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Protest głodowy kolejarzy przeprowadzony 
w dniach 21–27 października 1980 r. we Wrocła-
wiu był jednym z najważniejszych wydarzeń so-
lidarnościowej rewolucji lat osiemdziesiątych XX 
w. Stał się bowiem siłą sprawczą, która spowo-
dowała, że większość z blisko czterystutysięcz-
nej rzeszy kolejarzy aktywnie włączyła się w bu-
dowę rodzącego się wówczas ruchu społecznego 
i zakładanie „Solidarności” w Polskich Kolejach 
Państwowych. Postanowienie o rozpoczęciu 
głodówki wynikało przede wszystkim z braku re-
alizacji przez komunistyczne władze porozumień 
gdańskich oraz z fiaska prowadzonych rozmów 
w sprawie kolejarskich postulatów, głównie tych 
o charakterze płacowym. Bezowocne negocjacje 
prowadzone z przedstawicielami ministerstwa 
komunikacji w świetlicy Lokomotywowni Wro-
cław-Główny, brak wsparcia dla kolejarskich 
żądań ze strony Lecha Wałęsy, który wysłanym 
do niego delegatom przedstawił jedynie mgliste 
obietnice, że ich postulatami zajmie się w bli-
żej nieokreślonej przyszłości, doprowadziły 
do podjęcia tak dramatycznej decyzji. To wła-
śnie w głowach rozgoryczonych po spotkaniu 
z przewodniczącym „Solidarności” kolejarzy 
narodził się pomysł przeprowadzenia protestu 
głodowego. Zdawali oni sobie przy tym sprawę 
z niemożności przeprowadzenia strajku na kolei, 
gdyż istniała silna obawa, że blokada linii komu-
nikacyjnych może spowodować militarną inter-
wencję Związku Sowieckiego. Jeszcze podczas 
powrotnej podróży do Wrocławia zredagowano 
oświadczenie, w którym informowano o przy-

stąpieniu do głodówki w proteście przeciwko 
postawie strony rządowej. Dodawano, że będzie 
ona prowadzona także na rzecz przyspieszenia 
rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego „Solidarność”.

Po burzliwej dyskusji ta forma protestu została 
zaakceptowana przez obecnych w lokomoty-
wowni kolejarzy i ostatecznie przystąpiło do 
niej co najmniej 38 osób. Odrzucając zatem 
możliwość strajku powszechnego, delegaci ko-
lejarskiej „Solidarności” z całego kraju zgroma-
dzeni we Wrocławiu, zdecydowali się głodować 
w imieniu wszystkich pracowników PKP, apelując 
jednocześnie do swoich koleżanek i kolegów 
o sumienną i rzetelną pracę. Był to przejaw 
prawdziwej solidarności oraz odpowiedzialności 
za kraj. Pierwsze godziny i dni protestu upłynę-
ły głównie pod znakiem gorączkowej wymiany 
telegramów z ministrem komunikacji Mieczysła-
wem Zajfrydem oraz dalszych, bezowocnych ne-
gocjacji z przysyłanymi przez niego urzędnikami. 

Głodówka trwała już dobrych kilka dni, a cią-
gle nie było nadziei na rozwiązania patowej 
sytuacji. Szczególny opór rządzących brał się 
przede wszystkim ze skali ewentualnych podwy-
żek. Każda wydana na ten cel złotówka musia-
ła zostać przemnożona razy 400 tysięcy, czyli 
wszystkich pracowników PKP. Licząc, że protest 
uda się wygasić bez ponoszenia dodatkowych 
kosztów, władze nie chciały ustąpić w sprawach 
płacowych. Podobnie zresztą jak zdeterminowa-
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cławianie tysiącami gromadzili się przed świe-
tlicą lokomotywowni, by wyrazić swoje poparcie 
dla uczestników głodówki. Z całego kraju napły-
wały setki telegramów ze słowami solidarności, 
wsparcia i otuchy. Protestujących odwiedzały 
liczne delegacje z zakładów pracy z całej Pol-
ski oraz przedstawiciele świata nauki i kultury. 
Warto przy tym dodać, że kolejarze nieuczestni-
czący w proteście pokrywali swoje lokomotywy 
hasłami popierającymi postulaty „Solidarności”. 
Powodowało to pewne zadrażnienia ze służbami 
granicznymi Niemieckiej Republiki Demokra-
tycznej, która nie chciała wpuszczać do przygra-
nicznego Görlitz takich pociągów. Niemcy naka-
zywali polskim maszynistom usuwanie napisów, 
na co polscy kolejarze się nie zgadzali. 

