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A jak rodził się ruch solidarnościo-
wy w naszym regionie?

Aktywnie włączyły się w akcje strajkowe i two-
rzenie struktur związkowych największe zakłady
pracy: „Stomil” w Sanoku, Autosan, WSK PLZ w
Krośnie, Naftomet, Huta Szkła, Fabryka Amortyza-
torów „Polmo”, Krosnolen, PKS. Komitety straj-
kowe przekształciły się niebawem w komitety orga-
nizacyjne lub komitety założycielskie NSZZ. Wkrót-
ce tworzono je w kolejnych, nawet małych zakła-
dach. Od liderów ruchu – czyli kilkunastu człon-
ków Komitetu Organizacyjnego – oczekiwano, że
nadadzą mu ramy organizacyjne i rozpoczną nor-
malną działalność związkową. Masowo wypisywa-
no się z dotychczasowych związków i zapisywano
do „Solidarności”. Nie pomagały rozmowy dyscy-
plinujące, a nawet groźby stosowane w wielu zakła-
dach pracy. W  styczniu 1981 r. struktury „Solidar-
ności” w województwie krośnieńskim / taki był
wówczas podział administracyjny kraju / zrzeszały
już 110 tys. członków z 200 zakładów.

 Dziś charakterystyczne logo NSZZ „Solidarność” to jeden z najbardziej rozpoznawalnych znaków
na świecie. Czerwone, drukowane litery z biało-czerwoną flagą nad literą „N” towarzyszyły prote-
stom, manifestacjom i strajkom, mobilizowały, dawały nadzieję. Były symbolem rodzącego się nowe-
go ustroju i jedności Polaków, którzy tak bardzo pragnęli prawdziwej wolności – do zgromadzeń,
zrzeszania się, wolności słowa, przekonań i przestrzegania praw zapisanych w konstytucji. Od 1980
roku zmieniło się – jak pragnął Jan Paweł II – „(…) oblicze ziemi, tej ziemi”. A jak „Solidarność”
dotarła do Zarszyna?

Najpierw krótko o powstaniu tego największego ruchu robotniczego w Polsce, do którego doprowadziła
działalność wielonurtowej opozycji z lat 70-tych, wybór w 1978 r. Karola Wojtyły na papieża, a potem
pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Zapalnikiem był bez wątpienia przedłużający się kryzys gospodarczy
i planowana na 1 lipca 1980 r. podwyżka cen mięsa i wędlin. W kraju rozpoczęły się strajki niezadowolonych
robotników. Szczególnie gorący był sierpień tego roku. W połowie miesiąca rozpoczął się strajk w Stoczni
im. Lenina w  Gdańsku, na czele którego stanął Lech Wałęsa. W następnych dniach protesty rozlały się na
całe Wybrzeże, a  potem na całą Polskę. Strajkujący stoczniowcy, czując poparcie setek tysięcy robotników
w  całym kraju, rozpoczęli negocjacje z rządem. 17 sierpnia w sali BHP Stoczni Gdańskiej przedstawili
21 postulatów i stanowczo domagali się ich uznania. Jednym z  najważniejszych żądań była rejestracja nieza-
leżnego związku zawodowego. Porozumienie między strajkującymi i przedstawicielami władzy podpisano
30 sierpnia w Szczecinie, 31 sierpnia w Gdańsku, a 3 września w Jastrzębiu.

Na bazie wielu komitetów strajkowych przekształconych w komisje założycielskie Niezależnego Samo-
rządnego Związku Zawodowego, powstał NSZZ „Solidarność”, zarejestrowany 10 listopada 1980 r. przez
Sąd Wojewódzki w Warszawie. Radość strajkujących robotników była ogromna.

 Zarszyńskie zakłady pracy również włączyły
się w tworzenie nowych związków zawodowych,
walkę o wolność, niezależność, godne życie robotni-
ków i rolników. Wielu mieszkańców naszej gminy
spontanicznie identyfikowało się z postulatami robot-
ników z  Wybrzeża i z górnikami. Należało jednak
temu ruchowi nadać odpowiedni nurt.

W maju 1981 roku pracownicy Urzędu Gminy
w Zarszynie spotkali się w sali posiedzeń, gdzie po-
nad 60 procent obecnych zadeklarowało chęć wstą-
pienia do NSZZ „Solidarność”. Mimo tego, że gmin-
ni urzędnicy byli pracownikami państwowymi, mieli
własne zdanie na temat toczących się przemian, sytu-
acji w kraju i pragnęli dać temu wyraz. Wcześniej nie
było w naszym urzędzie struktur związkowych. Wy-
brano Komitet Zakładowy, w skład którego weszli:
Anna Czaja i Ryszard Rejkowicz, a przewodni-
czącym został Andrzej Piotrowski. Jeszcze tego
samego dnia Komitet został zarejestrowany i wszedł
w struktury Międzyzakładowego Komitetu Koordy-
nacyjnego NSZZ „Solidarność” w Sanoku, na czele
którego stał Piotr Kaczmarczyk.

TAK RODZIŁA SIĘ TU
„SOLIDARNOŚĆ”
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Już następnego dnia Andrzej Piotrowski został
wezwany do gabinetu naczelniczki Gminy Barbary
Wojciechowskiej, która sugerowała, że związki za-
wodowe nie powinny funkcjonować w administracji
państwowej i należy się z tej inicjatywy wycofać.
Obawy Pani Naczelnik były uzasadnione, bo zarszyń-
ska komórka związkowa była pierwszą organizacją
NSZZ „Solidarność” w Urzędzie Gminy na terenie
byłego województwa krośnieńskiego, co budziło zro-
zumiałe zaniepokojenie władz państwowych. Człon-
kowie „Solidarności”, a przede wszystkim działacze
Zarządu w Urzędzie Gminy w Zarszynie wielokrot-
nie spotykali się z  naciskami Komitetu Gminnego
PZPR, by zlikwidować niewygodną strukturę związ-
kową i  zapomnieć o „incydencie”. Oczywiście ofiarą
nacisków była również Barbara Wojciechowska, która
wielokrotnie musiała się tłumaczyć przed zwierzch-
nikami z inicjatywy pracowników.

Zarząd „Solidarności” w UG w Zarszynie został
otoczony związkową opieką działaczy z  Sanoka.
Częstym gościem na zebraniach był Jerzy Kuzian,
pracownik „Stomilu”, przewodniczący Komisji Za-
kładowej NSZZ „Solidarność”, organizator strajków
w tym zakładzie. Przyjeżdżał do Zarszyna, przekazy-
wał informacje o działalności Komitetu Krajowego
i realizacji postulatów.

 Jednostką nadrzędną nad Międzyzakładowym
Komitetem Koordynacyjnym był Podkarpacki Regio-
nalny Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność”
w Krośnie, na czele którego stał Zygmunt Zawoj-
ski.  Sytuacja związku „Solidarność” w Zarszynie
ustabilizowała się. Władze już nie szykanowały jego
członków, przycichły ataki PZPR-u, można było or-
ganizować oficjalnie spotkania w sali posiedzeń UG
w Zarszynie. Z Krosna przyjeżdżał na nie Józef Ki-
nel. W powiecie byli też zawsze chętni do pomocy
prawnicy: Tadeusz Kosior i  Piotr Tomasik. Ak-
tywnie współpracował z miejscową „Solidarnością”
ksiądz Stanisław Orzechowski z Długiego i ksiądz
Rudolf Zubik, który przyjeżdżał  z USA do Zar-
szyna, wspierał niezależne związki podczas rozmów
z ludźmi, a nawet w czasie kazań. Ruch wolnościo-
wy często skupiał się wokół Kościoła. Tłumy wier-
nych uczestniczyły w Mszach za Ojczyznę odpra-
wianych w Sanoku przez księdza Adama Sudoła,
które kończyły się  przemarszem pod pomnik Ko-
ściuszki. Powszechnie znane było też zaangażowa-
nie księdza Kazimierza Kaczora, proboszcza
z Haczowa, diecezjalnego duszpasterza  NSZZ „So-
lidarność” Rolników Indywidualnych.

 Andrzej Piotrowski podjął się koordynacji two-
rzenia i organizacji pracy struktur związkowych
w całej gminie. Najprężniej „Solidarność” działała
w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Besku.

Na jej czele stał Stanisław Banek – człowiek nie-
zwykle odważny, organizator strajków, które wyłą-
czały z pracy cały zakład. W innych firmach równie
ofiarnie działali przewodniczący Komisji Zakłado-
wych:

• na Poczcie w Zarszynie – Bolesław Buczek
• w Gminnej Spółdzielni w Zarszynie – Stanisła-

wa Małek
• w Spółdzielni Kółek Rolniczych – pani Deńko
• na tartaku w Zarszynie -  Eugeniusz Bętkow-

ski, Jan Twardy
• w zarszyńskiej cegielni – Michał Cupryk
• w browarze, gdzie wówczas znajdowała się filia

sanockiego „Stomilu” – Pani Słota.

Rozwijał się też Niezależny Samorządny Związek
Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”,
a jego przewodniczącymi w gminie byli: Tadeusz
Pańko w Długiem, Tadeusz Żyłka w Jaćmierzu
i Zofia Dracz w Zarszynie.

