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W poprzednim numerze „Solidarności Podbeskidzia”, w artykule „Gorący Sierpień pod
Beskidami” pisaliśmy o robotniczych protestach, masówkach i wiecach w sierpniu 1980
roku w podbeskidzkich zakładach pracy. W tekście tym, podobnie jak i w opublikowanym
w tym samym numerze kalendarium „Dni protestu”, zabrakło informacji o dwóch straj−
kach − w bielskiej Befie i Andrychowskiej Fabryce Maszyn. Oddajemy więc głos bezpo−
średnim uczestnikom tamtych wydarzeń.

Gor¹cy Sierpieñ pod Beskidami (cd.)

O sierpniowym strajku w Bielskiej Fabryce Arma-
tur Befa opowiada Wies³aw Wróbel, wówczas frezer z
oddzia³u narzêdziowni tego zak³adu z 23-letnim sta-
¿em pracy:

W po³owie sierpnia 1980 roku by³em na urlopie. Mia-
³em sporo czasu, wiêc nas³uchiwa³em w Radio Wolna Eu-
ropa wieœci z Wybrze¿a. S³ysza³em o 21 postulatach i o
poparciu z coraz to nowych zak³adów i miast. Myœla³em,
kiedy ruszy Bielsko... Po urlopie, w czwartek 21 sierpnia,
wróci³em do pracy. Zacz¹³em rozmawiaæ z zaufanymi ko-
legami. Pracowa³em w Befie ju¿ 23 lata, wiêc zna³em sporo
ludzi. Wiedzia³em, ¿e jakakolwiek akcja mo¿e siê udaæ
wy³¹cznie wtedy, gdy uzyska poparcie pracowników naj-
wiêkszych wydzia³ów: mechanicznego i odlewni. Szuka-
³em znajomych, mówi³em im: „Trzeba poprzeæ Gdañsk.
Jak d³ugo bêdziemy siedzieæ cicho i obrywaæ po d...?”.
Te rozmowy by³y prowadzone w konspiracji, czêsto na-
wet w ubikacjach czy pod prysznicami. W koñcu uda³o
siê znaleŸæ ludzi, zdecydowanych pomóc. To by³ Marian
Wandyga z odlewni i Jan Radczuk, tokarz z wydzia³u me-
chanicznego.

Gdzieœ na dwa dni przed planowan¹ akcj¹ spisa³em
postulaty. Najpierw to by³o 21 gdañskich postulatów, a
poni¿ej jeszcze nasze, zak³adowe, dotycz¹ce miêdzy in-
nymi spraw p³acowych, sposobu rozdzia³u premii, dodat-
ków za nocne zmiany, a tak¿e kwestii socjalnych, nawet -
pamiêtam - zup regeneracyjnych. Poruszy³em te¿ sprawê
kiepskiej obsady stanowisk kierowniczych. Trafiali tam
ludzie z nomenklatury, ¿adni fachowcy. Dyskusje nad tymi
postulatami trwa³y d³ugo. Znajomi czytali je, przychodz¹c
w pojedynkê pod prysznice. Akceptowali to, co napisa-
³em. To by³o w poniedzia³ek, 25 sierpnia. Zapad³a decy-
zja, ¿e na nastêpny dzieñ ruszamy.

To by³ wtorek, 26 sierpnia. O 9.00 na przerwie œnia-
daniowej na hali wydzia³u mechanicznego mój kolega,
Henryk Holisz z narzêdziowni, puœci³ syrenê zak³adow¹.
Zaczêli te¿ nadchodziæ powiadomieni ludzie z odlewni.
Ju¿ wczeœniej ustaliliœmy, ¿e na tym ostatnim wydziale
zapewnimy utrzymanie pieców, by nie powodowaæ gigan-
tycznych strat. Pojawiali siê te¿ ludzie z innych oddzia-
³ów, nawet pierwsi pracownicy z biurowca. Przedstawi-
³em spisane postulaty, przyjête przez za³ogê. Potem wy-
braliœmy 11-osobowy Komitet Pracowniczy, który mia³
prowadziæ rozmowy z dyrekcj¹. Wtedy - gotowi - za¿¹da-
liœmy przyjœcia dyrektora. Oci¹ga³ siê, kombinowa³. Chy-
ba czeka³ na wytyczne lub pomoc z zewn¹trz. W koñcu,
gdzieœ po pó³ godzinie, przyszed³ w towarzystwie sekre-
tarza POP i przewodnicz¹cego zwi¹zku zawodowego
CRZZ oraz dwóch nieznanych mi osób. Zapewne byli to
esbecy. W tym czasie zebra³o siê ju¿ oko³o pó³ tysi¹ca
ludzi. Czuliœmy ich poparcie. Dyrektor Marian Wejwoda
zrozumia³, ¿e tak ³atwo siê to nie skoñczy. Próbowa³ nas
jeszcze zmiêkczyæ, mówi¹c o napiêtych planach, o zamó-
wieniach. Nie wytrzyma³em i powiedzia³em mu: „Zapro-
siliœmy pana, by pan nas s³ucha³, a nie wyg³asza³ poga-
danki”. Wtedy dyrektor zaprosi³ nas do swego gabinetu.

