.

Regionalny dziennik „Nowiny” rów-
nie¿ oficjalnie milcza³ na temat lipco-
wych strajków. Gazeta odnosi³a siê jed-
nak do nich w sposób poœredni – seri¹
artyku³ów dotycz¹cych efektywnoœci i
dyscypliny pracy. 7 lipca 1980 r., a wiêc
dwa dni po zakoñczeniu strajku w
WSK-PZL Mielec, opublikowano arty-
ku³ O pe³ne i efektywne wykorzysta-
nie dnia roboczego. Stanowi³ on w isto-
cie apel do robotników. Autor Edward
Wisz pisa³, ¿e „zak³ócenie produkcji,
ka¿da nie w pe³ni wykorzystana godzi-
na pracy odbija siê w sposób bezpoœred-
ni na naszym rynku. […] Nie ma wiêc
innej drogi i innej alternatywy jak tyl-
ko uczciwa, solidna i rzetelna praca.

Gwarantuje ona bowiem spe³nie-
nie celów, jakie stawia przed nami
partia”. Przez ca³e wakacje w „No-
winach” ukazywa³y siê teksty o dys-
cyplinie i efektywnoœci pracy. Opisy-
wano równie¿ zak³ady, które wzoro-
wo realizowa³y plany produkcyjne.
Przedstawiano wyró¿niaj¹cych siê pra-
cowników. W numerze z 10 lipca opu-
blikowano tekst o siedmiu robotnikach
WSK-PZL Rzeszów. Wœród nich by³
Antoni Kopaczewski, póŸniejszy szef
„Solidarnoœci” w woj. rzeszow-
skim.

Puste sklepy
i d³ugie kolejki
W lipcu i sierpniu 1980 r. wojewódz-

kie w³adze partyjne dokona³y analizy
zaopatrzenia rynku lokalnego w pro-
dukty ¿ywnoœciowe i artyku³y gospo-
darstwa domowego. Wnioski by³y za-
trwa¿aj¹ce. Na przyk³ad w woj. rze-
szowskim brakowa³o m¹ki, kaszy, ma-
s³a, margaryny, t³uszczów roœlinnych,
cukru i miêsa drobiowego. W samym
Rzeszowie odnotowano niedostatki bu-
³ek, œmietany, kefiru, sera, t³uszczy ro-
œlinnych, niektórych warzyw i koncen-
tratów. W Strzy¿owie dzienne dosta-
wy mas³a do placówek handlowych
by³y wykupywane w pó³ godziny. W
sklepach w £añcucie od pocz¹tku lipca
nie uzupe³niano wcale zapasów cukru.
W Le¿ajsku „z uwagi na oszczêdnoœæ
cukru” brakowa³o oran¿ady. Najistot-
niejsze by³o jednak to, ¿e nieustanne
niedobory produktów spo¿ywczych po-
g³êbia³y spo³eczne niezadowolenie.

Gor¹cy sierpieñ
14 sierpnia 1980 r. roz-

pocz¹³ siê strajk w Stoczni
Gdañskiej, który w kolejnych
dniach rozszerzy³ siê na zak³ady ca³e-
go Wybrze¿a. Wkrótce fala strajków
rozla³a siê po ca³ej Polsce i dotar³a na
Rzeszowszczyznê. 14 sierpnia krótko
zastrajkowali robotnicy na Wydziale
Obróbki Mechanicznej W-56 w WSK-
PZL w Rzeszowie, 15–16 sierpnia –
pracownicy Wydzia³u W-5 w Sanockiej
Fabryce Autobusów „Autosan”, a w na-
stêpnych dniach inne firmy. Intensyfi-
kacja robotniczych protestów w regio-
nie nast¹pi³a jednak 25 sierpnia.

Gor¹ca atmosfera z koñca sierpnia
1980 r. nie ogranicza³a siê do zak³adów
pracy. W niektórych miejscach pojawi-
³y siê antypartyjne napisy, np. „Gierek,
niepotrzebne olimpiady, ¿eby z rzeszo-
wian zrobiæ dziady” (w dniach 19 lipca
– 3 sierpnia 1980 r. odbywa³a siê olim-
piada w Moskwie). W Tyczynie na bu-
dynku Urzêdu Miasta i Gminy niezna-
ny sprawca napisa³ farb¹ „Pomagajmy
strajkuj¹cym”, w innym miejscu zaœ
„Precz z czerwon¹ bur¿uazj¹”. Ludzie
¿yli tym, co dzia³o siê na Wybrze¿u.

Lektura dokumentów partyjnych
pozwala stwierdziæ, ¿e w³adze woje-
wódzkie PZPR w Polsce po³udniowo-
wschodniej zdawa³y sobie sprawê z
tego, i¿ sytuacja w wielu zak³adach by³a
napiêta. Zal¹¿ki potencjalnych straj-
ków uda³o siê czêœciowo wygasiæ (w
niektórych przypadkach tylko przyga-
siæ na kilka dni) kolejnymi doraŸnymi
decyzjami dyrektorów zak³adów pracy
o przyznaniu podwy¿ek pensji zasad-
niczej lub premii. Równoczeœnie w³a-
dze PZPR apelowa³y do swych cz³on-
ków (np. w Mielcu) o aktywnoœæ, gdy¿
„zasadniczym [zadaniem] dla organiza-
cji partyjnych i aktywu jest wzmocnie-
nie pracy agitacyjnej, wyjaœniaj¹cej i
przeciwstawienie siê uogólnieniom […]
a przede wszystkim ci¹g³a praca z ludŸ-
mi na stanowiskach pracy”.

Problem strajków sierpniowych by³
dog³êbnie analizowany przez PZPR. In-
formacje o protestach by³y dostarcza-

ne kana³ami partyjnymi i administra-
cyjnymi bezpoœrednio od komitetów
zak³adowych i dyrektorów. W rzeszow-
skim KW powsta³y nawet ankiety do-
tycz¹ce poszczególnych strajków, któ-
re zawiera³y informacje nt. miejsca (za-
k³adu), liczby uczestników, czasu trwa-
nia, ¿¹dañ i proponowanego sposobu
zakoñczenia protestu.

Drugim Ÿród³em wiadomoœci o sytu-
acji w przedsiêbiorstwach regionu by³y
jednostki podleg³e MSW, g³ównie S³u¿-
ba Bezpieczeñstwa i Milicja Obywatel-
ska. W sierpniu zosta³y one postawione
w stan podwy¿szonej gotowoœci. 26
sierpnia 1980 r. odwo³ano urlopy
wszystkim funkcjonariuszom i pracow-
nikom cywilnym resortu. Od 16 sierp-
nia w ministerstwie funkcjonowa³ sztab
do kierowania operacj¹ „Lato 80”. We
wszystkich województwach powsta³y
sztaby przy komendach wojewódzkich
MO. Ich zadaniem by³o koordynowa-
nie pracy SB i MO w celu rozeznawania
nastrojów spo³ecznych, prowadzenia
dzia³añ operacyjnych i prewencyjnych
uniemo¿liwiaj¹cych wywo³anie straj-
ków i manifestacji oraz utrzymanie go-
towoœci na wypadek „powa¿nego naru-
szenia porz¹dku publicznego”.

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e w sierp-
niu 1980 r. strajki by³y najistotniejszym
zagadnieniem dla partii. Mimo to nie
sta³y siê tematem odrêbnych protoko-
³owanych narad w³adz lokalnych PZPR.
Jedynie strajk w Sanockiej Fabryce
Autobusów „Autosan” by³ obszernie
omawiany na posiedzeniu sekretaria-
tu (19 sierpnia) i egzekutywy (21 sierp-
nia) KW PZPR w Kroœnie. Mo¿na przy-
puszczaæ, ¿e szczegó³y i dyskusje na
temat strajków nie trafia³y do oficjal-
nych dokumentów dlatego, ¿e by³ to
niewygodny temat.

