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–WjakisposóbPanowie
spotkalisiępierwszyraz?
StanisławHandzlik:–Toby-

łojużpo20sierpnia1980roku.
Maciej Mach: – 26 lub 28

sierpnia.Spotkaliśmysięwświet-
licywydziałowejWalcowniBlach
Karoseryjnych.Zebraniepracow-
nicze bardzo szybko przekształ-
ciłosięwtypowezebraniezwiąz-
kowe.
S.H.: – Wtedy tworzyły się

pierwsze komitety strajkowe.
PierwszypowstałnaWydzialeMe-
chanicznym,następnynaZgniata-
czu,potemorganizowanosięnako-
lejnych.Podkoniecsierpniatwo-
rzyłosięporozumieniemiędzyty-
mi wydziałami. Udaliśmy się
dodyrektoranaczelnegohuty,któ-
rym był wówczas Eugeniusz
Pustówka,notabeneczłowiekwy-
sokopostawionywhierarchiipar-
tyjnej,ipodpisaliśmyporozumie-
nieopowołaniutakichorganizacji
związkowychnaposzczególnych
wydziałach.Wtymczasiewkom-
binaciebyłozatrudnionychblisko
40 tysięcy ludzi i w ciągu trzech
miesięcydo„naszej”Solidarnoś-
ciwpisałosię36tysięcy.Wstarych
związkach zawodowych zaczęło
świecićpustkami.
M.M.:–Aunassięażkłębiło.

Jużwewrześniu ’80zaczęliprzy-
chodzić też nauczyciele i służba
zdrowia.
–KiedyzorientowałsięPan,
żedziałalnośćzwiązkowa
musimiećjednakdrugiedno
izejśćdopodziemia?
M.M.: –Kiedy dostałempałą

odZOMO16grudnia1981r.pod-
czas pacyfikacji strajkuwhucie.
Oczywiście,takimpierwszymim-
pulsembyłoogłoszeniestanuwo-
jennego,alepacyfikacjabyłaprze-
łomem. Strajk trwał od 13 do 16

grudnia.Nabramachwisiałytran-
sparenty.Bramydohutypozasta-
wianebyływagonami,starymiau-
tobusami.
S.H.: – Strajkowało 10–15 ty-

sięcy ludzi.Strajkrotacyjnypole-
gałnatym,żekażdyczłowiekmiał
odsiedziećswoje16godzin.Potem
szedłdodomuwyspaćsięprzez8
godzin iwracał. Tej samej nocy,
kiedypacyfikowanokopalnięWu-
jek, spacyfikowanoHutę im.Le-
nina,ztymżeunasnieużytobro-
ni palnej, bo przyjęliśmy zasadę
oporubiernego.
M.M.:–Bardziejnasbiliw1988

roku.W1981r.skończyłosiętotak,
że wjechali na teren kombinatu
czołgami. Rozbili bramę i część
ściany. Budynki otoczyłowojsko,
dośrodkaweszłoZOMOibezpie-
ka.Masakryniebyło,aleTy,Stasz-
ku,musiałeś uciekać i potem się
ukrywać
S.H.: – Tak było ustalone. Ja,

EdwardNowak,JanekCiesielski

mieliśmyzostać„nawolności”,że-
byodbudowywaćstrukturyregio-
nalne„Solidarności”.Uciekliśmy
zhutykanałami.
–JakpowstałaTajnaKomisja
RobotniczaHutników?
M.M.:–NajpierwzkolegąJa-

siemŻurkiemwymyśliliśmy, że
trzeba zademonstrowaćw jakiś
sposób,że„Solidarność”dalejist-
nieje.W tym celuwydrukowali-
śmyulotkizorzełkiemi napisem:
„Solidarność żyje. ŻyczyWeso-
łych Świąt”. 22 grudnia 500 ta-
kichulotekrozrzuciliśmyztram-
waju podbramągłównąhuty.Po-
temzaczęłasiężmudnaodbudowa
tajnych struktur związku.W lip-
cu utworzyliśmyGROT, skrót,
który nawiązywał do Grota-
-Roweckiego zArmii Krajowej,
a tworzyły go pierwsze litery na-
szych pseudonimów:G jakGru-
by albo Gnat, który należał
domnie,RjakRadwan(Wojciech
Daniel),O–Olo(ZbyszekKubiak)

iT–Tato(ksiądzPalmowskiz„Ar-
kiPana”).Wtymskładziedziała-
liśmydojesieni1982r.Wtedyjed-
nakznównasiliłysiędziałaniabez-
piekiicorazwięcejosóbznaszego
otoczeniabyłowcielanychdosłuż-
bywojskowej.Trzebabyłozatem
wymyślić nową formę działania.
19września 1982 r. powołaliśmy
TajnąKomisjęRobotnicząHutni-
kówNSZZ„Solidarność”.
–Gdzieodbyłosięspotkanie?
M.M.: –Na ulicy, bo tamby-

ło najbezpieczniej. Dokładnie
pod Orbisem w Nowej Hucie
naos.CentrumBprzyblokunr
8. W tymmiejscu spotkało się
czterech naszych delegatów.
Mieli się tylko rozpoznać i ro-
zejść.Zkrzakówobok,wparku,
obserwowali ich dwaj koledzy
StanisławMalaraiMarekSzczu-
pak. Wygląda to skromnie, ale
w szczytowym okresie naszej
działalnościmieliśmy od6do 8
tysięcy ludzi.Organizowaliśmy

zbiórki pieniędzy na zasiłki dla
tych,którzymusielisięukrywać
lub dla rodzin osób internowa-
nych. Nasz wydział opiekował
sięrodzinąJankaCiesielskiego,
JasiaFranczykaiWojtkaSukien-
nika. Janek Ciesielski ukrywał
się razemzeStaszkiem.
S.H.:–Od16grudnia’81do24

czerwca ’82 przebywaliśmy
wmieszkaniuwKrakowienaosied-
luPodwawelskim. Szczęśliwie to
byłwieżowiec,wktórym lokato-
rzy się nie znali. Mieszkaliśmy
naostatnimpiętrzeupanidoktor,
którateżnależałado„Solidarnoś-
ci”.24czerwcaposzedłemnaspot-
kaniezkolegamize„Zgniatacza”,
zaniepokojony,żenaszwydziałnie
jest reprezentowany w tajnych
strukturach.Okazało się jednak,
że ludzie, których zaproponowa-
łemdotakiejdziałalności,bylikon-
fidentami.Odrazumniearesztowa-
no.MiałemtakąumowęzJankiem,
że sygnałemalarmowymbędzie
mojanieobecność, jeśliniewrócę
dodomudogodz.21.Dlategoroz-
począł wieczorempalenie kore-
spondencjiibibuły.Niemiałgdzie
tego zrobić,więc paliłw toalecie,
ażpękła.Onpotemnakrótkowy-
prowadził się z tegomieszkania,
ale wrócił. Kolejnąwielką zaletą
tegolokumbyłoto,żewłaściciel-
ka kupowała wszystko, co tylko
się ukazało z literatury niezależ-
nej. Mieliśmy więc co robić.
Wdzień,wktórymzostałemaresz-
towany, byłem świeżo po lektu-
rze „Roku 1984”Orwella. Mia-
łemtęksiążkęcałyczaswgłowie
podczas przesłuchań.Wiedzia-
łem, że niemogę dać poznać, co
jestmojąsłabąstroną.
M.M.:–Niewiedzieliśmy, ja-

kichmetod użyje bezpieka.