Najlepszym sposobem na aktywizowanie lokalnych
działaczy były spotkania z bardziej doświadczonymi
kolegami z powiatu lub województwa. Czasami rzą-
dził przypadek. Tak było ze znajomością Andrzeja
Piotrowskiego i Leszka Kozłowskiego, którzy po-
znali się podczas studiów. Ojciec Leszka, Jan Ko-
złowski był działaczem chłopskim jeszcze przed po-
wstaniem „Solidarności”. Sadownik z okolic Sando-
mierza przeciwstawiał się władzy, więc został aresz-
towany za rzekome pobicie sąsiada i skazany w lu-
tym 1980 r. na dwa lata więzienia. Andrzej Piotrow-

 Zdjęcie z Mszy Św. odprawionej w kościele Przemienienia
Pańskiego w Sanoku. Archiwum Państwowe w Rzeszowie.
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ski jeździł z jego synem Leszkiem na rozprawy sądo-
we i  tam poznał Jacka Kuronia, który był obrońcą
Kozłowskiego. Jan Kozłowski był jednym z pierw-
szych chłopskich współpracowników KOR-u, auto-
rem tekstów drukowanych w pismach: „Gospodarz”,
„Postęp”, „Rolnik Niezależny”. To m.in. jego uwol-
nienia domagali się autorzy słynnych 21 postulatów
przedstawionych komunistycznej władzy przez
Międzyzakładowy Komitet Strajkowy 17 sierpnia 1980 r.
– punkt 4 b (…) zwolnić wszystkich więźniów poli-
tycznych (w tym (…) Jana Kozłowskiego (…). Udało
się. Kozłowski został po kilku miesiącach przetrzy-
mywania zwolniony z więzienia i nadal działał.

13 grudnia 1981 roku wprowadzono w Polsce
stan wojenny, (zawieszony 31 grudnia 1982 roku
a zniesiony 22 lipca 1983) wielu działaczy „Solidar-
ności internowano i  prześladowano. Internowany zo-
stał też m.in. Aleksander Lipiński  z Jaćmierza.
Znany zarszyńskim związkowcom Jerzy Kuzian,
przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidar-
ność” w sanockim „Stomilu”, został aresztowany
i skazany na rok więzienia. Osadzony w Hrubieszo-
wie, po zwolnieniu wyjechał do Stanów Zjednoczo-
nych. Do Polski nie wrócił.

Związkowcy internowani w czasie stanu wojen-
nego, niedożywieni, pozbawieni ruchu, często cho-
rowali. Internowanych w okolicach Rzeszowa le-
czono w szpitalu przy ul. Szopena. Członkowie „So-
lidarności” nie zostawiali kolegów bez pomocy. Do-
starczali im środki czystości – mydło, pastę do zę-
bów, szczoteczki, papier toaletowy – wtedy były to
artykuły trudne do zdobycia, deficytowe. Chorzy byli
pilnowani przez funkcjonariuszy milicji, albo SB, ale
odwiedzającym zwykle pozwalano na kilkuminuto-
we spotkanie. Dla hospitalizowanych ważniejsza od
upominków była możliwość rozmowy i sama obec-
ność kolegów, która dodawała otuchy i przekony-

wała, że nazwa związku „Solidarność” nie jest tyl-
ko pustym hasłem.

Oficjalnym powodem wprowadzenia stanu nad-
zwyczajnego była pogarszająca się sytuacja gospo-
darcza kraju. W sklepach brakowało żywności, którą
reglamentowano za pomocą tzw. kartek żywnościo-
wych. Można było na nie kupić np. mięso, masło,
tłuszcze, mąkę, ryż, mleko dla niemowląt ale i… buty.
Całkowicie załamał się skup produktów rolnych.
Rolnicy nie chcieli sprzedawać swoich plonów, bo
stracili zaufanie do pieniędzy, za które i tak nigdzie
nie mogli kupić nie tylko  nawozów, maszyn, sprzę-
tów gospodarstwa domowego, ale nawet sznurka do
snopowiązałek. W tej sytuacji rząd zmuszony był do
wprowadzenia tzw. sprzedaży wiązanej - za maszyny
trzeba było płacić zbożem, co było cofnięciem się do
formy gospodarki wymiennej.

Sytuacja w Polsce była dramatyczna. W niektó-
rych zakładach pracy wybuchały strajki, niekiedy
krwawo tłumione przez władzę. 8  października 1982 r.
Sejm PRL przyjął nową ustawę o związkach zawo-
dowych i organizacjach rolników, która w praktyce
oznaczała formalną delegalizację NSZZ „Solidar-
ność”. Jej działacze zeszli do podziemia. Przemycali
i  kolportowali prasę podziemną, udzielali wsparcia
prawnego i finansowego internowanym i  zwolnio-
nym z pracy za udział w  strajkach i protestach.

 Po wprowadzeniu stanu wojennego zorganizowa-
no na Urząd Gminy w Zarszynie prawdziwy najazd
pracowników Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie.
Wśród nich był również Józef Chlebuś, dyrektor
Wydziału UW. Wzywał po kolei wszystkich pracow-
ników naszej gminy i  zmuszał do rezygnacji z człon-
kostwa w „Solidarności”. Urzędnicy wychodzili
z gabinetu ze łzami w oczach. Bojąc się o los swoich
rodzin, obawiając się zwolnienia z pracy, aresztowa-
nia, wypisywali się ze związków zawodowych. Ta
wymuszona decyzja kosztowała wszystkich wiele,
a Andrzej Piotrowski, przewodniczący „Solidarno-
ści” w zarszyńskim Urzędzie Gminy postanowił, że
nigdy już nie dopuści do sytuacji, w której inni by
przez niego płakali.

Andrzej Piotrowski korzystał ze znajomości
z Leszkiem Kozłowskim i od niego przywoził do Zar-
szyna KOR-owskiego „Robotnika” – niewielką bro-
szurkę kopiowaną na powielaczach. Ukrywał prasę
pod ubraniem lub w teczce między dokumentami. Jako
pracownik Urzędu Gminy miał dostęp do pieczątek

Plakat informujący o wprowadzeniu stanu wojennego
w Polsce. Archiwum Państwowe w Rzeszowie.
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i mógł wypisywać sobie i innym przepustki, które
wówczas umożliwiały wyjazdy poza miejsce zamiesz-
kania. Wielokrotnie pomagał w ten sposób poszuki-
wanym przez milicję członkom „Solidarności”, któ-
rzy dzięki przepustkom mogli wyjechać, lub kurie-
rom, którzy jechali po prasę podziemną. Gazetki Pio-
trowski przekazywał zaufanym członkom Związku
i księdzu Stanisławowi Orzechowskiemu, probosz-
czowi parafii w Długiem. Ksiądz Orzechowski był
działaczem „Solidarności” od momentu jej powsta-
nia. Również podczas stanu wojennego. Plebania
w Długiem była punktem kontaktowym i  miejscem,
gdzie zawsze mogli znaleźć schronienie poszukiwani
przez milicję członkowie „Solidarności”.

Podczas stanu wojennego nasi mieszkańcy wyka-
zywali się wyjątkową kreatywnością, by udowodnić
władzy, że są wciąż aktywni, a ideałów „Solidarno-
ści” nie jest w stanie nic stłumić. Nawet represje
i aresztowania. Kiedy na stację do Długiego wjeżdżał
wieczorny pociąg „warszawski”, czekali na niego nie
tylko pasażerowie. Po drugiej stronie torów ukrywa-
li się młodzi ludzie, którzy błyskawicznie podbiegali
do wagonów i malowali na nich farbą olejną znak
Polski Walczącej lub napis „Solidarność”. Wojciech
Dębski, Robert Małek, Andrzej Węgrzynowski,
Witold Bieleń, znikali tak szybko, jak się pojawiali.

A pociąg ruszał dalej. Oczywiście napisy zmazywa-
no, jak tylko dostrzeżono je na kolejnych stacjach, ale
zdarzyło się, że kiedyś zauważono je dopiero
w Rzeszowie… Takie akcje były wsparciem dla zdu-
szonego stanem wojennym społeczeństwa, dawały
nadzieję i wiarę, że nie wszystko stracone. Młodzi lu-
dzie z Długiego nie poprzestali tylko na malowaniu
napisów na wagonach kolejowych. Założyli koło
Związku Młodzieży Wiejskiej „Piast” nawiązujące
nazwą do prastarej tradycji zjednoczeniowej, organi-
zowali wspólnie z księdzem Stanisławem Orzechow-
skim Msze za Ojczyznę i nabożeństwo poświęcone
księdzu Jerzemu Popiełuszce, gdzie odczytywano też
fragmenty Jego kazań i wypowiedzi dotyczące wolno-
ści i Polski. Ksiądz Orzechowski i Wojciech Dębski
byli również delegatami na Wojewódzki Zjazd NSZZ
„Solidarność” Rolników Indywidualnych w Krośnie.

 Idee „Solidarności” były żywe mimo represji
władz. Andrzej Piotrowski ze wzruszeniem opowia-
da o historycznej pielgrzymce Jana Pawła II do
Polski w czerwcu 1983 roku. Na jego spotkanie na
krakowskich Błoniach przyszło ponad milion wier-
nych i spragnionych pokrzepienia. A po Mszy św. rze-

ka ludzi przeszła z krakowskich Błoń do Nowej Huty,
gdzie Papież miał poświęcić nowy kościół. Nagle na
czele pochodu pojawił się olbrzymi transparent z na-
pisem: Solidarność Mazowsze i setki biało-czerwo-
nych i związkowych flag. Religijna uroczystość prze-
rodziła się płynnie w manifestację. Ludzie krzyczeli:
Chodźcie z nami! Dziś nie biją!. Olbrzymi tłum prze-
szedł bez przeszkód do Nowej Huty nie niepokojony
przez milicję. Cel został osiągnięty – pokazano wła-
dzy, że Polacy nie zapomnieli o „Solidarności” i nie
pozwolą zapomnieć o niej innym.