Ci¹g dalszy na str. IV

Strajki w Polsce po³udniowo-wschodniej
latem 1980 r. w optyce PZPR
MARCIN BUKA£A (IPN RZESZÓW)

Powstanie „Solidarnoœci” poprzedzi³y strajki w setkach zak³adów pracy w ca³ym kraju.
Wed³ug zbiorczych danych statystycznych, którymi dysponowa³o Ministerstwo Spraw
Wewnêtrznych, tylko w województwach kroœnieñskim, rzeszowskim i tarnobrzeskim
od 1 lipca do 30 wrzeœnia 1980 r. strajki odby³y siê w 65 zak³adach. Bra³o w nich udzia³
oko³o 46 tys. pracowników.

Mapa strajków
w lecie 1980 r.
w Polsce
po³udniowo-
wschodniej
(IPN Rzeszów)

Informacja o przerwie w pracy w WSK Mielec w dniach
1–5 lipca 1980 r. (Archiwum Pañstwowe w Rzeszowie)

Informacja o przerwie w pracy w Fabryce Mebli
w Sêdziszowie Ma³opolskim 29 sierpnia 1980 r.

(Archiwum Pañstwowe w Rzeszowie)
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40. ROCZNICA UTWORZENIA NSZZ „SOLIDARNOŒÆ”

Tworzenie struktur
Niezale¿nego Samorz¹dnego
Zwi¹zku Zawodowego
Od koñca sierpnia 1980 r. rozpoczêto

spontanicznie budowanie struktur nieza-
le¿nych zwi¹zków zawodowych. W³adze
administracyjne stara³y siê jednak prze-
ciwdzia³aæ tej inicjatywie (m.in. blokowa-
no rejestracjê NSZZ). Odpowiedzi¹ na te
dzia³ania by³a fala nowych protestów we
wrzeœniu 1980 r. Pod presj¹ tych wyda-
rzeñ w³adze musia³y oficjalnie zarejestro-
waæ NSZZ „Solidarnoœæ”, co nast¹pi³o do-
piero 10 listopada 1980 r., a dokona³ tego
S¹d Wojewódzki w Warszawie.

Województwo kroœnieñskie
Jako pierwszy powsta³ 29 sierpnia

1980 r. w Fabryce Amortyzatorów „Po-
lmo” w Kroœnie Zespó³ Organizacyjny
Niezale¿nych i Samorz¹dnych Zwi¹zków
Zawodowych Województwa Kroœnieñ-
skiego. Na przewodnicz¹cego wybrano
Józefa Beka. Struktura ta pe³ni³a w po-
cz¹tkowym okresie równie¿ funkcjê
miêdzyzak³adowego komitetu strajko-
wego. Protestuj¹cy z woj. kroœnieñskie-
go utrzymywali ³¹cznoœæ z MKS w Gdañ-
sku, który sta³ siê liderem niezale¿nego
ruchu zwi¹zkowego w kraju. 31 sierp-
nia 1980 r. dziesiêciu przedstawicieli straj-
kuj¹cych zak³adów województwa asysto-
wa³o przy podpisaniu porozumienia MKS
w Gdañsku z delegatami rz¹du PRL.
Brunon Mañko, emisariusz MKS w
Gdañsku, otrzyma³ pe³nomocnictwo do
tworzenia Niezale¿nych i Samorz¹dnych
Zwi¹zków Zawodowych w Kroœnie i woj.
kroœnieñskim. Jednak proces ten w te-
renie przebiega³ samoczynnie. 2 wrze-
œnia 1980 r. Zespó³ Organizacyjny Nie-
zale¿nych i Samorz¹dnych Zwi¹zków
Zawodowych Województwa Kroœnieñ-
skiego przekszta³ci³ siê w Komitet Orga-
nizacyjny Niezale¿nych i Samorz¹dnych
Zwi¹zków Zawodowych, którego prze-
wodnicz¹cym zosta³ Józef Bek. 25 wrze-
œnia 1980 r. Komitet Organizacyjny sta³
siê Podkarpackim Regionalnym Komi-
tetem Za³o¿ycielskim NSZZ „Solidar-
noœæ”, a przewodniczy³ mu Zygmunt Za-
wojski. We wrzeœniu powsta³y komitety
za³o¿ycielskie w Sanoku, Jaœle, Lesku i
Brzozowie, które zg³osi³y akces do Re-
gionu Podkarpacie. Miêdzyzak³adowy
Komitet Za³o¿ycielski (MKZ) w Ustrzy-
kach Dolnych pocz¹tkowo wystêpowa³
niezale¿nie. Dopiero na pocz¹tku 1981 r.
wszed³ w sk³ad Regionu Podkarpacie. W
maju 1981 r. do Regionu Ma³opolska
przesz³y struktury „Solidarnoœci” z Ja-
s³a.

Województwo rzeszowskie
Od 4 do 8 wrzeœnia 1980 r. protesto-

wa³a ponownie za³oga WSK-PZL w Miel-
cu. 7 wrzeœnia powsta³ MKS w Mielcu,
któremu przewodniczy³ Dionizy Dziak.
Od 8 wrzeœnia 1980 r. strajkowa³a za³oga
WSK-PZL w Rzeszowie. Negocjacje do-
prowadzi³y do porozumienia pomiêdzy
Miêdzywydzia³owym Komitetem Straj-

kowym a dyrekcj¹ zak³adu. Strajkuj¹cy
uzyskali potwierdzenie uznania nowych
niezale¿nych zwi¹zków zawodowych. 17
wrzeœnia ukonstytuowa³ siê Komitet Za-
³o¿ycielski, na którego czele stan¹³ An-
drzej KuŸniar. 12 wrzeœnia 1980 r. nast¹-
pi³o porozumienie przedstawicieli pracow-
ników WSK-PZL w Rzeszowie i Zak³a-
dów Zmechanizowanego Sprzêtu Domo-
wego „Predom-Zelmer”. W jego wyniku
powo³ano MKZ w Rzeszowie, którego
przewodnicz¹cym zosta³ Antoni Kopa-
czewski, pracownik WSK-PZL Rzeszów.
MKZ w Rzeszowie za g³ówne cele posta-
wi³ sobie koordynacjê dzia³añ nowego
zwi¹zku w woj. rzeszowskim, zorgani-
zowanie w³asnej poligrafii i przeprowa-
dzenie wyborów w³adz zwi¹zkowych za-
k³adowego oraz regionalnego szczebla.
W nastêpnych miesi¹cach w MKZ w
Rzeszowie zarejestrowa³y siê komitety
za³o¿ycielskie z terenu województwa. W
sk³ad MKZ wchodzi³y równie¿ struktu-
ry zwi¹zku z zak³adów filii oraz pojedyn-
cze zak³adowe komitety za³o¿ycielskie
spoza województwa (m.in. zwi¹zkowcy
ze Stadniny Koni w Stubnie w woj. prze-
myskim).

Województwo tarnobrzeskie
Pierwszy Komitet Za³o¿ycielski NSZZ

powsta³ 2 wrzeœnia 1980 r. w Narzê-
dziowni Huty Stalowa Wola. Jego prze-
wodnicz¹cym zosta³ Stanis³aw Krupka.
Z kolei 12 wrzeœnia powo³ano Tymcza-
sowy Komitet Za³o¿ycielski, skupiaj¹cy
komitety z ca³ego kombinatu. Komitet
w nastêpnych dniach zosta³ przekszta³-
cony w MKZ Stalowa Wola, któremu prze-
wodniczy³ Stanis³aw Krupka. 17 wrze-
œnia 1980 r. MKZ z siedzib¹ w Stalowej
Woli dokona³ oficjalnej rejestracji w MKZ
w Gdañsku. Stalowowolskiemu MKZ
podporz¹dkowywa³y siê komitety za³o-
¿ycielskie z miasta, a nastêpnie z woj.
tarnobrzeskiego. Ju¿ na pocz¹tku paŸ-
dziernika 1980 r. w sk³ad MKZ wchodzi-
³o 39 zak³adów, z czego 24 znajdowa³o siê
w Stalowej Woli. Pod koniec roku liczba
komisji zak³adowych przekroczy³a 200.

