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Jastrzębie uzyskało prawa miejskie w 1963 r. Do
1980 r., czyli przez zaledwie siedemnaście lat, jego
ludność wzrosła osiemnastokrotnie, dochodząc do
dziewięćdziesięciu tysięcy. W wielu miastach
Polski w drugiej połowie lat siedemdziesiątych
powstawała opozycja – tutaj była praca w systemie
czterobrygadowym i ciągła gonitwa między robotą
a domem. Alternatywą było pójście na piwo, bo
innych rozrywek władza ludowa nie zapewniała.
W miastach, na które podczas strajkowego lata
1980 r. zwrócone były oczy całej Polski, istniały
zorganizowane grupy opozycji. W Gdańsku 
i Szczecinie działały Wolne Związki Zawodowe,
wychodziła lokalna prasa podziemna, docierały
tytuły wydawane w Warszawie. A jednak to  strajk
rozpoczęty 28 sierpnia 1980 r. w kopalni Manifest
Lipcowy, który w krótkim czasie objął swym
zasięgiem pięćdziesiąt sześć zakładów pracy,
zadecydował o podpisaniu porozumień w Szcze-
cinie i Gdańsku, a następnie 3 września– w
samym Jastrzębiu. Po 13 grudnia 1981 r. Jastrzębie
godnie broniło „Solidarności“, tutaj też padły 
pierwsze strzały stanu wojennego. 
To tutaj, w Jastrzębiu, w sierpniu 1988 r. rozpo-
częły się strajki, które ostatecznie otworzyły drogę
ku niepodległości. 

Jastrzębie miało kształtować tzw. nowego socjali-
stycznego człowieka, być miastem socjalistycznego
awansu społecznego. To tutaj, do nowo otwiera-
nych kopalń, z całej Polski ściągali młodzi ludzie,
kuszeni możliwością otrzymania mieszkania 
i wysokimi jak na tamten czas pensjami. Zmie-
niono nazwy kopalń Zofiówka stała się Manifestem
Lipcowym, Pniówek – XXX-leciem PRL.
Jednak po raz kolejny okazało się, że ludziom nie
wystarczy praca i zarobki– potrzebują również
strawy duchowej. 22 czerwca 1976 r. w Jastrzębiu
rozpoczęto budowę nowego kościoła pw. Naj-
świętszej Maryi Panny Matki Kościoła. W budowie
uczestniczyły setki osób, nierzadko ludzie szli
budować świątynię po przepracowanej dniówce w
kopalni. Dolny kościół został poświęcony w grud-
niu 1976 roku.
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Górnicy fedrowali w systemie czterobrygado-
wym, który całkowicie rozbijał życie
rodzinne. Często bywało tak, że pracujący w
kopalni mieli wolne w środku tygodnia, a w
niedzielę musieli być w pracy. W czerwcu
1978 r. cała Polska żyła mistrzostwami świata
w piłce nożnej. 18 czerwca mecz grała Polska
z Peru. Górnicy chcieli obejrzeć mecz, jednak
dyrekcje kopalń nie zgadzały się na jakiekol-
wiek zmiany w harmonogramie pracy. To
przelało czarę goryczy. Duża grupa górników
kopalni Jastrzębie i Moszczenica nie zjechała
do pracy. 

Ks. Bernard Czernecki –proboszcz parafii
NMP MK: 
(…) Górnicy chcą mieć wolne niedziele,
ponieważ są zmuszani do pracy, jak się tu
mówi -na okrągło. To znaczy od poniedziałku
do niedzieli włącznie. Noce i dnie. Niedziele 
i święta. I to ich potwornie zmęczyło. Chcieli w
niedzielę wypocząć. Chcieli niedzielę święto-
wać z rodziną i w rodzinie. Pragnęli oderwać
się od ściany węgla. Zdjąć robocze ubranie.
Włożyć świąteczny garnitur i z rodziną pójść
do kościoła, który zbudowali własnymi rękami,
albo na spacer. 

Dyrekcje kopalń zwolniły z pracy 41 górników.
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W czerwcu 1979 r. do Polski przybył Ojciec Święty.
Władze nie zgodziły się na jego wizytę w sanktua-
rium Matki Bożej Piekarskiej. 6 czerwca 1979 r. w
Częstochowie odbyła się msza św. dla wiernych
przybyłych ze Śląska i Zagłębia. Byli wśród nich
górnicy z Jastrzębia, nie zabrakło ich również
następnego dnia w Krakowie.

Ks. B. Czernecki:
(…) tym razem w delegacji byli prości, dołowi gór-
nicy, wyjątkowo zasłużeni dla naszego kościoła,
który jest w budowie. Wśród nich Jasiu Czerwionka,
silny i wyjątkowo pracowity. Ma brzydką wadę.
Wszyscy o tym wiedzą. Nawet Biskup Bednorz.
Jasiu mówi kuchenną łaciną, seriami. Po ludzku
mówi, gdy się pomyli. (…) Nie wierzę własnym
oczom. Ojciec Święty przygarnął do siebie Jasia 

i długo rozmawia. Nie mogłem doczekać się końca
wspaniałej uroczystości. Wreszcie jest Jasiu,
uśmiechnięty, radosny, niezwykle zadowolony.
Rozkłada ręce i z daleka do mnie woła: „Szefie! Nie
zabluźniłem, ani jeden raz. Ale szef nie wie, ile
mnie to kosztowało“. Od razu pytam: „Jasiu,
możesz mi powiedzieć o czym rozmawiałeś z
Papieżem?“ „Jasne, że mogę. Ojcze Święty! Wy
wiecie jak my Wos kochomy. Życie za Wos domy.
(…) bardzo my Wos chcieli witać i gościć na Śląsku
i zaś razem się cieszyć. Ale wiecie, kto Wos nie
chciał? Ten strzyżony na jeża. Ten December
Palast. No, ten Grudzień. I za nos wysyłał telegramy
przez swoich pachołków, że my na Śląsku Wos nie
chcemy. To nie jest prowda. To jest cygaństwo i my
Wos za to przeproszomy“. Od prostego górnika Jasia
Ojciec Święty dowiedział się nagiej prawdy. 
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Latem 1980 r. przez całą Polskę przetoczyła
się fala strajków. 30 czerwca, po ogłoszeniu
podwyżki cen mięsa w sklepach komer-
cyjnych, doszło do strajków w Świdniku i w
Lublinie. 14 sierpnia zaczyna się strajk w
Gdańsku, chwilę potem dołącza Szczecin.
Strajki rozlewają się na cały kraj. 28 sierpnia
rozpoczyna się strajk w KWK Manifest
Lipcowy. Następnego dnia dołącza Borynia.
W Manifeście powstaje Międzyzakładowy
Komitet Strajkowy, z Jarosławem Sienkie-
wiczem na czele oraz zastępcami Tadeuszem
Jedynakiem i Stefanem Pałką. Jednym z
głównych postulatów jest podanie do opinii
publicznej informacji o powstaniu MKS 
i strajku solidarnościowym z Wybrzeżem.
Władze starają się zmanipulować strajku-
jących i podejmują próby rozmów z załogami
poszczególnych kopalń, jednak robotnicy
zaczynają rozumieć, co oznacza słowo soli-
darność i odmawiają rozmów poza MKS.

Tadeusz Jedynak:
Nie pamiętam, którego to było dnia, w
Dzienniku Telewizyjnym podano informację
o powstaniu MKS i strajku solidarnoś-
ciowym. Zdziwiło nas, ze informacja ta zos-
tała poprzedzona kilkusekundową przerwą.
To wzbudziło naszą nieufność. Zaczęliśmy
dzwonić do znajomych z miast z centralnej 
i północnej Polski, aby dowiedzieć się, czy
słyszeli tę wiadomość. Okazało się, że była
ona odbierana tylko na terenie pobliskich
województw. 
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Na życzenie górników na terenie kopalń
odprawiane są przez księży z kościoła „na
górce“ msze św. księża rozdają strajkującym
różańce. To jest czas narodowych rekolekcji. 
Strajki jastrzębskie przechylają szalę i po
przyłączeniu się innych zakładów woje-
wództwa katowickiego władze decydują się
na podpisanie porozumień 30 sierpnia w
Szczecinie, a 31 w Gdańsku.
3 września przewodniczący komisji rządo-
wej wicepremier Aleksander Kopeć oraz
przewodniczący MKS Jarosław Sienkiewicz
podpisują Porozumienie jastrzębskie. Opar-
te jest ono na Porozumieniu gdańskim,
dodatkowo wprowadza od 1 stycznia 1981 r.
wszystkie wolne soboty oraz znosi system
czterobrygadowy w górnictwie. 

Grzegorz Stawski:
Rano 3 września w dniu podpisania porozu-
mień atmosfera się tak rozluźniła, że
Komisja Rządowa zaczęła się bratać z MKS.
Jedli z nami kromki chleba z salcesonem,
zdjęli marynarki, tak jakby chcieli się do nas
upodobnić. Nie wiem, czy to nie była
hipokryzja z ich strony, ale niektórzy, w tym
przewodniczący Kopeć, wrośli w atmosferę. 
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Po podpisaniu porozumień w całej Polsce
powstają międzyzakładowe komitety zało-
życielskie „Solidarności“. W województwie
katowickim działają Międzyzakładowy
Komitet Założycielski Katowice, MKZ Ty-
chy, MKZ Bytom oraz MKZ Siemianowice.
MKS Jastrzębie przekształca się w Między-
zakładową Komisję Robotniczą Jastrzębie z
Jarosławem Sienkiewiczem na czele.
W Polsce trwa karnawał solidarności. Ludzie
po raz pierwszy od wielu lat czują, że mają
wpływ na to, co dzieje się w kraju. „Solidar-
ność“ jest dla nich ostateczną instancją. 

