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Postulaty, masówki, strajki...

Podobno pod koniec sierpnia 1980 roku pociągi z Wybrzeża jechały na południe Polski
ozdobione wymalowanymi przez strajkujących robotników napisami: „Krakowiacy i Ślą−
zacy to ch... nie Polacy”. Była to reakcja na doniesienia prasy i telewizji, że wszędzie,
poza Wybrzeżem, trwa spokojna i wytężona praca. Województwo bielskie znajdowało się
pomiędzy Śląskiem i Małopolską, więc hasła te dotyczyły też zapewne mieszkańców tego
regionu.
Takie opinie, których symbolem mog¹ byæ wspomniane
wy¿ej, brutalnie sformu³owane has³a z poci¹gów, by³y podwójnie niesprawiedliwe. Tu nie by³o silnej, zorganizowanej opozycji ani te¿ strajkowych tradycji, jak na Wybrze¿u. Poza tym wcale
nie panowa³ tu tak wielki spokój, jakim chwali³y siê w³adze.

Przed Gdańskiem było... Bielsko
- By³ koniec lipca, kiedy zaczê³o siê coraz czêœciej mówiæ,
¿e coœ siê dzieje. Mówi³o siê najwiêcej o Lublinie, o kolejarzach.
»Oni« strajkuj¹, »oni« sobie coœ wywalczyli, »oni« czegoœ tam
siê domagaj¹ - wspomina Roman Walczak, w 1980 roku kierowca Wojewódzkiego Przedsiêbiorstwa Komunikacji w Bielsku-Bia³ej. - 6 sierpnia wracaliœmy objazdem z popo³udniowej
zmiany. Ostro rozmawialiœmy o tym, ¿e robota pod³a, ¿e nikt
nie dba o nas, kierowców, ¿e jesteœmy bici z dwóch stron: ze
strony pasa¿erów i ze strony dyrekcji. Mówiliœmy, ¿e trzeba coœ
zrobiæ. Nastêpnego dnia by³o to samo, tyle ¿e po powrocie do
domu usiad³em za sto³em i u³o¿y³em listê postulatów. Od 8 sierpnia zacz¹³em pod t¹ list¹ zbieraæ podpisy od kolegów.
Walczak, gdy zaczyna³ zbieraæ podpisy pod postulatami, nie
wiedzia³, ¿e tego samego dnia odby³ siê pierwszy strajk
w Bielsku-Bia³ej: na krótki czas pracê przerwa³a czêœæ
za³ogi Bielskich Zak³adów Przemys³u Lniarskiego Lenko. Powrócono do pracy, gdy dyrekcja obieca³a rozpatrzyæ wysuniête tam postulaty wewn¹trzzak³adowe.
Gdy trzy dni póŸniej Roman Walczak przekazywa³ dyrekcji WPK listê postulatów, popartych podpisami ponad 150 kierowców, wybuch³ równie krótki, jak w Lenko, strajk na jednym z wydzia³ów Bielskiej Fabryki
Maszyn W³ókienniczych Befama, jednego z najwiêkszych zak³adów Podbeskidzia.
- Wszystkich nas wkurza³y kombinacje czêœci kierowników i dyrekcji z czasem pracy, stawkami zaszeregowania, nagrodami i premiami - opowiada Marcin
Tyrna, który pracowa³ wówczas na Oddziale Kó³ Zêbatych Befamy. - Robotnikom œrubowano normy, nak³adano coraz to nowe obowi¹zki, wymuszano pracê
w nadgodzinach, a p³ace by³y kiepskie. Ludzie próbowali zg³aszaæ swe uwagi i zastrze¿enia zwi¹zkom zawodowym, ale te by³y ca³kowicie bierne i ogl¹da³y siê
tylko na towarzyszy z Komitetu Zak³adowego PZPR.
11 sierpnia kilkudziesiêciu pracowników Oddzia³u Kó³ Zêbatych przerwa³o pracê. Dzia³o siê to na hali Zak³adu A Befamy tu¿ obok biurowca dyrekcji. - Zaraz pojawili siê przedstawiciele dyrekcji. Zaczêliœmy jeden przez drugiego mówiæ o tym,
co nas trapi. Wiedzieliœmy, ¿e nas oszukuj¹ i wykorzystuj¹, ale
byliœmy jeszcze ca³kowicie zieloni. Nie mieliœmy spisanych postulatów czy ¿¹dañ, a to, co wykrzyczeliœmy, spotka³o siê z natychmiastow¹ obietnic¹ rozpatrzenia i realizacji. Po trzech godzinach wróciliœmy do pracy, ale ta iskra sprawi³a, ¿e ludzie w
naszym zak³adzie zaczêli coraz g³oœniej mówiæ o tym, co myœl¹.
