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Widziane od œrodka

W expose nie by³o ¿adnego odniesienia siê do sytuacji
w s³u¿bie zdrowia, oœwiacie, wysokiego bezrobocia, rosn¹-
cej biedy. A co zaproponowa³ premier Donald Tusk? Miê-
dzy innymi podniesienie wieku emerytalnego dla kobiet i
mê¿czyzn do 67 roku ¿ycia, podniesienie sk³adki rentowej
o dwa procent, podniesienie akcyzy na paliwa (co niechyb-
nie przyniesie wzrost cen), zamro¿enie p³ac w sferze bud¿e-
towej czy ograniczenie wysokoœci dotacji z bud¿etu pañ-
stwa dla Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pe³nosprawnych.

Najbardziej bulwersuje drastyczne podniesienie wieku
emerytalnego, szczególnie kobietom - a¿ o siedem lat. To
dodatkowe lata ciê¿kiej pracy i mówienie, ¿e zmienia siê to

w interesie pracuj¹cych kobiet, aby mia³y wy¿sze œwiad-
czenie emerytalne, jest szczytem bezczelnoœci i hipokryzji.
Mam nadziejê, ¿e w Sejmie uda siê znaleŸæ wiêkszoœæ, któ-
ra zablokuje te propozycje.

Platforma Obywatelska, premier Donald Tusk i prezy-
dent Bronis³aw Komorowski maj¹ pe³n¹ w³adzê w naszym
kraju i wydawa³oby siê, ¿e po czterech latach zaniechañ jest
czas i potrzeba zasadniczych zmian w naprawie pañstwa.
Niestety, ani expose premiera, ani sk³ad rz¹du nie daj¹ na-
dziei na prze³om. Twierdzenia premiera, ¿e kryzys nie jest
czasem na rewolucjê, najlepiej oddaje nastawienie do zmian.
Nikt nie oczekuje rewolucji, wrêcz przeciwnie, potrzebne
s¹ odpowiedzialne i przewidywalne dzia³ania oraz konkret-

12 grudnia 1981 roku, 23.30
W ca³ym kraju rozpoczynaj¹ siê aresztowania dzia³aczy

NSZZ „Solidarnoœæ” i innych niezale¿nych organizacji, wed³ug
przygotowanych kilka miesiêcy wczeœniej wykazów. Tej nocy
na Podbeskidziu zatrzymanych zostaje blisko sto osób. Milicja
i S³u¿ba Bezpieczeñstwa nie waha siê wy³amywaæ ³omami za-
mkniêtych drzwi, a opornych biæ i skuwaæ kajdankami.

13 grudnia 1981 roku, 0.00
Zostaje zerwana ³¹cznoœæ telefoniczna w ca³ym kraju, prze-

rwane zostaj¹ te¿ programy radiowe i telewizyjne.
13 grudnia 1981 roku, 5.00
Na ulice podbeskidzkich miast wychodz¹ wojskowe pa-

trole. Pojawiaj¹ siê plakaty z obwieszczeniem o wprowadze-
niu stanu wojennego. Wydrukowane kilka miesiêcy wczeœniej
w Zwi¹zku Sowieckim nie maj¹ ¿adnej daty. Obwieszczenia
sygnowane s¹ przez przewodnicz¹cego Rady Pañstwa - na pla-
katach brakuje jego nazwiska, gdy¿ w chwili druku nie wia-
domo by³o, kto bêdzie pe³ni³ tê funkcjê w chwili og³oszenia
stanu wojennego.

13 grudnia 1981 roku, 6.00
Genera³ Wojciech Jaruzelski, pe³ni¹cy funkcje ministra

obrony narodowej,  prezesa Rady Ministrów i do tego I sekre-
tarza PZPR, og³asza powstanie Wojskowej Rady Ocalenia Na-
rodowego i wprowadzenie stanu wojennego w ca³ej Polsce.
Jego przemówienie nadaj¹ pierwsze programy radia i telewi-
zji. Przez ca³y dzieñ nadawana jest muzyka powa¿na, prze-
platana informacjami o rygorach stanu wojennego. W telewi-
zji czytaj¹ je lektorzy, ubrani w wojskowe mundury.