Pocz¹tkowo próbowa³ nas straszyæ konsekwencjami i
stratami, jakie mo¿e przynieœæ strajk. Potem zacz¹³ pro-
siæ. Powiedzia³: „Panie Wieœku, przecie¿ pan wie, ¿e mam
dyrektywy, wytyczne. Ja tu nie decydujê...”. Pamiêtam te¿,
¿e gdy czyta³em mu nasz¹ odezwê z poparciem dla Gdañ-
ska, zaczynaj¹c¹ siê od s³ów: „My, robotnicy Bielskiej
Fabryki Armatur Befa...”, dyrektor od razu mi wytkn¹³,
¿e dzielê za³ogê na robotników i resztê. S³uszna uwaga -
zmieni³em pocz¹tek na „My, pracownicy...”.

W tym czasie w zak³adzie praktycznie nikt nie praco-
wa³. Ludzie czekali na efekty rozmów. Potem skoñczy³a
siê pierwsza zmiana, wiêc wyszli z zak³adu. Na drugiej
zmianie te¿ praktycznie nie by³o ¿adnej roboty. Ludzie
zbierali siê w grupki, rozmawiali. Po wyjœciu od dyrekto-
ra jeden z pracowników powiedzia³ mi, ¿ebym siê pilno-
wa³, bo ju¿ pyta³o o mnie jakichœ dwóch nieznanych mê¿-
czyzn. Wyszed³em z zak³adu chy³kiem, nie przez portier-
niê. Op³otkami dotar³em do domu, wzi¹³em córkê i do
nocy siedzia³em z ni¹ u mojej mamy. Na drugi dzieñ w
robocie zrozumia³em, ¿e ¿adnej kontynuacji naszego pro-
testu nie bêdzie. Majstrowie pilnowali mnie na ka¿dym
kroku, ktoœ postraszy³ nawet dyscyplinark¹.

Nie przerywaj¹c pracy zaczêliœmy zbieraæ podpisy pod
naszymi postulatami. W tym skutecznie wsparli nas lu-
dzie z biurowca, przede wszystkim Kazimierz Stawow-
czyk i Michalina Kulpa (potem, ju¿ w stanie wojennym,
mszczono siê na nich za to poparcie). W ci¹gu kilku dni

mieliœmy podpisy szeœædziesiêciu procent za³ogi! Po pod-
pisaniu Porozumieñ Sierpniowych zmieniliœmy nasz¹ na-
zwê z Komitetu Pracowniczego na Tymczasow¹ Komisjê
Za³o¿ycielsk¹ Wolnych Niezale¿nych Zwi¹zków Zawo-
dowych. Nazwa „Solidarnoœæ” pojawi³a siê po 18 wrze-
œnia. Jeszcze zanim zaczêliœmy oficjalne zapisy do naszych
zwi¹zków, to w rozmowach z dyrekcj¹ za¿¹daliœmy, aby
pracownikom, którzy podpisali siê na listach popieraj¹-
cych nasze dzia³anie, nie œci¹gaæ sk³adek na stare zwi¹zki
zawodowe, skupione w CRZZ.