Od lutego 1989 roku rozpoczęły się obrady Okrą-
głego Stołu – negocjacje przedstawicieli władz PRL
z demokratyczną opozycją i stroną kościelną. Po za-
kończeniu obrad, 6 kwietnia 1989 r. Sejm uchwalił
nowelizację Konstytucji PRL wprowadzającą m.in.
zapisy o powstaniu Senatu i urzędu prezydenta. Kil-
ka dni później, zgodnie z ustaleniami Okrągłego Sto-
łu, nastąpiła legalizacja NSZZ „Solidarność” (17
kwietnia 1989) i NSZZ Rolników Indywidualnych
„S” (20 kwietnia 1989). Ogłoszono też częściowo
wolne wybory do Sejmu i Senatu.

Działacze „Solidarności” wzięli się ostro do pracy.
Tworzyli listy kandydatów na posłów i  senatorów,
aktywizowali społeczeństwo, by lawinowo poszło gło-
sować, wchodzili w skład Komitetów Obywatelskich.

W Zarszynie pojawiły się liczne plakaty wyborcze
kandydatów opozycji. Niestety wiele z  nich było nisz-
czonych przez zwolenników ówczesnej władzy. Cha-
rakterystyczny plakat z  kowbojem, napisem „Solidar-
ność” i datą wyborów, który miał motywować elekto-
rat do oddania głosu, uparcie znikał co kilka dni. Zbi-
gniew Kuzian z wiejskiej „Solidarności” wziął więc
drabinę i przybił plakat tak wysoko, że nikt go już nie
dosięgnął. Spokojnie wisiał aż do wyborów.

4 czerwca 1989 r. odbyła się I tura wyborów do
Sejmu i Senatu. W wyborach do Senatu kandydaci
Komitetu Obywatelskiego uzyskali 92 mandaty na
100 możliwych.  Z kolei w  wyborach do Sejmu „So-
lidarność” zdobyła 160 ze 161 możliwych do zdo-
bycia miejsc. Dzień wyborów to była euforia. Znów
Polacy poczuli, że mogą zmienić swój kraj. Jan Ko-
złowski, sadownik spod Sandomierza został sena-
torem. Wielu innych działaczy związkowych dosta-
ło się do sejmu lub senatu. A co z działalnością „So-
lidarności” w Zarszynie? Przewodniczący Andrzej
Piotrowski postanowił wycofać się z działalności
związkowej i politycznej. Obiecał sobie, że nigdy
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nie zostanie członkiem żadnej partii, czy organiza-
cji. Słowa dotrzymał. Uznał, że jego rola już się skoń-
czyła i zdecydowanie lepiej przysłuży się mieszkań-
com angażując się w lokalne projekty. Dziś nie ukry-
wa rozczarowania. Ideały tej pierwszej „Solidarno-
ści” wyblakły.

Działalność związkowa zmieniła życie wielu lu-
dziom. Stan wojenny zniesiono 22 lipca 1983 r.
W okresie jego trwania w wyniku postrzałów
i pobić śmierć poniosło 56 osób. Kolejnych kilka-
dziesiąt zginęło w późniejszym czasie. Kilka tysięcy
Polaków zostało zmuszonych do wyjazdu z kraju.
Wśród nich był mieszkaniec naszej gminy.

Aleksander Lipiński z Jaćmierza był pracow-
nikiem sanockiego POM-u. Mocno zaangażował się
w działalność „Solidarności” w Sanoku. 18 paździer-
nika 1980 r. powstał Międzyzakładowy Komitet /póź-
niej zwany Komisją/ Założycielski NSZZ „Solidar-
ność”, który utworzyli przedstawiciele Zakładowych
Komisji Założycielskich „Solidarności” w Sanoku,
m.in. z  Państwowego Ośrodka Maszynowego Wła-
dysław Dąbrowski i Aleksander Lipiński.

 11 listopada 1981 r. Lipiński wziął udział we
Mszy św. za Ojczyznę, którą systematycznie organi-
zował w kościele Przemienienia Pańskiego ksiądz
Adam Sudoł. Potem uczestnicy nabożeństwa prze-
szli na cmentarz przy ul. Rymanowskiej, by oddać
hołd tym, którzy polegli w walkach o niepodległość.
Przedstawiciele „Solidarności” złożyli na grobach
wieńce. Przemawiał Zygmunt Zawojski, przewodni-
czący Zarządu Regionu Podkarpackiego NSZZ „So-
lidarność” w Krośnie. Płomienne przemówienie wy-
głosił też Aleksander Lipiński. Prawdopodobnie to
wystąpienie przyczyniło się do późniejszych represji.
Po północy 13  grudnia 1981 r. rozległo się głośne
łomotanie do drzwi domu Lipińskich w Jaćmierzu.
Była mroźna, ciemna noc. Aleksander Lipiński był
w domu z matką i siostrą. Drzwi otworzyła siostra
Halina i zaskoczona zobaczyła kilku umundurowa-
nych milicjantów, którzy szybko weszli do środka.
Wylegitymowali Lipińskiego i kazali mu się ubierać.
Nie odpowiadali na pytania, dlaczego i gdzie go za-
bierają. Zdenerwowana matka skomentowała, że tak
samo głośno walili w drzwi jak gestapowcy podczas
okupacji, którzy przyszli aresztować jej brata. Mili-
cjanci zabrali Aleksandra Lipińskiego i odjechali.

 Gdzie? Dlaczego został aresztowany? Kiedy wró-
ci? – na te pytania zrozpaczone kobiety nie znały od-

powiedzi. Rano usłyszały przemówienie gen. Wojcie-
cha Jaruzelskiego i wszystko stało się jasne: stan
wojenny!

Aleksander Lipiński został internowany i przetrzy-
mywany - najpierw w Uhercach, a potem w Łupko-
wie. Ale wiadomość o jego losach i miejscu przetrzy-
mywania rodzina otrzymała dopiero po kilku tygo-
dniach. Halina Lipińska z drugim bratem odwiedzała
Aleksandra w miejscach internowania. Takie wizyty nie
należały do przyjemnych, bo łączyły się z rewizjami i
przepytywaniem już w pociągu, którym jechali do miej-
sca osadzenia i obecnością strażników podczas spo-
tkań. Jednocześnie była to okazja żeby się zobaczyć,
porozmawiać i przekazać najważniejsze informacje.

Internowani nie złożyli broni. Po pierwszym szo-
ku i przeżyciach związanych z drastycznym zatrzy-
maniem, niepewnością co do dalszego losu, zorgani-
zowali się i za murami uczestniczyli w wykładach
z różnych dziedzin, projektowali znaczki pocztowe
i pieczęcie z informacjami o  miejscu internowania,
hasłami patriotycznymi, religijnymi i nawiązującymi
np. do zastrzelenia górników w kopalni „Wujek”.
Więźniów gnębiono częstymi przesłuchaniami i  na-
kłanianiem do współpracy z SB. Dzięki wizytacjom
i zaleceniom Międzynarodowego Komitetu Czerwo-
nego Krzyża przekazywano rodzinom informacje
o miejscu internowania, zwiększono ilość otrzymy-
wanych paczek i spotkań z rodziną.

Jerzy Czekalski, pracownik lubaczowskiej Kopal-
ni Gazu, który był również internowany i  przetrzy-
mywany w Uhercach i Łupkowie tak wspomina po-
byt tam:

(…) Zamknięto nas w pawilonie karnym, który
został opróżniony z więźniów. Wszyscy zostaliśmy
rozlokowani w celach, w których było po kilka łóżek
(od czterech do ośmiu). W tym samym pomieszcze-
niu była ubikacja, kran z wodą, stół. W celi przeby-
waliśmy przez cały dzień, z wyjątkiem półgodzinne-
go spaceru. Pierwsze dni były walką o pewne pra-
wa. Walka ta zaostrzyła się, gdy usłyszeliśmy oświad-
czenie Urbana. Stwierdził w nim, że my, internowa-
ni, nie zostaliśmy pozbawieni żadnych praw publicz-
nych, jedynie ograniczono naszą wolność. Zdecy-
dowanie zażądaliśmy wtedy regulaminu dla inter-
nowanych.(…)

„ŻYCIE PRZEMYSKIE” 11.12.1991 r.
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Opieka medyczna w Uhercach i Łupkowie prak-
tycznie nie istniała. Internowani czynnie walczyli
o swe prawa i przeciwstawiali się szczególnie bole-
snym ograniczeniom, kiedy np. nie pozwolono jedne-
mu z nich uczestniczyć w pogrzebie ojca lub odma-
wiano uwolnienia kobiet i  chorych.  Podejmowali różne
formy protestu – dewastowali pomieszczenia, niszczyli
sprzęt, organizowali nocne śpiewanie pieśni patriotycz-
nych i hymnu. Organizowali też zbiorowe głodówki.
Osłabieni, chorzy, kierowani byli potem do tzw. „sta-
rego” szpitala w Sanoku. Znalazł się tam też wraz
z grupą współtowarzyszy Aleksander Lipiński. Do
Łupkowa już nie wrócił. Został zwolniony i mógł wró-
cić do domu. Jego sytuacja była jednak bardzo trudna
– został zwolniony z pracy, nie miał środków do życia,
a na zatrudnienie po internowaniu nie miał szans.