Zawieszona zostaje dzia³alnoœæ „Solidarnoœci” i wszyst-
kich niezale¿nych organizacji. Wprowadzona zostaje godzi-
na milicyjna (od 22.00 do 6.00) oraz tryb doraŸny w sprawach
s¹dowych. Obowi¹zuje zakaz zgromadzeñ i opuszczania
miejsc zamieszkania. Na drogach wylotowych z miast poja-
wiaj¹ siê milicyjno-wojskowe rogatki. Ca³kowicie zawieszo-
no reglamentowan¹ dot¹d sprzeda¿ benzyny. Wprowadzono
szeœciodniowy tydzieñ pracy. Og³oszono ferie w szko³ach do
3 stycznia i bezterminowo zawieszono zajêcia na uczelniach.

14 grudnia 1981 roku
Nie ukazuje siê wiêkszoœæ gazet. W województwach biel-

skim, czêstochowskim i katowickim wszystkie dekrety wo-
jenne publikuje jedyny wydany tego dnia dziennik - partyjna
Trybuna Robotnicza. W Ma³opolsce ukazuje siê jedynie po³¹-
czone wydanie trzech lokalnych dzienników: Gazety Krakow-
skiej, Dziennika Zachodniego i Echa Krakowa. Mieszkañcy

Minęły dwa miesiące od wyborów i w kraju, który świetnie się rozwijał
i był zieloną wyspą, nagle mamy kryzys, z którym musimy się zmie−
rzyć, a zwłaszcza społeczeństwo. Mamy nowy rząd, ministrów − „zde−
rzaków” na trudne czasy, jak określił to premier Donald Tusk. Czy ten
skład rządu jest odpowiedni na kryzys? Mam wątpliwości. Jesteśmy
po expose premiera Tuska i tu trzeba przyznać: jest poprawa − wystą−
pienie nie trwało trzy godziny, jak cztery lata temu i nie zawierało po−

nad 100 propozycji zmian, z których przez cztery lata rządów PO−PSL praktycznie nic
nie zrealizowano. Teraz premier zapowiedział kilka istotnych zmian, niestety szukając
głównie oszczędności wśród najuboższych.

ny, strategiczny plan rz¹du nie tylko na najbli¿szy rok, ale
na nastêpne lata. Przyk³adem jest projekt przysz³orocznego
bud¿etu, bud¿etu zachowawczego, nastawionego wy³¹cznie
na przetrwanie. Byle prze¿yæ rok, bez wizji rozwoju, a resz-
tê za³atwi¹ us³u¿ne media, ca³kowicie podporz¹dkowane
rz¹dz¹cym.

W expose premier Tusk nie odniós³ siê do polityki za-
granicznej, do spraw Unii Europejskiej, czy kwestii euro.
Trudno siê dziwiæ, po jego wypowiedziach w poprzednich
latach, a zw³aszcza deklaracji wprowadzenia w Polsce euro
od 2012 roku, mo¿na sobie tylko wyobra¿aæ, jak dzisiaj
wygl¹da³by nasz kraj, nasza gospodarka, gdybyœmy byli w
strefie euro. Przyk³ad Grecji, ale nie tylko, pokazuje, ¿e eu-
ropejska waluta jest w g³êbokim kryzysie i ca³e szczêœcie,
¿e ten dawny pomys³ premiera Donalda Tuska nie zosta³
zrealizowany. Z tym bezpoœrednio wi¹¿e siê polityka za-
graniczna Polski - bez wizji, bez w³asnej to¿samoœci. Do-
bitnym, ale jak¿e smutnym tego przyk³adem jest to, co za-
prezentowa³ minister spraw zagranicznych Rados³aw Sikor-
ski na forum Niemieckiego Towarzystwa Polityki Zagra-
nicznej w Berlinie, gdy przedstawi³ koncepcjê federacji Unii
Europejskiej, a wiêc zwi¹zku pañstw o mocno ograniczonej
suwerennoœci z silnym politycznym centrum w Berlinie.
Przysz³oœæ naszego kraju, to¿samoœæ naszego narodu na-
prawdê zaczynaj¹ byæ zagro¿one pod rz¹dami Platformy.
Szkoda, ¿e tak szkodliwej polityki zagranicznej, któr¹ teraz
realizuje w³adza, Donald Tusk nie przedstawi³ przed wybo-
rami , mo¿e wielu wyborcom otworzy³oby to oczy na praw-
dziwe intencje Platformy.