Województwo przemyskie
W woj. przemyskim du¿y wp³yw na

powstanie struktur zwi¹zku mieli dzia-
³acze opozycji powi¹zani z Ruchem Obro-
ny Praw Cz³owieka i Obywatela, a na-
stêpnie Komitetem Samoobrony Spo-
³ecznej KOR (Komitet Obrony Robotni-
ków) – Wit Siwiec, Stanis³aw Sudo³ i Sta-
nis³aw Kusiñski. Powstanie grup zwi¹z-
kowych w wielu przypadkach inicjowa³y
osoby z nimi zwi¹zane. Ponadto dysy-
denci przywozili materia³y instrukta¿o-
we z MKZ w Gdañsku. We wrzeœniu
utworzono struktury nowego zwi¹zku
w kilku zak³adach w województwie. W
Jaros³awiu na spotkaniu przedstawicieli
czterech tamtejszych zak³adów 29 wrze-
œnia powo³ano Miêdzyzak³adowy Komi-
tet Za³o¿ycielski. W nastêpnych dniach
akces do MKZ zg³aszali zwi¹zkowcy z ko-
lejnych jaros³awskich zak³adów pracy.
Wybrano prezydium z przewodnicz¹cym

Kazimierzem Ziobr¹ z Huty Szk³a „Ja-
ros³aw”.

3 paŸdziernika 1980 r. z inicjatywy
opozycjonisty Wita Siwca powo³ano w
Przemyœlu Tymczasow¹ Miêdzyzak³a-
dow¹ Komisjê Koordynacyjn¹, która
zrzesza³a siedem zak³adów z tego mia-
sta. Jej przewodnicz¹cym zosta³ W³ady-
s³aw Mazur z Zak³adów P³yt Pilœniowych.
Wit Siwiec, mimo ¿e by³ twórc¹ struktu-
ry, zosta³ z jej prac wy³¹czony, gdy¿ jako
bezrobotny nikogo nie reprezentowa³.
Komisja nie podjê³a szerszej dzia³alno-
œci. Siwiec przyst¹pi³ do budowy struk-
tur NSZZ na szczeblu woj. przemyskie-
go. W tym celu porozumia³ siê z MKZ
Jaros³aw. Z jego inicjatywy 7 paŸdzierni-
ka zebrali siê przedstawiciele 25 zak³a-
dów pracy z woj. przemyskiego. Siwiec
wyst¹pi³ jako wys³annik MKZ w Gdañ-
sku i omówi³ cele ruchu. Po obradach
podjêto uchwa³ê o powo³aniu Komitetu
Za³o¿ycielskiego NSZZ „Solidarnoœæ” Re-
gionu Po³udniowo-Wschodniego z sie-
dzib¹ w Przemyœlu. Przewodnicz¹cym
prezydium Komitetu Za³o¿ycielskiego
Regionu Po³udniowo-Wschodniego zo-
sta³ Czes³aw Kijanka z POM w Birczy,
pierwszym wiceprzewodnicz¹cym – Ka-
zimierz Ziobro, lider MKZ w Jaros³awiu.
W nastêpnych miesi¹cach akces do Ko-
mitetu Za³o¿ycielskiego zg³asza³y za³ogi
z terenu województwa.

W Komitecie Za³o¿ycielskim NSZZ
„Solidarnoœæ” Regionu Po³udniowo-
Wschodniego od koñca paŸdziernika

narasta³ roz³am. Przewodnicz¹cy Cze-
s³aw Kijanka nie zdo³a³ pogodziæ zwi¹z-
kowców z Przemyœla i Jaros³awia. 4 li-
stopada 1980 r. Kazimierz Ziobro zg³osi³
rezygnacjê z funkcji wiceprzewodnicz¹-
cego prezydium Komitetu Za³o¿ycielskie-
go NSZZ „Solidarnoœæ” Regionu Po³u-
dniowo-Wschodniego. MKZ w Jaros³a-
wiu podj¹³ decyzjê o zarejestrowaniu siê
w Gdañsku jako oddzielny MKZ. Oba-
wiano siê dominacji Przemyœla we w³a-
dzach Regionu Po³udniowo-Wschodnie-
go. MKZ w Jaros³awiu opowiada³ siê za
budow¹ regionu w granicach dawnego
du¿ego woj. rzeszowskiego. Ostatecznie
na terenie woj. przemyskiego pod ko-
niec 1980 r. wyodrêbni³y siê dwa oœrodki
„Solidarnoœci” – przemysko-lubaczowski
i jaros³awsko-przeworski.

Rozwój struktur NSZZ
„Solidarnoœæ”
W Polsce po³udniowo-wschodniej

ukszta³towa³y siê cztery regionalne
oœrodki „Solidarnoœci”, których centra
znajdowa³y siê w Rzeszowie, Kroœnie,
Stalowej Woli i Przemyœlu. Ponadto po-
wsta³y lokalne centra w Tarnobrzegu i
Jaros³awiu. Wspomniany podzia³ na re-
giony zasadniczo pokrywa³ siê z ówcze-
snym podzia³em administracyjnym na
ma³e województwa.

W po³owie 1981 r. NSZZ „Solidarnoœæ
” w Polsce po³udniowo-wschodniej liczy-
³a ok. 481 tys. zwi¹zkowców: najwiêcej
w woj. rzeszowskim – ok. 200 tys., woj.

kroœnieñskim – ok. 110 tys., woj.
tarnobrzeskim – ok. 107 tys., najmniej
w woj. przemyskim – ok. 74 tys. (MKZ
Przemyœl – 42 102 i MKZ Jaros³aw –
31 798 cz³onków).

Od kwietnia do sierpnia 1981 r. odby-
wa³y siê wybory w³adz i walne zebrania
delegatów „Solidarnoœci” w czterech wo-
jewództwach Polski po³udniowo-wschod-
niej. W tym okresie ukszta³towa³y siê
regiony w granicach województw: Re-
gion Podkarpacie (woj. kroœnieñskie –
przewodnicz¹cy Zygmunt Zawojski),
Region Po³udniowo-Wschodni (woj. prze-
myskie – przewodnicz¹cy Czes³aw Kijan-
ka), Region Rzeszowski (woj. rzeszow-
skie – przewodnicz¹cy Antoni Kopaczew-
ski) oraz Region Ziemia Sandomierska
(woj. tarnobrzeskie – przewodnicz¹cy
Stanis³aw Krupka).

W województwach tarnobrzeskim i
przemyskim nie uda³o siê utrzymaæ jed-
noœci zwi¹zkowców. Miêdzyzak³adowa
Komisja Zwi¹zkowa NSZZ „Solidarnoœæ”
w Jaros³awiu od³¹czy³a siê od Regionu
Po³udniowo-Wschodniego. Nastêpnie 29
sierpnia 1981 r. zosta³a oficjalnie przyjê-
ta do Regionu Rzeszowskiego. Jednak
struktury zwi¹zku z Jaros³awia posia-
da³y nadal autonomiê. Podczas obradach
I Walnego Zebrania Delegatów woj. tar-
nobrzeskiego dosz³o do roz³amu w re-
gionie, który by³ kolejnym etapem kon-
fliktu pomiêdzy dzia³aczami MKZ Stalo-
wa Wola a Federacj¹ Tarnobrzesk¹. Spór
wynika³ z ró¿nic w kwestii koncepcji bu-
dowy struktur „Solidarnoœci”, animozji
personalnych oraz rywalizacji Tarnobrze-
ga ze Stalow¹ Wol¹. Prawdopodobnie
konflikt pomiêdzy dzia³aczami zwi¹zko-
wymi podsycali te¿ funkcjonariusze S³u¿-
by Bezpieczeñstwa.