 Po kilku dniach, jego brata, który mieszkał w Sa-
noku, odwiedzili milicjanci i przeprowadzili w domu
szczegółową rewizję. Nie mówili czego szukają, ale
gospodarz doskonale wiedział, że chodzi o pieczątki
i wykonane przez więźniów „pamiątki”. Podejrzewali,
że Aleksander mógł zakazane materiały schować u
brata, ale niczego nie znaleźli.

Rodzina Aleksandra Lipińskiego podczas jego in-
ternowania otrzymywała paczki z Francji. Lipińscy
nie znali tych ludzi, nie kontaktowali się z nimi wcze-
śniej, nie wiedzieli skąd ci mieli adres do małej wsi na
Podkarpaciu. Wspomagali ich też koledzy interno-
wanego i parafie z  Jaćmierza i Sanoka. Paczki żyw-
nościowe, które wtedy otrzymywali były niezwykle
cennym wsparciem. Można było się nimi podzielić
z internowanym Aleksandrem, bo sklepowe półki
świeciły pustkami. Ktoś tę pomoc organizował, nad-
zorował i kierował tam, gdzie była najbardziej po-
trzebna. Dziś trudno jednoznacznie wskazać kto.

Podobnie było z emigracją Aleksandra Lipińskie-
go do USA. Dostał propozycję wyjazdu, podobnie
jak tysiące innych zaangażowanych w działalność
„Solidarności” i represjonowanych przez ówczesne
władze. Ani milicja, ani SB nie przeszkadzały w tych
wyjazdach. Wszyscy wiedzieli, że to podróż w jedną
stronę – bez możliwości powrotu do kraju. Lipiński
miał dziewczynę i szybko wzięli ślub cywilny, by mo-
gli wyjechać razem. 3 maja 1983 r. odprowadzała
go na dworzec rodzina oraz rzesza znajomych
i  przyjaciół. Lipiński zabrał ze sobą wszystkie soli-
darnościowe pamiątki i pojechał w nieznane. Naj-
pierw przez 3 tygodnie polityczni emigranci z Pol-

ski mieszkali w obozie przejściowym w  RFN. Tam
ich zakwaterowano, zapewniono wyżywienie i kie-
szonkowe. Pierwszy kontakt z  tzw. „zachodem” był
bez wątpienia szokiem dla Polaków przyzwyczajo-
nych do pustych sklepów, kartek żywnościowych,
szarzyzny i wszechobecnej inwigilacji. Podobne
wrażenia mieli po przybyciu do Stanów Zjednoczo-
nych. Tam zapewniono im również mieszkania i  kie-
szonkowe, a także kursy językowe. Najpierw pro-
wadziła je zakonnica z  polskiej szkoły, a  potem
uczęszczali do college’u. Tak było przez 18 miesię-
cy, a potem władze stanowe pomagały znaleźć Po-
lakom pracę i każdy musiał radzić sobie sam.

Aleksander Lipiński do Polski nie wrócił, na-
dal mieszka w USA.

Równie dramatyczne przeżycia spotkały pracow-
nika sanockiego „Stomilu” Jerzego Kuziana i Jego
rodzinę.

Jerzy Kuzian  urodził się w małej osadzie Mokrino /
obecnie zachodnia Ukraina/. Jego rodzice podczas
II wojny światowej zostali wywiezieni na roboty przy-
musowe do Niemiec i  tam się poznali. On, mieszkaniec
Zarszyna, ona – z Polesia. W Niemczech wzięli ślub i po
wojnie pojechali na wchód, gdzie zamieszkali. Potem w
poszukiwaniu pracy rodzice wraz z  dziećmi wędrowali
po Ukrainie, ale ojca ciągnęło do Zarszyna. Przyjechali
więc do Polski i  tu osiedli. Mały Jurek w Zarszynie
ukończył szkołę podstawową, a potem wyjechał, by
dalej się uczyć. Rozpoczął pracę w „Stomilu” i zamiesz-
kał w Sanoku. Jednak często przyjeżdżał do rodziny,
a potem pomagał też Andrzejowi Piotrowskiemu
w tworzeniu gminnej „Solidarności”.

W „Stomilu” pełnił również wiele funkcji społecz-
nych – był inspektorem BHP i mężem zaufania na
wydziale. Brał też udział w spotkaniach komisji, która
przydzielała mieszkania zakładowe pracownikom
„Stomilu”. Podobna komisja pracowała przy sanoc-
kim magistracie i  Jerzy Kuzian był również jej człon-
kiem. Cieszył się zaufaniem kolegów z pracy i władz
miejskich. Członkowie komisji jeździli do domów pra-
cowników zakładu i sprawdzali ich warunki lokalo-
we, by mieszkania przyznać najbardziej potrzebują-
cym. To była bardzo odpowiedzialna funkcja, bo bra-
ki mieszkaniowe dawały się wszystkim we znaki,
a do „gumy”  pracownicy dojeżdżali nawet z Biesz-
czad i Domaradza. Większość przez lata marzyła
o własnym „M” w Sanoku. Praca zawodowa, dzia-
łalność społeczna i życie rodzinne /Państwo Kuzia-
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nowie mieli czworo dzieci/ pochłaniała go całkowi-
cie. Niebawem okazało się jednak, że musiał znaleźć
czas i na działalność związkową.

O nowym robotniczym ruchu zawodowym Jerzy
Kuzian dowiedział się z ulotki, którą dostał od ko-
legi. Rozdawał je przed bramą „Stomilu” Andrzej
Kołodziej, członek „Solidarności” z  Gdańska.
Chciał, żeby robotnicy największych zakładów pra-
cy z Sanoka przyłączyli się do ogólnopolskiego ruch
robotniczego.

Jerzy Kuzian pracował wtedy „za Sanem”, gdzie
był kierownikiem magazynu. To tam sprowadzono
maszyny na zachodnich licencjach do zmodernizo-
wanych hal produkcyjnych, tam też była wulkaniza-
cja.

Koledzy z „metalówki” – najbardziej aktywnego
wówczas wydziału zaprosili go na zebranie. Poszedł.
Nikt nie przeszkadzał załodze. Mogli w spotkaniu
wziąć udział wszyscy chętni. Nie było ani reakcji SB,
ani PZPR. Podczas spotkania robotników postano-
wiono, że w  „Stomilu” też powstaną wolne związki
zawodowe. Robotnicy gremialnie zapisywali się do
nich. Wybrano przewodniczącego /został nim Mie-
czysław Bąk z „metalówki”/, zarząd i  sanocka „So-
lidarność weszła w skład ogólnopolskiego NSZZ. Co
budziło powszechne zaskoczenie, do „Solidarności”
zapisywali się również członkowie PZPR i  młodzi ze
Związku Młodzieży Socjalistycznej. Połączył ich
wszystkich wspólny cel – dążenie do wolności i po-
prawa robotniczego bytu. Postulaty i dążenia bardzo
podobne jak w całym kraju. Robotników przyciągało
to, że był to ruch oddolny. Nikt władz związkowych
nie przywoził „w teczce”, ani partia, ani dyrekcja nie
ingerowały w wybory.

Po kilku miesiącach przewodniczący zakłado-
wej „Solidarności” otrzymał od załogi wotum nie-
ufności i szybko ogłoszono nowe wybory. Mimo
tego, że Jerzy Kuzian nie planował kandydowania
na tę funkcję, ponieważ jego dotychczasowe obo-
wiązku pochłaniały go zupełnie, to na prośbę kole-
gów zdecydował się jednak stanąć do wyborów.
Wygrał, został Przewodniczącym NSZZ „Solidar-
ność” w sanockim „Stomilu” i  wkrótce przeniósł
się do budynku administracji, gdzie było biuro
Związku.

Zarząd  „Solidarności” ostro wziął się do pracy.
Oprócz dbania o sprawy pracownicze nawiązano
współpracę z „Solidarnością” w Autosanie i w innych
zakładach pracy. Oczywiście ściśle też współpraco-
wano ze związkowcami z Wybrzeża i członkami Za-
rządu Krajowego, którzy przekazywali nowym gru-
pom związkowym instrukcje działania i pomagali roz-
wiązywać problemy. Odbywały się też wtedy spotka-
nia z pracownikami, wysłuchiwanie ich postulatów,
a potem próba ich realizacji.

Zarząd Związku spotykał się również z władzami
województwa i miasta. Kiedyś zorganizowano zebra-
nie Zarządów „Solidarności” ze wszystkich sanoc-
kich zakładów pracy. Zaproszono na nie wojewodę
krośnieńskiego Tadeusza Kruka, który przed spo-
tkaniem chciał wymóc na Jerzym Kuzianie, by to on
był gospodarzem i prowadzącym zebranie. Na to
Kuzian stanowczo nie wyraził zgody i powiedział, że
wojewoda jest gościem, a w „Stomilu”, gdzie odby-
wało się zebranie, to on jest gospodarzem.  Bardzo
się to nie spodobało wojewodzie. Potem jeszcze kil-
kakrotnie Jerzy Kuzian „podpadał” władzy.