ni kolejarze. Wśród uczestników głodówki pano-
wała dobra atmosfera. Nawiązywano znajomości 
i przyjaźnie, prowadzono długie „nocne Polaków 
rozmowy”. Protestujący znajdowali się również 
pod troskliwą opieką medyczną, a głód, który 
doskwierał, szczególnie w pierwszym okresie, 
po paru dniach ustępował. 

Niezwykle istotne w uzyskaniu porozumienia 
okazało się zaangażowanie regionalnych władz 
„Solidarności”, które zagroziły czterogodzinnym 
strajkiem ostrzegawczym w Miejskim Przed-
siębiorstwie Komunikacyjnym. Zapowiedziano 
też możliwość ogłoszenia strajku generalne-
go w niektórych wrocławskich zakładach, jeśli 
strajk komunikacji nie przyniósłby rezultatu. 
Od początku protestu wspierano kolejarzy, 
wysyłając do lokomotywowni swoich eksper-
tów, przede wszystkim Antoniego Lenkiewicza, 
głodujących odwiedzali też m.in. Jerzy Piórkow-
ski, Władysław Frasyniuk, Krzysztof Turkowski, 
Barbara Labuda i Hubert Hanusiak. 

Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć 
o szczególnej pomocy, jakiej udzielił głodującym 
ks. Stanisław Orzechowski z wrocławskiej para-
fii św. Wawrzyńca. Do lokomotywowni przybył 
już 22 października wieczorem, odprawił mszę, 
a następnego dnia rano, podczas kolejnej mszy, 
zadeklarował przystąpienie do głodówki. Przez 
cały czas ks. Orzechowski wspierał kolejarzy 
oraz pełnił posługę duszpasterską. 
Przełom nastąpił dopiero po pięciu dniach – 26 

października. Wicepremier Aleksander Kopeć 
zgodził się na podjęcie negocjacji po rozmowie 
z Jerzym Piórkowskim i Włodzimierzem Badeł-
kiem, przewodniczącym kolejarskiej „Solidarno-
ści”. W Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 
widocznie zwyciężyło ostatecznie przekonanie, 
że problem należy rozwiązać w drodze negocja-
cji. Do lokomotywowni przyjechał wiceminister 
pracy, płacy i spraw socjalnych Janusz Obodow-
ski, dużo bardziej ugodowy niż poprzedni rządo-
wi wysłannicy. W efekcie zwaśnione strony szyb-
ko doszły do porozumienia w najważniejszych 
kwestiach. Obodowski obiecał satysfakcjonują-
ce podwyżki, w związku z tym nad ranem 27 paź-
dziernika Badełek ogłosił decyzję o zakończeniu 
głodówki. Uczestnicy protestu przyjęli pierwszy 
posiłek od 141 godzin.

Nie był to jednak koniec rozmów, do omówienia 
zostały inne, mniej istotne, postulaty. Ostatecz-
ne porozumienie parafowano dopiero 31 paź-
dziernika. Radość z odniesionego przez kolejarzy 
zwycięstwa była jednak trochę przedwczesna. 
Jak się okazało później, porozumienie wynego-
cjowane z tak wielkim wysiłkiem, nie było koń-
cem drogi, ale dopiero jej początkiem. Egzekwo-
wanie jego postanowień było niezwykle trudne 
i wymagało dalszych nacisków na władze. 