Tyrna dodaje, ¿e ju¿ podczas tego pierwszego strajku robotnicy, doprowadzeni do furii biernoœci¹ zak³adowych dzia³aczy zwi¹zkowych, zaczêli dopominaæ siê o autentyczn¹ reprezentacjê za³ogi. By³o to, przypomnijmy, na d³ugo przed rozlaniem siê fali strajkowej na Wybrze¿u i sformu³owaniem 21 postulatów, z których pierwszy mówi³ o koniecznoœci utworzenia
samorz¹dnych i niezale¿nych zwi¹zków zawodowych.

Poparcie dla Wybrzeża,
rękawice dla załogi
Na kilka dni do bielskich zak³adów powróci³ wzglêdny spokój. Ale to by³y tylko pozory. W bielskim WPK dyrekcja zaczê³a analizowaæ postulaty za³ogi, a nawet powo³a³a specjaln¹
komisjê, której zadaniem by³o zbieranie uwag pracowników.
W ci¹gu kilku dni zebra³a ona nastêpnych 170 postulatów: chciano nie tylko podwy¿ek, ale te¿ poprawy warunków pracy. Równolegle dyrekcja przedsiêbiorstwa próbowa³a zastraszyæ, a nastêpnie kupiæ g³ównego wichrzyciela, Romana Walczaka. Dosta³ on propozycjê podwy¿ki stawki godzinowej z 10,5 na 12,6
z³. Gdy nie przyj¹³, to dyrekcja podwy¿szy³a sw¹ ofertê: siedem milionów wiêcej na p³ace dla ca³ej za³ogi! - Tacy w³aœnie
byli: daæ robolowi och³ap to przycichnie. Ale myœmy siê nie dali
kupiæ - wspomina Walczak. Opowiada, jak póŸniej dyrekcja
WPK wielokrotnie próbowa³a go zastraszyæ milicj¹ i spraw¹
prokuratorsk¹. By³o te¿ publiczne ruganie i poni¿anie oraz próby podzielenia za³ogi. Skutek by³ odwrotny - pracownicy coraz
bardziej jednoczyli siê. Gdy do zak³adu dotar³y spisane z Radia
Wolna Europa gdañskie postulaty, za³oga przyjê³a je za w³asne.
Doda³a jeszcze cztery ¿¹dania: zmianê sk³adu dyrekcji, wybór
nowych w³adz zwi¹zkowych, podwy¿ka p³ac oraz realizacja
wczeœniej zg³oszonych 170 postulatów.
Pracownicy Fabryki Aparatów Elektrycznych Apena w Bielsku-Bia³ej nie mieli dok³adnej listy gdañskich postulatów, co
nie przeszkodzi³o im... poprzeæ je na masówce. Odby³a siê ona
24 sierpnia na oddziale remontowym. - Wszyscy s³yszeliœmy, co
siê dzieje na Wybrze¿u. Baliœmy siê, ¿e jeœli strajkuj¹cy tam robotnicy pozostan¹ osamotnieni, to w³adza ich rozbije. Dlatego
postanowiliœmy choæ symbolicznie, w ciemno poprzeæ ich ¿¹dania - wspomina Edward Kubas, pracuj¹cy wówczas jako œlusarz na oddziale remontowym Apeny. - Zebraliœmy siê chyba w
dziesiêciu i spisaliœmy nasze postulaty. Pierwszy mówi³ o po-

parciu s³usznych ¿¹dañ komitetu strajkowego z Gdañska. By³y
te¿ sprawy socjalne, jak choæby ¿¹danie rêkawic i czystych ubrañ
roboczych. Te postulaty przedstawiliœmy na naprêdce zorganizowanej masówce, a potem wywiesiliœmy na tablicy og³oszeñ.