Mimo z³ej sytuacji gospodarczej kraju, zapowiadanych
przez rz¹dz¹cych niekorzystnych zmian i wzrostu cen, ¿yczê,
aby nikt nie by³ sam przy œwi¹tecznym stole i nikomu nie
zabrak³o ciep³a i rodzinnej atmosfery.

Niech b³ogos³awieñstwo Nowo Narodzonego Jezusa wy-
pe³nia codziennoœæ mi³oœci¹ i pokojem, a radoœæ Nowiny, ¿e
Bóg jest z nami, bêdzie nasz¹ si³¹ na wszystkie dni 2012 roku.

STANIS£AW SZWED
Pose³ na Sejm RP

Ma³opolski szybko wymyœlaj¹ skrót potrójnego tytu³u tego
pisma: Gadzie Echo.

14 - 15 grudnia 1981 roku
W ca³ej Polsce wybuchaj¹ spontaniczne strajki. Na Pod-

beskidziu pracê przerywaj¹ za³ogi  kilkunastu zak³adów pra-
cy - miêdzy innymi bielskiej Fabryki Samochodów Ma³olitra-
¿owych, Befy, Apeny, Andrychowskiej Fabryki Maszyn,
¿ywieckiego Ponaru i Fabryki Œrub. Strajki te wygasaj¹ po
kilku, kilkunastu godzinach. Niektóre s¹ kontynuowane jesz-
cze w nastêpnych dniach. W wielu zak³adach „Solidarnoœæ”
rozpoczyna konspiracyjn¹ dzia³alnoœæ.

15 grudnia 1981 roku
Za organizacjê strajku w Befie aresztowany zostaje Julian

Pichur. By³ on pierwszym wiêŸniem politycznym stanu wo-
jennego - wszystkie osoby, zatrzymane wczeœniej, otrzymy-
wa³y decyzje o bezterminowym internowaniu w oœrodkach od-
osobnienia. Ju¿ 8 stycznia 1982 roku Pichur zosta³ skazany
na trzy lata wiêzienia.

Przy parafiach spontanicznie zawi¹zuj¹ siê grupy ludzi,
nios¹cych pomoc rodzinom internowanych. Wkrótce ich dzia-
³alnoœæ zostanie zorganizowana w ramach Biskupiego Komi-
tetu Pomocy Uwiêzionym i Internowanym, maj¹cego sw¹ sie-
dzibê przy koœciele Opatrznoœci Bo¿ej w Bia³ej.

16 grudnia 1981 roku
Podczas pacyfikacji strajkuj¹cej kopalni Wujek w Kato-

wicach przez Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej
(ZOMO) ginie dziewiêciu górników.

W Andrychowie S³u¿ba Bezpieczeñstwa zatrzymuje Wie-
s³awa Pyzio, próbuj¹cego zorganizowaæ strajk w Andrychow-
skiej Fabryce Maszyn. 4 stycznia 1982 roku zosta³ on skaza-
ny na trzy lata wiêzienia. W Bielsku-Bia³ej zaczê³y siê aresz-
towania dzia³aczy „Solidarnoœci”, którzy wczeœniej uniknêli
internowania. Zatrzymano ³¹cznie 11 osób.  S³u¿ba Bezpie-
czeñstwa zarzuci³a im kontynuacjê zakazanej dzia³alnoœci
zwi¹zkowej. W pierwszej po³owie stycznia 1982 roku w dwóch
procesach zostali oni skazani na kary od jednego do piêciu i
pó³ roku wiêzienia.

24 grudnia 1981 roku
W³adze wyj¹tkowo, na jedn¹ noc, zawieszaj¹ obowi¹zy-

wanie godziny milicyjnej, by umo¿liwiæ ludziom udzia³ w Pa-
sterkach.

15 stycznia 1982 roku
Za posiadanie oœmiu ulotek Ma³gorzata Kawulak z Cie-

szyna zostaje skazana na dwa lata wiêzienia.