Romantycy i pozytywiści

OhutniczychdrogachdowolnościopowiadajądziałaczeopozycjiSTANISŁAWHANDZLIKIMACIEJMACH

StanisławHandzlik (z lewej) iMaciejMach
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Takpisanonamurachpowprowa-
dzeniustanuwojennego,anama-
nifestacjachsłyszeliśmy„Nieod-
damySierpnia”.WNowejHuciete
hasłaniebyłytylkopustymisłowa-
mi.Tutaj„Solidarność”–nawet
wnajbardziejbeznadziejnymcza-
sie,wlatach1982-1989–żyła.
Przetrwałamimoprześladowań,
anawetśmierci–Bogdana
WłosikaczyRyszardaSmagura.
Samanazwa„NowaHuta”stano-
wiłanadziejędlamilionówludzi
wPolsce,którzyniepogodzilisię
zrządamiwojskowejjunty.Doda-
wałaimsił,gdysłyszeli,iż
nanowohuckichulicachnadalod-
bywająsięmanifestacje,awnaj-
większymzakładziePRL-u,ów-
czesnejHucieim.Lenina,hutnicy
niepogodzilisięzodebraniemim
ichzwiązku–„Solidarności”.
Takbyłonietylkodziękigrupie
przywódców,aletysiącomodważ-
nychludzi,którympo13grudnia
1981przyszłozdaćegzamin
zprzyzwoitości.Dodzisiajniezna-
mynawetnazwisktychodważ-
nych,bezimiennychbohaterów.
ModlilisięnamszachzaOjczyznę,
pojawialinamanifestacjach,ofia-
rowalipomocprześladowanym,
kolportowalibibułę,oddawaliswe
mieszkania,ukrywaliludzi,sprzęt,
nieuczestniczyliwkłamstwie.Tak
wychowaliteżswojedzieci,opo-
wiadającim:
„Otychludziach,którzypoczuli/Że
sąterazwłaśnieusiebie/Solidar-
niewalcząodzisiaj/Iojutrotakże
dlaCiebie”.
Bezwysiłkuichwszystkichniena-
deszłabywolność,nieupadłby
ZwiązekSowiecki–imperiumzła.
Atomowemocarstworunęłozwy-
ciężonesiłąwoliiodwaginiepokor-
nych,odważnychludzi.
Izatotrzebaimwszystkimpodzię-
kować.Tymznanymibezimien-
nym,zapomnianym,atakżetym
zbytdumnym,żebyprzypominać
osobie.Wchwilipróbystanęli
podobrejstronie,postroniewol-
ności.Itoonimielirację,historiaim
tojużprzyznała.
Tegoniktimnieodbierze,ztym
odejdą,zrzecząbezcenną–zczy-
stym,prawymsumieniem.Imoże
Polskaonichzapomniała,alehi-
storianiezapomni.Toichdzieło–
zwycięska„Solidarność”–pozo-
staniesymboleminatchnieniem
dlamilionówludzinacałymświe-
ciewalczącychzbezprawiem
ikrzywdą.Itakzapamiętaichhi-
storia,takbędąwspominaćich
przyszłepokolenia.Izatenczyn
sprzedtrzechdekadwszystkimim
dziękujemy.
Kraków,wrzesień2012r.

„Solidarność”
żyje

koordynatorTKRHNSZZ„S”
wlatach1982-1988

NowaHuta, 13XII 1981
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DODATEK KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU IPN I DZIENNIKA POLSKIEGO NA 30-LECIE TAJNEJ KOMISJI ROBOTNICZEJ HUTNIKÓW
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B
yliwśródnichprze-
wodniczącyKomi-
sji Robotniczej
HutnikóworazRe-
gionalnegoKomi-
tetu Strajkowego

MieczysławGilorazczłonektych
strukturEdwardNowak,którym
wprawdziewnocpacyfikacjigrud-
niowegostrajkuudałosiębezpiecz-
nieopuścićhutę,alejuż13stycznia
1982 roku zostali aresztowani,
awkrótceskazaninakary4oraz
3,5latwięzienia.
AresztowanieGila iNowaka

niewątpliwie stanowiło poważ-
ny cios dla małopolskiej „Soli-
darności”.„Solidarność”wHiL
dodatkowo osłabiło przejście
WładysławaHardka i Stanisła-
wa Handzlika – pozostających
nawolnościczłonkówRegional-
nego Komitetu Strajkowego
–dodziałalnościwtajnejRegio-
nalnej Komisji Wykonawczej.
Wtejsytuacji inicjatywatworze-
nia konspiracyjnych struktur
związkuprzeszławręcedziała-
czy niższych szczebli.
Dosyć szybko „policzyli się”

związkowcy zWalcowni Blach
Karoseryjnych. Przy ich udzia-
le powstało w kombinacie oraz
NowejHucie do lata 1982 r. kil-
ka konspiracyjnych struktur,
m.in.KomitetOcaleniaSolidar-
ności oraz „Grot”.
Najważniejszą i najbardziej

spektakularnąinicjatywąKOS-u
był marsz milczenia, który 30
kwietnia1982rokuodbyłsię–jak
wspominają jego organizatorzy
–poto,abypokazać„internowa-
nym, uwięzionym i zwolnionym
z pracy, że nie są sami, że »Soli-
darność« pamięta o nich i nadal
istnieje”.Wwyznaczonymdniu
ogodzinie14.00okołopięciutysię-
cyrobotnikówwychodzącychzpo-
rannej zmiany uformowało po-
chód,któryprzeszedłsprzedbra-
mygłównejkombinatudoplacu
CentralnegowNowejHucie.

***
Jeszczezanimdziałalność„Gro-
ta” i KOS została na dobre za-
hamowana, rozpoczęto prace
nadpowołaniemnowejpodziem-
nej organizacji.W sytuacji, kie-
dyjużbyłowiadomo,żefunkcjo-
nowanie podziemia należy pla-
nowaćwdłuższejperspektywie,
podstawowym jej celemmiało
byćuporządkowaniedziałalnoś-
ci konspiracyjnej w hucie i roz-
szerzenie jej nakolejnewydzia-
ły i zakłady kombinatu. Pomy-
słodawcami utworzenia takiej
struktury,któraprzyjęłanazwę
TajnejKomisjiRobotniczejHut-
ników, byli ks. Władysław
Palmowski,MaciejMachiWoj-
ciech Daniela. Z ich inicjatywy
we wrześniu 1982 roku Stani-
sławMalara wspólnie ze Mar-
kiem Szczupakiem zorganizo-
wali pod nowohuckim „Orbi-
sem”spotkanie,wktórymzresz-
tą – ze względu na konspirację
– saminiewzięli udziału.

