II ✽ SOLIDARNOŒÆ PODBESKIDZIA

W 29. rocznicê strajku na Podbeskidziu

Poniżej publikujemy wspomnienia Adama Michalskiego, w latach 1980−1981 działacza
NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Wełnianego Bewelana, uczestnika strajku
generalnego na Podbeskidziu, obecnie radnego Rady Miejskiej w Bielsku−Białej.

Choæ minê³o ju¿ ponad æwieræ wieku od strajku generalnego w naszym regionie ze stycznia i lutego 1981 roku,
ci¹gle mam w pamiêci dok³adny jego przebieg, dzieñ po
dniu, od rozpoczêcia a¿ do zakoñczenia tego historycznego
wydarzenia na Podbeskidziu. By³em wówczas pracownikiem ZPW Bewelana. Pracowa³em na oddziale wykoñczalni jako nastawiacz maszyn. W tym nieistniej¹cym ju¿ dzisiaj zak³adzie, a konkretnie w jego piêknej œwietlicy, od jesieni 1980 roku odbywa³y siê narady Miêdzyzak³adowego
Komitetu Za³o¿ycielskiego NSZZ „Solidarnoœæ” na Podbeskidziu. Doskonale pamiêtam, jak w mroŸny poranek w poniedzia³ek, 26 stycznia 1981 roku, do œwietlicy Bewelany
zaczê³y przyje¿d¿aæ delegacje zwi¹zkowców z poszczególnych zak³adów, znajduj¹cych siê w tamtym okresie na terenie ówczesnego województwa bielskiego. Pomimo tego, ¿e
o bardzo napiêtej sytuacji politycznej w naszym regionie
by³o g³oœno ju¿ pod koniec 1980 roku, kiedy to NSZZ „Solidarnoœæ” domaga³a siê miêdzy innymi ust¹pienia ze stanowiska ówczesnego wojewody, wicewojewodów oraz prezydenta miasta, to ani zwykli ludzie, ani dzia³acze zwi¹zkowi szczebla zak³adowego nie przypuszczali, ¿e wypadki
potocz¹ siê tak szybko i bêd¹ mia³y tak szeroki zasiêg.
Delegacje zwi¹zkowe, przyby³e do Bewelany, mia³y zadecydowaæ o sposobie usuniêcia skompromitowanych dzia³aczy partyjnych szczebla lokalnego, jak i administracji rz¹dowej w naszym województwie. Oko³o 13.30 licz¹ca wówczas ponad dwa tysi¹ce ludzi za³oga Bewelany dowiedzia³a
siê przez zak³adowy radiowêze³ o decyzji rozpoczêcia nastêpnego dnia rano bezterminowego strajku generalnego.
Utworzony zosta³ Miêdzyzak³adowy Komitet Strajkowy
(MKS) z siedzib¹ w³aœnie w Bewelanie przy ówczesnej ul.
Nad Brzegiem (obecnie ul. gen. Maczka). Wiadomoœæ ta
lotem b³yskawicy dotar³a do wszystkich - tkaczy przy krosnach, przêdzalników, pracowników wykoñczalni, administracji i innych. Warto w tym miejscu dodaæ, ¿e wiêkszoœæ
za³ogi stanowi³y kobiety. Prawie ka¿da z nich mia³a ³zy w
oczach. Jedyne pytania, jakie wtedy sobie ludzie zadawali,
brzmia³y: co z nami bêdzie? co siê teraz stanie?
Zak³adowa Komisja „Solidarnoœci”, w porozumieniu z
Miêdzyzak³adowym Komitetem Strajkowym, podjê³a natychmiastow¹ decyzjê o zamkniêciu wszystkich bram wjazdowych i wyjazdowych, a tak¿e ca³ego zak³adu, w³¹cznie z
dzia³em transportu, a¿eby jakiekolwiek s³u¿bowe samochody osobowe lub ciê¿arowe nie mog³y od tej pory wyjechaæ
poza teren fabryki. Czêœæ du¿ych „starów” zosta³a wykorzystana do zablokowania tych¿e bram. Zapad³a równie¿
decyzja, ¿eby w celu obrony i ochrony zarówno zak³adu,
jak i œwietlicy przyzak³adowej, w której zgromadzi³ siê Miêdzyzak³adowy Komitet Strajkowy, na terenie Bewelany pozostali jedynie mê¿czyŸni, a kobiety uda³y siê do domów.
Chyba ¿e któraœ z nich chcia³a zostaæ dobrowolnie. Mówi³o
siê bowiem g³oœno o mo¿liwoœci pacyfikacji zak³adu przez
Milicjê Obywatelsk¹ czy nawet przez sowieckie czo³gi, które
lada chwila mia³y pojawiæ siê na pobliskich B³oniach. Dzisiaj wiemy, ¿e by³a to celowa propaganda. Za godzinê lub
dwie czêœæ kobiet zaczê³a opuszczaæ zak³ad, lecz wiele in-