Tadeusz Jedynak:
Praktycznie pracowaliśmy od rana do nocy.
Zakładaliśmy struktury w zakładach pracy,
kłóciliśmy się z dyrekcjami, które nie chciały
pozwolić na powstanie organizacji związ-
kowych, ale interweniowaliśmy też w spra-
wach mieszkaniowych. Tak naprawdę ludzie
po raz pierwszy po latach poczuli, że jest
ktoś, kto chce im pomóc. Przychodzili do nas
ze wszystkimi problemami. 

Wraz z nastaniem „Solidarności“ do kopalń
wróciły figury św. Barbary. Przy okazji świąt
narodowych i kościelnych odprawiane są
msze święte, również z udziałem dostojni-
ków Kościoła. Taka uroczysta msza miała
miejsce 19 października w kopalni XXX-
lecia PRL z udziałem ok. dziesięciu tysięcy
osób. Przedstawiciele górników dziękowali
duchowieństwu, w tym bp. Herbertowi
Bednorzowi, za pomoc i wsparcie duchowe
w trakcie strajków. 
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Władza cały czas miała monopol informa-
cyjny, „Solidarność“ nie była dopuszczana
do środków masowego przekazu. Wbrew
podpisanym porozumieniom dyrekcje
utrudniały powstawanie zakładowych
komórek Związku. „Solidarność“ działała z
jednej strony legalnie, a z drugiej nie była
zarejestrowana przez sąd. 
Ludzie mają potrzebę częstych spotkań,
chcą wiedzieć, co się naprawdę dzieje. W
Jastrzębiu, co tydzień odbywają się spotka-
nia przedstawicieli zakładów, zarejestro-
wanych w MKR. W zakładach pracy załogi
wciąż zbierają się na masówkach. Aby
uspokoić sytuację, czołowi działacze
„Solidarności“ z Lechem Wałęsą na czele
objeżdżają ważniejsze ośrodki w Polsce,
spotykając się ze związkowcami. Pod koniec
października odwiedzają Jastrzębie. 

Pod koniec września I sekretarzem KW PZPR w woj. katowickim zostaje Andrzej Żabiński. Jedno z pierwszych
spotkań odbywa z funkcjonariuszami MO i SB:

(…) o to toczy się bój, żeby te związki zawodowe nie były antypartyjne (…) Po 
pierwsze należy zaatakować koncepcję terytorialności (…) trzeba ich wikłać w
tysiące spraw (…) Muszą wiedzieć, co to znaczy smak władzy. Należy im
wszędzie udostępniać lokale. Najbardziej luksusowo urządzać, jak tylko można.
(…) nie znam człowieka, którego by władza nie zdemoralizowała.
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MKR Jastrzębie stał się jednym z
ważniejszych ośrodków w kraju. Walczy o
prymat w województwie z MKZ Katowice,
na którego czele stoi Andrzej Rozpłocho-
wski, uważany za jednego z bardziej
radykalnych działaczy w kraju. MKR
Jastrzębie, według danych, które podawał
Jarosław Sienkiewicz, w grudniu 1980 r.
skupiał około 3,5 miliona członków na tere-
nie 16 województw. Dane te były niewątpli-
wie zawyżone. Niemniej jednak był to
największy ośrodek związkowy w Polsce.
Sienkiewicz prowadził politykę ugodową
wobec władz, sam uważał się za człowieka
partii, co powodowało  liczne konflikty 
i doprowadziło w styczniu 1981 r. do jego
odejścia. Na czele MKR stanął Stefan Pałka. 
W grudniu 1980 r. w Szczecinie, Gdańsku 
i Gdyni obchodzona jest uroczyście dzie-
siąta rocznica masakry 1970 r. Delegacja z
Jastrzębia przyjmowana jest we wszystkich
ośrodkach z największymi honorami. Po la-
tach upokorzeń z okresu gierkowskiej pros-
perity Śląsk i Zagłębie są odbierane w
Polsce pozytywnie. 
Pod koniec 1980 r. MKR Jastrzębie przenosi
się do Katowic, gdzie otrzymuje siedzibę
przy ul. Szafranka 2.  
Od końca 1980 r. MKR wydaje pismo
„Nasza Solidarność“, które ukazuje się do
lutego 1981 r. W maju wychodzi pierwszy
numer „Solidarności Jastrzębie“ – trzeciego
w kraju legalnego pisma wydawanego przez
NSZZ „Solidarność“. 
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„Solidarność“ jest wciąż wikłana w kon-
frontacje z władzą. Początek roku 1981 to
konflikt o wolne soboty. W marcu podczas
trwania sesji Miejskiej Rady Narodowej w
Bydgoszczy doszło do pobicia delegatów
„Solidarności“. Nad Polską zawisła groźba
strajku generalnego. 27 marca w całej Polsce
ma miejsce czterogodzinny strajk ostrze-
gawczy, w którym biorą udział miliony
ludzi. Strajkują wszyscy, nawet członkowie
partii. Do strajku włączają się studenci 
i wykładowcy akademiccy. Władza cofa się
przed konfrontacją, a „Solidarność“ rezy-
gnuje ze strajku generalnego. 

Tadeusz Jedynak:
Na terenie Jastrzębia dochodzi do pełnej
mobilizacji, utworzony zostaje sztab kryzy-
sowy. MKR przekształca się w Międzyzakła-
dowy Komitet Strajkowy, wszyscy gotowi
jesteśmy do konfrontacji. Prowadzone są
przygotowania do blokad i rozbierania torów
kolejowych oraz przekopywania dróg-na
wypadek interwencji radzieckiej. Współ-
organizujemy razem z MKZ Bydgoszcz wielki
wiec w Bydgoszczy, na który w mundurach
galowych wraz z orkiestrą górniczą przyby-
wają setki związkowców z całego Śląska.
Pamiętam, że po odwołaniu strajku general-
nego odczułem wielką ulgę, ale równo-
cześnie niedosyt. Czułem, że już drugi raz
takiej mobilizacji nie będziemy mogli
osiągnąć. Niestety czas to potwierdził .

Mariusz Łabentowicz – jeden z pobitych 19 marca. Jan Rulewski
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W lipcu w Hali Huty Baildon w Katowicach
odbywa się I Walny Zjazd Delegatów
województwa katowickiego. Uchwałą zjaz-
du wszystkie MKZ-ty oraz MKR Jastrzębie
łączą się w Region Śląsko-Dąbrowski NSZZ
„Solidarność“. W wyborach na przewod-
niczącego Regionu startuje szesnastu
kandydatów, m.in. Tadeusz Jedynak. W
trzeciej turze wybrany zostaje Leszek
Waliszewski z MKZ Tychy, który wygrywa z
Andrzejem Rozpłochowskim z MKZ
Katowice. Wynik wyborów jest dużym
zaskoczeniem – dla obserwatorów „muro-
wanym“ kandydatem był Andrzej Rozpło-
chowski, jednak jego radykalizm oraz
umiejętnie prowadzona przez SB gra opera-
cyjna doprowadziły do przerzucenia przez
część delegatów głosów na pozostającego
trochę w cieniu i łatwiejszego do przełknię-
cia przez władze Leszka Waliszewskiego z
Tychów. 

3 września, w pierwszą rocznicę podpisania Porozumień, nowowybrany przewodniczący Regionu
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność“ Leszek Waliszewski przyjeżdża do Jastrzębia.



Jesienią władza zdecydowana jest już na rozprawę siłową z
„Solidarnością“. Premier Wojciech Jaruzelski zostaje pierw-
szym sekretarzem KC PZPR. Przygotowania do wprowa-
dzenia stanu wojennego idą pełną parą. 
24 września dochodzi do zatrzymania przewodniczącego
KZ „Solidarność“ z KWK Szczygłowice Tadeusza Arenta.
Zostaje oskarżony o użycie przemocy wobec Jana Mateńki,
szefa ZZG w kopalni, który przed kamerami TVP zachwalał
uchwałę rządu przyznającą specjalne przywileje górnikom
pracującym w soboty. Arent, aby ratować Mateńkę przed
linczem załogi, wywiózł go na taczkach poza teren kopalni,
po czym został aresztowany za naruszenie nietykalności
osobistej. Natychmiast zastrajkowało 5 kopalń, a dalsze 40
ogłosiło gotowość strajkową. Obradujący w tym czasie w
Gdańsku I Krajowy Zjazd Delegatów wydaje uchwałę żąda-
jącą uwolnienia Arenta. 29 września, po poręczeniu, zosta-
je wypuszczony z aresztu.
Niespełna miesiąc później ma miejsce prowokacja na
Rynku w Katowicach. 20 października milicja przystąpiła
do likwidacji związkowego punktu kolportażu, przy
okazji zatrzymując Tadeusza Buranowskiego, członka
Zarządu Regionu. Na miejscu zgromadził się kilku-
tysięczny tłum żądających uwolnienia zatrzymanego.
Demonstranci wywracają milicyjny radiowóz i starają się
dostać na teren Komisariatu, w którym przebywa T. Bura-
nowski. Ludzie uspokajają się dopiero po interwencji
przedstawicieli Zarządu Regionu, jednak sytuacja zostaje
opanowana dopiero o godz. 21.30, kiedy Buranowski
wychodzi na wolność.
Tydzień później nieznani sprawcy wyrzucili z przejeżdża-
jącej – pod bramą główną kopalni Sosnowiec – czarnej wołgi
trzy fiolki z trującym gazem, wskutek czego zatrutych
zostało kilkadziesiąt osób, które trafiły do szpitali.
Żądając wykrycia sprawców, górnicy KWK Sosnowiec
stanęli do strajku, który zakończył się dopiero po dwóch
tygodniach, 12 listopada, po wyemitowaniu w TVP kon-
ferencji prasowej z udziałem Lecha Wałęsy, w której
poinformowano społeczeństwo o przyczynach strajku.
Sprawców nigdy nie wykryto. 
Wszystkie te działania skierowane były na zmęczenie
społeczeństwa, a ich natężenie w województwie katowickim
wskazywało, że władza właśnie tutaj spodziewa się
największego oporu. 