Jednak jego działalność związkowa nie trwała dłu-
go. 13 grudnia 1981, czyli kilka miesięcy po wyborze
na przewodniczącego Związku, wprowadzono stan
wojenny. Jerzy Kuzian szczegółowo opowiada o tych
wydarzeniach i choć minęło 40 lat, wciąż są one bar-
dzo żywe w  jego pamięci.

W środku grudniowej nocy kolega, członek Zarzą-
du „Solidarności”, zapukał w okno jego domu. Po-
wiedział, że chyba coś się szykuje, bo na ulicach są
liczne patrole milicji.  Związkowcy nie wiedzieli co
robić. Już od kilku dni nielegalne rozgłośnie radiowe
działające na zachodzie informowały o przemieszcza-
niu wojsk radzieckich w okolice naszych granic i wzmo-
żonym ruchu milicji i ZOMO. Jerzy Kuzian szybko się
ubrał i poszedł do zakładu. Rano usłyszał o wprowa-
dzeniu stanu wojennego i zawieszeniu „Solidarności”.
Spodziewano się ataku ZOMO lub wojska na „Sto-
mil”. Zorganizowano więc naprędce patrole robotni-
cze, by zastąpiły etatowych strażników i pilnowały
bezpieczeństwa zakładu i robotników. Jednocześnie
zastrzeżono, że nie wolno używać przemocy.

W zakładzie ogłoszono strajk okupacyjny. Jednak
brała w nim udział przede wszystkim „metalówka”,
bo robotnicy z tego wydziału byli wtedy w pracy.
Kiedy rano do „Stomilu” przyjechał dyrektor zakła-
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du w towarzystwie dwóch oficerów WP, zgłoszono
mu, że nocą do zakładu przyjechał Kuzian. Sytuacja
była bardzo trudna. W zakładzie trwał strajk, robot-
nicy byli zdezorientowani, oburzeni działaniami władz,
a dyrektor bał się wejścia milicji, wojska i  ZOMO.
Nie chciał dopuścić do rozlewu krwi. W tym czasie
z Zarządu Wojewódzkiego „Solidarności” przesłano
informację, że kilku członków związku zostało w nocy
z 12 na 13 grudnia zabranych z domu. Nie wiadomo
było, co się z nimi stało. Budziło to dodatkowy nie-
pokój, a organizatorzy strajku obawiali się o bezpie-
czeństwo jego uczestników. Rozmowy z dyrekcją
i oficerem nie dały efektu.

Związkowcom zamknięto dostęp do dalekopisów.
Mijały godziny. Koło północy zdecydowano, że wszy-
scy wychodzą z zakładu, a w poniedziałek podejmą
dalsze decyzje.

Jerzy Kuzian wrócił do domu, a w poniedziałek
poszedł do zakładu, na swoją halę. Stamtąd wezwa-
no go do biurowca, by uczestniczył w przejęciu do-
kumentów związku przez specjalnie powołaną ko-
misję. Kuzian i członkowie Zarządu zostali też we-
zwani na spotkanie z oficerem i  ostrzeżono ich, by
nie podejmowali działań antyrządowych, bo zostaną
wyciągnięte konsekwencje.

Na „metalówce” nadal wrzało. Robotnicy czekali
na Zarząd „Solidarności” bo nie wiedzieli, co mają ro-
bić. Kuzian, po rozmowie z kolegami z zarządu  zdecy-
dował, że ogłaszają strajk. Brała w nim udział jedna
zmiana i tylko ci, którzy dobrowolnie podjęli taką decy-
zję. Część załogi zrezygnowała z udziału w strajku.
Związkowcy postanowili, że porozmawiają z przedsta-
wicielami wojska i dyrekcją, by nie wyciągali konsekwen-
cji wobec strajkujących robotników. Ci jednak straszyli,
że wkrótce ruszy na nich wojsko. Przez zakładowy ra-
diowęzeł puszczali wciąż komunikaty o zbliżających się
czołgach. Aby potwierdzić prawdziwość tych gróźb, ka-
zali uruchomić czołgi, które stacjonowały niedaleko
„Stomilu”. Wkrótce wszyscy strajkujący mogli usłyszeć
ryk silników, który zagłuszał wszystko. Nie dopuszczo-
no do zakładu drugiej zmiany. Trzeba było podjąć decy-
zję, co dalej.

Wieczorem Jerzy Kuzian poprosił strajkujących
robotników, by poprzez głosowanie zdecydowali o losie
strajku. Ci zdecydowali, by strajk kontynuować. Jed-
nak wkrótce przekazano informację, że strajk w „Au-
tosanie” został rozwiązany.  Zlikwidowano też Zarząd

regionu  „Solidarności”. Po tych informacjach podjęto
decyzję o przerwaniu strajku. Było tuż przed północą.
Robotnicy wyszli dużą, zwartą grupą otaczając przy-
wódców strajku i w ten sposób ochronili ich przed za-
trzymaniem.

Jerzy Kuzian kolejną noc spędził u dalszych krew-
nych, bo obawiał się aresztowania. We wtorek wszedł
boczną bramą do zakładu. Okazało się, że to była traf-
na decyzja, bo przy bramie głównej czekali na niego
funkcjonariusze. Robotnicy już nie strajkowali. Jerzy
Kuzian po zakończeniu zmiany wyszedł z zakładu
szczelnie otoczony przez tłum robotników. Jednak za
bramą zatrzymali ich  funkcjonariusze SB i odciągnęli
na bok przewodniczącego „Solidarności”. Poinformo-
wali go, że zostaje aresztowany i musi iść z nimi.

     Został przewieziony do sanockiego aresztu. Na
posterunku milicji spotkał kilku swoich współpracow-
ników z „Solidarności”. Wszyscy byli przerażeni i nie
wiedzieli co ich czeka. Spodziewali się najgorszego.
Następnego dnia po śniadaniu rozpoczęło się prze-
słuchanie.

Aresztanci wychodzili po kolei i już nie wracali
do celi. Okazało się, że wszyscy podpisywali zo-
bowiązanie, że nie będą łamali postanowień stanu
wojennego i nie będą się angażowali w działalność
„Solidarności”. Kuzian został wreszcie sam. Nikt
go nie wzywał na przesłuchanie, niczego od niego
nie chciał. Trwało to dwa tygodnie. Potem odbyła
się rozprawa sądowa i Kuzian usłyszał zarzut nie-
legalnej działalności w czasie stanu wojennego.
Oskarżony o to, że: „w dniach 13 i 14 grudnia 1981
r. w Sanoku woj. Krośnieńskie, jako Przewodni-
czący Zakładowej Komisji NSZZ „Solidarność”
przy Sanockich Zakładach Przemysłu Gumowego
„Stomil” nie odstąpił od udziału w działalności tej
organizacji i nielegalnie zorganizował i  kierował
strajkiem w tych zakładach, w którym wzięło udział
około 1000 osób.” Materiały historyczne IPN
https://stapp.ipn.gov.pl/ Sąd Wojewódzki w Kro-
śnie skazał go 31 grudnia na rok pozbawienia
wolności. Mimo tego, że jeden z sanockich proku-
ratorów wniósł rewizję i  domagał się wyższej kary,
wyrok utrzymano w pierwotnej wysokości. Dopie-
ro po latach: „Sąd Najwyższy - Izba Karna w War-
szawie 25.06.1992 r. zmienił zaskarżone wyroki
i uniewinnił Jerzego Kuziana od zarzucanego mu
czynu”./ Materiały historyczne IPN https://
stapp.ipn.gov.pl/
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     Kuzian na początku 1982 r. został przewiezio-
ny do Hrubieszowa i tam odsiedział cały wyrok. Po
wyjściu z więzienia długo nie mógł znaleźć pracy. Dro-
gę zawodową w „Stomilu” miał zamkniętą, chociaż
pracował tam 13 lat. Odmówiono mu też pracy
w „Autosanie”. Wreszcie został przyjęty do Rejonu
Dróg Publicznych na stanowisko ślusarza – spawa-
cza. Pracował tam 2 lata. Cały ten czas działał w so-
lidarnościowym podziemiu. Pisał do związkowych
gazet pod pseudonimem „Ość” – od nazwy związku
„Solidarność”. Kolportował prasę podziemną. Starał
się nie narażać władzy, bo przecież miał na utrzyma-
niu rodzinę. Czasami jednak jego bezkompromiso-
wość zwyciężała…Było to przed 1 maja 1983 r.
W RDP zorganizowano zebranie, na którym nama-
wiano do udziału w pochodzie pierwszomajowym.
Straszono, że jeżeli ktoś nie przyjdzie, to nie dosta-
nie podwyżki. Wtedy Kuzian zabrał głos i  powie-
dział, że 1 Maja to przecież Święto Pracy, a tu są
robotnicy, którzy – gdyby czuli taką potrzebę – sami
przyszliby chętnie na obchody. Nie trzeba ich stra-
szyć. Prowadzący zdenerwował się i zebranie zosta-
ło przerwane. Następnego dnia dyrektor zapropono-
wał mu, żeby wyjechał na trzymiesięczny kurs dla ope-

ratorów ciężkiego sprzętu drogowego do Wrocławia,
by się go chociaż na jakiś czas pozbyć, bo obawiał się
o swoje stanowisko. Przyjął przecież do pracy „wy-
wrotowca”. Kiedy Jerzy Kuzian skończył kurs, wy-
słano go do budowy dróg w Bieszczadach, gdzie jeź-
dził walcem drogowym.