Potem do „Solidarnoœci” zapisa³a siê niemal ca³a
za³oga, nawet... dyrektor naczelny Wejwoda. A w tam-
tym czasie w Befie pracowa³o oko³o 1600 osób! Wy-
bory odby³y siê 14 listopada 1980 roku. Zdoby³em nie-
mal 100-procentowe poparcie i zosta³em przewodnicz¹-
cym Komisji Zak³adowej. Moim zastêpc¹ zosta³ Julian
Pichur, a sekretarzem Michalina Kulpa.

★★★
Sierpieñ 1980 roku wspomina Wies³aw Pyzio z Andry-
chowa:

W 1980 roku by³em zatrudniony w Andrychowskiej
Fabryce Maszyn jako œlusarz na wydziale produkcji. Pra-
cowa³em w systemie akordowym na œlusarni, g³ównie na
wiertarkach lub przy rêcznej obróbce czêœci do maszyn.
By³em nowym pracownikiem, jeszcze ma³o znanym. W
domu regularnie s³ucha³em Wolnej Europy. Stamt¹d mia-
³em informacje o sytuacji na œwiecie i Polsce.

W po³owie sierpnia 1980 roku rozpocz¹³ siê strajk w
Stoczni Gdañskiej. W przeciwieñstwie do innych strajków,
jakie wybucha³y w tym czasie w Polsce, ten trwa³ ju¿ d³u¿-
szy czas i wci¹¿ siê rozszerza³. Czu³o siê, ¿e nadchodz¹
wa¿ne czasy. W pracy po 25 sierpnia dochodzi³y do mnie
szeptane informacje o maj¹cym siê rozpocz¹æ strajku. Mó-
wi³o siê nawet, o której godzinie mamy stan¹æ. Gdy nad-
chodzi³a ta wyznaczona godzina, ostentacyjnie wy³¹cza³em
swoj¹ wiertarkê i... nic. Ludzie dalej pracowali. Bardzo mnie
to irytowa³o. Strajki ogarnê³y ju¿ ca³e Wybrze¿e. Strajku-
j¹cy apelowali o strajki w innych zak³adach. Zaczê³a siê
walka robotników, a Andrychów milcza³. Za którymœ ra-
zem, by³o to chyba 27 sierpnia, gdy bez efektu min¹³ kolej-
ny wyznaczony termin rozpoczêcia naszego przestoju, za-
cz¹³em szukaæ grupy próbuj¹cej zainicjowaæ nasz strajk.
Poszed³em na ostrzalniê, chc¹c naostrzyæ wiert³o, i zauwa-
¿y³em tam grupê mê¿czyzn, prowadz¹cych miêdzy sob¹ go-
r¹c¹ dyskusjê. Na mój widok przerwali rozmowê. Domy-
œli³em siê, ¿e to jest chyba ta grupa inicjuj¹ca. Pamiêtam,
¿e byli wœród nich Stanis³aw Sordyl, Józef Szczur i Stani-
s³aw Stopa. Podszed³em do nich. Niektórzy z tej grupki ju¿
mnie znali i dlatego szybko nabrali do mnie zaufania. Po-
wiedzia³em im, ¿e moim zdaniem ka¿dy z nas musi po ko-
lei wy³¹czaæ wyznaczone obrabiarki, bo ludzie sami boj¹
siê tego zrobiæ. Inaczej nigdy nie rozpoczniemy strajku. Wy-
znaczyliœmy, kto jakie nawy (czyli rzêdy obrabiarek) wy³¹-
czy oraz ustaliliœmy godzinê rozpoczêcia strajku. Informa-
cja o nowym terminie strajku posz³a do ludzi przekazywa-
na jeden drugiemu.

28 sierpnia 1980 roku o umówionej godzinie - chyba
by³a to 11.00 - wy³¹czy³em wiertarkê i poszed³em wy³¹-
czaæ inne maszyny. Wy³¹cza³em kolejne wiertarki i fre-
zarki. Na hali, gdzie pracowa³o kilkadziesi¹t maszyn, da³o
siê wreszcie us³yszeæ zmniejszanie ha³asu. Coraz wiêcej
maszyn przestawa³o pracowaæ, a¿ zaleg³a pe³na napiêcia
cisza. Na hali momentalnie pojawi³ siê kierownik Zdzi-
s³aw Nowak i dyrektorzy, w tym g³ówny - Boles³aw Po-
rzycki. Zaczêli pytaæ ludzi, dlaczego przerwali pracê.
Wokó³ gromadzili siê robotnicy, wiêc kierownictwo za-
proponowa³o, abyœmy spotkali siê na jadalni.