Strajk w Szczygłowicach
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Wojciech Jaruzelski:

Obywatelki i obywatele!! 
Dziś w nocy Rada
Państwa wprowadziła
stan wojenny 
na terenie całego kraju.
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13 grudnia, w niedzielę, dochodzi do pierwszych prób straj-
ków, w poniedziałek strajk w jastrzębskich kopalniach jest
już faktem. Najbardziej dramatyczne wydarzenia rozegrały
się w kopalni Manifest Lipcowy. 14 grudnia na terenie
kopalni zbiera się około dwóch tysięcy górników, a Komisja
Zakładowa przekształca się w Komitet Strajkowy, z Janem
Bożkiem na czele. Następnego dnia władze żądają zaprzesta-
nia strajku. Wobec odmowy strajkujących na teren kopalni
wjeżdżają czołgi. Dochodzi do starć, padają pierwsze strzały
stanu wojennego w Polsce. Ranni zostają górnicy: Czesław
Kłosek, Franciszek Gąsiorowski, Bogusław Tomaszewski 
i Zdzisław Kraszewski.
Dzień później ma miejsce największa tragedia stanu wojen-
nego: w KWK Wujek zostaje zamordowanych dziewięciu
górników. Strajk w jastrzębskich kopalniach kończy się.
Ostatnim punktem oporu w Polsce jest KWK Piast w Bieru-
niu, która przerywa strajk dopiero 28 grudnia. Nad Polską
zapada czarna noc stanu wojennego. 

Eugeniusz Zandler: 
Ludzie, gdy zaczęły padać pociski gazowe, poczęli się
bronić, to znaczy barykadowano bramy tym, co było dostęp-
ne: przyczepami, sprzętem ciężkim na gąsienicach. Ale oni
załatwili się z tym bardzo szybko, po prostu staranowali
barykady czołgiem. Dlaczego, nie umiem znaleźć odpo-
wiedzi. Nie było przecież żadnych poważniejszych rozmów,
nie było apelu, żebyśmy opuścili kopalnię. Rozmowy takie
wywiązały się później, kiedyśmy wystąpili z interwencją 
o przerwanie akcji, widząc, że strzelali do nas jak do kaczek,
że chcieli zrobić masakrę.

Jan Bożek: 
Wszystkie moje myśli skupiały się na jednym, aby wszystko
już się zaczęło. Oczekiwanie było okropne. Wreszcie pod-
jechali czołgami i wozami pancernymi pod bramę. Ktoś
mówił coś przez megafon, ale wycie silników zagłuszało jego
głos. Ludzie śpiewali: „Jeszcze Polska nie zginęła“, „Boże, coś
Polskę“. Rozległy się strzały. Na plac poleciały świece dymne
i gazowe. Gaz miał nieprzyjemny zapach i szczypał w oczy.
Kazałem wycofać się załodze w stronę łaźni. Leszek Błaut
wycofywał ludzi w stronę Zakładu Przeróbczego. Po chwili
czołg próbował wjechać przez zabarykadowaną bramę. Po
pokonaniu przeszkód na teren kopalni dostał się kolejny
czołg. Młodzi chłopcy, mimo mojego sprzeciwu, biegli w
kierunku czołgu z szyną. Włożyli ją w gąsienicę, która pękła.
Czołg zaczął się kręcić w koło. Podobnie uszkodzili gąsienicę
drugiego czołgu.
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W nocy z 12/13 grudnia w całej Polsce zostaje internowa-
nych 5 tysięcy osób, w tym w Regionie Śląsko-Dąbrowskim
472 osoby. Jeden z ośrodków dla internowanych wyodręb-
niono w części Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Szerokiej. 

Grzegorz Stawski:
13 grudnia o drugiej w nocy przyjechali po mnie dwaj ofi-
cerowie SB i czterech mundurowych, wyłamali drzwi, gdyż
nie chciałem ich wpuścić do domu, mówiąc, że mogą przyjść
dopiero po szóstej rano. Stwierdzili, że od dzisiaj prawo się
zmieniło. Zabrali mnie do milicyjnej nysy.

Tadeusz Jedynak:
Wracałem z Komisji Krajowej z Gdańska i pociąg wlókł się 
przeraźliwie wolno. Kiedy wjechaliśmy na peron, wybiegłem,
bo śpieszyłem się do Jastrzębia, w przejściu na dworcu
dopadło mnie kilku cywili i wykręcili mi ręce. Przed sobą
zobaczyłem grupkę narciarzy, krzyknąłem do nich: ludzie,
dajcie znać do Zarządu Regionu, że zamknęli Jedynaka. Po
chwili „narciarze“ rzucają się na kolejnego działacza
– okazało się, że byli to zakamuflowani esbecy. 

Jan Czerwionka: 
Babka sparaliżowana, w pokoju dzieci – Rafał i Adam, bo to
dzieci jeszcze były – w płacz: „Zostawcie tatusia, zostawcie
tatusia!“. Nic nie pomogło, a oni od razu w łeb, w łeb, kopa
i zaroz kajdany i ciągnęli mnie jak bydlę (…) Gdy mnie
uderzył kolbą pistoletu w łeb, zacząłem się drzeć: „O Jezu, za
co?“, a oni mnie złapali za nogi i ręce, darli na dół po
schodach. (…) Jechali ze mną ku kościele w Jastrzębiu. Ja
skuty, a ten w cywilu, co chwila z łokcia mi w mordę: „wybierz
se miejsce, w którym chcesz leżeć!“. To rozwalą mnie
– myślałem. Takiego stracha jak wtedy to jeszcze nie miałem. 
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„Solidarność“ schodzi do podziemia, cały kraj pokrywa sieć nielegal-
nych organizacji. W Jastrzębiu jako jeden z pierwszych powstaje
Komitet Obrony Solidarności, założony przez nauczycieli, m.in.
Lecha Osiaka i Helenę Sopel, rusza niezależny ruch wydawniczy. Na
terenie jastrzębskich kopalń, głównie Manifestu Lipcowego, działają
grupy zajmujące się drukiem i kolportażem podziemnych pism, m.in.
„Kuriera Wojennego“ oraz „Gońca Jastrzębskiego“. Pod koniec 1982 r.
dochodzi do dekonspiracji i licznych aresztowań. Kilkadziesiąt osób
zostaje skazanych, wychodzą na mocy amnestii z lipca 1983 r. 

Lech Osiak:

Wieczorem już po przeszukaniu delegatury MKZ-tu jastrzębskiego
przez milicję, po „godzinie milicyjnej“ dwie nauczycielki: Helena
Sopel i druga zaprzyjaźniona z innej szkoły, obwiązują czarną
wstążką flagę biało-czerwoną i zawieszają przed wejściem do dele-
gatury. Wisi ona do rana i jest widziana przez górników jadących na
pierwszą zmianę. Jest to impulsem do działania i budzi przekonanie,
że są tacy, którzy się nie poddali.
Przy okazji miesięcznicy 13 maja ’82 w szkole, w której pracowałem,
o godzinie dwunastej w kilku klasach, uczniowie nie przerywając
lekcji wstają na minutę i milczą. Decyzją dyrekcji kilkunastu zostaje
relegowanych, jednak rada pedagogiczna przywraca ich w prawach
ucznia. Dyrektor, korzystając z dekretu o stanie wojennym, wypowia-
da pracę kilkunastu nauczycielom i okrojona rada pedagogiczna
zatwierdza relegowanie uczniów.

Helena Sopel:

Na maszynie przepisywałam wiele ulotek w formie satyry politycznej.
To były utwory, które wcześniej ukazywały się w czasopismach
podziemnych. Ośmieszały stan wojenny i jego przywódców. Potem
powielaliśmy to z panem Adolfem Kaczkowskim.
Jadąc w kwietniu 1982 roku na święta Wielkiej Nocy w swoje rodzinne
strony, wzięłam właśnie te ulotki. Złapali mnie, kiedy naklejałam
ulotkę na tablicy ogłoszeń naprzeciwko posterunku milicji. 
Moja rodzina, co prawda, została poinformowana o aresztowaniu, ale
o miejscu przetrzymywania mnie już nie i do rozprawy, która odbyła
się 17 maja, zupełnie nie wiedzieli, gdzie jestem. Wezwanie na
rozprawę sądową przyszło do moich rodziców w tym dniu, kiedy
rozprawa się już odbyła. Nie wiem, być może ktoś celowo przetrzymał
to wezwanie. Zostałam skazana na 5 lat więzienia i 4 lata pozba-
wienia praw obywatelskich. Przez miesiąc po wyroku przetrzymywali
mnie w areszcie śledczym, a potem był koszmarny przejazd do
więzienia.