„Solidarnoœæ” walczy³a o prawa pra-
cowników, wolne soboty, polepszenie za-
opatrzenia w bufetach i sklepach zak³a-
dowych. Zwi¹zek przeciwstawia³ siê mia-
nowaniu niekompetentnych ludzi z no-
menklatury partyjnej na kierownicze
stanowiska w gospodarce i administra-
cji. „Solidarnoœæ” wydawa³a niezale¿n¹ od
w³adz prasê regionaln¹, m.in.: „Z Do³u”,
„Reduta”, „Kaganek”, „Solidarnoœæ Kol-
buszowska”, „G³os Solidarnoœci”, „Trwa-
my”, „Solidarnoœæ Podkarpacka”, „Soli-
darnoœæ Tarnobrzeska”, „Biuletyn Infor-
macyjny MKZ Stalowa Wola”, nastêpnie
„Biuletyn Informacyjny Zarz¹du Regio-
nu Ziemia Sandomierska”, „Do Rzeczy”,
„Serwis Informacyjny” i „Odnowa”.
Wspólnie z ks. Edwardem Frankowskim
zainicjowano powstanie filii KUL w Sta-
lowej Woli. NSZZ „Solidarnoœæ” organi-
zowa³a uroczyste obchody wykluczonych
z oficjalnego kalendarza œwi¹t pañstwo-
wych i narodowych, m.in. 3 maja i 11
listopada, które gromadzi³y tysi¹ce ludzi.
Wystêpowano z inicjatywami odbudowy
pomników, m.in. p³k. Leopolda Lisa-Kuli
w Rzeszowie czy Orl¹t w Przemyœlu.
Zwi¹zkowcy wspierali te¿ restauracjê Pa-
noramy Rac³awickiej we Wroc³awiu i bu-
dowê nowych koœcio³ów na osiedlach ro-
botniczych.

ARTUR BRO¯YNIAK (IPN RZESZÓW)

Powstanie „Solidarnoœci” w Polsce
po³udniowo-wschodniej
W lecie 1980 r. wybuch³y
w Polsce protesty robotnicze
o niespotykanej dot¹d skali.
Protestuj¹cy tworzyli
miêdzyzak³adowe komitety
strajkowe (MKS). W³adze PRL
nie by³y w stanie spacyfikowaæ
protestów, musia³y wiêc
podj¹æ rozmowy. Wynikiem
dialogu by³o podpisanie
porozumieñ sierpniowych,
które m.in. gwarantowa³y
prawo do zrzeszania siê
w niezale¿nych od w³adz
zwi¹zkach zawodowych.

Strajk ostrzegawczy 27 marca 1981 r. w Zak³adach Automatyki
„Mera-Polna. Stoj¹ od lewej Zbigniew £uszczyszy, Janusz Koœció³ko,

Andrzej Kucharski i Wojtowicz.
(Archiwum Pañstwowe w Przemyœlu)
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Identyfikator Antoniego Kopaczewskiego,
przewodnicz¹cego Prezydium Miêdzyzak³adowego
Komitetu Za³o¿ycielskiego NSZZ „S” w Rzeszowie,

wydany po 12 IX 1980 r. (IPN Rzeszów)

190. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Sk³adanie kwiatów pod pomnikiem
T. Koœciuszki. Widoczni dzia³acze NSZZ Solidarnoœæ zgromadzeni pod pomnikiem.

Od lewej: 1. Zdzis³aw Bukowski, 2. W³adys³aw Silarski, 3. Franciszek Oberc,
4. Jerzy Tarnawski (zas³oniêty flag¹), 5. Piotr Kaczmarczyk, 7. Mieczys³awa B¹k.

Sanok, 3 V 1981 r. (Muzeum Historyczne w Sanoku)
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Strajki na Wybrze¿u.
„Decyduj¹ siê losu narodu”

Informacje o wybuchu strajków w
Gdañsku, a potem rozlaniu siê ich na
ca³e Wybrze¿e zosta³y przyjête przez bp.
Tokarczuka z wielk¹ nadziej¹. Jak za-
notowa³ w swoich dziennikach, 18
sierpnia 1980 r. odprawi³ w intencji ro-
botników mszê œw. i odmówi³ brewiarz.
Tego samego dnia biskup przemyski
dopisa³ jednak – „wracam do obowi¹z-
ków biskupich”. Kilka dni póŸniej, 21
sierpnia, równie¿ rano sprawowa³ mszê
œw. i znowu odmówi³ brewiarz w in-
tencji robotników. Kolejny dzieñ ordy-
nariusz przemyski zacz¹³ podobnie.
Odprawi³ mszê œw. w intencji robotni-
ków i ca³ego narodu, aby strajk zakoñ-
czy³ siê pokojem i przyniós³ po¿ytek
wszystkim. Abp Tokarczuk odnotowa³
te¿, ¿e w³adza podjê³a próby os³abienia
oporu robotników, ci zaœ zajêli posta-
wê bardziej zdecydowan¹ ni¿ „inteli-
genci z opozycji”. Wyra¿ane opinie opie-
ra³ na spostrze¿eniu, ¿e robotnicy przez
ca³e lata doznawali upokorzeñ i wyzy-
sku. Tym te¿ t³umaczy³ ich decyzjê o
kontynuowaniu strajku a¿ do zwyciê-
stwa. Tego samego dnia dopisa³: „De-
cyduj¹ siê losy narodu”.

Bp Ignacy Tokarczuk na bie¿¹co, z
perspektywy Przemyœla czy Warsza-
wy, zbiera³ informacje o strajku. 23
sierpnia sprawowa³ kolejn¹ mszê œw.
oraz zmówi³ brewiarz w intencji ro-
botników. Napisa³ te¿, ¿e tego dnia
rady co do sposobu okazania solidar-
noœci ze strajkuj¹cymi na Wybrze¿u
szuka³o u niego dwóch przedstawicie-
li redakcji lubelskich „Spotkañ”. Jak
odnotowa³ ordynariusz przemyski,
mieli oni na myœli g³odówkê protesta-
cyjn¹. W rozmowie radzi³ im, aby ob-
serwowali rozwój sytuacji, a do tego
rodzaju œrodków odwo³ali siê w osta-
tecznoœci. Dwa dni póŸniej, 25 sierp-
nia, za zgod¹ bp. Tokarczuka w ko-
œciele Matki Bo¿ej Królowej Polski w
Stalowej Woli, gdzie wówczas probosz-
czem by³ ks. Edward Frankowski, roz-
poczê³a siê g³odówka œrodowiska sku-
pionego wokó³ „Spotkañ”. By³a ona
wyrazem solidarnoœci ze strajkuj¹cy-
mi na Wybrze¿u robotnikami. Jej
uczestnicy wystêpowali te¿ w obronie
Jana Koz³owskiego, dzia³acza nieza-
le¿nego ruchu ch³opskiego.

26 sierpnia rano, w œwiêto Matki
Bo¿ej Czêstochowskiej, bp Tokarczuk
odprawi³ przed Jej jasnogórskim obra-
zem mszê œw. w intencji robotników i

ca³ego narodu. PóŸniej, o godzinie 11,
sprawowana by³a msza œw. koncelebro-
wana z udzia³em kard. Stefana Wy-
szyñskiego i kard. Franciszka Machar-
skiego. Kazanie wyg³osi³ kard. Stefan
Wyszyñski. Dysponujemy relacj¹ bp.
Stanis³awa Stefanka, który tak opisa³
reakcjê abp. Tokarczuka na s³owa wy-
powiadane przez prymasa Polski:
„Dwa dni po moich œwiêceniach, 26
sierpnia 1980 r., na Jasnej Górze s³yn-
ne ju¿ dzisiaj kazanie wyg³osi³ prymas
Stefan Wyszyñski. Uczestniczy³em w
tej mszy œw., siedz¹c tu¿ za bp. Tokar-
czukiem. Dok³adnie widzia³em, jak re-
aguje on na s³owa ks. prymasa. Naj-
pierw by³y niespokojne ruchy, na za-
koñczenie kazania bp Tokarczuk nie
powstrzyma³ siê od komentarza, jak mi
siê wydaje – doœæ g³oœnego. Dyskuto-
wa³ póŸniej nad treœci¹ kazania ks. pry-
masa, mia³ w³asne spojrzenie na sytu-
acjê Polski w czasie strajków sierpnio-
wych. Uwa¿a³, ¿e s³owa prymasa Pol-
ski wi¹¿¹ Polakom niepotrzebnie rêce
w tak wa¿nym momencie historycz-
nym”.