nych, zw³aszcza te zamieszka³e w Bielsku-Bia³ej, jak i te,
które nie mia³y wielu obowi¹zków rodzinnych, postanowi³o zostaæ i broniæ zak³adu w razie najgorszego scenariusza.
Zaraz na pocz¹tku strajku pojawi³ siê problem zwi¹zany z powiadomieniem rodziny o pozostaniu w zak³adzie po
to, aby wzi¹æ czynny udzia³ w strajku. Nie by³o przecie¿
wtedy telefonów komórkowych, a stacjonarnych ludzie te¿
raczej nie mieli. Osoby, które pozosta³y na terenie zak³adu,
mog³y wyjœæ poza jego bramy jedynie za specjaln¹ przepustk¹. Jak wiadomo, dni w styczniu s¹ jeszcze doœæ krótkie, wczeœniej zapada zmierzch i nadchodzi noc, której czêœæ
za³ogi zaczê³a siê bardzo obawiaæ. Szybko zorganizowaliœmy ca³onocne ruchome warty wokó³ zak³adu oraz kilkuosobowe dy¿ury przy poszczególnych bramach. Zarówno
ja, jak i moi m³odsi koledzy i kole¿anki œmialiœmy siê, ¿e
nawet mysz siê tu nie przeciœnie. Nas - „bewelañców” - by³o
wtedy razem oko³o trzystu, czyli tak jak ongiœ trzystu Spartan pod Termopilami.
Pierwsza mroŸna noc minê³a spokojnie. Ju¿ wczeœnie
rano pojawili siê pierwsi przedstawiciele rodzin strajkuj¹cych, w tym tak¿e i dzieci, z ¿ywnoœci¹ dla swoich matek i
ojców oraz przedstawicieli MKS-u. Atmosfera by³a bardzo
napiêta. O ile duch strajkuj¹cych by³ nieugiêty, to ludzie,
którzy do nas przybywali, byli niekiedy bardzo za³amani,
zap³akani i pe³ni obaw o to, co siê wkrótce wydarzy. Niektórzy przychodzili z przera¿aj¹cymi wiadomoœciami. Kolejnego dnia, 28 stycznia, przyjecha³o do Bewelany wielu
dziennikarzy zagranicznych, wœród których dominowali
przedstawiciele zachodnich rozg³oœni i gazet, jak przyk³adowo „G³osu Ameryki”, „Reutersa”, NBC czy BBC. O wielu
rzeczach dowiadywaliœmy siê wieczorami, s³uchaj¹c „Radia Wolna Europa”. W zak³adzie by³o wtedy kilka odbiorników radiowych. Przez radiowêze³, co kilka godzin, by³y
przekazywane komunikaty strajkowe, które dociera³y równie¿ do innych bielskich zak³adów, jak przyk³adowo do
FSM-u, Apeny czy Befamy.
Przez ca³y ten czas zarówno MKS, jak i strajkuj¹ca za³oga, oczekiwali na przyjazd komisji rz¹dowej w celu podpisania porozumienia i zakoñczenia strajku. Do Bewelany
przyjechali wtedy nawet dzia³acze zwi¹zkowi najwy¿szego
szczebla centralnego, jak Mazowiecki, Gwiazda, W¹do³owski i inni. Rozmowy, które toczy³y siê w gronie œcis³ego
kierownictwa, nie s¹ mi dok³adnie znane. Ale za to pamiêtam, jak w pierwszych dniach strajku próbowano wycofaæ z
niego przede wszystkim zwi¹zkowców z FSM-u, a¿eby po
prostu wbiæ klin miêdzy strajkuj¹cych i z³amaæ ich morale.
W niedzielê, 1 lutego 1981 roku, na terenie przyzak³adowej œwietlicy w godzinach dopo³udniowych zosta³a odprawiona pierwsza msza œw., która by³a transmitowana drog¹
radiow¹ do innych strajkuj¹cych zak³adów. W poniedzia³ek, 2 lutego, rozpocz¹³ siê drugi tydzieñ strajku. Wœród strajkuj¹cych, jak i ca³ego spo³eczeñstwa na Podbeskidziu, da³o
siê odczuæ coraz wiêksze zmêczenie. Siej¹c dezinformacjê
i zamêt, funkcjonariusze SB zacierali rêce. W miejscu, gdzie
dzisiaj znajduje siê hotel Vienna, przez ca³y tamten czas
sta³a stara „syrenka” z funkcjonariuszami SB, którzy fotografowali przyje¿d¿aj¹cych i przychodz¹cych do
Bewelany. W zak³adzie wszyscy trzymaliœmy siê
dzielnie. Ca³y czas z za³og¹ byli ówczeœni dyrektorzy zak³adu, natomiast przy Komitecie Zak³adowym PZPR ci¹gle trwa³a grupka najwierniejszych dzia³aczy. Podkreœlam jednak bardzo
mocno, ¿e w gronie ca³ej za³ogi nikt nikomu nie
robi³ na z³oœæ.
Bodaj¿e w ósmym dniu strajku przyjecha³
do Bewelany sam Lech Wa³êsa, który by³ bardzo przeciwny temu strajkowi i jego przywódcom. Mogliœmy wtedy bezpoœrednio, na w³asne
oczy zobaczyæ tego cz³owieka, jak przykryty kocem na trzech z³o¿onych krzes³ach pali³ fajkê.
W miêdzyczasie przyjecha³a równie¿ delegacja
rz¹dowa z ministrem Kêp¹ na czele, ale z powodu braku kompetencji do podpisania umowy
spo³ecznej odjecha³a z kwitkiem.