Służby bezpieczeństwa cały czas go pilnowały.
Kilka razy wzywano go na milicję i  przesłuchiwano,
a w domu przeprowadzano rewizje. Żona bardzo
przeżywała te prześladowania, bała się o męża i dzie-
ci. Wreszcie małżonkowie podjęli decyzję o wyjeź-
dzie za granicę. Jerzy Kuzian napisał do konsulatu
USA w Warszawie i został zaproszony na rozmowę.
Konsul po wysłuchaniu jego historii zadał tylko jed-
no pytanie: „Dlaczego Pan tak długo czekał?” A po-
tem wszystko potoczyło się szybko. Całą rodzinę
wezwano na badania lekarskie do Warszawy, a po-
tem dostali dokumenty umożliwiające wyjazd. Otrzy-
mali paszporty „w jedną stronę” i wyjechali. Podob-
nie jak innych, skierowano ich do RFN na trzytygo-
dniową kwarantannę. Dostali pokój w hotelu, wyży-
wienie i kieszonkowe. 17 października 1984 roku
wyjechali do USA.  W tym roku mija 37 lat odkąd
Jerzy Kuzian z  rodziną przeniósł się za ocean.

 NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
ROLNIKÓW  INDYWIDUALNYCH

Strajki robotnicze latem 1980 r. doprowadziły do powstania NSZZ „Solidarność”. Polscy rolnicy także
zapragnęli mieć własną organizację związkową. Wspieranie przez ówczesny rząd często niewydolnej wła-
sności państwowej i „spółdzielczej”, liczne absurdy gospodarcze i  administracyjne uderzały w interesy rolni-
ków, w rękach których było 80 proc. ziemi. Niezadowolenie powiększył jeszcze kryzys gospodarczy drugiej
połowy lat 70. XX w. W takiej atmosferze narodziły się pierwsze inicjatywy opozycyjne na wsi. W końcu
grudnia 1980 r. rolnicy z Bieszczad rozpoczęli strajk okupacyjny w Ustrzykach Dolnych. Domagali się m.in.
rejestracji NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska” oraz spełnienia lokalnych postulatów. Mimo pacyfikacji
strajku przez milicję był on kontynuowany wspólnie z protestującymi w Rzeszowie. Postulaty obejmowały
m.in. swobodną gospodarkę ziemią, odsunięcie PZPR i ZSL od wpływu na decyzje administracyjne, naukę
religii w szkołach i wolność praktyk religijnych, nieutrudnianie budowy świątyń, a także odkłamanie historii.
Władze zostały zmuszone do rozmów i 19 lutego 1981 r. podpisano porozumienie w Rzeszowie, a 20 lutego
w Ustrzykach Dolnych. Te porozumienia stały się dla wsi odpowiednikiem porozumień sierpniowych 1980.

 W województwie krośnieńskim także powstawa-
ły struktury „Solidarności” rolniczej. Głównym ich
inicjatorem w Zarszynie i okolicznych gminach był
ks. Kazimierz Kaczor (od 1979 r. administrator
w Haczowie). Powstało kilkanaście kół wiejskich „So-
lidarności” RI, którą w regionie kierował Paweł
Chrupek z Haczowa. Jednak w przeciwieństwie do

pozostałych województw Polski południowo-
wschodniej rolnicza „Solidarność” nie była tu orga-
nizacją masową. W  ok. 150 kołach wiejskich, nale-
żących do wszystkich trzech regionów krośnieńskie-
go NSZZ „S” RI, skupionych było nieco ponad 3 tys.
członków.
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 W Gminie Zarszyn większość członków „Soli-
darności” RI to byli tzw. „chłoporobotnicy”, którzy
pracowali w okolicznych zakładach i jednocześnie we
własnych gospodarstwach rolnych.

Zwykle angażowali się najpierw w robotniczą dzia-
łalność związkową, by potem rozwijać struktury rol-
niczej „Solidarności”. Tak było w przypadku Tadeusza
Żyłki i  Wojciecha Ostrowskiego z Jaćmierza.

Tadeusz Żyłka przez 25 lat pracował w PGNiG
w Sanoku, był też członkiem „Solidarności” robot-
niczej w tym zakładzie. Potem, pod koniec lat osiem-
dziesiątych, zakładał związki zawodowe rolników.
Został wybrany przewodniczącym Komitetu Organi-
zacyjnego NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidu-
alnych w Gminie Zarszyn.

Zachował się nawet Załącznik nr 1 z zebrania w 1989 r.
w którym wymieniono gminne władze związkowe:

Żyłka Tadeusz, Jaćmierz – Przewodniczący
Pańko Tadeusz,  Długie – Sekretarz
Szychowski August, Długie – Członek
Dracz Zofia, Zarszyn – Członek
Gibczyński Franciszek, Zarszyn – Członek
Dragan Julian, Nowosielce – Członek
Buczek Marian, Nowosielce – Członek
Suszko Władysław, Pielnia – Członek
Ciupka Stanisław, Bażanówka – Członek
Puchyrski Tadeusz, Odrzechowa – Członek
Dyrbała Eugeniusz, Odrzechowa - Członek

Rolnicy walczyli o lepsze warunki skupu dla go-
spodarstw indywidualnych, zmianę prawa, które fawo-
ryzowało PGR-y i spółdzielnie, zrównanie praw so-
cjalnych mieszkańców wsi i  miast, o korzystne zmia-
ny w oświacie na wsi oraz uznanie praw religijnych.

Spotkania rolniczych działaczy „Solidarności”
odbywały się najpierw w domach prywatnych i w nie-
wielkim gronie, potem w kościele w Długiem  u ks.
Orzechowskiego i  w  Haczowie u ks. Kaczora.
Członkowie „Solidarności” RI jeździli też systema-
tycznie do Sanoka na Msze św. za Ojczyznę organi-
zowane przez ks. Sudoła. Podczas stanu wojennego
działalność rolniczej „Solidarności” została zawieszo-
na, jej działacze byli przesłuchiwani przez milicję,
a kilkudziesięciu internowano – z woj. krośnieńskie-
go jedenastu (przede wszystkim z  Ustrzyk Dolnych
i okolicy). Tadeusz Żyłka kilkakrotnie jeździł na prze-
słuchania do Sanoka, ale zarzutów mu nie postawio-
no. Nie został też aresztowany. Jak twierdzi - wsta-

wiła się za nim ówczesna Naczelniczka Gminy Zarszyn
Barbara Wojciechowska.

Pod koniec lat osiemdziesiątych, kiedy wznowio-
no działalność rolniczej „Solidarności” RI, ich aktyw-
ność była szersza i zupełnie legalna. Wtedy poprosili
Naczelnika Gminy Zarszyn o  przydzielenie pokoju
w urzędzie, gdzie mogliby spotykać się z mieszkań-
cami i pomagać w  rozwiązywaniu ich problemów.
Ryszard Rejkowicz pomógł związkowcom i przez
kilka lat systematycznie członkowie Zarządu pełnili
tam dyżury. Najczęściej Tadeusz Żyłka i Wojciech
Ostrowski.

Tadeusz Żyłka został wybrany do Rady Woje-
wódzkiej NSZZ „Solidarność” RI, wielokrotnie jeź-
dził na spotkania, manifestacje, strajki, zjazdy i szko-
lenia do Krosna, Rzeszowa, Warszawy. Poznał tam
wielu działaczy „Solidarności”, znanych potem z 
pierwszych stron gazet: braci Kaczyńskich, Józefa
Ślisza, Tadeusza Mazowieckiego, Ryszarda Kuchciń-
skiego i  innych.

Działacze jeździli też na spotkania z papieżem pod-
czas Jego pielgrzymek do Ojczyzny. Tadeusz Żyłka
uczestniczył m.in. w słynnej Mszy Św. na krakowskich
Błoniach i przemarszu do Nowej Huty, który zamienił
się w manifestację patriotyczną. Był też na pogrzebie
kapelana „Solidarności” Jerzego Popiełuszki, a potem
na uroczystości Jego beatyfikacji. Podczas lokalnych
wyborów kilkakrotnie był członkiem Komisji Wybor-
czej, a nawet przewodniczył jej pracom.

Podobną drogę związkową przeszedł też Wojciech
Ostrowski z Jaćmierza. Rozpoczynał od „Solidarno-
ści” robotniczej, ponieważ pracował w sanockim „Sto-
milu”. W Polsce do NSZZ „Solidarność” należało już
ponad 10 mln pracowników, czyli około 80 procent za-
trudnionych. Jednak działalność sanockich związkow-
ców nie trwała długo, bo wprowadzono stan wojenny.
Ten dzień Wojciech Ostrowski pamięta doskonale. Przy-
jechał do pracy na pierwszą zmianę. Związkowcy mieli
zaplanowane spotkanie z Kołodziejem - działaczem
z  Gdańska. Jednak plany przekreśliła informacja, że
w Polsce wprowadzono stan wojenny. Zdezorientowa-
ni pracownicy „metalówki” zebrali się na wydziale, by
dowiedzieć się o  szczegółach podjętych przez rząd dzia-
łań. Dyrekcja „Stomilu” zakazała gromadzenia się i  za-
groziła wezwaniem milicji. Na odpowiedź robotników
nie trzeba było długo czekać. Zamknięto duże, metalo-
we drzwi prowadzące na wydział a potem je zaspawa-
no. Rozpoczął się wiec pracowników.
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Powiewały flagi „Solidarności”, przemawiali dzia-
łacze związkowi i  robotnicy. Mijały godziny, auto-
busy, które przyjechały pod „Stomil” po pracowni-
ków – odjechały. Ostatecznie robotnicy wyszli z hali
nie niepokojeni przez służby i późną nocą rozjechali
się do domów. Mimo obaw następnego dnia wrócili
do pracy. Większość z nich nie poniosła konsekwen-
cji, ale kilku przywódców „Solidarności” zostało
w kolejnych dniach internowanych, innych wzywano
na przesłuchania. Takie wezwanie otrzymał również
Wojciech Ostrowski, ale przesłuchujący go funkcjo-
nariusz zachowywał się bardzo poprawnie.