Strzegliœmy tej kartki przed zniszczeniem jak lwy, wiêc kierownicy wpadli na inny pomys³: zabronili podleg³ym sobie pracownikom tam przychodziæ. Mimo tego zg³asza³o siê do nas coraz
wiêcej ludzi, chc¹cych coœ robiæ lub te¿ po prostu wyraziæ sw¹
solidarnoœæ. Podobne postulaty w tym samym czasie wysunêli
pracownicy kilku innych zak³adów pracy, m.in. Œl¹skich Zak³adów Przemys³u T³uszczowego w Bielsku-Bia³ej.
Zaczê³o te¿ wrzeæ w najwiêkszym bielskim zak³adzie, Fabryce Samochodów Ma³olitra¿owych. Tam g³ównymi ogniskami
kontestacji by³y wówczas wydzia³y Narzêdziowni i Utrzymania Ruchu. - Dzia³aliœmy niezale¿nie od siebie, nawet nie wiedz¹c o sobie nawzajem - wspomina Henryk Urban, w 1980 roku technolog utrzymania ruchu na linii fiata. - Pewnego dnia

zobaczy³em, ¿e kilku pracowników siedzi w k¹cie hali i coœ pisze, dyskutuj¹c zawziêcie. Okaza³o siê, ¿e spisuj¹ swe ¿¹dania.
Do³¹czy³em do nich. Spisaliœmy kilkanaœcie ¿¹dañ, g³ównie ekonomicznych i socjalnych, choæ nie zabrak³o te¿ poparcia dla
strajkuj¹cych z Wybrze¿a. Listê, pod któr¹ zebra³em z Eugeniuszem Widyn¹ podpisy wiêkszoœci pracowników naszego wydzia³u, oddaliœmy naszym kierownikom.
Chyba dwa dni póŸniej Henryk Urban dowiedzia³ siê, ¿e
swe postulaty spisali te¿ pracownicy z Narzêdziowni. Co wiêcej: tamci mieli ju¿ wyznaczony termin spotkania z przedstawicielami dyrekcji. - Niby ten sam zak³ad i nasi koledzy, ale hala
za torami, odciêta od nas zupe³nie. Wziêliœmy z Gienkiem nasze
postulaty, schowaliœmy je za pazuch¹ i poszliœmy na Narzêdziowniê. Musieliœmy wygl¹daæ podejrzanie, gdy chodziliœmy miêdzy
maszynami, szukaj¹c kogokolwiek, z kim moglibyœmy wymieniæ
doœwiadczenia, a w efekcie z³¹czyæ nasze si³y. W koñcu siê uda³o. Na drugi dzieñ przyszliœmy na ich spotkanie z przedstawicielami dyrekcji.

Czego nie widział pierwszy sekretarz...
To wszystko odbywa³o siê wewn¹trz zak³adów i ma³o kto
wiedzia³, ¿e na Podbeskidziu te¿ coœ siê dzieje. Wszystko zmieni³o siê w œrodowy ranek, 27 sierpnia. - W jad¹cym do zajezdni
autobusie czu³o siê ogromne napiêcie - wspomina Roman Walczak z bielskiego WPK. - Kiedy dojechaliœmy powiedzia³em do
kolegów: S³uchajcie, niczego nam nie za³atwiono, trzeba og³osiæ strajk. Zaczê³a siê dyskusja. Coraz wiêcej by³o za. Do stoj¹cego z otwartymi drzwiami autobusu doszli mechanicy zajezdni. Po gor¹cej dyskusji wybrano komitet strajkowy. Tego ranka
na ulice stolicy Podbeskidzia nie wyjecha³ ¿aden autobus miejskiej komunikacji. Zaczê³o siê...
- Opowiadano nam póŸniej, ¿e ludzie przyjêli to najpierw z
niedowierzaniem. Stali na przystankach i czekali, a¿ wreszcie
ruszyli jeden za drugim na nogach do pracy. Nikt siê jednak nie
z³oœci³. To by³ nasz pierwszy sukces. Nasi pasa¿erowie w ten
sposób rozpoczêli swój w³asny strajk - mówi Roman Walczak.
PóŸniej zamiast z³orzeczenia pasa¿erów na brak transportu
by³y liczne dowody sympatii i solidarnoœci: ludzie przynosili
pod bramê zajezdni ¿ywnoœæ, napoje, nawet deficytowe papierosy i kawê. Tymczasem dyrekcja WPK naprzemian krzykiem i
obietnicami próbowa³a przerwaæ strajk. - Komitet strajkowy zapraszamy na rozmowy, a reszta do pracy - takie s³owa kierowcy s³yszeli wielokrotnie.