Jerzy Ajzychart:

Grupę konspiracyjną podziemnej „Solidarności“ zakładał Jerzy
Zarębski, na tajnych spotkaniach rozmawialiśmy o pomocy inter-
nowanym i rozszerzeniu związkowej działalności podziemnej. 
W pewnym momencie postanowiliśmy likwidować symbole PZPR,
powstał projekt przewrócenia cokołu PZPR z blachy, aby dać
władzom sygnał, że jesteśmy i działamy. Nie udało się to jednak, ale
została na cokole wisząca lina, niczym sznur wisielca. To był nasz
znak - nie poddamy się! Kilka osób produkowało ulotki, jednak to były
działania prowizoryczne. Kolportaż przybrał większą skalę dopiero
po propozycji współpracownika Władysława Kowalczyka, który był na
moim oddziale. Dyskretnie dał znać, że jest w stanie udostępnić
urządzenia do powielenia jakichś materiałów. Przekazałem to
Zarębskiemu, wtedy też dostałem informacje, jak przebiegało strze-
lanie do górników na KWK Manifest Lipcowy oraz zdjęcia i nazwiska
osób, które dokonały pacyfikacji i podjęły o niej decyzje. Ta informa-
cja pochodziła od Jarosława Kolka, nie wiedziałem wtedy, że istnieje
jego prężnie działająca grupa konspiracyjna. 
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Fenomenem stał się kościół Najświętszej Maryi Panny
Matki Kościoła – powszechnie nazywany kościołem „na
górce“, w którym od początku wprowadzenia stanu wojen-
nego znajdowali schronienie prześladowani działacze
„Solidarności“, odbywały się spotkania ludzi podziemia,
miał miejsce kolportaż i druk prasy podziemnej, a wiele
osób znalazło pracę. 
Co miesiąc odbywały się Msze za ojczyznę. To stąd docie-
rała pomoc dla internowanych i więzionych działaczy
„Solidarności“ oraz ich rodzin.  W tym miejscu każdy
represjonowany mógł uzyskać schronienie. 
3 września 1982 r. pod pomnikiem upamiętniającym pod-
pisanie Porozumienia jastrzębskiego, w drugą rocznicę tego
wydarzenia, odbywa się demonstracja. 
Euzebiusz Bogdanik: 
Uczyliśmy się konspiracji, wymienialiśmy się doświad-
czeniami. Nasze ścieżki prowadziły do kościoła „na górce“.
Tam „ładowaliśmy akumulatory“ na comiesięcznych
Mszach za Ojczyznę.

Przez środowisko związane z kościołem „na górce“
wydawane jest podziemne pismo „GROS“ (Górniczy Ruch
Oporu Solidarności).
Przy kościele powstaje koło PTTK Pielgrzym, faktycznie
będące przykrywką działalności podziemnej. Uczestniczą
w nim osoby związane z „Solidarnością“, które dzięki temu
mogą „bezkarnie“ jeździć po całej Polsce i uczestniczyć 
w Mszach na ojczyznę. 

Ks. Prałat Bernard Czernecki:
Mam nadzieję, że Bóg mi wybaczy, że działałem bez zgody
władz kościelnych, ale uznałem, że jedyną możliwością, aby
chłopaki z „Solidarności“ nie mogący znaleźć pracy nie byli
narażeni na zdradę ideałów, jest zatrudnienie ich na takich
samych warunkach, na jakich byli zatrudnieni w kopalni.
W pewnym momencie przy kościele pracowało kilkanaście
osób, m.in. Romek Bożko, Roman Horak, Roman Kończal 
i inni. Wszyscy dostawali wypłaty takie jak wcześniej 
w kopalniach, włącznie z „trzynastkami“ i „barbórkami.“
Pieniądze na ich wypłaty pochodziły z tacy.
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W 1983 r. do podziemia schodzi Tadeusz Jedy-
nak – zostaje szefem Regionalnej Komisji Wyko-
nawczej i członkiem Tymczasowej Komisji Kra-
jowej. Ukrywa się do czerwca 1985 r., kiedy
zostaje aresztowany w Warszawie. 

Tadeusz Jedynak:
Solidarnościowe podziemie działało na zasadzie
hierarchicznej, władzą główną było TKK, któremu
podlegały poszczególne RKW w regionach, a im z
kolei delegatury w poszczególnych miastach
mające przełożenia na niektóre zakłady pracy.
Główne kontakty polegały na przekazywaniu
sobie bibuły drukowanej przez poszczególne
grupy. Myślę, że na Śląsku działało w sposób
aktywny ok. 10 tys. osób. Byli to drukarze, kol-
porterzy, ludzie regularnie czytający prasę
podziemną, spotykający się na uroczystościach
rocznicowych.

Latem 1983 r. w Jastrzębiu powstaje delegatura
RKW „S“ Podregion Południowy z przewodni-
czącym Romualdem Bożko. Struktura powstaje
na bazie kontaktów nawiązanych wokół kościoła
NMP MK. Środowisko to samo określa się mia-
nem „Naszej Grupy“. Organem delegatury jest
pismo „Ość“, tworzone są tajne struktury w
kopalniach jastrzębskich. Z grupą współpracuje
wikary ks. Henryk Białas, który przewozi swoim
samochodem bibułę i wozi R. Bożko na tajne
spotkania RKW. 

Ks. Henryk Białas:
W 1982 r. z inicjatywy Romualda Bożko w parafii
powstała podziemna drukarnia, zostałem jednym
z redaktorów „Ości“, artykuły podpisywałem
pseudonimem „Człowiek“. W druk „Ości“ zaanga-
żowany był przede wszystkim Adolf Kaczkowski ps.
„Staś“. Jeździłem wtedy fiatem 125 p, przewozi-
liśmy  nim materiały z naszej drukarni. Milicja w
czasie zatrzymań rewidował tylko bagażnik, cały
nakład wkładaliśmy więc pod siedzenia. Redakcja
„na górce“ funkcjonowała do 1989 r. 

Ks. Henryk Białas
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Ks. Henryk Białas:
3 grudnia 1983r. dotarli do nas kurierzy z Gdań-
ska, przywieźli tablicę upamiętniającą pomor-
dowanych na Wujku, wmurowaliśmy tablicę 
i następnego dnia po mszy z okazji Barbórki
poświęciłem ją. Zaraz po mszy ksiądz Czernecki
odebrał telefon, abym natychmiast stawił się na
komendzie. Proboszcz odparł spokojnie, że nie
zjawię się, dopóki nie przyślą oficjalnego wezwa-
nia. Wezwanie jednak nigdy nie przyszło.

19 października 1984 r. zostaje uprowadzony 
i zamordowany przez funkcjonariuszy bezpieki
ks. Jerzy Popiełuszko. Jest to pierwszy głośny
mord popełniony przez władzę. Kilka lat
później, już podczas przygotowań do Okrągłego
Stołu, zginą kolejni księża zaangażowani w
działalność patriotyczną - ks. Stefan Niedzielak
oraz ks. Stanisław Suchowolec. Już po czerw-
cowych wyborach w niewyjaśnionych okolicz-
nościach zginie ks. Sylwester Zych, były
więzień polityczny. 

Msze za ojczyznę prowadzone przez Księdza
Jerzego w warszawskim kościele pw. Św.
Stanisława Kostki gromadziły tłumy wiernych.
Przyjeżdżali oni z całej Polski. Głoszone przez
niego kazania „ładowały akumulatory“ i były
solą w oku władz komunistycznych. Powta-
rzane przez niego słowa „Zło dobrem zwyciężaj“
stały się wyznacznikiem drogi dużej części
opozycji solidarnościowej. W mszach uczest-
niczyli również górnicy z Jastrzębia 

Funkcjonariusze, którzy byli bezpośrednimi
sprawcami śmierci Księdza Jerzego, zostali ska-
zani, jednak ich mocodawcy mimo powszechnej
wiedzy na ten temat do dziś nie zostali osądzeni. 
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22 lipca 1986 r. władze PRL ogłaszają kolejną amnestię. Wszyscy więźniowie
polityczni zostają zwolnieni, a paragrafy, z których dotychczas zatrzymywano
działaczy podziemia i opozycji, zostają przeniesione do kodeksu wykroczeń.
Zmienia to zdecydowanie sytuację polityczną w kraju. Za próby zakładania
„Solidarności” można dostać grzywnę, za przewożenie bibuły można stracić
samochód, ale nie trafia się już do więzienia. W całym kraju powstają jawne,
aczkolwiek nielegalne struktury „Solidarności”. W październiku na Śląsku
zaczyna funkcjonować Tymczasowa Rada „Solidarności”. W ślad za nią powstają
struktury w zakładach pracy - początkowo utajnione, z czasem ujawniają się. 

Stanisław Kosek:
W sierpniu 1986 spotkaliśmy się u Jurka Nowosielskiego. Były rozmowy o
konieczności wznowienia działalności związkowej pod szyldem Komisji
Zakładowej NSZZ „Solidarność” Manifestu Lipcowego z 1980 r. lub powołania
nowej tajnej struktury związkowej, ponieważ wyczuwało się wśród załogi, że
brakowało jakiejś skoordynowanej działalności, szczególnie wyczuwalny był
brak regularnego kolportażu prasy podziemnej. (…) na początku 1987 r.
odbyła się zabawa karnawałowa, która miała być przykrywką do nawiązania
kontaktów z działaczami „Solidarności” z 1981 r. Pojawił się m.in.: Tadeusz
Jedynak, Grzegorz Stawski, Jan Bożek, Jerzy Ajzychart – ogółem było nas około
40 osób, bawiliśmy się oczywiście bardzo spokojnie i bezpiecznie, gdyż restau-
racja Leśna, gdzie odbywała się ta zabawa, była dokładnie obstawiana przez
SB. 1 marca 1987 r. u mnie w mieszkaniu doszło do spotkania, na którym
powołaliśmy TKZ NSZZ „Solidarność” przy KWK Manifest Lipcowy. Prezydium
TKZ, w składzie: Matysiak – przewodniczący, Kosek – pierwszy zastępca,
Nowosielski – drugi zastępca. To trzyosobowe prezydium TKZ wszystkie
oświadczenia, pisma czy ulotki sygnowało ps. „Sokół”. Każdy z tej trójki mógł,
np. na wypadek aresztowania kogoś z nas, reprezentować i występować w
imieniu TKZ.

Druga połowa lat 80. to czas, kiedy do głosu dochodzi młode pokolenie – nie
mają złudzeń co do istoty komunizmu i nie zamierzają paktować z czer-
wonymi. Nie chcą rozmawiać z komunistami. Nie interesuje ich udział w
wielkiej polityce, natomiast starają się wszędzie, gdzie to tylko możliwe,
zaszkodzić komunistom i pokazać absurd życia w systemie. Uważają, że
starzy działacze są już wypaleni. Na terenie Polski powstają nowe grupy
takich organizacji jak Solidarność Walcząca czy Ruch Społeczeństwa
Alternatywnego, powstaje Federacja Młodzieży Walczącej, Ruch Wolność 
i Pokój oraz wiele innych. 
W Jastrzębiu działa Niezależna Organizacja Samoobrony, która powstaje na
przełomie 1986 i 1987 r. Niewątpliwym liderem jest Marek Bartosiak. 