Protest głodowy kolejarzy odbił się niezwykle 
szerokim echem zarówno w mediach państwo-
wych, jak i związkowych; cieszył się również 
olbrzymim społecznym zainteresowaniem. Wro-

Włodzimierz Suleja, opisując to wydarzenie 
w 1986 r., zauważył, że podczas trwania protestu 
„znaczna część obojętnych do tej pory miesz-
kańców regionu w emocjonalny sposób zaczęła 
traktować sprawy »Solidarności«”. Liczne ge-
sty wsparcia pokazywały, że rodzi się nie tylko 
„Solidarność” z dużym „S”, ale też ta solidarność 
pisana przez małe „s”. Głodówka zbudowała 
poczucie wspólnoty wrocławian i była jednym 
z aktów założycielskich nie tylko kolejarskiego 
związku, ale również całej wrocławskiej „Soli-
darności”.

21–27 Października 
1980 roku

Podpisanie porozumienia  
z komisją rządową. Od lewej Janusz Obodowski, Aleksander Kopeć, 

Włodzimierz Badełek, Antoni Lenkiewicz, Jerzy Jankowski, Mieczysław 
Rzepecki, Wrocław, 31 X 1980 r. Fot. Tadeusz Drankowski/ZNiO



Zbigniew Iwaniuk | Rozmowy prowadzone 
w Gdańsku z wiceministrem Gościłowiczem 
nie przyniosły żadnego rezultatu. I wtedy 
ktoś z Wrocławia zaproponował, aby rozmowy 
przenieść do Wrocławia, tym bardziej że oni 
mieli przygotować świetlicę w Lokomotywowni 
Wrocław-Główny. Kolejarze z Dolnego Śląska 
już wtedy byli najbardziej zorganizowanym 
okręgiem. Tam struktury istniały już prawie 
we wszystkich zakładach. Przyjechaliśmy na 
rozmowy do Wrocławia i doszliśmy do wniosku, 
że dobrze wybraliśmy termin i miejsce. Świetlica 
lokomotywowni bardzo nam odpowiadała.

Jerzy Sadka | Pan wiceminister Gościłowicz przyjechał bardzo „zmęczony”, 
w ciągu pół godziny siedem czy osiem wód mineralnych wypił. Podniosłem rękę, 
że chcę zabrać głos i mówię: – Ja nie pozwolę z siebie robić szmaty! Dziękuję za 
taką rozmowę i takie traktowanie. Niech pan sobie znajdzie przyjaciół takich jak 
pan. Panowie! Wychodzimy i spotykamy się we Wrocławiu, tam też jest Polska 
i eleganccy ludzie. Gościłowicz protestuje: – Nie, nie, nie. – Niech pan się nie 
martwi, pan tam szybko przyjedzie – odpowiedziałem. I wiara się rozjechała.

Wojciech Karkuciński | Na początku 
czołowym ośrodkiem był Gdańsk. Tamtejsi 
kolejarze przyjęli na siebie rolę przywódczą. 
We wrześniu jechaliśmy tam kilka razy na 
spotkania. Tam też powstawały pierwsze 
struktury i postulaty adresowane do władz 
kolejowych. Jedno ze spotkań odbyło się we 
Wrocławiu i wtedy postanowiono, że dalej nie 
może być tak, że my sobie, a władza sobie.

Mieszkańcy Wrocławia 
zgromadzeni przed 

świetlicą lokomotywowni, 
Wrocław, październik 1980 r. 

Fot. Wiesław Dębicki
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Krzysztof Ciurej | Nie pamiętam, kto zaproponował, żebyśmy 
przenieśli się do lokomotywowni. Może ja? Pracowałem tam 
i wiedziałem, że świetlica nadaje się do tego celu. Naczelnik 
lokomotywowni nie miał nic przeciwko, powiadomiliśmy też 
wszystkich pracowników i przygotowaliśmy salę. Załatwiałem 
krzesła, maszyny do pisania i telefon.