PóŸniej, gdy dyrekcja by³a ju¿ bezsilna, do zajezdni zjechali pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR Józef
Buziñski ze œwit¹ oraz przedstawiciele w³adz Urzêdu Wojewódzkiego i Wojewódzkiej Rady Zwi¹zków Zawodowych. - Ja was
rozumiem, ale zrozumcie i mnie. Na pewno siê dogadamy. Ja,
tak jak wy, od pó³ roku cielêciny nie widzia³em - czarowa³ strajkuj¹cych Buziñski. Zaraz po tych s³owach zaproponowa³ pracownikom WPK spore podwy¿ki.

- Zarabiamy kiepsko i poprawa wynagrodzeñ nam siê nale¿y, wiêc te pieni¹dze przyjmiemy, ale strajkowaæ bêdziemy dalej, na znak solidarnoœci z gdañsk¹ stoczni¹ - odpowiedzia³ mu
stoj¹cy dot¹d z boku wydarzeñ Patrycjusz Kosmowski, mistrz z
zajezdni. Towarzysze zostali odprawieni z kwitkiem.
Gor¹co zaczê³o siê te¿ w innych zak³adach Bielska-Bia³ej.
W Befamie, tym razem na oddziale monta¿u w najwiêkszym
Zak³adzie D, gdzie pracowa³o prawie pó³tora tysi¹ca ludzi, odby³a siê masówka. Po pyskówce z dyrekcj¹ powo³ano tam Komitet Strajkowy na czele z W³odzimierzem Górnym, który opracowa³ listê postulatów. Na pierwszym miejscu umieszczono
¿¹danie podpisania porozumienia z gdañskim Miêdzyzak³adowym Komitetem Strajkowym. Befama stanê³a dzieñ po WPK,
a postulaty solidarnej za³ogi trafi³y do Gdañska. Tak¿e tam pojawi³ siê pierwszy sekretarz Buziñski, który na spotkaniu z komitetem strajkowym grzmia³, ¿e nie bêdzie mu w Bielsku rz¹dzi³ ¿aden Wa³êsa. Tu ju¿ nie opowiada³ o dawno niewidzianej
cielêcinie. Wiedzia³, ¿e nie jest w takich opowieœciach przekonuj¹cy. I tak nic nie wskóra³ - Befama wznowi³a pracê 29 sierpnia, warunkowo zawieszaj¹c strajk do czasu wyjaœnienia sytuacji w Gdañsku.
Burzliwy przebieg mia³o te¿
wspomniane spotkanie za³ogi Narzêdziowni FSM i emisariuszy z innych
wydzia³ów fabryki z dyrekcj¹. Pracownicy zaczêli zg³aszaæ tak¹ masê
postulatów, ¿e postanowiono powo³aæ Komitet Robotniczy, który szybko je zredaguje i przeka¿e w³adzom.
Znalaz³ siê w tym gronie Henryk
Urban. - By³o dla nas oczywiste, ¿e
pierwszym musi byæ ¿¹danie wolnych
zwi¹zków zawodowych. Zaraz po nim
wrzuci³em mój postulat utworzenia
partii politycznej, konkurencyjnej
wobec PZPR. T³umaczy³em ludziom,
¿e na nic nasz wysi³ek i nawet niezale¿ne zwi¹zki, jeœli
kierownicê nadal bêd¹ dzier¿yæ ludzie z PZPR. Zebrani przyjêli te s³owa aplauzem, ale w koñcu wykreœliliœmy to ¿¹danie, bo przedstawiciele dyrekcji powiedzieli, ¿e listy postulatów z takim antysocjalistycznym
punktem nie przyjm¹ - wspomina Urban.
W zamian za³oga uzyska³a dostêp do dyrekcyjnego teleksu, z którego mog³a wys³aæ do gdañskiego
MKS-u swe postulaty i s³owa poparcia. Dla pewnoœci
dwóch emisariuszy za³ogi wziê³o maszynopis i poci¹giem zawioz³o do stoczni. W FSM pierwsze wydzia³y
rozpoczê³y strajk 28 sierpnia, a od nastêpnego dnia
strajkowa³ ju¿ ca³y bielski zak³ad. Partyjni propagandziœci zaczêli wyliczaæ, ile syrenek i ma³ych fiatów
nie zjecha³o z taœm produkcyjnych fabryki. Solidarny przestój
w FSM trwa³ do ostatniego dnia sierpnia.