Podpisanie porozumieñ
sierpniowych
W dniu podpisania porozumienia

gdañskiego, 31 sierpnia, ordynariusz
przemyski równie¿ sprawowa³ mszê
œw. w intencji robotników. Mia³a ona
charakter dziêkczynny. Przy tej okazji
odnotowa³: „naród wykaza³ dojrza³oœæ,
g³êboki zmys³ polityczny, rozwagê i da-
lekowzrocznoœæ. Zadziwiaj¹cym zjawi-
skiem by³a ogólnonarodowa solidar-
noœæ”.

Wed³ug oceny bp. Tokarczuka „sta-
³o siê coœ wielkiego”. W jego opinii po-
wrót do sytuacji sprzed strajków by³
niemo¿liwy. Dostrzegaj¹c wagê doko-
nuj¹cego siê prze³omu, pisa³: „Jest to
zwyciêstwo Polski, a klêska sowieckie-
go bolszewizmu. Jest to równoczeœnie
autentyczny wzrost do stanu dojrza³o-
œci polskiej œwiadomoœci narodowej i
polskiego patriotyzmu. Tak jak w roku
1920 r. warstwa ch³opska wziê³a osta-
teczn¹ odpowiedzialnoœæ za dziedzictwo
narodowe, tak obecnie podjê³a to war-
stwa robotnicza jako najwiêksza si³a
narodu w obecnych czasach”. Potem
zaœ doda³ – „coœ siê prze³ama³o, coœ siê
skoñczy³o”.

W okresie legalnej dzia³alnoœci „So-
lidarnoœci” biskupi i ksiê¿a diecezji
przemyskiej spotykali siê z dzia³acza-
mi zwi¹zku, dokonywali poœwiêceñ
sztandarów zwi¹zkowych, wyra¿aj¹c

MARIUSZ KRZYSZTOFIÑSKI (IPN RZESZÓW)

„Naród wykaza³ dojrza³oœæ, g³êboki zmys³ polityczny,
rozwagê i dalekowzrocznoœæ”. Stosunek bp. Ignacego
Tokarczuka do powstania „Solidarnoœci”

Bp Ignacy Tokarczuk, obejmuj¹c w 1965 r. diecezjê przemysk¹, posiada³ du¿e doœwiadczenie duszpasterskie.
Znany by³ te¿ z jednoznacznie antykomunistycznej postawy, otwartoœci na potrzeby wiernych, bezkompromisowoœci,
umi³owania prawdy oraz d¹¿enia do ¿ycia w duchu œw. Franciszka z Asy¿u. Od lat siedemdziesi¹tych XX w. by³ poœród
biskupów polskich jednym z najwiêkszych orêdowników opozycji politycznej w PRL, wspomaga³ jej przedstawicieli
duchowo i materialnie. W 1980 r. wspiera³ powstanie „Solidarnoœci”.

w sposób jednoznaczny poparcie dla
tego ruchu spo³ecznego i wi¹¿¹c z nim
wielkie nadzieje. Jak stwierdzi³ Jan
Draus, „w regionie po³udniowo-
wschodniej Polski Koœció³ diecezjalny
obecny by³ we wszystkich strukturach
zwi¹zku”.

Zawsze z „Solidarnoœci¹”
Wprowadzenie stanu wojennego

bp Tokarczuk potraktowa³ jako wy-
powiedzenie wojny narodowi przez ko-
munistyczn¹ w³adzê. Wed³ug niego za-
daniem Koœcio³a by³o pozostanie w
tych ciê¿kich chwilach z narodem. W
trakcie stanu wojennego pasterz prze-
myski zaanga¿owa³ siê osobiœcie i in-
stytucjonalnie w udzielanie pomocy
internowanym. Wed³ug raportu SB z
17 stycznia 1982 r. opisuj¹cego posta-
wê ksiê¿y z dekanatu Rzeszów 1, któ-
rzy przekazali 300 paczek z pomoc¹
internowanym w zak³adzie karnym w
Za³ê¿u, akcja ta prowadzona by³a z ini-
cjatywy bp. Tokarczuka. W Rzeszowie
powsta³ te¿ Diecezjalny Zespó³ Cha-
rytatywno-Spo³eczny Diecezji Prze-
myskiej, który przekszta³ci³ siê z po-
wsta³ego wczeœniej Komitetu Pomo-
cy Internowanym, Aresztowanym,
Potrzebuj¹cym Pomocy przy klaszto-
rze oo. bernardynów w Rzeszowie. Za-
anga¿owana w jego dzia³alnoœæ Wan-
da Tarnawska wspomina: „Bp Tokar-
czuk zawsze mia³ dla nas czas. Wielo-
krotnie udawaliœmy siê do niego po
pomoc albo radê. Jeœli by³ gdzieœ w
pobli¿u na wizytacji, jechaliœmy do nie-
go, a nigdy nie odmawia³ choæby krót-
kiej rozmowy. Podczas regularnych
spotkañ przedstawialiœmy mu potrze-
by zespo³u wynikaj¹ce z jego dzia³al-
noœci, m.in. sprawy zwi¹zane z pora-
dami prawnymi dla przeœladowanych,
obron¹ aresztowanych czy sp³acaniem
zas¹dzonych przez kolegia grzywien.
Anga¿owaliœmy siê wtedy w pomoc dla
konkretnych osób. Bp Tokarczuk po-
rusza³ te kwestie z podleg³ymi mu
ksiê¿mi, którzy potem s³u¿yli nam
rad¹ i pomoc¹. Zdarza³y siê sytuacje,
¿e biskup osobiœcie wrêcza³ komuœ z
nas kopertê z pieniêdzmi lub na jego
polecenie robi³ to ks. Krzywiñski. Za-
zwyczaj odbywa³o siê to bez zbêdnych
s³ów. Czasem do koperty by³a do³¹czo-
na karteczka t³umacz¹ca jej przezna-
czenie. Sprawozdania z dzia³alnoœci
zespo³u trafia³y regularnie do kurii w
Przemyœlu”.

Po wprowadzeniu stanu wojenne-
go wsparcie dla „Solidarnoœci” ze stro-

ny duchowieñstwa diecezji przemy-
skiej mia³o charakter zarówno chary-
tatywny, jak i duszpasterski. Nie mo¿-
na te¿ zapominaæ o tym – co jest wielk¹
zas³ug¹ kap³anów diecezji przemyskiej
– ¿e na jej terenie ukrywano dzia³a-
czy „Solidarnoœci” poszukiwanych
przez SB, pochodz¹cych niejednokrot-
nie z innych czêœci kraju (np. ze Œl¹-
ska czy reprezentuj¹cych lubelskie
„Spotkania”). Niektórzy ksiê¿a brali
udzia³ w przechowywaniu materia³ów
s³u¿¹cych do druku wydawnictw opo-
zycyjnych. Znane s¹ przyk³ady ksiê¿y
diecezji przemyskiej, którzy ukrywali
zdeponowane œrodki finansowe nale-
¿¹ce do formalnie zdelegalizowanej
przez w³adzê komunistyczn¹ „Solidar-
noœci”.

Wed³ug SB obydwaj hierarchowie
diecezji przemyskiej (czyli ordynariusz
diecezji bp Tokarczuk i bp pomocniczy
Tadeusz B³aszkiewicz) „aktywnie zaan-
ga¿owali siê po stronie ekstremy »So-
lidarnoœci«”, wp³ywaj¹c na podejmowa-
ne przez jej przedstawicieli dzia³ania
niezgodne z ówczesnym prawem.

Po zniesieniu stanu wojennego bp
Tokarczuk nie zmieni³ swojego nasta-
wienia i w dalszym ci¹gu wspiera³ opo-
zycjonistów. Jeden z nich, Marek Ka-
miñski z Regionu Po³udniowo-Wschod-
niego NSZZ „Solidarnoœæ” w Przemy-
œlu, opisuj¹c sytuacjê kontestuj¹cego ko-
munizm podziemia w latach osiemdzie-
si¹tych XX w., stwierdzi³: „Gdyby nie bi-
skup Tokarczuk, nie przetrwalibyœmy,
padlibyœmy z powodów finansowych”.