Koordynatoremdziałalnoś-
ci TKRH został Mach, a w jej
ścisłymkierownictwiebyli: Jó-
zef Bobela, JanKądziołka, Jan
Krężołek,BolesławKozłowski,
Józef Hercel (1983-1986),
od 1983rokuTadeuszLegutko
orazod1986rokuWiesławMa-
zurkiewicz. Przyjmując zasadę
pracykonspiracyjnejwdługiej
perspektywie,TKRHodrzuca-
ła działania zagrażające jej
ujawnieniem i z tego powodu
byłaprzeciwnakoncepcji straj-
ku okupacyjnego. Koncentro-
wano się na kolportażu prasy
związkowej (między innymi
„Hutnika”) i wydawnictw nie-
zależnych, a także organizacji
obchodów trzynastego dnia
każdegomiesiącaoraz celebra-
cji rocznic ważnych wydarzeń
historycznychnieuznawanych
przez komunistyczny reżim.
Jednązważniejszych formtych
obchodów były przemarsze
hutnikówspodbramygłównej
HiLdokościoławBieńczycach
bądź na plac Centralny w No-
wej Hucie. Podobnie jakmsze
św. odprawianew„ArcePana”
w intencji ojczyzny z okazji
świąt narodowych, pochody te
kończyły się zazwyczaj zamiesz-

kami ulicznymi, które niejed-
nokrotnieprzeciągały sięnako-
lejne dni.

***
TKRHnapoczątkudziałalnoś-
ci swoje komunikaty i oświad-
czenia publikowała na łamach
„Hutnika”, potem także w pi-
śmie „Solidarność Zwycięży”
Odprzełomu 1985 i 1986 roku
współpraca z „SZ” zaczęła się
rozluźniać. Początkiem wed-
ług wszelkiego prawdopodo-
bieństwa było opublikowanie
na łamach pisma Tez Progra-
mowych TKRH oraz dyskusji
wokółnich.Poglądy iopinie za-
prezentowane w tezach były
bardzo radykalne, między in-
nymi zanegowano możliwość
jakiegokolwiek porozumienia
z komunistami, a za nadrzęd-
ny cel podziemnej działalnoś-
ci uznano niepodległość Pol-
ski. Autor tego dokumentu,
a był nim Marian Stachniuk,
postulował ponadto „jak naj-
szybszewyłonieniePolskiejRe-
prezentacji Politycznej”, która
miała pełnić rolę krajowego
rządu tymczasowego.
Machpamięta, żeTezyPro-

gramowe były autonomiczną

inicjatywą środowiska skupio-
negowokółPorozumieniaPra-
sowego „Solidarność Zwycię-
ży”. On sam, chociaż identyfi-
kował się z postulatami zawar-
tymi w tezach, był przeciwny
ich publikowaniu. Ogłoszenie
dokumentu o tak radykalnym
wydźwiękupolitycznymmogło
bowiem doprowadzić do kon-
trowersji w samej TKRH.
Po rozejściu się hutników

zgrupąwydającą„Solidarność
Zwycięży” TKRH przystąpiła
doorganizacjiwłasnej poligra-
fii.Wwyniku tych zabiegów10
sierpnia 1986 rokuzaczęłowy-
chodzić pismo „Solidarność
Hutników”.

***
W 1983 r. w kombinacie pow-
stała jeszcze jedna ściśle utaj-
nionastruktura:SpołecznyFun-
dusz Pomocy Pracowniczej.
Funduszem kierował zarząd
w składzie: ksiądz Władysław
Palmowski, StanisławMalara,
Władysław Łach, Marek Par-
tyka,CzesławTondyra–głów-
ny skarbnik, oraz nieustaleni
z nazwiska: główny księgowy
i dokumentalista oraz członek
TKRH,którawtensposóbmia-

ła kontrolę nad jego finansami
i rozliczeniami. Wśród załóg
pracowniczych SFPP działał
przez siatkę skarbników. 40
procent składek zasilało tzw.
centralny fundusz, z którego
między innymi opłacano kary
nałożone przez kolegia ds. wy-
kroczeń, pomagano rodzinom
represjonowanych,osobomwy-
rzuconymzpracy, a60procent
rozprowadzano w postaci
świadczeń statutowych, czyli
zapomóg na wypadek urodzin
i zgonów, pomocy finansowej
dlanajbardziejpotrzebujących,
organizacji kolonii dla dzieci
członkówitp.DziałalnościSFPP
z czasem rozszerzono na inne
zakładyNowejHuty.
23 października 1986 roku

podczas tradycyjnej czwartko-
wej mszy w kościele w Mi-
strzejowicach ks. Kazimierz
Jancarz odczytał oświadczenie
oreaktywowaniu jawnejKomi-
sjiRobotniczejHutników.Pod-
pisani podnimbyli czterej czo-
łowi działacze hutniczej „Soli-
darności” z lat 1980-1981:Mie-
czysław Gil, Stanisław
Handzlik, Jan Ciesielski
i EdwardNowak.Wydarzenie
to wpisywało się w nowy kie-
runek, który wyznaczył Lech
Wałęsa, powołując 29 wrześ-
nia 1986 roku jawną Tymcza-
sową Radę NSZZ „Solidar-

ność”. PowstanieKRHniewąt-
pliwie wprowadziło zamęt
w hutnicze podziemie. W grę
zpewnościąwchodziły kwestie
ambicjonalne i obawa TKRH
o utratę budowanej przez lata
pozycjiwkombinacie.Kontro-
wersje te nie były jednak zbyt
silne, skoroprzedstawicieleobu
struktur szybkoustalilimodus
vivendi.

***
Jużnapoczątku1988rokuwca-
łej Polsce atmosfera zaogniła
się, czegoprzyczynąbyłowpro-
wadzenie1 lutegopodwyżkicen.
Mimo iżwhucie odponadpół-
tora roku istniały jawna i po-
dziemnastruktura„Solidarnoś-
ci”, wybuch strajku 26 kwiet-
nia 1988rokubyłzaskoczeniem
zarównodlaTKRH, jak iKRH.
Sygnał do rozpoczęcia strajku
dałniezwiązany z„Solidarnoś-
cią”, pracującyodkilkumiesię-
cynaWydzialeZgniatacza,An-
drzej Szewczuwianiec i on stał
się przywódcą strajku. W po-
czątkowej fazie był to protest
jedynie o podłożu ekonomicz-
nym i roszczeniowym.
Pomimo zaskoczenia dzia-