Paweł Miśkowiec | Do Wrocławia przyjechaliśmy 
20 października, ale te rozmowy ledwo się zaczęły i już 
się skończyły, po prostu oni skutecznie je blokowali 
i twierdzili, że wszystko jest załatwione. Z Gościłowiczem 
nie mogliśmy się dogadać, nastąpił kryzys w tych 
rozmowach i pytanie: – Co dalej robić? Nie ma z kim 
rozmawiać.

Mieczysław Glinczewski przemawia 
przed świetlicą lokomotywowni, 

Wrocław, październik 1980 r. 
Fot. Wiesław Dębicki

Przed świetlicą lokomotywowni. Pierwszy 
z lewej w drzwiach stoi Jerzy Sadka, 

Wrocław, październik 1980 r.  
Fot. Wiesław Dębicki
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Jerzy Sadka | Pojechało nas siedmiu. 
Zajeżdżamy do Katowic, już wieczór, ciemno. – 
Słuchajcie, po co będziemy szukać? Jedziemy 
na Komendę Wojewódzką MO – mówię. 
Przedstawiliśmy się i powiedzieliśmy, że chcemy 
rozmawiać z oficerem dyżurnym. On zszedł 
i pyta: – Panowie w jakiej sprawie? – Proszę 
pana, jesteśmy przedstawicielami strajkujących 
kolejarzy i wiemy, że w Katowicach pod panów 
opieką jest Lech Wałęsa ze swoją ekipą, bo 
jutro ma się spotkać w Jastrzębiu z górnikami. 
Tym go zastrzeliłem. – Tak, proszę tych 
panów zaprowadzić. Trafiliśmy do tego hotelu 
i spotkaliśmy Gwiazdę. Powiedział, że Lechu już 
śpi i porozmawiamy z nim jutro. 

Zbigniew Iwaniuk | Wałęsa nas zwymyślał, zganił, dał reprymendę 
zamiast nas poprzeć. – Popieram wasze postulaty, ale robicie mi krecią 
robotę. Co wy tu robicie, rozwalacie mi związek. Zakończcie strajk, jedźcie do 
domu, a ja się wszystkim zajmę i koniec – powiedział. Byliśmy zszokowani 
jego postawą wobec nas i jego wypowiedziami.

Jerzy Sadka | Powiadamiamy ministerstwo, oni sobie to bagatelizują 
i różne telegramiki nam wysyłają, na przykład, żeby przysłać delegację 
i przyjechać do nich. Po jakimś czasie mówię: – Słuchajcie chłopaki, nie 
możemy tak tkwić na wikcie wrocławiaków, bo oni też nie mają pieniędzy, 
musimy coś wymyślić. I wtedy dostajemy cynk, że Wałęsa będzie 
w Katowicach.

Mieczysław Rzepecki | „Orzechowy plon” | 
Co tu dużo ukrywać, ta rozmowa z Wałęsą nam 
nic nie dała. Ale my jeszcze wtedy o tym nie 
wiedzieliśmy i wiązaliśmy z tym spotkaniem 
ogromne nadzieje. Pani wie, jak my na nich 
czekaliśmy? Pamiętam dobrze ten moment: 
wchodzą. Patrzymy na nich z wyczekiwaniem, 
a oni rozkładają ręce: „Nic z tego. Wałęsa kazał 
nam wracać do domu”. Powtórzył dokładnie 
słowa wiceministra Gościłowicza: „Rozejdźcie 
się do domów, kiedyś tam się spotkamy, ja się 
tą sprawą zajmę, przedstawię ją na komisji 
krajowej”. Jak to powiedzieli, w sali zapadła 
kompletna cisza. Zrozumieliśmy,  że zostaliśmy 
sami. Nikt nie chciał  to uwierzyć, że ten bohater 
z wielkim długopisem, którego ludzie na rękach 
noszą, powiedział nam, żeby się rozejść.