Marek Bartosiak „Bartek“:
W tym okresie dawne struktury uległy skostnieniu, dlatego my, młodzi,
mieliśmy możliwość trzymania i rozprowadzenia każdej ilości bibuły, z którą
inne struktury miały kłopot. Bierzemy wszystko, co jest za darmo. Udało nam
się stworzyć plan ulotkowania, żeby w osiem osób jednego ranka tak ulotkować
miasto, żeby było biało. Ustaliliśmy pory chodzenia patroli milicyjnych, które,
jak się okazało, były standardowe i dzięki temu mogliśmy ulotkować bez wpad-
ki. Nawiązaliśmy bliską współpracę z „Ością”, robiąc dla nich m.in. słynną
„stówkę kryzysówkę”. Stan ulotkowania miasta był tak duży, że pojawiły się
plotki, że ulotki są rozrzucane z helikoptera. Ulotki rzucaliśmy z autobusów,
bloków („na papierosa”), a także jeżdżąc na motorze. Do głównych ulotkarzy
należeli Jarosław Rożaka i Wojciech Szczęsny. Aż do strajków nie mieliśmy
własnego powielacza i korzystaliśmy cały czas z pomocy „górki”. 

Pod koniec maja na spotkaniu Miejskiej Komisji „Solidarności” szef jastrzęb-
skiej delegatury Romuald Bożko przekazał władzę Markowi Bartosiakowi,
który zostaje przewodniczącym Miejskiej Komisji „Solidarności”. Bartosiak
nawiązuje kontakt z Janem Golcem z TKZ „Solidarności” Manifestu
Lipcowego oraz z innymi działaczami z pobliskich kopalń. Dwa miesiące
później wybuchają strajki. 

Jako jeden z ostatnich więźniów politycznych w ramach amnestii z lipca 1986 r.
został zwolniony Bogdan Lis.

W czerwcu 1987 r. ma miejsce trzecia pielgrzymka Ojca Świętego do Polski. Szczególnie istotna jest msza odprawiona
w Gdańsku-Zaspie, w której Ojciec Święty, w sposób jednoznaczny mówiąc "do Was i za Was", upomina się o legalizację
„Solidarności". Po mszy formuje się kilkudziesięciotysięczny pochód.
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W lutym 1988 r. odbywa się pierwszy zjazd działaczy podziem-
nej „Solidarności” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, który
wybiera nowe władze podziemia. Dochodzi do połączenia
podziemnej struktury RKW oraz Tymczasowej Rady „Solidar-
ności”. Jawnym przewodniczącym RKW zostaje Henryk
Sienkiewicz, jego zastępcami – Michał Luty i Kazimierz
Świtoń. W skład RKW wchodzą m.in. Danuta Skorenko i Adam
Giera. Adam Kowalczyk z Jastrzębia zostaje opiekunem struk-
tur w południowo-zachodniej części regionu. Wszyscy
działacze podają swoje nazwiska do wiadomości publicznej.
Na przełomie kwietnia i maja 1988 r. przez Polskę przeszła
pierwsza od grudnia 1981 r. fala protestów. Strajki wybuchły
w Gdańsku, Szczecinie, Stalowej Woli i Nowej Hucie. Władze
podziemnej „Solidarności”, które w tym czasie poprzez dorad-
ców toczyły sondażowe rozmowy z rządem PRL, były zasko-
czone takim rozwojem wypadków. 

Jan Golec: 
Na spotkaniu Komisji Zakładowej Manifestu Lipcowego ustali-
liśmy datę rozpoczęcia protestu na 9 maja, w moje czterdzieste
urodziny. W domu przepisałem ręcznie postulaty, z których
najważniejszym była legalizacja „Solidarności”, i rano wraz z
Edwardem Jarkiem pojechałem na kopalnię. Pojawiliśmy się na
pierwszej zmianie i zaczęliśmy rozdawać ulotki. (…) Niestety,
nastroje na kopalni nie skłaniały do strajku i zostaliśmy sami.
Udało nam się wyjść z kopalni w tłumie opuszczających ją osób.
Pojechałem do Raciborza, ale żona zdążyła poinformować
mnie, że miała już w domu wizytę SB. (…) Wieczorem wróciłem
na kopalnię. Przyszedłem do szatni, a tam kłódka od mojej szaf-
ki urwana. Przebrałem się i poszedłem odebrać znaczek. Był
zablokowany. Wezwano mnie do punktu BHP, a tam już czekali
esbecy z kajdankami. Wychodząc, pokazałem kolegom skute
ręce i powiedziałem: „Tak wygląda wolność”. Zabrali mnie na
48 godzin na ulicę Śląską, gdzie mieści się dziś komenda policji.
(…) Więźniowie, słysząc paragraf, na podstawie, którego
zostałem zatrzymany, natychmiast przygotowali mi miejsce do
spania i załatwili papierosa. Gdy dowiedzieli się, że mam
urodziny, przygotowali „przyjęcie”: czarny chleb, czarna kawa 
i mielone „z szalika”, jak to określali, z zupą. Esbecy żartowali,
widząc tę imprezę, że więźniowie wystawnie się prowadzą. Tak
spędziłem moje czterdziestolecie.

Kilka dni później ponownie planowany jest strajk. Tym razem
SB prewencyjnie zatrzymuje przywódców. Informacja o
odwołaniu akcji strajkowej nie dociera do mieszkających 
w Raciborzu Jana Golca i Edwarda Jarka, którzy po raz kolejny
bezskutecznie starają się zatrzymać kopalnię. 

Marek Bartosiak:
Kiedy zostałem przewodniczącym Miejskiego Komitetu
„Solidarności”, tego samego dnia wydaliśmy oświadczenie o
gotowości strajkowej, które następnego dnia rozkolportowaliśmy
w mieście. Dzień później dochodzi do próby strajku na
Manifeście Lipcowym, jednak nie miało to nic wspólnego z
naszym oświadczeniem. Kilka osób, które były na zebraniu
MKS-u, zostało zatrzymanych. Mnie nie ruszyli, dlatego zorien-
towałem się, że nie jestem namierzony i mogę działać bardziej
ofensywnie. Poznałem wielu jawnych działaczy, jak Dankę
Skorenko, Michała Lutego, Mariana Krzaklewskiego, i jako szef
MKS-u uczestniczyłem w obradach tajnego RKW. Kontakto-
wałem się z Jasiem Golcem i Krzyśkiem Zakrzewskim z Mani-
festu. Poznałem też Janusza Małka z Marcela. Spotykam się z
braćmi Polmańskimi z kopalni Andaluzja w Piekarach Śląskich.
MK „Solidarność” staje się realną siłą, z którą można rozpocząć
planowanie akcji strajkowych. 

1 maja po mszy w Dąbrowie Górniczej odbył się wiec, zorganizowany przez „Solidarność”, będący
poparciem dla strajków, które trwały w tym czasie w Polsce. Uczestniczyło w nim kilkaset osób. 
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Od 1986 r. do sądów w całym kraju wpływają wnioski o legalizację
jawnych Komisji Zakładowych „Solidarności”. Wszystkie wnioski są
odrzucane przez sądy. Na Śląsku pierwszy taki wniosek zostaje złożony
przez „Solidarność” Huty Katowice w kwietniu 1988 r. Na początku czer-
wca wniosek składa „Solidarność” Manifestu Lipcowego.
Z 14 na 15 sierpnia wieczorem na Manifest udała się grupa zaopatrzona
w bibułę i ulotki wzywające do rozpoczęcia strajku. „Bartek”, który przez
ostatnie dni i noce cały czas drukował, poszedł się wyspać i rano pod-
jechał pod bramę kopalni. Widząc na placu zgromadzonych ludzi,
przekazał informację Lechowi Osiakowi, który telefonicznie poinfor-
mował RWE o rozpoczęciu strajku. W rzeczywistości strajk się jeszcze
nie rozpoczął, ale atmosfera robiła się coraz gorętsza. 
Strajk ostatecznie rozpoczął się 15 sierpnia o godz. 22.30, kiedy na kopal-
nię przyjechała międzyzmiana, która wcześniej z Wolnej Europy
usłyszała mylną informację, że strajk już trwa. Po raz kolejny Jastrzębie
zmieniło bieg historii. Tym razem nie tylko Polski, ale–jak pokazały
najbliższe lata całej Europy. Zaczął się ostateczny rozkład komunizmu. 

Jan Golec:
Do czerwca skompletowaliśmy jawną Komisję Zakładową „Solidarności”.
Optowała za tym Danuta Skorenko, która wysunęła taki postulat w czasie
dyskusji u mnie w mieszkaniu. Przewodniczącym wybrano mnie,
wiceprzewodniczącym Edka Jarka. Musieliśmy udać się do Sądu
Wojewódzkiego z dokumentami celem legalizacji komisji. 6 czerwca pod-
jęliśmy akcję ulotkową na kopalni, w ramach której mieliśmy zamiar
poinformować załogę o powstaniu organizacji i jej członkach. Tego
samego dnia zostałem zwolniony z pracy. Wyrzucono tylko mnie, praw-
dopodobnie jako ostrzeżenie dla pozostałych. Mimo wszystkich
późniejszych strajków i protestów aż do czasów Okrągłego Stołu
pozostawałem bezrobotny. Zresztą sądowego przywrócenia do pracy nigdy
nie otrzymałem. Gdy w 1989 roku ponownie przyjęto mnie na kopalnię,
byłem traktowany jak nowy pracownik. Ot, przyszedłeś, wszystko, co
robiłeś dotychczas, nie ma znaczenia. Nie jesteś ani strzałowym, ani kom-
bajnistą. Za okres zwolnienia do dziś nie otrzymałem żadnego
odszkodowania. Wniosek o legalizację Komisji Zakładowej odrzucono. 