łacze „Solidarności” zareago-

wali błyskawicznie i to oni
w ostatecznym rozrachunku
podtrzymali strajk,atakżezmie-
nili jego charakter, dołączając
do wąsko zakładowych postu-
latówSzewczuwiańca takżepo-
stulaty ogólnospołeczne.
Wczesnym rankiem 5maja

strajk spacyfikowały oddziały
ZOMOiantyterroryści.Aresz-
towanych przywódców prote-
stu zatrzymano.
5majawieczoremukrywają-

cy się Ciesielski iHandzlikwy-
dali komunikat,wktórymwez-
walihutnikówdopodjęciastraj-
kuabsencyjnego.Kontynuowa-
ny w tej formie protest
w znacznie większym stopniu
zdezorganizowałpracęhutyniż
wcześniejszy strajkczynny.Nie
wiadomo,dlaczegowładzezde-
cydowały sięnarozwiązanie si-
łowe, ale faktem jest, że szybko
zrezygnowały z drastycznych
represji wobec przywódców
strajku. 16 maja zwolniono
zaresztu sześciu członkówKo-
mitetu Strajkowego. Tego sa-
mego dnia ujawnili się działa-
cze dotąd się ukrywający.
17 maja odbyło się spotka-

nie,wwynikuktóregopowstał
KomitetOrganizacyjnyNSZZ
„S”HiL.Utworzyłygo trzyróż-
negrupyosób:niepracujący już
wkombinacieczłonkowieKRH
zlat 1980-1981,działaczeTKRH

oraz ludzie nowi, animatorzy
majowegostrajku.KOodwołał
trwający od 5 maja strajk ab-
sencyjny i ogłosił, iż podejmuje
walkę o spełnienie wszystkich
postulatów strajkowych. Wez-
wał załogi wszystkich wydzia-
łów do tworzenia jawnych
struktur „S”.
Wciągu kilkumiesięcy od-

tworzone zostały struktury
„Solidarności” w całym kom-
binacie. Na IIWalnymZebra-
niu Delegatów KRH NSZZ
„Solidarność” KM HiL, któ-
re odbyło się w Sali Teatral-
nej 28 i 29 kwietnia 1989 roku,
wysłuchano sprawozdań
z działalności KRH, TKRH
i KO oraz dokonano wyboru
kierownictwa jednolitego
związku: przewodniczącym
Zarządu KRH został Mieczy-
sławGil, a jego zastępcąWła-
dysławKielian. Rozpoczął się
etap jawnej i legalnej działal-
ności, awkrótce huta pozbyła
się niechcianego patronatu
Lenina.
*Autorka jest absolwentkąhistorii
UniwersytetuJagiellońskiego, zastępcą
naczelnikaOddziałowegoBiura
Lustracyjnego InstytutuPamięci
NarodowejwKrakowie.

TKRH– sposób na stanwojenny
Wpierwszymrokutrwaniastanuwojennegowwięzieniach iośrodkach internowaniaprzebywałoczterdziestupięciu
pracownikówzakładówpodlegającychHucie im.Lenina

Oryginałpostulatówzestrajkukwietniowo-majowegow1988r.NotatkaskreślonarękąMaciejaMacha.
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Wciągukilkumiesięcy1988roku
odtworzonezostałystruktury
„Solidarności”wcałymkombinacie
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W
kwietniu
1960roku
bronili
Krzyżapo-
stawione-
gowmiej-

scu,gdziemiałzostaćzbudowa-
ny kościół, przy zbieguówczes-
nych ulic Marksa
i Majakowskiego. Ostatecznie
kościół wzniesiono w innym
miejscu: słynną „Arkę Pana”
w Bieńczycach, pierwszą świą-
tynięwNowejHucie,konsekro-
wano w roku 1977. Ta historia
jest reprezentatywna dla dzie-
jówwalkiNowejHutyzkomuni-
styczną ateizacją.
Gdy13grudnia1981rokuko-

muniści wprowadzili stan wo-
jenny, naturalne było, że wielu
działaczy opozycji i członków
zdelegalizowanej „Solidarnoś-
ci”szukałopomocypodskrzyd-
łamiKościoła.

„Arka”
Wbieńczyckiejświątynibardzo
szybko uruchomiono punkt in-
formacyjny. Rozpoczęto zbiór-
kężywności ipieniędzy.Zestro-
ny Kościoła zaangażowali się
księża proboszczowie poszcze-
gólnychparafii:FranciszekSku-
pień, Stanisław Podziorny, Jan
Bielański i Janusz Bielański,
a takżewielu księżywikariuszy
i siostry zakonne. Później oka-
załosię,żewedługdokumentów
zachowanychw IPNks. Janusz
Bielańskizarejestrowanybył ja-
koTWpseud. „Waga”.
KsiądzWładysław Palmow-

ski,wikariuszz„ArkiPana”,był
jedynym kapelanem podziem-
nej„Solidarności”,którydotarł
do wszystkich zakładów pracy
naterenieNowejHuty.Był łącz-
nikiem pomiędzy więzionymi
aświatemzewnętrznym,pomię-
dzy strukturami opozycyjnymi
wróżnychzakładachpracyoraz
pomiędzykilkomaorganizacja-
mipodziemnymi.Współtworzył
SpołecznyFunduszPomocyPra-
cowniczej.Zainicjowałpowsta-
nie dwóch innych konspiracyj-
nych struktur „Solidarności”
(Komitetu Ocalenia „Solidar-
ności” zwanego KOS-em oraz
organizacji „Grot”).
W„ArcePana”13 i16każde-

go miesiąca odprawiano msze
w intencji Ojczyzny i „Solidar-
ności”, poświęcano sztandary
związkowe,pomszachprzykoś-
ciele rozrzucanoulotki.
Po pacyfikacji Kombinatu

wgrudniu 1981r.ukrywającysię
działaczeNSZZ„S” stali się naj-
bardziej poszukiwanymi ludźmi
wPRL.Abyichodnaleźć,organy
bezpieczeństwapaństwa zmobi-
lizowałyogromnesiły,wtymsieć
tajnychwspółpracowników.Jed-
nymzagentówdziałającychwte-
dywNowejHuciebyłtajnywspół-
pracownik o pseudonimie „Do-
minik”.ByłzatrudnionywSekcji
Informacji KRH jako drukarz.
WedługnotyidentyfikacyjnejIPN

udostępnionej Czesławowi
SzewczukowiTW„Dominik” to
StanisławMaciejewski. Aby go
uwiarygodnićwoczachkolegów,
przygotowano„legendę”.Macie-
jewskimiałopowiadać,żejakoby-
łypracownikKRHmusisięukry-
wać.Starałsięodnowićwielekon-
taktówtowarzyskichsprzedstanu
wojennego. Spotykał się z żona-
miinternowanychiukrywających
siękolegów,auzyskanewtenspo-
sóbinformacjeprzekazywałbez-
piece. Udzielił m.in. informacji
opunktach kontaktowychukry-
wającychsięludziiichłącznikach,
ospotkaniachdelegatówtajnych
struktur „S”. Pożyczył oficerowi
SB klucz do jednego z pomiesz-
czeń,dziękiczemubezpiekamo-
głazrobićduplikat izałożyćpod-
słuch.Szczegółowoopisywałswo-
jespotkaniairozmowyzksiędzem
Władysławem Palmowskim.
Po pewnym czasieMaciejewski
nabrał przekonania, że ksiądz
Palmowski podejrzewa go
owspółpracę z SB.W związku
ztymbezpiekapostanawiawyco-
fać agenta ze struktur krakow-
skich,przenoszącgodojegoma-
cierzystychKielc.
WtejsytuacjiSBmusiałapo-