Lech Wałęsa podczas 
wizyty w Jastrzębiu-Zdroju, 
20 X 1980 r. Fot. Stanisław 
Jakubowski PAP/CAF
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Mieczysław Rzepecki | Już w drodze  
wymyślili protest głodowy. Przyjechali z tym 
pomysłem i rzucili go na salę. Oczywiście 
zaczęła się dyskusja, kto chce, to niech się 
włączy, kto nie chce, to niech się nie włącza. Oni 
powiedzieli, że już w drodze podjęli decyzję i się 
z niej nie wycofają. Przedstawiciele wszystkich 
okręgów po kolei się wypowiadali. No i doszło 
do naszego okręgu dolnośląskiego. Wszyscy 
powiedzieliśmy, że jesteśmy za i przystępujemy 
do głodówki. Kiedy doszło do okręgu 
północnego, Krzysztof Przesmycki powiedział: 
– Jako lekarz jestem przeciw, ale jako kolejarz 
jestem za.

Jan Niesler | Wracamy wieczorem tą nyską 
i zastanawiamy się, co powiemy we Wrocławiu. 
Nic przecież nie załatwiliśmy i nie mamy 
żadnego pomysłu. Byliśmy w sytuacji bez 
wyjścia: ani się rozjechać, ani czekać. Wtedy 
przyszedł mi do głowy, w tym samochodzie, 
pomysł głodówki. W domu mam encyklopedię 
i jak się zaczęły strajki, to zacząłem czytać, co to 
jest strajk oraz jakie są jego rodzaje. Wcześniej 
nic o tym nie wiedziałem. Strajki były na 
Zachodzie, ale nie u nas.

Podpisywanie proklamacji o przystąpienia do protestu głodowego. Od lewej 
Henryk Jarząbek, Mieczysław Glinczewski, Władysław Tatarzyński (pochylony), 
Robert Makenson (w okularach), Waldemar Filipczyk, Aleksander Janiszewski, 
Edward Lipkowski, Wrocław, 21 X 1980 r. Fot. Wiesław Dębicki

Przed świetlicą lokomotywowni, 
Wrocław, październik 1980 r. 
Fot. Tadeusz Drankowski/ZNiO

.
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Aleksander Janiszewski | W czasie  
podejmowania decyzji o głodówce niektórzy 
ludzie byli bardzo podekscytowani, dwóch się 
nawet popłakało ze wzruszenia, inni latali po tej 
sali jak oszalali. Jednego z dyrektorów prosiłem, 
aby przekazał ministrowi Zajfrydowi, że na sali 
są osoby, które są gotowe się podpalić, że może 
dojść do tragedii. 

Henryk Jarząbek | Pamiętam ten moment, 
jak przyjechali, panował stan podniecenia. 
Zbyszek Iwaniuk odczytał przygotowane przez 
nich oświadczenie o głodówce. Mnie zatkało, 
nawet w tej chwili czuję dreszcze na plecach. 
Poczułem wielki ciężar, trzeba było podjąć 
decyzję. Nie pamiętam, kto pierwszy z osób na 
sali wstał i zadeklarował udział w głodówce. 
Zastanawiałem się, co zrobić. Kolejni zaczęli 
przystępować, więc ja również wstałem.

Uczestnicy protestu głodowego. Od lewej 
Mieczysław Glinczewski, Waldemar Filipczyk, 
Bernard Cofta, Wojciech Karkuciński, Wrocław, 
październik 1980 r. Fot. Wiesław Dębicki.
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Uczestnicy protestu głodowego. 
Od lewej leżą Jerzy Sadka 

i Waldemar Filipczyk, stoją 
Jolanta Kmiecik i Lech Komin, 

Wrocław, październik 1980 r. 
Fot. Wiesław Dębicki

Antoni Lenkiewicz | Przedstawiciele władzy 
chcieli negocjacji w Urzędzie Wojewódzkim. Ja 
wiedziałem, że w salonach, biurach, siedzibach 
oficjalnych władz robotnicy się gubili. Byli 
przytłoczeni ich przepychem. Pierwszy ostry 
spór dotyczył zatem tego, gdzie negocjować. 
Nam zależało, aby to było w lokomotywowni, 
z dostępem ludzi, z nagłośnieniem. Brud i nędza 
tego miejsca potwierdzały rację kolejarzy, 
kolejarze czuli się tam świetnie, bo w takich 
warunkach na co dzień pracowali. A ministrowie 
czuli się o wiele gorzej niż na swoich salonach...