Podczas stanu wojennego działalność związkowa
została zawieszona. Nie zapomniano jednak o kole-
gach, którzy byli internowani lub zwolnieni z pracy.
Co miesiąc pracujący przekazywali część pensji dla
rodzin ofiar stanu wojennego.

Kiedy znów zalegalizowano „Solidarność”, Woj-
ciech Ostrowski został Przewodniczącym robot-
niczej „Solidarności” w sanockim „Stomilu”. Po-
tem wybrano go do Zarządu Wojewódzkiego
NSZZ „Solidarność”, gdzie pełnił też funkcję
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Równo-
cześnie był też członkiem rolniczej „Solidarności”,
która powoli zaczęła się odradzać. Związkowcy
nadal mogli liczyć na przychylność księży z Długie-
go i Haczowa. Ich zaangażowanie było szczególnie
przydatne podczas czerwcowych wyborów w 1989
roku.

Wojciech Ostrowski był przewodniczącym Gmin-
nego Komitetu Obywatelskiego i    zastępcą Prze-
wodniczącej Komisji Wyborczej w Jaćmierzu.
Z tego okręgu kandydował m.in. Jerzy Osiatyński,
Gustaw Holoubek, Paweł Chrupek, Andrzej Szczy-
piorski. Po zwycięstwie w  wyborach również „Soli-
darność” RI nabrała wiatru w żagle.

W 1990 roku Wojciech  Ostrowski był na szkole-
niu w Szymanowie, gdzie goście z Francji opowiada-
li o swoich gospodarstwach rolnych specjalizujących
się w uprawie winorośli. Nawiązane tam kontakty za-
owocowały kilkuletnią współpracą z rolnikami z Pol-
ski. Wielu z nich zaproponowano wyjazd na wino-
branie do Francji. Z Jaćmierza kilku mieszkańców
skorzystało z tej okazji i przez kilka lat wyjeżdżało
do francuskich winnic.

Od 1998 roku Wojciech Ostrowski nie pracował
zawodowo. Zajął się działalnością związkową. Wraz z

innymi co roku jeździł ze sztandarem Związku na do-
żynki na Jasną Górę i  oczywiście do Haczowa, gdzie
ks. Kaczor na święcie plonów zawsze ich gorąco witał.

Obecnie w naszej gminie nie ma rolniczych związ-
ków. Z czasem zainteresowanie taką działalnością
było coraz mniejsze. A i sami działacze coraz więcej
czasu poświęcali powiększanym gospodarstwom i jak
sami przyznawali – lat przybywało, a sił coraz mniej.

Podobnie swoją aktywność w rolniczej „Solidar-
ności” ocenia też Zofia Dracz z Zarszyna. Tak jak
Tadeusz Żyłka i Wojciech Ostrowski zaangażowała
się w działalność rolniczych związków zawodowych.
Jeździła na spotkania i szkolenia do Krosna, Haczo-
wa, Długiego, przekazywała informacje mieszkańcom
Zarszyna. Dwukrotnie była mężem zaufania podczas
wyborów, była też członkiem Komisji Wyborczej.

Jednak w Zarszynie zainteresowanie rolniczą „So-
lidarnością” nie było zbyt duże, mimo, że do związku
zapisało się kilkadziesiąt osób. Zbierali składki (skarb-
nikiem była Adolfina Kuzianik), przekazywali infor-
macje o działaniach „Solidarności” RI w wojewódz-
twie krośnieńskim i rozmowach władz centralnych
z rządem. Jednak efekty nie były dla rolników satys-
fakcjonujące. Zapewne to był powód, że przestali oni
wierzyć w skuteczność związkowych zabiegów
o polepszenie warunków pracy i życia na wsi. Więk-
szość sprzedawała lub oddawała ziemię, likwidowała
gospodarstwa i chów zwierząt. Polska wieś zmienia-
ła swoje oblicze.

Działalność związkowców była pracą społeczną.
Członkowie Zarządu sami też płacili za wyjazdy na
szkolenia i  zebrania. Poświęcali czas i pieniądze, bo
wierzyli, że mogą coś zmienić, mieć wpływ na przy-
szłość wsi.

Zdjęcie napisu „STRAJK” znajdującego się na bramie
Sanockiej Fabryki Autobusów w Sanoku, 1980 r.
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Ryszard Bury urodził się w Jaćmierzu w rodzinie
rolniczej. Pamiętał z dzieciństwa jak do domu przy-
chodzili młodzi agitatorzy ZMP, żeby ojciec zapisał
się do spółdzielni produkcyjnej „Jutrzenka”, bo ina-
czej jego dzieci nie skończą szkoły. Ojciec jednak nie
dał się namówić i tym mocniej zachęcał syna, by się
uczył. Pragnął, żeby miał łatwiejsze życie.

Ryszard Bury ukończył Liceum Pedagogiczne
i wyjechał do pracy na Ziemie Odzyskane na ponad
rok. Potem dostał powołanie do wojska. Skierowa-
no go do wojsk rakietowych i   kwaterował aż pod
Suwałkami, a potem na Śląsku.

 W 1963 r. ojciec, który w Jaćmierzu prowadził
gospodarstwo rolne, namówił go do powrotu w ro-
dzinne strony. Niestety w rodzinnej wsi nie było dla
niego etatu w szkole. Pracował więc rok w Wujskiem,
a potem 10 lat w Szczawnem. Zbyt daleko od domu,
aby mógł systematycznie pomagać w gospodarstwie.
Co roku starał się o przeniesienie, ale zawsze odpo-
wiedź była negatywna. Dopiero, kiedy w 1973 r. zli-
kwidowano powiat sanocki, a Zarszyn w znalazł się
w  powiecie krośnieńskim, tamtejszy Wydział Oświaty
przychylił się do jego prośby i Ryszard Bury prze-
niósł się do szkoły w Jaćmierzu. Został nauczycielem
wychowania fizycznego.

  Praca dawała mu wiele satysfakcji, a młodzież
chętnie brała udział w zajęciach, nawet tych dodat-
kowych.  Kilka miesięcy potem został powołany na
członka Komisji Wyborczej w Jaćmierzu. W lokalu
Agronomówki głosowali mieszkańcy Bażanówki i
Jaćmierza. Wtedy władze starały się, żeby frekwen-
cja na wyborach była jak najwyższa. Nawet jeżdżono
z urną do chorych, aby oddali głos. W pewnej chwili
do lokalu wyborczego przyszły dwie zakonnice, któ-
re powiedziały, że jest w ich domu jeszcze jedna sio-
stra, ale teraz jest chora i nie mogła przyjść. Podkre-
śliły, że bardzo chciałaby zagłosować i poprosiły, by
ktoś z komisji przyjechał do nich. Jednak przewodni-
czący odmówił. Ryszard Bury był zaskoczony taką
decyzją, ale nie skomentował jej. Potem głosować

NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
PRACOWNIKÓW OŚWIATY I WYCHOWANIA

Nowe związki zawodowe powstawały również w szkołach. Jedynym, do którego mogli zapisać się
wcześniej nauczyciele i pracownicy szkół był Związek Nauczycielstwa Polskiego. Jednak na fali zmian
rodziło się nowe…

przyszedł ksiądz z kościoła narodowego w Bażanów-
ce i  wyjął listę 50 osób, które ponoć upoważniły go,
żeby za nich oddał głos. Otrzymał 50 dodatkowych
kart i zagłosował za wszystkich. Wywołało to kon-
sternację członków Komisji, jednak nikt nie odważył
się zaprotestować. Po zliczeniu głosów Ryszard Bury
odmówił podpisania protokołu. Uznał, że decyzja
przewodniczącego to fałszowanie wyborów i tym
uzasadnił swoje stanowisko. Przewodniczący nama-
wiał go do zmiany decyzji, ale kiedy to nie poskutko-
wało, kazał odłożyć 50 głosów, zmienić i przepisać
protokół.  Nie miało znaczenia, które karty do głoso-
wania zostaną wyjęte, bo głosowano „bez skreśleń”.
Wtedy Ryszard Bury podpisał protokół, ale od tam-
tej pory stał się człowiekiem „niewygodnym” dla wielu
przedstawicieli lokalnych władz.

Zbliżał się rok 1980. Mieszkańcy naszej gminy
powszechnie słuchali  Wolnej Europy, Radia Londyn,
Głosu Ameryki. Przekazywali sobie informacje o straj-
kach na Wybrzeżu i protestach rolników.  W sanoc-
kich i krośnieńskich zakładach pracy robotnicy two-
rzyli nowe związki zawodowe.