Reasumuj¹c, stwierdziæ trzeba, ¿e
bp Tokarczuk, wspieraj¹c ducha opo-
ru, budowa³ nowe, niezale¿ne od ko-
munistów wiêzi spo³eczne. Niew¹tpli-
wie gdyby ordynariusz przemyski zaj-
mowa³ bardziej powœci¹gliwe stanowi-
sko w relacjach z „Solidarnoœci¹”,
wspieranie zwi¹zkowców przez kap³a-
nów diecezji przemyskiej by³oby znacz-
nie utrudnione i na pewno mia³oby o
wiele mniejszy wymiar. Za spraw¹ swo-
jego nauczania i postawy ordynariusz
przemyski oddzia³ywa³ zarówno na
duchowieñstwo, jak i na wiernych.
Cieszy³ siê te¿ autorytetem w innych
czêœciach kraju.

Z perspektywy kilkudziesiêciu lat
przyznaæ nale¿y, ¿e duchowieñstwo
diecezji przemyskiej na czele ze swoim
biskupem spe³ni³o pok³adane w nim
nadzieje, znacz¹co wspieraj¹c Polaków
w marszu do niepodleg³ej i suweren-
nej Rzeczypospolitej. Ogromna w tym
zas³uga abp. Ignacego Tokarczuka.

Poœwiecenie przez bp. Ignacego Tokarczuka sztandaru Komisji Zak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ” WSK–PZL Rzeszów na stadionie „Stali” Rzeszów, 20 IX 1981 r.
Poœrodku bp Ignacy Tokarczuk (Instytut Pamiêci Narodowej Oddzia³ w Rzeszowie)

Zasiêg  regionalnych struktur
NSZZ „Solidarnoœci” w Polsce
po³udniowo-wschodniej
(opracowanie graficzne Karol
Czechowicz). Linia czerwona
granice województwa. Linia
czarna przerywana granica
regionu  NSZZ „Solidarnoœæ”
wykraczaj¹ca poza granice
województwa

Dzia³ania w³adz
komunistycznych
wobec
„Solidarnoœci”

Od jesieni 1980 r. S³u¿ba Bezpieczeñ-
stwa rozpoczê³a zbieranie informacji na
temat zwi¹zkowców i struktur NSZZ. Za-
³o¿ono m.in. sprawy obiektowe o krypto-
nimach: „Azymut”, „Sanatorium”, „Uzdro-
wisko” i „Roztocze”. Ponadto prowadzono
dzia³ania dezintegracyjne polegaj¹ce na
podsycaniu konfliktów w „Solidarnoœci”.
Poprzez agenturê starano siê uzyskaæ
wp³yw na dzia³alnoœæ struktur zwi¹zko-
wych. Mimo to nie uda³o siê opanowaæ
10-milionowej „Solidarnoœci”.

W tych warunkach w³adze komuni-
styczne PRL przygotowywa³y tzw. roz-
wi¹zanie si³owe, którego celem by³o
zniszczenie niezale¿nego ruchu zwi¹zko-
wego. Od wiosny 1981 r. SB przygoto-
wywa³a listy osób przeznaczonych do in-
ternowania. W celu zmniejszenia spo³ecz-
nego poparcia dla „Solidarnoœci” wyko-
rzystano narastanie kryzysu ekonomicz-
nego. Jesieni¹ 1981 r. w Polsce wyst¹pi³y
powa¿ne niedostatki na rynku we-
wnêtrznym, brakowa³o ¿ywnoœci, odzie-
¿y, obuwia i wêgla. Obawy potêgowa³a
zbli¿aj¹ca siê zima. Propaganda w³adz ko-
munistycznych odpowiedzialnoœci¹ za
stan zaopatrzenia obarcza³a dzia³aczy „So-
lidarnoœci”, którzy rzekomo w nieodpo-
wiedzialny sposób wywo³ywali strajki
skutkuj¹ce zmniejszeniem produkcji, a
w konsekwencji – brakami na rynku.

Jesieni¹ ros³o napiêcie w kraju. Kie-
rownictwo regionów „Solidarnoœci” Pol-
ski po³udniowo-wschodniej ponownie za-
cieœni³o wspó³pracê. Rozpoczêto przygo-
towania struktur zwi¹zkowych na wypa-
dek si³owej pacyfikacji kraju, m.in. pla-
nowano strajk generalny, mianowano
konspiracyjne w³adze, tzw. drugi garni-
tur. Regionalne struktury „Solidarnoœci”
z Przemyœla i Rzeszowa wycofa³y z kont
bankowych i ukry³y czêœæ pieniêdzy.

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r.
gen. Wojciech Jaruzelski jako prezes
Rady Ministrów PRL i I sekretarz KC
PZPR wprowadzi³ na terytorium ca³ego
kraju stan wojenny. Dzia³alnoœæ „Solidar-
noœci” zosta³a zawieszona, nastêpnie
NSZZ zaœ zdelegalizowano. Jednak ruch
zwi¹zkowy nadal trwa³ w konspiracji.

* * *
Powstanie Niezale¿nego Samorz¹dne-

go Zwi¹zku Zawodowego „Solidarnoœæ”
uczyni³o wy³om w systemie rz¹dów spra-
wowanych przez komunistów. „Solidar-
noœæ” by³a jedyn¹ masow¹ organizacj¹ w
krajach tzw. bloku wschodniego, która po-
zostawa³a poza kontrol¹ w³adz. Pomimo
oficjalnej delegalizacji w stanie wojennym
nie zdo³ano jej unicestwiæ. Ostatecznie
„Solidarnoœæ” doprowadzi³a do zmian
ustrojowych i odzyskania suwerennoœci
przez Polskê. Jej dzia³ania w istotny spo-
sób przyczyni³y siê te¿ do upadku syste-
mu rz¹dów komunistycznych w Europie
Wschodniej i na œwiecie.
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40. ROCZNICA UTWORZENIA NSZZ „SOLIDARNOŒÆ”

Zdarzaj¹ siê, nieczêsto co prawda,
sytuacje, którym nadaje siê mia-
no historycznych punktów zwrot-

nych lub symbolicznych wskaŸników
osi¹gniêcia przez pewn¹ spo³ecznoœæ
wy¿szej jakoœci funkcjonowania. Wyda-
rzeniom z lata 1980 r., okreœlanym
umownie jako Sierpieñ ’80, przypisaæ
nale¿y oba te znamiona. Rozpoczête
wówczas strajki robotnicze tak¿e w na-
szym regionie m.in. w Mielcu, Sanoku,
Stalowej Woli, Kroœnie, Rzeszowie i
Przemyœlu – zapocz¹tkowa³y bowiem
zarówno procesy, których nastêpstwem
sta³y siê zmiany na geopolitycznej ma-
pie Europy, jak i wnios³y w przestrzeñ
globalizuj¹cego siê œwiata powiew na-
dziei, ¿e fundamentalne wartoœci kul-
tury europejskiej: dobro, prawda i spra-
wiedliwoœæ, nie straci³y na aktualnoœci.

Tamte wydarzenia, do których po-
wracamy ju¿ z czterdziestoletniej per-
spektywy, definiowa³o i spaja³o w ca-
³oœæ s³owo „solidarnoœæ”. W kazaniu
wyg³oszonym na Wawelu 19 paŸdzier-
nika 1980 r. ks. Józef Tischner pod-
kreœla³, ¿e skupia ono „w sobie nasze
pe³ne niepokoju nadzieje, pobudza do
mêstwa i do myœlenia, wi¹¿e ze sob¹
ludzi, którzy jeszcze wczoraj stali od
siebie daleko. Historia wymyœla s³owa,
aby nastêpnie s³owa mog³y kszta³towaæ
historiê”.