Paweł Miśkowiec | Wiadomo, że kolej nie 
może normalnie zastrajkować jak inne zakłady 
pracy. My zdawaliśmy sobie sprawę, że kolej 
była przedsiębiorstwem paramilitarnym, więc 
jakakolwiek próba zatrzymania ruchu pociągów 
byłaby traktowana przez władze jako sabotaż. 
Gdyby kolej stanęła, to zaraz mielibyśmy tutaj 
przyjaciół ze Wschodu. 

Władysław Tatarzyński | W momencie 
ogłoszenia głodówki nasz protest zgłosiliśmy 
do MKZ, który przysłał do nas swoich ludzi: 
Huberta Hanusiaka i Antka Lenkiewicza. 
Lenkiewicz przyjeżdżał zawsze w czarnej 
koszuli, cyklistówce, a ministrowie patrzyli na 
niego nieprzychylnie, nazywając go „Czarnym 
Gawronem”, i stwierdzali, że zaraz dojdzie do 
awantury. I tak na ogół było.

Zbigniew Siwecki | Wtedy naszym guru był 
Badełek, wszystko trzymał w ryzach. Dla mnie 
Sobolewski był mentorem, rzucił na szalę swoje 
stanowisko. 

Liderzy Protest głodowy 
kolejarzy •  

21–27 Października  
1980 roku



Ewaryst Waligórski | W moim przekonaniu bez 
Lenkiewicza byśmy nie wygrali, był bardzo ostry, 
bardzo zdecydowany. Co prawda Włodzimierz 
Badełek był przewodniczącym, ale w dużej mierze 
właśnie Lenkiewicz prowadził rozmowy.

Aleksander Janiszewski | Nasza głodówka kojarzyła mi się trochę 
z rewolucją październikową. Ja o panu Antonim Lenkiewiczu mówiłem, że 
to jest nasz Dzierżyński, a nasza koleżanka z Gdańska, Jolanta Kmiecik, 
to Dolores Ibárruri, „La Pasionaria”. Oboje byli bezkompromisowi. O ile 
w wierszach o rewolucji mówi się jako o parowozie dziejów, o tyle przed 
naszą lokomotywownią nie stał parowóz, lecz lokomotywa spalinowa.

Rozmowy z komisją rządową. 
Ręce podają sobie wiceminister 

Janusz Obodowski (z lewej) 
i Włodzimierz Badełek, Wrocław, 

październik 1980 r. Fot. ZNiO

Przedstawiciele strony solidarnościowej podczas rozmów 
z komisją rządową. Od lewej Hubert Hanusiak, Włodzimierz 
Badełek, Antoni Lenkiewicz, Jolanta Kmiecik, Teodor Kudła, 
Wrocław, październik 1980 r. Fot. Wiesław Dębicki.
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Mieczysław Rzepecki | Zaczęły napływać telegramy, różne listy 
poparcia. To poszło już w eter. Przyczynił się do tego Tadzio Łączyński 
z Polskiego Radia. Zrobił kawał dobrej roboty. Łączyński wiedząc, że 
Wrocław jest na stałym nasłuchu Wolnej Europy, rzucił w dzienniku jakimś 
regionalnym, że kolejarze w lokomotywowni podjęli protest głodowy 
i wystarczyło. Wolna Europa zaczęła informować o naszym proteście.