służyćsięinnymiagentamidoin-

wigilacji najważniejszych osób
nowohuckiej„konspiry”.Zastęp-
canaczelnikaWydziałuVSBpor.
Kazimierz Kasprzyk napisał:
„Możliwość operacyjnego do-
tarciadoPalmowskiegomagro-
no pracowników Walcowni
Zgniatacz HiL – innych tw ps.
»Kałamarz«[StanisławFilosek]
i »Karol II« [identyfikacja tego
pseudonimu na razie nie jest
możliwa]”.
KsiądzJózefGorzelanytopo-

stać, która na zawsze zachowa-
ła się w pamięci mieszkańców
NowejHuty,aszczególniepara-
fii Bieńczyce.Ks.Gorzelany zo-
stał zarejestrowany w zasobie
ewidencyjno-kartotecznym ja-
kotajny informatoropseudoni-
mie „Turysta” w okresie 1959-
1964. Zachowały się materiały
archiwalne dotyczące tej spra-
wy. W późniejszym okresie, ja-
ko proboszcz nowohuckiej pa-
rafii, zaangażowałsięwbudowę
kościoła,awlatach80.wspierał
„Solidarność”.
W czerwcu 1980 roku zało-

żonosprawęoperacyjnegoroz-
pracowaniawobec księdzaGo-
rzelanego, nadając jej krypto-
nim„Głaz”.Władzepisałyskar-
ginaGorzelanegodokardynała

Macharskiego.Wpaździerniku
1985 roku ks. Gorzelany ze
względunawiekzłożyłrezygna-
cję z funkcji proboszcza i prze-
szedłnaemeryturę.Jednocześ-
niewycofałsięzdziałalnościpub-
licznej.

Mistrzejowice
Podobnie ułożyła się historia
konsekrowanego w roku 1983
przez Jana Pawła II wczasie je-
go drugiej pielgrzymki do kra-
ju,kościołapodwezwaniemśw.
Maksymiliana Kolbego
wMistrzejowicach.
W czerwcu 1982 roku, soli-

daryzując się z internowanymi
wośrodkuodosobnieniawZałę-
żu, kilka osób pod przewodni-
ctwemks.KazimierzaJancarza,
wikariusza zMistrzejowic, roz-
poczęło głodówkę w kościele.
W tymsamymczasie narodziły
sięsłynnenabożeństwaczwart-
koweodprawianewintencjiOj-
czyzny, osób internowanych,
prześladowanych,członkówzde-
legalizowanej „Solidarności”.
Mistrzejowickieduszpaster-

stwoorganizowałowieczorypo-
etyckie, festiwale piosenki
„Sacrosong”,występyzespołów
muzycznych i teatralnych, wy-

stawymalarstwa, grafiki i rzeź-
by. Działała tu księgarnia wy-
dawnictw niezależnych, Nieza-
leżna Telewizja Mistrzejowice.
Organizowano pielgrzymki
na Jasną Górę, do Kalwarii
Zebrzydowskiej,apóźniej,pobe-
stialskimmorderstwiedokona-
nymprzezfunkcjonariuszybez-
pieki, dogrobuks. Popiełuszki.
W1984r.powołanotuChrześci-
jańskiUniwersytetRobotniczy.
W czasie strajku w Kombi-

nacie im. Lenina, który trwał
od 26 kwietnia do 5 maja 1988
roku, posługę duszpasterską
strajkującym niósł ks. Tadeusz
Isakowicz-Zaleski.
W sierpniu 1988 rokuw po-

mieszczeniach przy kościele
wMistrzejowicach miała miej-
sce impreza precedensowa
wwarunkachpaństwakomuni-
stycznego: międzynarodowa
konferencjanatematprawczło-
wieka.Wśróduczestnikówzna-
leźli się: posłowie Parlamentu
Europejskiego,doradcyamery-
kańskichsenatorów,burmistrz
Bostonu Ray Flynn, pisarz chi-
lijski Marcello Rossa, rosyjska
emigracyjna poetka Natalia
Gorbaniewska,zachodnidzien-
nikarze, dyplomaci i delegaci
związków zawodowych. Polskę
reprezentowali między innymi
przedstawiciele„Solidarności”,
KPN-u, Ruchu „Wolność i Po-
kój” orazNZS-u.

SzklaneDomy
iKalinowe
Budowę kościoła na osiedlu
SzklanychDomówrozpoczęto
w 1982, w 1983 roku kardynał

FranciszekMacharski poświę-
cił kaplicę i erygował nowąpa-
rafię (budowę kościoła ukoń-
czono w 1995 roku). Parafia
na SzklanychDomach związa-
nabyłazmogilskimklasztorem
i osobą ojca Niwarda Karszni.
W czasie walki o Krzyż w No-
wej Hucie duchowny był roz-
pracowywanyprzezReferatds.
Bezpieczeństwa w Nowej Hu-
cie. Odmówił wówczas współ-
pracy.Wiele latpóźniej,wświet-
le zapisówewidencyjnych i do-

kumentówaktowych, został za-
rejestrowany (w grudniu 1985
roku) jako tajnywspółpracow-
nikopseudonimie„Skala”.Ma-
teriałydotycząceojcaNiwarda
są niekompletne i niejedno-
znaczne.
O. Niward zawsze był zwią-

zanyznowohuckimirobotnika-
mi. Wmarcu 1981 roku odpra-
wił mszę świętą w kombinacie
podczas strajku ostrzegawcze-
go.Później jakoduszpasterz lu-
dzipracyzostałopiekunemika-
pelanemDuszpasterstwa Hut-
ników,które formalniepowsta-
ło 4 maja 1984 roku. Drugim
zaangażowanymwpracęwDu-
szpasterstwie był o. Paweł
Mynarz,którytroszczyłsięoin-
ternowanych inauczycieli, pra-
cując w Duszpasterstwie Nau-
czycieli i Wychowawców. Jed-
nym zgłównych świeckich ani-
matorówDuszpasterstwaHut-
ników był Zbigniew Ferczyk.
Duszpasterstwo miało w swo-
ich szeregach przedstawicieli
wszystkich zakładów i wydzia-
łów huty. W ciągu kilku lat zet-
knęło się z nim kilkuset człon-
ków„Solidarności”zHiL,MPK
i innychprzedsiębiorstw.
3 i 13 każdego miesiąca od-

bywałysięuroczystemszezaOj-
czyznę iOjca Świętego, a także
razwtygodniuwykładyznauki
społecznej Kościoła, które pro-
wadził o. dr JacekStożek.
W drugiej połowie lat 80.

powstałaparafiapw. św. Józefa
na os. Kalinowym. Początkowo
mszeiuroczystościreligijneod-
bywały się w kaplicy – kościół
zbudowanowlatach1993-2002.
Pierwszymproboszczemzostał
ks. Stanisław Podziorny, który
przeszedł z kościoła „Arka Pa-
na”. Pracując w nowej parafii,
takżewspierałnowohuckichro-
botników. 1maja 1988 roku od-
prawionomszęw intencji straj-
kującychpracownikówHutyLe-
nina, a po mszy uformował się
pochód,którymiałbyćwyrazem
solidarności ipoparciadlastraj-
kujących.Naczelepochodunie-
siono obrazMatki Boskiej Czę-
stochowskiej, część osób wraz
z obrazem została zatrzymana
przez ZOMO i przewieziona
dosiedzibyWUSW.