Si³¹ s³owa „solidarnoœæ” sta³y siê jego
odnoœniki – idea solidarnoœci i zwi¹zek
zawodowy. W prosty sposób idê tê uj-
mowa³ cytowany ju¿ kapelan „Solidar-
noœci”, stwierdzaj¹c: „»definicja« zasady
solidarnoœci znajduje siê u œw. Paw³a:
»jeden drugiego ciê¿ary noœcie, a tak
wype³nicie prawo Bo¿e«. Chwila, w któ-
rej zapomnielibyœmy o tym, by³aby

chwil¹ naszego samobójstwa”. Czym by³
wówczas NSZZ „Solidarnoœæ”, nie da siê
uj¹æ ju¿ w tak lapidarny sposób. Z pew-
noœci¹ w pewnym momencie by³a to
wspólnota serc z³¹czonych ide¹ solidar-
noœci, zdolna do obalenia komunizmu i
uznana za jeden z najwa¿niejszych ru-
chów spo³ecznych w XX stuleciu.

Wydarzenia, które nast¹pi³y po
Sierpniu ’80, okreœlano na wiele spo-
sobów, co charakterystyczne jednak –
czêsto siêgano w tym kontekœcie po
termin „rewolucja”. Jadwiga Stanisz-
kis mówi³a o „samoograniczaj¹cej siê
rewolucji”, Roman Bäcker u¿ywa³ ter-
minu „rewolucja œwiadomoœciowa”, a
Timothy Garton Ash w swojej s³ynnej
ksi¹¿ce Polska rewolucja. „Solidar-
noœæ” 1980–1982 pisa³ o „rewolucji du-
chowej”.

Jako symbol wskazuj¹cy na wa¿ny
aspekt tej rewolucji spo³ecznej skoja-
rzy³ mi siê obrazek z wizyty papie¿a
Jana Paw³a II w Polsce w 1979 r. opisa-
ny przez Zbigniewa Bujaka nastêpuj¹-
co: „Muszê powiedzieæ, ¿e ros³o me ser-
ce, gdy widzia³em, jak najwierniejsze
towarzyszki na widok papie¿a wali³y
siê na kolana. O, myœlê sobie, skoro
aparat partyjny, ci najwierniejsi z wier-
nych, tak wita papie¿a, to znaczy, ¿e
w³adza partii ju¿ siê wali”. Sierpieñ ’80
sprawi³ natomiast, ¿e naród wsta³ z
kolan i nie zamierza³ wróciæ ju¿ do daw-
nych form korzenia siê przed parti¹ i
jej w³adz¹. Nast¹pi³a tym samym wy-
j¹tkowa zamiana miejsc, przypomina-
j¹ca apokaliptyczne zapowiedzi, ¿e na-
dejdzie czas, w którym ludzie uzyskaj¹
wyj¹tkow¹ umiejêtnoœæ rozró¿niania
prawdy i fa³szu, dobra i z³a. Do ludzi
re¿imu dotar³o, przynajmniej w jakimœ

BOGUS£AW WÓJCIK (IPN RZESZÓW)

Sierpieñ ’80 przyniós³ wydarzenia, które zmieni³y œwiat za ¿elazn¹ kurtyn¹. Poprzedzi³a je
zmiana mentalnoœci mieszkañców Europy Œrodkowo-Wschodniej, zainspirowanych ide¹
solidarnoœci. Ta rewolucja w myœleniu dokonywa³a siê równie¿ w naszym regionie.

stopniu, ¿e stali siê narzêdziami znie-
wolenia swoich rodaków, wszyscy po-
zostali poczuli zaœ si³ê moraln¹ p³yn¹c¹
z ludzkiej godnoœci, z której nie zamie-
rzali ju¿ rezygnowaæ.

Powstanie „Solidarnoœci” okaza³o siê
wiêc i rewolucj¹ w myœleniu, a jej od-
zwierciedleniem sta³ siê zupe³nie inny
jêzyk, jakim zaczê³o pos³ugiwaæ siê spo-
³eczeñstwo polskie, odmienny od so-
cjalistycznej nowomowy. Jak zauwa¿a
David Ost, dziêki zwyciêstwu odniesio-
nemu przez robotników „miliony ludzi
zaczê³y rozmawiaæ o polityce, uczest-
niczyæ w zgromadzeniach, czytaæ i dru-
kowaæ pisma i ulotki, zak³adaæ zwi¹z-
ki, a ich entuzjazm kojarzy³ siê z na-
strojem wielkich, historycznych insu-
rekcji”. Victor Sebestyen ujmuje nato-
miast tê rewolucjê w myœleniu nastê-
puj¹co: „zewnêtrzna pokrywa kraju
wci¹¿ pozostawa³a ludowodemokra-
tyczna, za to wszystko pod ni¹ uleg³o
ca³kowitej przemianie. Ludzie nauczy-
li siê poznawaæ prawdê o swoim kraju.

 Ci¹g dalszy ze str. I

Mimo aktywnoœci w³adz nie uda³o siê zatrzymaæ
fali strajków. Od 25 sierpnia rozpoczê³y siê liczne
przerwy w pracy w regionie. Wed³ug szacunków
partyjnych tylko w woj. rzeszowskim w dniach 25–
31 sierpnia 1980 r. strajkowa³o 37 zak³adów. Wœród
licznych firm w Rzeszowie, w których podjêto straj-
ki, by³y: WSK-PZL Rzeszów, Instal, Predom-Zelmer,
MPK, PKS, PKP, Transbud, Polskie Zak³ady Optycz-
ne. Poza Rzeszowem strajkowano w Zak³adach
Ceramiki Budowlanej w Kupnie i Hadykówce, Po-
lamie w Rudnej, Rzeszowskich Fabrykach Mebli w
Sêdziszowie Ma³opolskim oraz Wytwórni Filtrów i
Transmeblach w tym samym mieœcie, w kolbuszow-
skim Prefabecie, Zak³adach Magnezytowych w
Ropczycach, Fabryce Maszyn w Le¿ajsku, Fabryce
Œrub w £añcucie i wielu innych.

26 sierpnia w woj. kroœnieñskim strajkowa³o
ju¿ oko³o 3 tys. pracowników. W ostatniej deka-
dzie miesi¹ca strajki objê³y m.in. WSK-PZL, Fa-
brykê Amortyzatorów „Polmo”, Zak³ady Przemy-
s³u Lniarskiego „Krosnolen”, Fabos, Zak³ady
Urz¹dzeñ Naftowych i Gazowniczych w Kroœnie,
Kroœnieñsk¹ Hutê Szk³a, komunikacjê miejsk¹,
PKS (Jas³o, Krosno), Przedsiêbiorstwo Poszuki-
wañ Nafty i Gazu w Jaœle oraz jasielski Zak³ad
Tworzyw Sztucznych, bocznicê kolejow¹ PKP przy
Rafinerii Jedlicze i wiele innych).

W woj. przemyskim by³o „spokojniej”. Akcja
strajkowa nie przybra³a takich rozmiarów jak w

s¹siednich województwach. 24 sierpnia pracow-
nicy MPK wymusili spotkanie z wojewod¹, dy-
rektorem zak³adu oraz I sekretarzem KW PZPR
i za¿¹dali podwy¿ki. 29 sierpnia zastrajkowali kie-
rowcy z Przedsiêbiorstwa Budownictwa Komu-
nalnego w Przemyœlu. Przerwy w pracy odnoto-
wano w pañstwowych gospodarstwach rolnych i
spó³dzielniach kó³ek rolniczych w okolicach Lu-
baczowa. W kilku zak³adach pracy robotnicy przy-
gotowali postulaty i zastrajkowali ¿¹daj¹c pod-
wy¿ek p³ac i poprawy warunków socjalno-byto-
wych. Tak by³o m.in. w Hucie Szk³a Opakowa-
niowego w Jaros³awiu, jaros³awskim PKS, Za-
k³adach Meblarskich, Zak³adach Komunikacji
Miejskiej, Transbudzie oraz Wojewódzkim Szpi-
talu Zespolonym w Przemyœlu.