Marek Bartosiak:
Kilka dni przed strajkami uczestniczyłem w spotkaniu tajnej struktu-
ry RKW w Gliwicach, na którym zapowiedziałem, że 15 sierpnia
najprawdopodobniej rozpoczną się strajki. Nikt nie traktował tej
informacji poważnie. Oni tam byli oderwani od zakładów pracy i nie
czuli tego, co się dzieje w rzeczywistości. Bardziej interesowała ich
statystyka: ilości prasy dochodzącej w poszczególne miejsca i problem
obchodów rocznicy 31 sierpnia. Dostałem wreszcie 20 dolarów na
organizację strajku i z takim funduszem wróciłem do Jastrzębia.
Krótko przed 15 sierpnia otrzymałem od Zakrzewskiego informacje,
że jeśli ruszy Manifest, to można też liczyć na Morcinek, gdzie pra-
cował Andrzej Andrzejczak. Takie same zapewnienia dostałem od
Polmańskich z Andaluzji. Na wszelki wypadek od 15 sierpnia
wziąłem dwutygodniowy urlop. Wydawało mi się, że tyle będą trwały
strajki. Zakrzewski, Kornak, Golec i inni mieli rozpocząć strajk na
nocnej zmianie 14 sierpnia. Byłem tak wykończony, że poszedłem
spać i o 6 rano przyjechałem pod bramę.
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Stanisław Kosek:
Nie spodziewaliśmy się, że po strzałach z 1981 r. nasza kopalnia
zachowa taką wiarę w „Solidarność”. Na dodatek organizacji
podjęło się naprawdę wielu młodych ludzi, którzy nie grali wiel-
kiej roli w pamiętnym sierpniu roku 1980.
W kościele „na górce” powstaje swoiste centrum strajkowe.
Przybywa tam szef RKW Henryk Sienkiewicz, doradcy: prof.
Paweł Czartoryski  z Warszawy, mecenasi Jerzy Kurcyusz 
i Leszek Piotrowski, ekonomista Tomasz Stankiewicz, co pewien
czas pojawiają się mec. Władysław Siła–Nowicki oraz Andrzej
Wielowieyski. Tutaj docierają transporty z pomocą dla straj-
kujących, tutaj też ściągają zagraniczne ekipy telewizyjne i kore-
spondenci gazet drugoobiegowych. Pojawiają się też osoby wspo-
magające strajki, studenci z NZS, KPN-owcy i członkowie SW. 

Przemysław Miśkiewicz:
Pamiętam, jak przyjechaliśmy razem z żoną chyba trzeciego dnia
strajku. Chcieliśmy się do czegoś przydać i zaraz zostaliśmy zagos-
podarowani. Dorota przedostała się na Manifest i występowała na
wiecu, ja dostałem zadanie przygotowania grup ulotkowych
spośród kolejnych ochotników, pojawiających się na plebanii.
Ciągle przyjeżdżali kurierzy z Gdańska, z kolei ludzie od nas
jechali do Gdańska i Szczecina. Cały czas coś się działo. 
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Do Jastrzębia w szybkim czasie dołączają Gdańsk, Szczecin
i Stalowa Wola. Wszędzie głównym postulatem jest legali-
zacja „Solidarności”.  
Wkrótce do strajku zaczęły przyłączać się kolejne kopalnie:
Borynia, Jastrzębie i Moszczenica w Jastrzębiu, ZMP
i Krupiński w Żorach, XXX-lecia PRL w Pawłowicach, 
1 Maja i Marcel w Wodzisławiu Śl., Lenin w Mysłowicach,
Andaluzja w Piekarach Śląskich i Morcinek w Kaczycach. 
17 sierpnia o godz. 21.30, po przedostaniu się do kopalni
Manifest Lipcowy delegata strajkujących w KWK Morcinek,
powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy z siedzibą w
KWK Manifest Lipcowy. Po dotarciu przedstawicieli innych
strajkujących kopalń w jego skład wchodziło 18 osób.
Przewodniczącym MKS został Krzysztof Zakrzewski,
wiceprzewodniczącym Alojzy Pietrzyk. Strajk poparła
RKW, która w komunikacie z 16 sierpnia 1988 r. stwier-
dziła, że jest on w pełni uzasadnionym protestem robot-
ników polskich przeciwko kompletnej nieudolności władz.
Wezwano jednocześnie zakłady pracy do czynnego poparcia
górników. Do centrum strajkowego na Manifeście prze-
dostali się: Jan Lityński, Bogdan Lis (jako przedstawiciel
Lecha Wałęsy), Ryszard Bocian (KPN), Marek Antoni
Nowicki (Komitet Helsiński), a także dziennikarze Jarosław
Szczepański, Elżbieta Misiak i Andrzej Szcześniak. Na tere-
nie kopalni cały czas przebywa Danuta Skorenko, będąca
przedstawicielem RKW. Wielkim zaskoczeniem było
pojawienie się na strajku Tadeusza Jedynaka, który w lipcu
1988 r. wyjechał do Australii, ale na wieść o proteście w
Jastrzębiu natychmiast przyleciał do kraju. 

Tadeusz Jedynak:
Udając funkcjonariusza SB, przemknąłem się przez kordom
milicji aż do bramy kopalni. Straż robotnicza nie chciała
mnie przepuścić, w końcu rozpoznał mnie jeden ze straż-
ników. Zostałem na Manifeście do końca strajku, w tym cza-
sie SB porozwieszała w Żorach nekrologi informujące o mojej
śmierci i pogrzebie. 

Wielkim problemem była aprowizacja strajku. Powoli
zaczynało brakować żywności dla strajkujących górników. 

Jan Piłat:
Jeśli chodzi o wyżywienie, no to jakoś przez ten kordon były
przepuszczane nasze żony, był też sklepik na kopalni. Był
sklepik, ale nie było pieniędzy i Danusia Skorenko miała
jakąś kasę, jakieś zapasy pieniędzy, no to na te bułki,
kiełbasę, papierosy było. Związki reżimowe przysłały baniak
parówek, ale go nie przyjęliśmy, bo było podejrzenie, że
mogło być coś dosypane, no i te parówki zostały odesłane.
Donosiły nam co mogły panie, które gotowały na stołówce, 
i dostawaliśmy też paczki. Była też taka paczka od rolników
z białostockiego, z dużą ilością bimbru, no oczywiście został
wylany. Były przypadki, że przychodzili do nas pijani, pod-
stawieni w celu wywołania burd, rozwalenia tego strajku. Te
różnego rodzaju prowokacje zaczęły narastać w drugim
tygodniu strajku. Najgorsze były te podjazdy, wieczorami jak
tłukli w te tarcze, podchodzili pod bramę, cofali się,
pozorowali atak. 
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Wydawało się, że strajki rozleją się na całą Polskę.
Niestety, pamięć o ofiarach Grudnia ’81 była wciąż
zbyt świeża. Dyrekcje kopalń i milicja stosowały
wobec strajkujących wciąż te same metody.
Straszono interwencją sił porządkowych, roz-
puszczano informacje, że strajk jest nielegalny. Gdy
liczba strajkujących topniała, na kopalnie wkraczał
aktyw partyjny pod osłoną sił porządkowych, wypy-
chając ludzi poza bramy kopalń. Strajki po kolei
kończyły się na ogół według tego samego scena-
riusza. Górnicy opuszczali w pochodzie teren kopal-
ni, szli do najbliższego kościoła, gdzie odprawiana
była msza. 28 sierpnia poddała się kopalnia Jastrzę-
bie, część strajkujących przeszła do Manifestu. 
W tym czasie trwają pierwsze rozmowy między
władzą a umiarkowanymi liderami „Solidarności” z
Lechem Wałęsą na czele. Gen. Kiszczak proponuje
Wałęsie obrady Okrągłego Stołu, pod warunkiem
wygaszenia wszystkich strajków. 2 września, gdy
Manifest Lipcowy jest ostatnim strajkującym w
Polsce zakładem, Wałęsa przyjeżdża do Jastrzębia.

Alojzy Pietrzyk:

Nie mogliśmy zakończyć strajku bez gwarancji
dla jego uczestników. Szykowały się zwolnienia z
pracy, były sprawy prokuratorskie. Przegłosowa-
liśmy jednogłośnie, że jeśli nie dostaniemy
gwarancji co do zachowania pracy i nietykalności
ze strony prokuratury i MO/SB, to kontynuujemy
strajk dalej. 

Lech spotkał się z nami przed cechownią i zaczął
swoją mowę, tak skuteczną, że trzeba było mu
wyrywać mikrofon. 

Rozmowy rozpoczęły się późno wieczorem 
2 września, dotyczyły 12 postulatów. Pierwszy z
nich dotyczył przywrócenia prawa do pluralizmu
związkowego, w tym prawa do legalnej działal-
ności NSZZ „Solidarność”. Uważaliśmy wtedy, że
„Solidarność” jest warunkiem skutecznego wpro-
wadzenia reformy gospodarczej. Punkt ten stał na
przeszkodzie do podpisania jakiegokolwiek
porozumienia i zakończenia strajku. Wtedy Lech

zaproponował, by ten postulat załatwić w czasie
obrad okrągłego stołu, zaproponował też, aby
wybrać delegata spośród strajkujących, który
będzie pilnował jego realizacji. Zostałem wybrany
delegatem do rozmów przy okrągłym stole. 

Jan Piłat:
2 września do kopalni przyjechał Lech Wałęsa 
i prałat Henryk Jankowski. Podjechali pod bramę
mercedesem, Jankowski z wielkim łańcuchem na
piersi, przed Wałęsą kordon milicji rozstąpił się
jak przez I sekretarzem. Wszedł i od bramy wołał,
że trzeba zakończyć strajk, że załatwili okrągły
stół, a czerwonych nie ma. Zaczął się młyn. Po
krótkiej rozmowie w cechowni byliśmy gotowi
wywieźć Wałęsę na taczce. Nie oferował nam żad-
nych porozumień, żadnych gwarancji bezpie-
czeństwa. Postawiliśmy mu ultimatum: albo podpi-
sujemy z władzą porozumienie, albo on wychodzi.
Lis i Jankowski próbowali załagodzić sytuację,
zasugerowali, by dać mu czas na przemyślenia. 