***
NowaHutabyłascenąkonfron-
tacji komunistycznych zamie-
rzeń i chrześcijańskiej solidar-
ności.Wbrewintencjomkomu-
nistycznychwładz,robotnicynie
wyparli się wiary. Szczególnie
lata stanu wojennego to czas,
w którym ludzie bezinteresow-
nie sobie pomagali i wspierali
się. Dzięki zaangażowaniu, po-
święceniu iwytrwałościogrom-
nejrzeszy ludziskupionychwo-
kół nowohuckich parafii udało
się im godnie przeżyć trudne
i smutne lata 80.
*Autorka jestabsolwentkąpolitologii
UniwersytetuJagiellońskiego,
pracownikiemOddziałowegoBiura
Lustracyjnego IPN wKrakowie.

Kościoły wNowejHucie – oazywolności
MieszkańcyNowejHuty–dzielnicy,któramiałabyćsztandarowymmiastemsocjalizmu–szybkopokazali,
żeniezgadzają sięnawyznaczoną imrolę

Gdańsk,pielgrzymkaJanaPawła II, czerwiec 1987roku
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Naczelepochodu
niesionoobraz
MatkiBoskiej
Częstochowskiej,
częśćosóbwraz
zobrazemzostała
zatrzymanaprzez
ZOMO
iprzewieziona
dosiedzibyWUSW
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P
oczątkowoTajnaKo-
misja Robotnicza
Hutnikówdrukowa-
ła swoje oświadcze-
nia i komunikaty

nałamach„Hutnika”.Jednak„Hut-
nik”zczasemstawałsięcorazbar-
dziejpismemregionalnym.TKRH
byławięc zainteresowanawyda-
waniemwłasnegobiuletynu.

„Solidarność
Hutników”
Redaktorem odpowiedzialnym
„SZ” został Maciej Mach, Una
Gurawskazajmowałasięobrób-
ką stylistyczną tekstów, a Jerzy
Mielniczuk odpowiadał zadruk.
Numer pierwszy został wydany
10sierpnia1986r.Odnumeru31
„SolidarnośćHutników”stałasię
inicjatywą niezależną odTajnej
KomisjiRobotniczejHutników.
Zwyjątkiemnumeruspecjal-

nego (24) z 1988 r., który został
wydrukowany w formacie A5,
wszystkie pozostałemiały stan-
dardowyformatA4.Objętośćcza-
sopisma wynosiła od dwóch
do sześciu stron. Od numeru 13
(z 12 października 1987 r.) śred-
nio drukowano 2000-3000 eg-
zemplarzy. Pismo było rozpow-
szechniane głównie na terenie
kombinatu.Dlategoteżwykorzy-
stywano sprawdzone już kanały
kolportażowe„Hutnika”.
Zuczelniamiutrzymywalikon-

takt Una Gurawska i Jerzy
Mielniczuk.Niektóreinformacje
docierałyzapośrednictwemStu-
denckiej Agencji Informacyj-
nej–Kraków, a także na drodze
współpracy z zespołamiwydaw-
niczymi„Hutnika”,„SerwisuIn-
formacyjnegoRKSMałopolska”,
„Aktualności” i „Nowohuckiego
BiuletynuSolidarności”.
Większośćtekstówopracowy-

wali członkowie redakcji. Dużej
pomocy udzielali dziennikarze:
MaciejSzumowski,JerzySurdy-
kowski,DorotaTerakowskaiBo-
żenaBogusz.Zpismemwspółpra-
cowałteżhistorykTomaszGąso-
wskiorazpracownicyhuty:m.in.
Czesław Szewczuk, Zbigniew
Ferczyk,AndrzejKania iKrzysz-
tofKaciński.Domarca1989r.,po-
za Lesławem Maleszką (TW
„Ketman”),wszystkieinneosoby
publikowałypodpseudonimami.
Na łamach przedstawiano

głównie informacje krajowe, re-
gionalne i zakładowe, w tym sy-
stematycznie oświadczenia
TKRH.Publikowanoteżwielear-

tykułów historycznych, których
autorem był przeważnie „Jan
Mirski”. Od numeru 32 (z 20
grudnia 1988 r.) w nowej rubry-
ce,Komunizm–zmierzchforma-
cji, zamieszczano przedruki
z „RusskojMysli”, opisujące sy-
tuacjęwZSRS.Ichtłumaczeńdo-
konywałLesławMaleszka.
Pismopiętnowałołamaniepra-

worządności,np.akcjęusuwania
krzyżyzeszkółnowohuckich.To-
warzyszyłorównieżstrajkującym
hutnikomwkwietniu,majuisierp-
niu1988r.,informującspołeczeń-
stwo o ich położeniu oraz sytua-
cji w innych zakładachw kraju.
Potępiono brutalnewtargnięcie
jednostek specjalnych na teren
hutywnocyz4na5maja1988r.
Po zakończeniu protestu re-

dakcjainformowałaoosobachre-
presjonowanych i apelowała
oudzielanie impomocy.Starano
sięprzedstawićczytelnikompeł-
nyobrazwydarzeń,zuwzględnie-
nieminnychregionówkraju.
Redakcja spróbowała utrzy-

maćmiesięcznycyklwydawania,
cowpraktyceokazałosięniemoż-
liwe. Dłuższe, czteromiesięczne
przerwyzaistniałypomiędzynu-
merami:12/13(po„wpadce”dru-
karni„Hutnika”),14/15oraz16/17.
Do czasu powstania „Nowo-

huckiego Biuletynu Solidarnoś-
ci”gazetkastanowiłanajważniej-
sze,obok„Hutnika”,źródłoinfor-
macjidlapracownikówkombina-
tu. Jej treść była przyjmowana
z uznaniem, co utwierdzało re-
dakcję w słuszności przedsięw-
zięcia.Zaswądziałalność zespół
otrzymałpodziękowanienaIIWal-
nymZebraniuDelegatówNSZZ
„Solidarność”KombinatuMeta-
lurgicznegoNowaHuta,któreod-
byłosięwdniach28–29kwietnia
1989r.Dzieńpóźniejzostałwyda-
nyostatni (35)numer.