W woj. tarnobrzeskim miejscowi robotnicy z
kilku zak³adów wykorzystali napiêt¹ sytuacjê i
bez strajków wywalczyli wy¿sze pensje. Strajk
odby³ siê 29 sierpnia w Fabryce Wtryskiwaczy
„Ponar” w Tarnobrzegu.

Pocz¹tkowo protestuj¹cy stawiali ¿¹dania o
charakterze socjalno-bytowym. Oczekiwali po-
prawy warunków pracy, podwy¿ki wynagrodzeñ,
zmian organizacyjnych w zak³adach, p³atnych
wolnych sobót, ustalenia zasi³ków rodzinnych na
równi z pracownikami MSW oraz poprawy za-
opatrzenia rynku, wolnorynkowej sprzeda¿y opa-
³u i materia³ów budowlanych. PóŸniej, solidarnie
ze strajkuj¹cymi kolegami z Wybrze¿a, stawiali
równie¿ postulaty okreœlane jako polityczne. Do-

magali siê utworzenia niezale¿nych zwi¹zków za-
wodowych, nauki religii w szko³ach, transmisji
niedzielnych mszy œw. w radiu i telewizji oraz
zlikwidowania dyskryminacji niektórych regio-
nów w zakresie inwestycji i wynagrodzenia za tê
sam¹ pracê.

Wraz z rozwojem akcji strajkowej w Polsce
po³udniowo-wschodniej toczy³y siê w partii dys-
kusje na temat tego, jak opanowaæ kryzysow¹
dla rz¹dz¹cych sytuacjê. Ciekaw¹ opiniê na ten
temat znaleŸæ mo¿na w brudnopisie dokumen-
tu Wydzia³u Organizacyjnego KW PZPR w Rze-
szowie pt. Informacja o sytuacji polityczno-spo-
³eczno-gospodarczej w województwie rzeszow-
skim. Pisano w nim: „Z informacji terenowych
komitetów partyjnych, rozeznania aktywu wo-
jewódzkiego oraz indywidualnych rozmów wy-
nika, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ […] jest g³êbo-
ko zaniepokojona przed³u¿aj¹c¹ siê sytuacj¹
strajkow¹ oraz rozpowszechnianiem siê przerw
w pracy w pozosta³ej czêœci kraju. W tej sytuacji
coraz powszechniejsze s¹ postulaty, aby podj¹æ
wszelkie mo¿liwe, a niezbêdne dzia³ania maj¹ce
na celu przywrócenie normalnego rytmu pracy
i ¿ycia kraju. Podkreœla siê przy tym, ¿e stopnio-
we ustêpstwa na rzecz strajkuj¹cych doprowa-
dziæ mog¹ w konsekwencji do nieodwracalnych
skutków, a oficjalne przyznanie siê do b³êdów
pope³nianych w przesz³oœci Ÿle œwiadczy o tych,
którzy ustalali i realizowali okreœlon¹ liniê poli-
tyczn¹”.

Przytoczona opinia by³a radykalna. Nawo³y-
wa³a do podjêcia zdecydowanych dzia³añ, które
zakoñcz¹ strajki. Czytaj¹c ten dokument, nasu-
wa siê analogia do wydarzeñ z czerwca 1976 r. i
bezwzglêdnego spacyfikowania przez w³adze pro-
testuj¹cych robotników w Radomiu.

Podpisanie porozumieñ sierpniowych
Szczêœliwie w³adze komunistyczne nie zdecy-

dowa³y siê na kolejne brutalne zd³awienie robot-
niczych protestów. U¿ycie si³y latem 1980 r. nie
wchodzi³o w grê ze wzglêdu na skalê sierpniowych
strajków, które objê³y oko³o 700 zak³adów w 34
województwach. Bra³o w nich udzia³ ponad 700
tys. ludzi. Rz¹dz¹cy musieli iœæ na ustêpstwa i za-
wrzeæ porozumienia ze strajkuj¹cymi: 30 sierpnia
w Szczecinie, 31 sierpnia w Gdañsku i 3 wrzeœnia
w Jastrzêbiu-Zdroju. Dalekosiê¿ne konsekwen-
cje mia³o porozumienie gdañskie, które sta³o siê
podstaw¹ utworzenia Niezale¿nego Samorz¹dne-
go Zwi¹zku Zawodowego „Solidarnoœæ” – pierw-
szej legalnej i niezale¿nej od komunistycznych
w³adz organizacji w ca³ym bloku wschodnim. Dla
znacznej czêœci spo³eczeñstwa „Solidarnoœæ” sta³a
siê symbolem nadziei na lepsz¹ Polskê.

Dla komunistów sierpniowy kompromis by³
tylko manewrem taktycznym, pozwalaj¹cym na
uzyskanie czasu na przemyœlenie i opracowanie
planu przywrócenia sytuacji sprzed lata 1980 r.
Rezultatem nowo opracowanej strategii PZPR by³
stan wojenny wprowadzony 13 grudnia 1981 r.

Po raz pierwszy od niemal pó³ wieku
zaczêto siê swobodnie spotykaæ i swo-
bodnie rozmawiaæ”.

Zapocz¹tkowany w czasie strajków
w lecie 1980 r. skok myœlowy przyniós³
odbudowanie to¿samoœci podmiotów
moralnych i ich poczucia godnoœci.
£¹czy³o siê to, jak rzecz ujê³a Jadwiga
Staniszkis, z pragnieniem, „¿eby tego
broniæ, ¿eby stworzyæ œwiat, w którym
bêdzie mo¿na to realizowaæ”. Nawet w
sytuacji, gdy wkrótce z now¹ si³¹ wy-
brzmia³o zdanie Leopolda Tyrmanda z
Cywilizacji komunizmu, ¿e „od zacie-
k³ego i okrutnego gwa³cenia, zniewa-
lania i obezw³adniania myœli komunizm
nie odst¹pi nigdy”, rewolucji w myœle-
niu dokonanej przez „Solidarnoœæ” nie
da³o siê ju¿ cofn¹æ.

Im bardziej oddalamy siê od Sierpnia
’80, zatarciu ulega pamiêæ o towarzysz¹-
cych tamtym wydarzeniom zbiorowym
emocjom i doznaniom intelektualnym.
Prowadzimy równoczeœnie coraz bar-
dziej wyrafinowane dyskursy na temat

Opaska strajkowa Józefa Konkela (1938–2017)
– w sierpniu 1980 r. przewodnicz¹cego Komitetu

Strajkowego w Przedsiêbiorstwie Instalacji
Przemys³owych „Instal” w Rzeszowie

Manifestacja na Rynku w Rzeszowie 3 maja 1981 r.

Rysunek Jacka WoŸniaka (ur. 1954) zamieszczony w jednym
z numerów bezdebitowego satyrycznego miesiêcznika „WRYJ”,

ukazuj¹cego siê w Rzeszowie w 1981 r.
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Solidarnoœæ – rewolucja w myœleniu

tego, czy idee „Solidarnoœci” jedynie od-
zwierciedla³y, czy raczej przekracza³y
wyobra¿enia i struktury myœlenia o œwie-
cie propagowane w PRL. Wszystkim,
którym z ró¿nych – z pewnoœci¹ tak¿e
uzasadnionych – przyczyn towarzysz¹ w
tej kwestii w¹tpliwoœci, dedykujê frag-
ment wiersza rzeszowskiego zwi¹zkow-
ca i konspiratora Antoniego Kopaczew-
skiego zatytu³owany Sierpieñ. Wiersz ten
zosta³ napisany w trakcie internowania
przewodnicz¹cego Prezydium MKZ
NSZZ „Solidarnoœæ” w oœrodku odosob-
nienia w Za³ê¿u, a pojawia siê w nim
nostalgia za idea³em wci¹¿ niezrealizo-
wanym, którego jednak dane nam by³o
zakosztowaæ przez chwilê w 1980 r., gdy
rodzi³a siê „Solidarnoœæ”:

„Chcia³bym Ciê widzieæ Ojczyzno
Jak dziewczynê z rozwianymi

[w³osami
Ojczyznê m³odych piêknych serc
Solidarnoœci¹ z³¹czon¹ i szczêœliw¹

[bez granic”.