W końcu wrócił Wałęsa. Z zapłakaną twarzą
przeprosił wszystkich i oświadczył, że zostaje z
nami. W nocy podpisaliśmy porozumienia i gwa-
rancje dla górników. 3 września bezpiecznie
wyszliśmy z kopalni. Rozdzieliliśmy między siebie
dary i z podpisanymi przez Wałęsę „glejtami”
poszliśmy na mszę do kościoła NMP MK w
Jastrzębiu. Zaprosiliśmy ks. Jankowskiego i Wałęsę,
ale odmówili. Nasz pochód przez miasto prze-
rodził się w spontaniczną manifestację poparcia,
ludzie witali nas brawami. 
3 września 1988 r., dokładnie osiem lat po pod-
pisania Porozumienia jastrzębskiego, grupa 167
górników opuszcza teren Manifestu Lipcowego.
Po przemarszu przez miasto przybywają do koś-
cioła NMP MK, gdzie mszę św. w intencji gór-
ników celebruje ks. Bernard Czernecki.
Wprawdzie nie udało im się osiągnąć legalizacji
Związku, ale władze po raz pierwszy od wpro-
wadzenia stanu wojennego zgodziły się na roz-
mowy z opozycją.
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Strajki sierpniowo-wrześniowe uświado-
miły władzom, że bez relegalizacji „Soli-
darności” nie będzie możliwe porozumie-
nie społeczne. Mimo udzielonych gwa-
rancji 151 górników zostaje zwolnionych z
pracy, około 60 karnie powołano do wojska.
Międzyzakładowy Komitet Strajkowy prze-
kształca się w Międzyzakładowy Komitet
NSZZ „Solidarność” Jastrzębie. Spotkania
MK „S” odbywają się co tydzień „na górce”.
Przewodniczącym zostaje Krzysztof Zakrze-
wski, następnie Alojzy Pietrzyk. W poszcze-
gólnych kopalniach powstają tymczasowe
Komitety Założycielskie, które występują
do dyrekcji o przydzielenie lokali. Na
kopalnie trafiają liczne tytuły prasy poziem-
nej, które rozprowadzane są głównie pod-
czas masówek na cechowniach. Nie ma
tygodnia, żeby nie odbywały się pikiety lub
demonstracje górników wyrzuconych z
pracy. Szczególni aktywna jest tzw. „trójka
z Raciborza”, czyli Jan Golec i Edward Jarek
z Manifestu Lipcowego oraz Janusz Małek z
KWK Marcel z Wodzisławia Śląskiego. W
drugiej połowie września odbywa się trady-
cyjna Pielgrzymka Świata Pracy do
Częstochowy. Jastrzębie reprezentowane
jest przez kilkaset osób. Podczas prze-
marszu ulicami miasta witani są brawami
jako ci, którzy zwrócili Polsce „Solidar-
ność”. Manifestacja, która przechodzi głów-
nymi ulicami miasta, od Jasnej Góry po kat-
edrę, pomimo deszczowej pogody jest
prawdziwym świętem „Solidarności”.
Milicja nie interweniuje. 
Pod koniec października nadal bez pracy
pozostaje kilkadziesiąt osób. Zwolnieni gór-
nicy przyjeżdżają na Rynek w Katowicach,
gdzie odbywa się wiec, w którym uczest-
niczą między innymi: Alojzy Pietrzyk,
Krzysztof Zakrzewski, Tadeusz Jedynak,
Grzegorz Kolosa i inni. 
Dzięki poparciu mieszkańców Katowic
udało się zorganizować przemarsz z Rynku
pod siedzibę Wspólnoty Węgla Kamien-
nego. Milicjanci wyrywali z tłumu poje-
dyncze osoby, jeden z górników doznał
urazów głowy. 
Przez cały czas górnicy, którzy stracili
pracę, dostają wypłaty z Komisji Inter-
wencji Praworządności, prowadzonej przez
Zbigniewa Romaszewskiego. Pomocą i dys-
trybucją pieniędzy w Jastrzębiu zajmuje się
Bazyli Tyszkiewicz, wspomagają go osoby
wcześniej związane z Krajową Rada Emery-
tów i Rencistów „Solidarność”– Renata
Szumowska i Jan Matysek. 
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11 listopada w katowickiej Katedrze pw.
Chrystusa Króla odbyła się msza z okazji 70.
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. Wśród uczestników znalazła się duża
grupa jastrzębskich górników, wśród nich
wielu zwolnionych z pracy. Po mszy ufor-
mował się pochód, który został zaatakowany
przez milicję. W tłum wjeżdżały samochody
esbeckie, uczestnicy pochodu byli bici drew-
nianymi pałkami, kilkadziesiąt osób zatrzy-
mano. Władza, która cały czas „dążyła” do
porozumienia, pokazała, że wciąż jest zdolna
do brutalnej interwencji przeciwko swoim
obywatelom. 

Andrzej Kamiński:
Biegłem w stronę schodów katedry, wiedząc, że
tam będę bezpieczny. Na chodniku zobaczyłem
leżącą postać. W pierwszej chwili myślałem, że
to jakieś dziecko. Wziąłem ją na ręce i pod-
szedłem do samego ołtarza. Scena była
zupełnie jak z filmu. W kościele zrobiło się
cicho, a ja stałem z nią tak przed ołtarzem.
Dopiero po chwili uświadomiłem sobie, że jest
to znajoma studentka Kryśka Wojciechowska.
Po chwili zjawił się ksiądz i zawiózł ją swoim
samochodem na pogotowie. Nigdy nie zapomnę
poczucia gniewu i jednoczesnej bezsilności.

Uczestnicy pochodu wrócili do katedry, gdzie
zapadła decyzja o zorganizowaniu głodówki
protestacyjnej. Wzięli w niej udział człon-
kowie NZS, KPN, SW oraz górnicy z jastrzęb-
skich kopalń. Uczestnicy głodówki przedsta-
wili trzy podstawowe postulaty: zwolnienia
wszystkich zatrzymanych, ukarania winnych
pobicia oraz przywrócenia zwolnionych do
pracy. Po sześciu dniach głodówka zakończyła
się połowicznym sukcesem. Przedstawiciele
Kościoła przejęli na siebie negocjacje w spra-
wie bezrobotnych. 23 listopada 1988 r. zwol-
nieni po strajkach górnicy zostali przywróceni
do pracy. 

4 grudnia w Jastrzębiu na terenie parafii przy
kościele NMP MK odbyła się uroczysta
Barbórka, na którą zostali zaproszeni przed-
stawiciele „Solidarności” z całej Polski. Po
mszy św. ulicami Jastrzębia przeszedł pochód,
nie niepokojony przez milicję. Co prawda
„Solidarność” nadal nie była legalna, ale stała
się stałym elementem polskiego krajobrazu.
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Andrzej Kamiński:
Na przełomie 1988/89 roku korzystając z kontaktów z
Markiem Żelaznym i Sławkiem Bugajskim zakładamy
jastrzębską grupę Solidarności Walczącej. W naszej
działalności akcentujemy przede wszystkim to, że tzw.
kompromis, do którego doszło w Magalence, 
a zatwierdzony przy Okrągłym Stole, nie jest dobrym
rozwiązaniem i my się z nim nie zgadzamy. Utrzymuję
stałe kontakty ze środowiskiem uniwersyteckim.
Uczestniczę niemal w każdej katowickiej manifestacji,
efektem czego są moje stałe wizyty w komendach na
Kilińskiego i Lompy. Pozasolidarnościowe środowiska
w Jastrzębiu należą do najsilniejszych w Polsce.
W lutym 1990 r. organizujemy Kongres Opozycji
Antyustrojowej. Niestety różnice między delegatami są
tak duże, że nie udaje się wypracować konkretnej
formy współpracy. Wiedzieliśmy, co nam się nie podo-
ba, ale nie do końca, co chcielibyśmy osiągnąć.

Ustroń, luty 1989

Władza szykowała się do obrad Okrągłego Stołu,
który miały jej zapewnić możliwość przetrwania.
Z jednej strony weryfikowano listę osób, które
miały zasiąść do rozmów po stronie opozycji, z
drugiej zaś strona solidarnościowa nie była zain-
teresowana dopuszczeniem do głosu sił antyko-
munistycznych i niepodległościowych. 
W Ustroniu w lutym 1989 r. odbywa się zjazd
delegatów „Solidarności” Regionu Śląsko-
Dąbrowskiego. „Solidarność” nadal działa niele-
galnie, jednak na poziomie zakładów pracy odby-
wają się wybory, następnie wybrani delegaci
przyjeżdżają na Zjazd i wybierają nowe władze
Regionalnej Komisji Wykonawczej. W Zjeździe
uczestniczy 186 delegatów reprezentujących 
63 jawne, choć nadal nielegalne ogniwa związku.
Wszystkie osoby, które znalazły się w RKW, brały
udział lub wspomagały zeszłoroczne strajki.
Prawie połowę miejsc zajęły osoby związane z
Jastrzębiem, nowym przewodniczącym został
Alojzy Pietrzyk, poza nim w skład RKW weszli:
Andrzej Andrzejczak (KWK Morcinek),
Waldemar Kapłon (KWK 1 Maja), Grzegorz
Kolosa (KWK Moszczenica), Adam Kowalczyk
(KWK XXX-lecia PRL).
W tym czasie w Jastrzębiu duża cześć osób
zaangażowanych w strajki 1988 r. uważa, że
„Solidarność” zdradziła swoje ideały. Powstają
kolejne struktury Solidarności Walczącej, 
uaktywnia się Konfederacja Polski Niepodległej.
Swoje struktury rozbudowuje Polska Partia
Socjalistyczna.