Henryk Jarząbek | Korzystaliśmy z połączeń 
kolejowych. Kolej – jak na owe czasy – dyspono-
wała znakomitą siecią telefonów stacjonarnych. 
Można było w ten sposób dotrzeć do każdego 
posterunku, do każdego miejsca pracy i skwa-
pliwie z tego korzystaliśmy. Mieliśmy dobre 
połączenia telegraficzne, te urządzenia były 
obsługiwane przez naszych ludzi.

Zbigniew Siwecki | Świetlica została 
otoczona przez mieszkańców Wrocławia, ludzie 
stali prawie przez całą dobę. To było charakte-
rystyczne na Dolnym Śląsku, że ludzie się tam 
solidaryzowali. Wywieszaliśmy plakaty z różnymi 
hasłami i informacjami, ile godzin głodówki już 
upłynęło. Przychodziło wiele delegacji z wro-
cławskich zakładów pracy. To było coś, czego nie 
zapomni się do końca życia.

Zygmunt Sobolewski | Kolejarze cieszyli 
się popularnością w społeczeństwie. Jak kole-
dzy szli załatwiać coś w MKZ, to kiedy przecho-
dzili przez ulice, tramwaj specjalnie dla nich 
się zatrzymywał i motorniczy pokazywał, żeby 
przechodzili.

Mieszkańcy Wrocławia zgromadzeni 
przed świetlicą lokomotywowni, 
Wrocław, październik 1980 r. 
Fot. Wiesław Dębicki
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Zygmunt Sobolewski | Do Wrocławia przyjechali naukowcy 
z Czechosłowacji, kiedy dowiedzieli się o naszym proteście, postanowili 
nas odwiedzić. To było sympatyczne spotkanie, gratulowali nam naszego 
wystąpienia. Byli u nas także Niemcy. Żaden z nich nie ujawniał swojego 
nazwiska, woleli zachować anonimowość.

Robert Makenson | Ludzie dostarczali  
nam też pieniądze. Jak protest się skończył,  
to komisyjnie zostały policzone, zdeponowane 
i następnie MKPK decydowało, na co je przezna-
czyć. I one na różne cele szły, między innymi  
na pomnik Świętej Katarzyny, który został  
postawiony przy wjeździe do hali napraw  
lokomotywowni.

Krzysztof Ciurej | Wszyscy kolejarze nosili biało-
czerwone opaski na znak solidarności. Maszyniści mieli 
na swoich lokomoty-wach różne hasła. Najgorzej było, jak 
dojeżdżali do NRD, do Görlitz. Niemcy nie chcieli wpuszczać 
polskich pociągów. Któregoś dnia przyszedł do mnie dyrektor 
Wójcik i zapytał, czy nie można byłoby nie malować tych 
lokomotyw, które jadą do NRD. Nie jestem pewien, ale chyba 
były one mimo wszystko dalej malowane.

Malowanie plakatów informujących 
o proteście głodowym, Wrocław, 
październik 1980 r. Fot. Wiesław Dębicki

Przedział konduktorski 
z plakatem na szybie 

informującym o proteście 
głodowym, Wrocław, październik 

1980 r. Fot. Wiesław Dębicki
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Mieczysław Rzepecki | „Orzechowy 
plon” | Kardynał lubi kolejarzy i tej sympatii 
nie kryje. „Orzech” opowiedział potem, że  
poszedł do kardynała pytać o zgodę i tę zgodę 
dostał. Ale Eminencja niejednokrotnie wspo-
mina, sam byłem tyle razy świadkiem tych 
wspomnień, że ksiądz Orzechowski przyszedł 
do niego i oznajmił: „Idę do kolejarzy głodować”. 
Rozumie pani – „głodować”. Nie powiedział:  
„idę ich wesprzeć” czy „idę się z nimi pomodlić”, 
on powiedział: „idę głodować”. Od razu podjął 
tę decyzję.