„PrzeglądWiadomości
Strajkowych”
(„Nowohucki Biuletyn
Solidarności”)
Pierwszy numer opracowali Ja-
rosław Potasz i JanGębski. Nie
doszło jednak do jego wydania,
kłopoty z drukiem sprawiły, że
stał się nieaktualny. Zatem nu-
mer 1ukazał się6maja 1988r.
Donumeru3/4z12maja1988

r. pismonosiło nazwę „Przegląd
Wiadomości Strajkowych”.
Z chwilą zakończenia protestu
ipowstaniaKomitetuOrganizacyj-
negoNSZZ„Solidarność”zmie-
niono tytułna „NowohuckiBiu-
letynSolidarności”.

W początkowym okresie
„NBS” był redagowany przez
Maleszkę, Marię Przełomiec
iAleksandręZieleniewską.Funk-
cję redaktora naczelnego pełnił
JanCiesielski,aautoremzdjęćbył
AndrzejStawiarski.
Wzespoleczęstonastępowa-

łyzmiany.Odnumeru38(z9ma-
ja 1989 r.) tworzyli go Bolesław
Kozłowski (redaktor odpowie-
dzialny) i Maleszka, potem (od
58z29września1989r.)pojawi-
łasięKatarzynaKolenda,aodko-
lejnegozrezygnowałB.Kozłow-
ski. Nowym redaktorem odpo-
wiedzialnymodnumeru63 (z4
listopada 1989 r.) został Roman
Wątkowski.
„PrzeglądWiadomościStraj-

kowych” ukazywał się na papie-
rze formatuA5, a po powstaniu
„NBS-u”powiększonogodoA4.
Pismoosiągałoobjętośćoddwóch
dosześciustron.Pierwszenume-
ry były drukowanew liczbie kil-
kuset egzemplarzy. Nakład bar-
dzoszybkoustalononapoziomie
2500-3000 sztuk, a pod koniec
1989r.osiągnąłniebagatelnąwy-
sokość6000sztukistałsięwów-
czasnajbardziejmasowymbiule-
tynemzakładowymwPolsce.
Dostarczanie pisma na teren

kombinatu zorganizował J. Cie-
sielski. Odbywało się ono dwie-
madrogami.Egzemplarzewwo-
zilizatrudnieniwhuciekolejarze,
korzystanoteżzesprawdzonych
kanałów kolportażowych „Hut-
nika”i„SolidarnościHutników”.
Na terenie zakładukolportaż

odbywał się już całkowicie jaw-
nie.Treściąpismazainteresowa-
łasięnawetdyrekcja,prosząc,że-
bydostarczaćjejniewielkąliczbę
egzemplarzy. Po pewnymczasie
dyrekcja–półoficjalnie–zaczęła

przysyłaćswojewyjaśnieniadoar-
tykułówz„NBS”.
„NowohuckiBiuletynSolidar-

ności”spełniałprzedewszystkim
rolębiuletynuzakładowego.Za-
mieszczałinformacjeodziałalnoś-
ciKomisjiRobotniczejHutników
iwydziałowych kółNSZZ „Soli-
darność”,publikującichoświad-
czenia.Omawiałteżwszystkienaj-
ważniejsze wydarzenia w kraju
iregionie.Na łamachpismapro-
mowano kandydatów „Solidar-
ności”doSejmuiSenatuorazpo-
pierano inicjatywy dekomuniza-
cyjne.Prezentowanoteżartykuły
zatrzymaneprzez cenzuręwga-
zetachoficjalnych.Zbiegiemcza-
su coraz bardziej dominowały
sprawy gospodarcze, związane
zrestrukturyzacjązakładu.
„NowohuckiBiuletynSolidar-

ności”odpoczątkubyłdrukowa-
nynabardzodobrejjakościmaszy-
nieoffsetowej.Doskładuużywa-
no,przekazanyprzezFrancuską
Konfederację Robotników
Chrześcijańskich (CFTC), kom-
putermarkiMacintosh,stanowią-
cy wtedy najwyższe osiągnięcie
techniki.
Z początkiem 1989 r. pismo

funkcjonowałojużzupełnieotwar-
cie. Na bieżąco relacjonowało
obrady okrągłego stołu, w któ-
rychA.ZieleniewskaiL.Maleszka
uczestniczyli jako akredytowani
dziennikarze.
„NowohuckiBiuletynSolidar-

ności” pojawił się jako trzecia,
po„Hutniku”i„SolidarnościHut-
ników”,liczącasięinicjatywawy-
dawnicza związana z Kombina-
temMetalurgicznym.Od same-
gopoczątkutowarzyszyłjegopra-
cownikomwwalceowolność,był
kroniką tych zmagań iwizytów-
ką. Jak wspomina S. Handzlik,
chętniebyłwówczasczytanyprzez
wszystkich,wtymrównieżdyrek-
cjęikadrękierowniczą.Wniejas-
nej sytuacji politycznej, w lutym
1989 r., w obronie niezależności
czasopismawystąpili uczestnicy
IIWalnegoZebraniaDelegatów
„Solidarności”Kombinatu,przyj-
mującuchwałę,stwierdzającą,że
niepowinienonpodlegaćcenzu-
rzeprewencyjnej.Wtymsamym
roku biuletyn zaczął funkcjono-
wać całkowicie legalnie. Po roz-
wiązaniu „Hutnika” i „Solidar-
nościHutników”dodziś istnieje
jakojedynyoficjalnyorganKomi-
sjiRobotniczejHutników.
*Autor jest doktoremhistorii, nauczycielem
wLiceumPlastycznymwKrakowieipracow-
nikiemOddziałowegoBiuraEdukacjiPublicz-
nej IPNwKrakowie.

Nowohuckie czasopisma
„Solidarności”

Ulotka„SolidarnościWalczącej”

zkwietnia1988r.

PAWEŁNALEŹNIAK* S.H.: –Czy będziewymuszać
zeznaniasilą, torturami czyśrod-
kamifarmaceutycznymi.Miałem
wytrzymać24godziny,gdybypo-
jawiłysiętortury,aodrazupowiem,
żetakichniebyło,żebytemudru-
giemudaćszansęnawyczyszcze-
nie dowodów.Moją słabą stroną
byłydzieci.Ikiedyrozmowascho-
dziłanatentemat,tomilczałem.
M.M.: –Dziećmi grali często.