Przyszli tam ludzie z produkcji, monta¿u oraz z biu-
rowca - razem by³o oko³o 400 osób. Dyrektor zapyta³ o co
nam chodzi, dlaczego nie pracujemy. Wszyscy milczeli.
Zabranie g³osu mog³o byæ uznane za przywództwo w straj-
ku, a to grozi³o zwolnieniem z wilczym biletem. Po chwi-
li zdecydowa³em siê zabraæ g³os. Wsta³em i mówi³em: o
buncie robotników na Wybrze¿u, o wyzysku, o powszech-
nym braku towarów. Mia³em du¿o wiadomoœci z Wolnej
Europy. Nie pamiêtam, co dok³adnie mówi³em. Trwa³o to
chyba z 10 minut. W ostatnim zdaniu za³ama³ mi siê g³os
i usiad³em. Ludzie wtedy wstali i zaczêli mi biæ brawo.
Potem zaczêli te¿ wystêpowaæ inni. Mówili o brakach w
zaopatrzeniu, niskich zarobkach, o ró¿nych mankamen-
tach w zak³adzie. W czasie tych wyst¹pieñ wpad³ na ja-
dalniê pierwszy sekretarz partii - Tadeusz Ziarkowski,
który w chwili wybuchu strajku by³ nieobecny w zak³a-

dzie. Na koniec dyrektor zaproponowa³ wytypowanie de-
legacji w celu zredagowania postulatów i prowadzenia
rozmów z dyrekcj¹. Zg³aszano ró¿ne nazwiska. Ktoœ za-
proponowa³ ch³opaka, który pierwszy przemówi³. Zebra-
ni g³oœno poparli moj¹ osobê. Okaza³o siê, ¿e nie jestem
znany z nazwiska i nie wiedziano nawet, jak mnie zg³osiæ
do delegacji. Oprócz mnie w wybranej wówczas repre-
zentacji robotników znaleŸli siê m.in. wspomniani wcze-
œniej Stanis³aw Sordyl i Józef Szczur.

W przerwie, w czasie której przygotowywaliœmy siê
na rozmowy, zosta³em poufnie poinformowany, ¿e z
chwil¹ rozpoczêcia strajku dyrektor poinformowa³ o nim
gdzie trzeba i zak³ad zosta³ odciêty od sieci telefonicz-
nej, poza jednym telefonem - dyrektorskim. Zebraliœmy
postulaty od za³ogi i udaliœmy siê na rozmowy z dyrekcj¹,
które odby³y siê w sali narad u g³ównego dyrektora.
Oprócz dyrektorów, Porzyckiego, Ga³uszki i Siwka,
obecny by³ szef produkcji Kazimierz Tomiak, zak³ado-
wy sekretarz PZPR Tadeusz Ziarkowski oraz przewod-
nicz¹cy ówczesnego zwi¹zku zawodowego, Talar - star-
szy, grzeczny pan. Na pocz¹tku ja za¿¹da³em po³¹czenia
ze stoczni¹ w Gdañsku i przywrócenia ³¹cznoœci telefo-
nicznej. Dyrektor odpowiedzia³, ¿e to jest poza jego kom-
petencjami i on tu nie jest w stanie nic zrobiæ. Nie chcia-
³em siê godziæ na rozmowy bez spe³nienia tego ¿¹dania,
ale pozosta³a czêœæ delegacji by³a bardzo wystraszona i
w koñcu odst¹piliœmy od tego ¿¹dania. Zaproponowa-
³em równie¿ przyjêcie 21 gdañskich postulatów jako na-
sze w³asne. Pocz¹tkowo delegacja popiera³a ten pomys³,
ale dyrektor przekonywa³, ¿e one s¹ poza jego kompe-
tencjami. Ustaliliœmy tylko zapis, ¿e za³oga AFM-u po-
piera 21 postulatów, wysuniêtych przez strajkuj¹ce za-
k³ady na Wybrze¿u. Skupiliœmy siê na postulatach doty-
cz¹cych problemów zak³adowych. Spisano postulaty do
realizacji. Dotyczy³y one g³ównie spraw organizacyjnych,
jak np. korekty norm czasowych produkowanych detali
oraz wyp³aty jednorazowej kwoty premii, zwanej póŸ-
niej wa³êsówk¹.