19 stycznia 1982 roku
S³u¿ba Bezpieczeñstwa aresztuje ukrywaj¹cego siê Patry-

cjusza Kosmowskiego, legendarnego szefa podbeskidzkiej
„Solidarnoœci” i przywódcê zwyciêskiego strajku generalne-
go sprzed roku. 25 marca zosta³ on skazany na szeœæ lat wiê-
zienia.

Koniec stycznia 1982 roku
W ¯ywcu odbywa siê pierwsze tajne spotkanie Tymcza-

sowej Komisji Koordynacyjnej „Solidarnoœci” Podregionu
¯ywiec. Jest to pierwsza zorganizowana grupa ponadzak³a-
dowej, konspiracyjnej „Solidarnoœci” na Podbeskidziu.

Po³owa lutego 1982 roku
W Bielsku-Bia³ej zawi¹zuje siê Regionalna Komisja Wy-

konawcza „Trzeci Szereg” - ponadzak³adowa struktura kon-
spiracyjnej „Solidarnoœci”. W ¯ywcu ukazuje siê pierwszy
numer podziemnego pisma „Drzazga”.

5 marca 1982 roku
Ukazuje siê pierwszy numer podziemnej „Solidarnoœci

Podbeskidzia”. Nied³ugo póŸniej pojawiaj¹ siê kolejne pod-
ziemne gazetki, miêdzy innymi „Informator FSM”, „Bibu³a”
i „Bez knebla”.

Tak wygl¹da³y na Podbeskidziu pierwsze miesi¹ce tej dziw-
nej wojny. Ofiar by³o znacznie wiêcej: do koñca sierpnia 1982
roku w ówczesnym województwie bielskim odby³o siê 14 pro-
cesów politycznych. Os¹dzono w nich 40 osób. Do oœrodków
internowania trafi³o ³¹cznie ponad 230 osób z ca³ego Podbeski-
dzia. Ostatni z nich wyszli na wolnoœæ przed Bo¿ym Narodze-
niem 1982 roku. Wiele osób pozbawionych pracy decydowa³o
siê na emigracjê. Wówczas oznacza³o to wyjazd z Polski na
zawsze, z paszportem w jedn¹ stronê. Na Podbeskidziu decyzjê
tak¹ podjê³o ³¹cznie ponad sto rodzin. Nie wszystkie umia³y siê
odnaleŸæ w nowej rzeczywistoœci...

Stan wojenny zosta³ zawieszony 31 grudnia 1982 roku,
a ostatecznie odwo³any 22 lipca nastêpnego roku. Wiele
rygorów stanu wojennego zosta³o jednak przeniesionych
do kodeksu karnego. Nadal, tak¿e na Podbeskidziu, od-
bywa³y siê rewizje i aresztowania, ludzie byli szykano-
wani i zwalniani z pracy. Zapada³y surowe wyroki. Nie
przerwa³o to jednak zapocz¹tkowanej na pocz¹tku stanu
wojennego dzia³alnoœci podziemnych struktur „Solidar-
noœci”. Mimo represji przetrwa³y one do 1989 roku, do
ponownej legalizacji tego zwi¹zku zawodowego i upadku
komunizmu w Polsce.

ARTUR KASPRZYKOWSKI

Trzy dekady temu...

Trzydzieści lat temu − w niedzielę, 13 grudnia 1981 roku, rozpoczął się w Polsce stan wojenny. W obozach
i więzieniach zamknięto tysiące osób, na ulicach pojawiły się czołgi i samochody opancerzone, strajkujące
zakłady były brutalnie pacyfikowane. Polacy liczyli się z możliwością, że trwający od sierpnia 1980 roku
karnawał „Solidarności” może kiedyś zostać stłumiony siłą. Prędzej spodziewano się jednak interwencji
sąsiadów, czyli przede wszystkim wojsk sowieckich, jak to miało miejsce w 1956 roku na Węgrzech, w
1968 roku w Czechosłowacji, czy zaledwie przed dwoma laty w Afganistanie. W Polsce obca interwencja
okazała się jednak niepotrzebna. − Nie był potrzebny żaden sąsiad, rodzimej dosyć jest kanalii − śpiewał
później bard podziemia, Jan Krzysztof Kelus. Bojący się utraty władzy polscy komuniści sami postanowili
rozprawić się z niepokornym narodem. Jak przebiegała ta dziwna wojna?