Rok później nauczyciele z Gminy Zarszyn zostali
zaproszeni na zebranie sprawozdawczo-wyborcze
ZNP. Kiedy rozpoczęła się dyskusja, Ryszard Bury
zabrał głos i zapytał o powołaną niedawno „Solidar-
ność” Pracowników Oświaty i Wychowania. Przeko-
nywał, że nauczyciele powinni mieć możliwość wy-
boru, do jakich związków chcą należeć. Po jego wy-
stąpieniu zebranie przerwano, a potem zerwano.
Uczestnicy rozeszli się do domów. Wielu, których
wcześniej uważał za bliskich kolegów, odwracało się
do Ryszarda Burego plecami. Wtedy zdał sobie spra-
wę, że sam z tworzeniem nowych związków sobie
nie poradzi. Pojechał do Krosna, bo w Sanoku „Soli-
darność” oświatowa raczkowała. Tam poznał Euge-
niusza Drykę, Henryka Owoca, którzy podpowiedzieli
mu od czego zacząć, jakie są założenia statutowe
oświatowej „Solidarności” i uzgodnili termin zebra-
nia w Zarszynie. Podpisał też wtedy  deklarację i od tej
chwili Ryszard Bury został członkiem „Solidarności”.
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  W czerwcu 1981 r. zwołano gminne zebranie
oświatowej „Solidarności” w Zarszynie. Przyszli na
nie tylko zwolennicy nowych związków. Wybrano
gminne władze, na czele których stanął  Marian
Łuczycki z Jaćmierza. Ryszard Bury odmówił przy-
jęcia tej funkcji, ponieważ kończył studia, pisał pracę
magisterską i uznał, że dodatkowe obowiązki byłyby
zbyt obciążające. Po pewnym czasie zarzucono jed-
nak organizatorom błędy formalne i głosowanie trze-
ba było powtórzyć. Kolejne zebranie zwołano we
wrześniu i wtedy Przewodniczącym Gminnego NSZZ
„Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania
w Zarszynie został Ryszard Bury.

W Jaćmierzu uczył on wychowania fizycznego
i prowadził drużynę koszykówki dziewcząt. Miał dość
mocny zespół. Kilkakrotnie wygrywali Zawody Wo-
jewództwa Krośnieńskiego i dwa razy Puchar „No-
win”. Jeden z redaktorów tej gazety wystąpił z pro-
pozycją, aby szukać talentów sportowych na wsi.
W jaćmierskiej drużynie takich nie brakowało. Czte-
rem dziewczętom zaproponowano treningi i naukę
w szkole średniej w Rzeszowie. Skorzystały z  tej
szansy. W ten sposób nawiązano też bliższe relacje
z siatkarkami z Rzeszowa i ich trenerami. Kiedy
dziewczęta z Jaćmierza były w czwartej klasie szkoły
średniej, ich trenerzy zaproponowali sparing. Dla za-
wodniczek z Jaćmierza był to dowód wyjątkowego
uznania. Ustalono, że mecz odbędzie się 13 grudnia
1981 r. w szkole w Jaćmierzu. Jednak rano obudziło
Ryszarda Burego wycie syren. Włączył telewizor
i oniemiał. Okazało się, że wprowadzono stan wo-
jenny. Powtarzano informacje o zakazie zgromadzeń
i przemieszczania się. Ryszard Bury postanowił jed-
nak przedostać się do szkoły w Jaćmierzu, gdzie praw-
dopodobnie czekały już zawodniczki z Rzeszowa,
które miały wyjechać z miasta o świcie. Poszedł po-
lami, ominął Bażanówkę i doszedł do Jaćmierza.
Okazało się, że miał rację. Dziewczyny z Rzeszowa
były na miejscu, a z nimi ich opiekunowie. Wszyscy
byli przerażeni tym, o czym usłyszeli w radiu, ale mecz
odbył się zgodnie z planem. Potem zawodniczki obu
drużyn zostały zaproszone na obiad przygotowany
przez rodziców jednej z zawodniczek. A Ryszardowi
Buremu trenerzy z  Rzeszowa wręczyli wysupłane
skądś 1000 zł w dowód uznania za to, co robi dla
sportu wiejskiego.

Kiedy wrócił późnym wieczorem do domu, żona
przekazała mu informacje o rewizjach, aresztowaniach
i internowaniu członków „Solidarności”. Ryszard

Bury miał w domu mnóstwo dokumentów, prasy so-
lidarnościowej, ulotek. Posortował to wszystko na
trzy części:

I – deklaracje, listy obecności i inne ważne doku-
menty z danymi osobowymi,

II – dokumenty mniej ważne, które nie zawierały
danych osobowych,

III – materiały, które były najmniej ważne broszur-
ki, odezwy i in.

     Następnego dnia wziął do torby materiały naj-
mniej ważne i spalił je w szkolnej kotłowni. Najważ-
niejsze materiały schował w stodole u kolegi. Przy-
kryli je sianem i tak przetrwały. Po dwóch dniach
został wezwany do kancelarii szkoły w Jaćmierzu.
Czekali już na niego przedstawiciele Inspektoratu
Oświaty w Zarszynie i dyrektorka szkoły. Zapytali,
dlaczego rozbił ZNP. Odpowiedział, że kilka dni temu
przyjechali tu do Jaćmierza z Rzeszowa nauczyciele
ze szkoły średniej w Rzeszowie, jakoś zdobyli 1000
zł i dali mu je za to, co zrobił dla społeczeństwa, dla
młodzieży i dla wsi. Oni go docenili, ale miejscowi
nie. Na tym rozmowa się zakończyła. Nie został oskar-
żony, nie przeszkadzano mu w pracy pedagogicznej.

     W roku 1989 została reaktywowana „Solidar-
ność” oświatowa. Zbliżały się pamiętne czerwcowe
wybory. Wspólnie z przedstawicielami rolniczej i ro-
botniczej „Solidarności” Ryszard Bury jeździł na spo-
tkania z mieszkańcami okolicznych wsi i tłumaczył,
dlaczego one są tak ważne.  Pojechali też z Tade-
uszem Pańko i Tadeuszem Żyłką do Odrzechowej.
Przyszło niewielu mieszkańców. Jeden ze starszych
uczestników spotkania zapytał, czy się nie boją jeź-
dzić i agitować za zmianami. Podkreślił, że on na pie-
chotę wrócił z Syberii i do dziś czuje na plecach od-
dech Stalina. Ryszard Bury odpowiedział: Boję się,
bo wszytko mogą, ale ktoś to musi robić. Przecież
chcemy zmienić Polskę.

     Podczas czerwcowych wyborów Ryszard Bury
był mężem zaufania w Komisji Wyborczej w Długiem.
Do dziś jest poruszony panującą wtedy atmosferą:
Jaki wtedy był entuzjazm!. Teraz niektórzy mówią,
że to etos „Solidarności”. Nigdy przedtem i nigdy
potem takiego nie widziałem. Pamiętając o tej at-
mosferze napisał:

Zdeptano wolność i aspiracje.
Niejeden był uwięziony.
Kraj dostał w zamian hiperinflację
I na alkohol talony.



18   G³os Zarszyna-

Zrobił się koszmar – brat gnębił brata,
Mundur i honor splamiony.
Brutalną siłą, na oczach świata,
Etos wolności zniszczony.

Hasła głosiły: Partia z Narodem!
I miłość do starszego brata.
A lud gnębiono pałką i głodem –
Opornym – więzienna krata.

Na nic się zdały czołgi, bagnety,
Bezpieka i pałki ZOMO.
Polak nie uzna gwałtu – niestety,
Że będzie walczył – wiadomo.

Po przejściu na emeryturę Ryszard Bury przestał
być członkiem „Solidarności”, chociaż wcześniej, jak
tysiące ludzi w Polsce, z dumą nosił charakterystycz-
ny znaczek ze znanym na całym świecie napisem. Ma
go zresztą do dziś. Z sentymentem wspomina lata
osiemdziesiąte, ale nie kryje rozczarowania tym, co
potem z ideałami „Solidarności” zrobiono.

Polska „Solidarność” była iskrą, która zapo-
czątkowała zmiany nie tylko w Europie. Upadło
sowieckie imperium, a wiele zdominowanych przez
niego państw sięgnęło po niezależność. Możliwe
stało się zjednoczenie Niemiec, upadł mur berliń-
ski. Przede wszystkim jednak „Solidarność” zmie-
niła mentalność ludzi, wlała w nich odwagę i pra-
gnienie zmian. Pragnienie, które odmieniło obli-
cze ziemi. I nie tylko TEJ ziemi.

Tekst powstał w oparciu o wspomnienia Andrzeja Piotrow-
skiego z Zarszyna, Zofii Dracz z  Zarszyna, Haliny Radwań-
skiej z Jaćmierza, Jerzego Kuziana z Atlanty /USA/, Tadeusza
Żyłki z Jaćmierza, Wojciecha Ostrowskiego z Jaćmierza, Woj-
ciecha Dębskiego z Długiego, Ryszarda Burego z Długiego.

Dziękuję najserdeczniej! To zaledwie wycinek z działalno-
ści NSZZ „Solidarność” i NSZZ „Solidarność” RI w gminie
Zarszyn, ale od czegoś trzeba zacząć… Łamy naszej gazety nie
są w stanie pomieścić zbyt długich tekstów, ale pamięć o lu-
dziach, którzy tworzyli w latach 80-  tych wolną Polskę nie może
zginąć. Bardzo proszę o kontakt tych, którzy tak jak Bohatero-
wie artykułu przyczynili się do zmian ustrojowych w naszym
kraju. Wtedy na pewno i  wspomnienia i dokumenty przetrwają.
A może doczekają się też kiedyś osobnej publikacji.
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