Determinacja strajkuj¹cych na czele z przywódc¹ Patrycjuszem Kosmowskim powoli (przynajmniej tak to widzieliœmy wtedy od kuchni) zaczê³a braæ górê nad ca³ym
aparatem propagandy w³adzy. I tak nadszed³ kolejny dzieñ,
a w³aœciwie kolejna noc strajku z dnia 5 na 6 lutego, a by³o
to z czwartku na pi¹tek. Pe³ni³em wtedy s³u¿bê nocn¹ w
g³ównej bramie wjazdowej. Oko³o 23.00 kazano nam wpuœciæ na teren zak³adu pewien samochód osobowy. Zauwa¿y³em przez przyciemnione szyby, ¿e w œrodku znajduj¹ siê
osoby duchowne. Ju¿ wczeœniej przyby³a wtedy na teren
œwietlicy delegacja rz¹dowa, na miejscu by³ tak¿e Lech
Wa³êsa z kilkoma swoimi wspó³pracownikami. Nagle, oko³o
czwartej nad ranem, w³¹czone zosta³y zak³adowe g³oœniki
w celu przekazania komunikatu o zakoñczeniu strajku, co
mia³o zwi¹zek z podpisaniem umowy spo³ecznej po myœli
pracowników. Nie zwa¿aj¹c ju¿ na nic, wszyscy pobiegliœmy do œwietlicy, gdzie strajkuj¹cy komitet spontanicznie,
ze ³zami w oczach, œwiêtowa³ swój sukces. My zareagowaliœmy na tê wieœæ tak samo.
Na szóst¹ rano zapowiedziano mszê œw. z udzia³em
trzech biskupów: ówczesnego sekretarza Episkopatu Polski biskupa Bronis³awa D¹browskiego oraz biskupów katowickich Czes³awa Domina i Janusza Zimniaka. W³aœnie
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wtedy zorientowa³em siê, ¿e osobami, które wje¿d¿a³y noc¹
na teren Bewelany, byli w³aœnie ci trzej biskupi. Poniewa¿
mieszka³em (i do dnia dzisiejszego mieszkam) w s¹siedztwie dawnej Bewelany, pobieg³em zbudziæ mieszkañców
mojej ulicy, jak i bloków przy ul. Bystrzañskiej, informuj¹c
o zakoñczeniu strajku i o porannej mszy œw. za Ojczyznê.
Inni strajkuj¹cy uczynili podobnie jak ja.
O szóstej œwietlica Bewelany by³a wype³niona po brzegi, a i przed budynkiem sta³ ogromny t³um ludzi. O³tarz polowy ustawiono na scenie w œwietlicy. Przybyli ludzie, za³oga Bewelany, strajkuj¹cy zwi¹zkowcy z ca³ego Podbeskidzia, partyjni i bezpartyjni, wszyscy wspólnie œwiêtowali
to zwyciêstwo. A na zakoñczenie odœpiewaliœmy pieœñ
„Bo¿e coœ Polskê”. Nie by³o wtedy cz³owieka, który by nie
uroni³ choæ jednej ³zy. Naprawdê widzia³em to na w³asne,
te¿ za³zawione, oczy. Dyrektor zak³adu, a obok niego zwyk³y tkacz - obaj p³akali ze wzruszenia. By³a to solidarnoœæ,
któr¹ bêdê pamiêta³ do koñca ¿ycia.
ADAM MICHALSKI