W1985r.trafiłemna„kocioł”naos.
Kalinowym.Nosiłemwtedybibu-
łędozaprzyjaźnionegoczłowieka.
Niewiedziałemjednak,żewcześ-
niej wGdańskuwpadła z bibułą
łączniczka,któramiaławnotesie
także ten adres. Byłemumówio-
ny zwłaścicielemmieszkania, że
jakdomjestczysty,tooknobędzie
uchylone,afirankaodsłonięta,ale
tobył1985r.ibezpiekaznałajużta-
kie sygnały. Nie pozwolilimu się
ruszyć zmiejsca, żonanie poszła
dopracy,dziecidoszkoły,czekali.
JakmnieSB-ecywylegitymowali,
nie kryli radości. Powiedziałem,
żejestemprzygotowanyipokaza-
łemszczoteczkędozębów,którą
nosiłem zawsze przy sobie. Za-
wieźlimnie naMogilską. Prawie
na 3miesiące uniemożliwili mi
kontakt zrodziną. Jakżonanapi-
saładoprokuratora,żedzieckoźle
znosi tę rozłąkę, skierowano na-
szącóreczkęnabadaniadoośrod-
ka psychiatrycznego. To był dla
mnienajwiększykoszmar.
S.H.:–Wśródnasbyłoniewie-

lu,którzyniemieliżonyczydzieci,
ajakktośniemiał,togrozili,żecoś
sięstaniematce.
– Jak to się stało, że kombi-
nat iNowaHuta stały się
miejscemkrwawejwalki
owolność?
M.M.:–Zewzględunaspecy-

fikę zabudowy ciężar protestów
zostałprzeniesionywłaśnietutaj.
ZestaregoKrakowa,gdziewwą-
skichuliczkachłatwobyłozabloko-
waćdemonstrantówi ichzmasa-
krować.Unasbudynkisąbardziej
rozproszone,auliceszerokie.Czyn-
nikiempobudzającymdoprote-
stówbyłoteżzabójstwoBogdana
Włosika.Ważnabyłalogistykapro-
testów. Trzeba było też zgroma-
dzićw jednymmiejscu grupę lu-
dzi, którzy zainicjują takimarsz,
zanimzostanierozpędzony.Wpad-
liśmywtedy napomysł, że takim
naturalnymmiejscembędziebra-
magłównakombinatu,bonako-
niec zmiany o godz. 14musiało
wyjść przez nią 3-4 tysiące ludzi.
Mieliśmyichtylkozachęcić,żeby
nie wsiadali do tramwaju, tylko
przeszlipieszonaplacCentralny.

30kwietnia1982r.odbyłsiępierw-
szy marsz milczący, w którym
przeszło7tysięcyludzi.Potemjuż
blokowalinasnawysokościzalewu,
amychcieliśmydojśćdo„ArkiPa-
na”.Noitłukliśmysięznimi.
–To chyba był temat, który
kiedyś Panówporóżnił?
M.M.: –Władze regionalne,

do których przynależał Staszek,
doszły downiosku, że trzeba za-
przestać tychmarszów, bo one
przynosząwięcej szkody niż po-
żytku, ludziesąpałowani.
S.H.: –Wszyscy byliśmy za-

chwyceni tym jak hutnicy szli
wpierwszymmarszu, ale potem
zamieniłosię towregularnąwal-
kęnaulicach.Poniejaresztowani
byli ci najaktywniejsi i najodważ-
niejsi, a jeśli chce się realizować
marszkuwolności,totakichludzi
potrzebuje się najbardziej. Poza
tymprzerażałymnie koszty. Jak
jednorazowotrzebabyłozapłacić
kilka tysięcyzłotychnawykupie-
nieludzizgrzywieninazajęciesię
rodzinamiaresztowanych,tobyłto
wielkiubytekwkasiezwiązku.
M.M.: –Amyśmyuważali, że

marszesąniezbędne.Bomusibyć
naswidać,aludziepotrzebująwen-
tylubezpieczeństwa.
S.H.:–Ludziebylitaknałado-

wani,żeszlipoulicachikrzyczeli:
Ja-ru-zel-ski!Bę-dzieszwi-siał!
–Czyli Pan ich rozumiał?
S.H.: – Tak, alemyśmymieli

priorytet, żeby edukować, budo-
waćspołeczeństwoniezależne,po-
trzebnedowalkizkomuną.
–Takispórromantykówzpo-
zytywistami?
S.H.:–Możnataktoująć.Choć

oniteżrobilirobotępozytywistycz-
ną,tworzylistruktury,rozprowa-
dzalibibułę,zbieralipieniądze.
M.M.:–Mamjeszczewdomu

dalejkulęnasznurku,zktórącho-
dziłemnamanifestacje iwaliłem
w tarczeZOMO.Ludziewpew-
nymmomenciepowiedzieli,żenie
dadząsięjużdalejbić.Żeteżbędą
mielibroń.
S.H.:–Tak,wtedysięprzerazi-

łem,żechodziobrońpalną,acho-
dziłookije ipałki.
M.M.: – Poza kilkoma ciężki-

michwilami,tobyłnajpiękniejszy
okreswmoimżyciu.Gdyby dziś
trzeba było utworzyć tajną orga-
nizację, tomogętozrobić.
–Panteżjestgotowy?
S.H.:–Nie.Jestememerytem,

pomieszkuję nawsi, odbudowa-
łemstarydom.Słuchamradia,cza-
semsobiekupięgazetę iwzupeł-
nościmitowystarczy.

Romantycy
i pozytywiści

„SolidarnośćHutników” i„NowohuckiBiuletynSolidarności”

NOWAHUTAWALCZY

gromadzi, zabezpiecza, opracowuje i udostępniamateriałyhistoryczne, dokumentujące
zmaganianiepodległościowePolakówwXIX i XXwieku,

orazprowadzi
działalnośćbadawczą, edukacyjną iwydawnicząwtymzakresie. Akcja
gromadzeniadokumentówdotyczącychnajnowszej historii Polski trwa

nieustannie.
Wszystkichposiadających tego typumateriałyFundacjaprosi

oprzekazywanie ichdo jej zbiorów (archiwalia, druki, rękopisy, fotografie,
nagrania,wszelkiego rodzajuulotki iplakaty, in.). Kontakt: ul. Syrokomli 21,

Kraków30-059, tel. 421-20-78.

FundacjaCentrumDokumentacji
CzynuNiepodległościowego

Rozmawiała:PAULINAPOLAK

ks.KardynałFranciszekMarcharski
ppłk.JerzyWesołowski

WładysławSkalski (pośmiertnie)
StanisławMalara
Paweł Perchel
AdamRoliński

Nagroda„Świadekhistorii”jestprzyznawanarazwrokuosobomszczególniezasłużonymdla
upamiętnianiahistoriiNaroduPolskiegowposzczególnychregionachPaństwaPolskiegooraz
wspierającymdziałania pionuedukacyjnegoInstytutuPamięciNarodowej.Wręczenienagrody

nastąpi20września(czwartek)wUrzędzieMiastaKrakowaogodzinie12.00.

Wroku2012 nagrodę
„Świadekhistorii”otrzymają:

Dodatekprzygotowanyprzez

BiuroEdukacji Publicznej

oddziału IPNwKrakowie.

Dodrukuwykorzystano

m.in.materiały z40. numeru

„Sowińca” (czerwiec2012)

Redakcja:RomanGraczyk


	Kraj _ Małopolska _ A-DP09)
	Kraj _ Małopolska _ A-DP10)
	Kraj _ Małopolska _ A-DP11)
	Kraj _ Małopolska _ A-DP12)