Wichrzyciel Walczak
W dzieñ po WPK stanê³y w Bielsku-Bia³ej, obok Befamy i
FSM, tak¿e inne zak³ady. Spora by³a w tym zas³uga Romana Walczaka, szefa komitetu strajkowego bielskiej komunikacji autobusowej. - To by³ niesamowity cz³owiek. Dzieñ po tym, gdy stanê³o
WPK, zacz¹³ robiæ za emisariusza. Pojawi³ siê w zajezdni bielskiego PKS i po rozmowie z kierowcami zatrzyma³ autobusy tego przedsiêbiorstwa - opowiada Roman Pisulak, w 1980 roku pracownik
biurowca drugiego oddzia³u Transbudu w Bielsku-Bia³ej. - Nasz
zak³ad by³ tu¿ obok, wiêc przyszed³ i do nas. Stan¹³ na schodkach
przy placu, gdzie sta³y samochody i zacz¹³ krzyczeæ. S³ysza³em
wszystko ze swego okna. Mówi³ o sytuacji w kraju, o strajkach na
wybrze¿u. Przekonywa³, ¿e jeœli bêdziemy razem, to nikt nas nie
pokona. By³ strasznie emocjonalnym mówc¹, ale dobrym i skutecznym, skoro za chwilê stan¹³ ca³y nasz zak³ad. Po wizycie Walczaka w Transbudzie zawi¹za³ siê komitet strajkowy, którego liderami zosta³o trzech Stanis³awów: Mateja, Wysocki i Kiszczak.
Tego samego dnia, na sygna³, który nadszed³ z BielskaBia³ej, stanêli jeszcze miêdzy innymi kierowcy autobusów
PKS i MPK w Oœwiêcimiu, a tak¿e pracownicy Fabryki Wtryskarek w Wadowicach. W wielu innych zak³adach odby³y siê
burzliwe zebrania za³óg, owocuj¹ce sformu³owaniem w³asnych postulatów, a przede wszystkim poparciem dla strajkuj¹cego Wybrze¿a. Nastêpnego dnia, czyli 29 sierpnia, zaczê³y strajk miêdzy innymi kierowcy z MPK i PKS w ¯ywcu,
za³ogi oddzia³ów towarowych PKS w Kêtach i Oœwiêcimiu,
kierowcy z PKS w Cieszynie, a tak¿e pracownicy ¿ywieckiego oddzia³u Transbudu. Wszystkie strajki mia³y ju¿ wy³¹cznie charakter solidarnoœciowy z MKS-em w Gdañsku.
Czêœæ strajków wygas³a w sobotê, 30 sierpnia, po podpisaniu porozumienia w Szczecinie. Inne skoñczy³y siê w ostatnim
dniu tego gor¹cego miesi¹ca. W nieformalnej strajkowej bazie,
jak¹ by³a wówczas bielska zajezdnia WPK, strajk przerwano
niedzielnym rankiem 31 sierpnia, gdy praktycznie by³o ju¿ pewne, ¿e za moment podpisane zostanie porozumienie w Gdañsku. - Wyjechaliœmy na miasto, niewyspani, nieogoleni, ale pe³ni zwyciêstwa. Pierwsi pasa¿erowie œciskali kierowcom rêce koñczy swe wspomnienia Roman Walczak.
ARTUR KASPRZYKOWSKI
PS. W czwartek, 11 wrzeœnia 1980 roku, w siedzibie bielskiego oddzia³u Stowarzyszenia PAX odby³o siê pierwsze
spotkanie organizacyjne Miêdzyzak³adowego Komitetu Za³o¿ycielskiego nowych samorz¹dnych, niezale¿nych zwi¹zków zawodowych w województwie bielskim (nazwa „Solidarnoœæ” pojawi siê póŸniej). Przedstawiciele trzydziestu zak³adów pracy na przewodnicz¹cego MKZ wybrali Patrycjusza Kosmowskiego. Jego zastêpcami zostali Roman Walczak
i Roman Pisulak.