Marek Bartosiak:
Byłem nastawiony bardzo radykalnie i uwa-
żałem, że szykuje się „zgniły” kompromis.
Byłem przekonany, że wiosną możemy
powtórzyć falę strajków, która zmiecie zarówno
władzę komunistyczną, jak i ugodowe skrzydło
„Solidarności” z Wałęsą na czele. Wstąpiłem
do Solidarności Walczącej, z którą miałem już
wcześniej bliskie kontakty. Ponieważ byłem
odpowiedzialny za bazę poligraficzną
„Solidarności”, chciałem drukować też mate-
riały SW i doprowadzić do jak największej
radykalizacji nastrojów. Uważałem, że należy
współpracować z każdym, kto jest przeciwko
komunie, nawet z Grzegorzem Ilką z PPS-u. 
Po próbach cenzurowania mnie ze strony
„Solidarności” oddałem sprzęt drukarski i na
tym zakończyły się moje kontakty z „górką”.
Struktury SW najlepiej działały w kopalni
Jastrzębie, w Moszczenicy i XXX-leciu PRL, z
kolei na Morcinku i Marcelu działał KPN. Nie
chciałem tam wchodzić ze swoimi strukturami,
gdyż wszyscy przeciwnicy systemu byli naszy-
mi sprzymierzeńcami. Zostałem szefem struk-
tur SW na Jastrzębiu. Uruchomiliśmy Radio
SW. Przed czerwcowymi wyborami 1989 r.
prowadziliśmy dużą akcję na rzecz bojkotu
wyborów. Ja chciałem dostać jabłko,  a
dostałem ulęgałkę. Okrągły Stół był wielką
manipulacją i zaprzepaścił na długie lata
szansę na prawdziwą niepodległość. W 1990
wycofałem się z działalności. 
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6 lutego 1989 r. rozpoczęły się obrady Okrągłego
Stołu. W inauguracyjnym spotkaniu brał udział prze-
wodniczący Śląsko-Dąbrowskiego RKW Alojzy
Pietrzyk. Obrady odbywały się w trzech głównych
zespołach roboczych, podzielonych na tzw. podstoli-
ki. W negocjacjach wzięło w sumie udział 452 osoby,
w tym ze Śląska m.in. Marian Krzaklewski, Grzegorz
Stawski, Wiktor Krywulko, Leszek Piotrowski,
Mieczysław Borawski, Piotr Polmański, Henryk Sien-
kiewicz. Kompromis osiągnięty podczas obrad różnie
był oceniany przez środowiska opozycyjne. Naj-
ważniejszą częścią kontraktu była zgoda władz na
relegalizację Związku w zamian za koncesjonowany
udział opozycji w parlamencie. Ostateczny podział
mandatów pozostawił rządzącym 65% miejsc w
Sejmie, przy oddaniu 35% do swobodnego obsadzenia
w drodze wolnych wyborów. Wprowadzono wyższą
izbę parlamentu – Senat, do którego miały odbyć się
całkowicie wolne wybory. Został też wprowadzony
urząd prezydenta, wybieranego przez Zgromadzenie
Narodowe. Przy tej konstrukcji komuniści mieli dalej
rządzić, natomiast „Solidarność” miała spełniać rolę
„kwiatka” u kożucha. Jednak najgorszym efektem
Okrągłego Stołu była fraternizacja elit. Wspólne picie
wódki przez niektórych przedstawicieli strony opozy-
cyjnej z przedstawicielami reżimu, prawienie sobie
komplementów, zaważyły nad przyszłością rodzącej
się demokracji. 

Alojzy Pietrzyk:
Muszę przyznać, że już pierwszego dnia, po moim
wystąpieniu, podczas którego mówiłem, że jestem pra-
cownikiem kopalni, na której również strzelano do
górników i za które to wystąpienie zostałem uznany za
zbyt bezkompromisowego, zorientowałem się, że te roz-
mowy będą prowadzone na „miękko.” Przy podstoliku
górniczym, którego byłem przewodniczącym, walczy-
liśmy o wcześniejsze emerytury dla górników, o wolne
soboty, ochronę środowiska i inne ważne sprawy.
Zresztą ważne sprawy załatwiano przy wszystkich sto-
likach, ale na początku szło to bardzo opornie. 
W pewnym momencie, chcieliśmy przy naszym stole
całkowicie zerwać rozmowy, ale jakoś te nasze plany
przeciekły „na górę” i już następnego dnia biegali do
nas „jak z pieprzem”: Kwaśniewski, Mazowiecki,
Geremek, Kuroń. Robili wszystko, co w ich mocy abyśmy
tylko zostali przy stole i rozmawiali, chociaż te rozmowy
przynosiły tylko coraz dłuższe protokoły rozbieżności.
Ten stan zawieszenia trwał do chwili, kiedy w przerwie
obrad na spotkaniu Krajowej Komisji Wykonawczej „S”
została postawiona kwestia, kto ma zostać prezydentem
PRL. Muszę przyznać, że do dzisiaj jest mi wstyd z
powodu tego, co się tam wówczas wydarzyło. 
Obrady prowadził Janusz Pałubicki. Wszyscy mówcy
twierdzili, że prezydentura musi przypaść komuś ze
strony rządowej. Padły dwie, według mnie tak samo
ohydne, kandydatury: Kiszczak i Jaruzelski. Kiszczak
przepadł, ale przeciwko Jaruzelskiemu głosowałem
tylko ja, a Grażyna Staniszewska wstrzymała się od
głosu. Po tych ustaleniach rozmowy przy okrągłym stole
potoczyły się, już, co prawda gładko, ale straciliśmy
szansę na szybkie wyjście z komunizmu.



17 kwietnia 1989 r. ponownie zostaje zalegalizowana „Solidarność”. Ceną za
legalizację była niestety zmiana Statutu– jako wynik zgody strony soli-
darnościowej na przyjęcie za podstawę prawną legalizacji ustawy o
związkach zawodowych z 1982 r. We wszystkich miastach Polski powstają
Komitety Obywatelskie, które wyłaniają kandydatów na posłów
„Solidarności”. Na skutek niechęci do poszerzenia składu Komitetu
Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie część opozycji pozasolidarnościowej
bojkotuje wybory, niektóre organizacje jak KPN tworzą odrębne listy. W
ówczesnym województwie katowickim powstaje Komitet Obywatelski z
Alojzym Pietrzykiem na czele. W poszczególnych miastach powstają
Miejskie Komitety Obywatelskie, na czele których stają działacze
„Solidarności”. Wszyscy kandydaci „S” na plakatach wyborczych występują
z Lechem Wałęsą, tworząc tzw. drużynę Lecha Wałęsy. 4 czerwca odbywają
się wybory, „Solidarność” odnosi nieprawdopodobny sukces, wygrywając
Senat 99 do 1 i poprzez skreślenie tzw. listy krajowej dostaje możliwość
uzyskania większości w Zgromadzeniu Narodowym. Posłanką z Jastrzębia
została Stanisława Krauz. Droga do niepodległości została otwarta. 

Andrzej Kamiński:
Byłem przeciwnikiem tych wyborów, uważałem, że są niedemokratyczne.
Uważałem, że nie można być w 35% w ciąży, a w 65% nie. Sam na wyborach
nie byłem, ale kiedy rano przyszedłem do siedziby KO i dowiedziałem się o
wstępnych wynikach, ogarnął mnie nieprawdopodobny entuzjazm. Wszyscy
nasi przeszli, lista krajowa została odrzucona. Zaczęliśmy dzwonić do innych
miast, wszędzie było tak samo. W Komitecie zostałem aż do wieczora. Mimo
że wstąpiłem tylko na chwilę. Wieczorem zadzwoniliśmy do Warszawy, to było
jak kubeł zimnej wody, podczas gdy my szaleliśmy ze szczęścia, tam zastana-
wiano się, jak wywiązać się z umów okrągłostołowych. Przeraziłem się, że
zmarnują nasze zwycięstwo. 

Stanisława Krauz:
W 1988 r. w czasie strajków byłam cały czas w
sztabie „na górce”, później wspomagałam zwol-
nionych górników. Któregoś dnia już po Okrąg-
łym Stole Leszek Piotrowski i Romek Bożko
zaproponowali mi kandydowanie do sejmu.
Wydawało mi się to trochę dziwne. Uważałam,
że wiele osób bardziej zasługuje na takie
wyróżnienie niż ja i z początku nie chciałam się
zgodzić – byłam przekonana, że komuniści nas
wykiwają. Zdecydowałam się dopiero, kiedy
podczas przesłuchań kandydatów na posłów w
Katowicach ktoś mi powiedział, że musimy
zacząć sprzątać ten bałagan, który zostawili
komuniści i ja jako katoliczka mam obowiązek
zgodnie z nauką społeczną kościoła włączyć się
w to zadanie. To mnie przekonało, jednak nie
bardzo wiedziałam jak zabrać się do kampanii
wyborczej i tu spotkało mnie miłe zaskoczenie.
Nie spodziewałam się, że tak dużo ludzi będzie
chciało mi dopomóc – to uczucie prawdziwej
solidarności do dzisiaj pomaga mi w trudnych
chwilach – wciąż jestem im wdzięczna, chociaż
wiem, że nie chodziło o mnie tylko o Polskę
i „Solidarność”. 
Kiedy po 4 czerwca zobaczyłam wyniki, byłam
szczęśliwa, że ludzie powiedzieli komunistom
nie. Miałam nadzieję, że sytuacja zacznie
radykalizować i niedługo zostaną rozpisane
następne, zupełnie wolne wybory i ostatecznie
zgnieciemy czerwonego. To było ogromne
zwycięstwo nas wszystkich, szkoda tylko, że nie
zostało do końca wykorzystane. 