Wkrótce nadszed³ czas przyjœcia drugiej zmiany.
Wskutek presji dyrekcji i strachu delegacji uzgodniliœmy,
¿e postój drugiej zmiany jest zbêdny, bo postulaty s¹ przy-
jête. Druga zmiana jednak nie podjê³a pracy, bo nie chcia³a
byæ gorsza od zmiany pierwszej. Odby³ siê wiec za³ogi.
Ustalili, ¿e bêd¹ staæ tyle samo czasu, co pierwsza zmia-
na. Delegacja uda³a siê na dalsze rozmowy, które trwa³y
gdzieœ do godziny 20.00.

S³ysza³em od mojego brata Arka, który pracowa³ w
andrychowskiej Wytwórni Silników Wysokoprê¿nych An-
doria, ¿e tam te¿ by³y jakieœ ma³e strajki na niektórych
wydzia³ach oraz ¿e g³ównym organizatorem ich jest Lech
Kasperek. Prawdopodobnie wieczorem w pi¹tek, 29 sierp-
nia, uda³em siê z bratem do mieszkania Kasperka. Tam
poznaliœmy siê, wymieniliœmy informacjami oraz ustali-
liœmy sposób kontaktowania siê w przysz³oœci. W pierw-
szym tygodniu po podpisaniu porozumienia w Gdañsku,
wraz ze Stanis³awem Sordylem, udaliœmy siê na spotka-
nie do klubu Andorii, gdzie nawi¹zaliœmy bli¿szy kontakt
z pracownikami tego zak³adu. Potem spotykaliœmy siê w
mieszkaniu Bronis³awa Skowrona z Andorii. Byli tam rów-
nie¿ przedstawiciele innych zak³adów. Pocz¹tkiem wrze-
œnia delegacja zak³adów Andrychowa uda³a siê poci¹giem
do Gdañska. Wœród nich by³em i ja. Tam spotkaliœmy siê
krótko z Wa³ês¹ i z innymi ludŸmi znanymi mi z audycji
Radia Wolna Europa. Siedzibê urz¹dzono w jakimœ hote-
lu. By³o tam du¿o delegacji z ca³ej Polski oraz masa dzien-
nikarzy i telewizji z krajów zachodnich, Japonii i Stanów
Zjednoczonych. Otrzymaliœmy statut Samorz¹dnych i Nie-
zale¿nych Zwi¹zków Zawodowych (jeszcze wtedy nie
by³o nazwy „Solidarnoœæ”) oraz inne materia³y i instruk-
cje tworzenia nowych zwi¹zków zawodowych. Zarejestro-
wano nasz przyjazd i zapisano, jakie reprezentujemy za-
k³ady. Dopiero 17 wrzeœnia na pierwszym organizacyj-
nym spotkaniu w Gdañsku, na którym by³ Stanis³aw Sor-
dyl, ustalono, ¿e powstanie jeden ogólnopolski zwi¹zek i
przyjêto jego nazwê: „Solidarnoœæ”.

W tym czasie w zak³adach powstawa³y komitety za³o-
¿ycielskie, a póŸniej tymczasowe komisje zak³adowe NSZZ
„Solidarnoœæ”. Spotykaliœmy siê najczêœciej w andrychow-
skim Klubie „Pod Baszt¹”. Powoli w zak³adach przepro-
wadzane by³y wybory do „Solidarnoœci”. W AFM-ie prze-
wodnicz¹cym Komisji Zak³adowej zosta³ wybrany Stani-
s³aw Sordyl, a jego zastêpc¹ Tadeusz Dyrcz. Funkcjê se-
kretarza pe³ni³a Danuta Babiñska, a cz³onkami byli Józef
Szczur, W³adys³awa Ko³odziejczyk, Kazimiera Szczur,
Teresa Wêglarz, Stanis³aw Stopa, Konstanty Kolber, Sta-
nis³aw Zacny i ja.

Od redakcji: powy¿sze relacje zosta³y zebrane
przez bielski Punkt Konsultacyjny Instytutu Pamiê-
ci Narodowej w ramach realizacji projektu badaw-
czego „Solidarnoœæ 1980-1989”.