Ewaryst Waligórski | Był taki facet ze Śląska, Jan Urbańczyk. Mówi:  
– Koledzy, strejk, powożna sprawa, trza po farosza. Niektórzy nie wiedzieli,  
kto to jest farosz, a to chodziło o proboszcza. Poszła delegacja do arcybiskupa 
Henryka Gulbinowicza i on wyznaczył Orzechowskiego. Ksiądz Orzechowski, jak 
przyszedł, powiedział: – Mam wam pomagać, ale nie mam głodować. On jednak 
nie jadł, był bardzo zadowolony, bo trochę schudł, a był przecież potężny. 
Codziennie była msza, modlitwa rano i wieczorem, ks. Orzechowski był  
cały czas z nami.

Zygmunt Sobolewski | Pamiętam taki  
kryzys, kiedy to zaczęliśmy się kłócić i skakać 
sobie do oczu. Nagle wśród tej wrzawy rozległ 
się głos „Orzecha”: – Przekażcie sobie znak po-
koju. Zapanowała konsternacja, bo nie wiedzie-
liśmy, kiedy znalazł się u nas w pomieszczeniu 
przed mikrofonem. I nastała absolutna cisza. 
Powiedział, żebyśmy w ciszy pomodlili się i po 
chwili zaczęliśmy znowu rozmawiać ze sobą jak 
ludzie. Agresja momentalnie znikła.

Msza święta przed świetlicą 
lokomotywowni odprawiana 
przez ks. Stanisława 
Orzechowskiego, Wrocław, 
październik 1980 r.  
Fot. Janusz Wolniak

Mieszkańcy Wrocławia 
na lokomotywie przed 

świetlicą lokomotywowni, 
Wrocław, październik 1980 r.  

Fot. Janusz Wolniak

Ksiądz Stanisław Orzechowski 
| „Orzech!” | Władze kościelne nie zgodziły 
się na mój udział w głodówce, ja zaś sądziłem 
wcześniej, że takiego sprzeciwu nie będzie, 
więc dałem już kolejarzom swoje słowo. Ale 
z tego powodu nie miałem żadnych przykrości, 
tak że w końcu dotarliśmy do końca tej 
głodówki wszyscy.

Mieczysław Rzepecki | „Orzechowy 
plon” | Nie, nikt go nie prosił. Sam przyszedł. 
Pamiętam, jak wszedł, wszyscy zamilkli, wie 
pani, jakby nie było, wchodzi ksiądz. W naszej 
tradycji to jest przecież ważna osoba. Popa-
trzyliśmy po sobie, ksiądz… On już wtedy był 
dość słusznej postury, lekko łysiejący. Zaraz też 
powiedział, że jest z kolejarskiej rodziny, ojciec 
był kolejarzem, bracia dwaj też pracują na kolei. 
Ucieszyliśmy się. Co pomyśleliśmy? Że jak jest 
ksiądz, to jest już połowa sukcesu.
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Krzysztof Ciurej | Na początku nie 
odczuwałem głodu, bo byliśmy jak w transie. 
Było trochę łatwiej. Najgorzej było czwartego 
dnia. Niedaleko, bo przy ul. Pięknej, była 
piekarnia. Właśnie piekli chleb, zaleciał ten 
zapach, normalnie mnie skręciło, straszne 
uczucie. Później to na szczęście przeszło. 
Po zakończeniu głodówki nie można było 
jeść za dużo, nic nie smakowało, trzeba było 
psychicznie dojść do siebie. Po kilku dniach 
zaczęło się wszystko normować.

Ewaryst Waligórski | Niektórzy mieli chwilę 
załamania. Konstanty Wojciechów zdecydowanie 
poparł głodówkę, ale po około dwóch dniach 
zaczął mieć wątpliwości. Leżymy na materacach 
i on mówi: – Ewaryst, oni nas tu zagłodzą na 
śmierć, co z moimi dziećmi. – Poczekaj do rana, 
teraz nie musisz jechać. Do rana nie umrzesz – 
odpowiedziałem. Potem się uspokoił. Normalna 
rzecz, miał czwórkę dzieci.

Robert Makenson | Pierwszego dnia głód  
nie był w ogóle odczuwalny. Piło się wodę 
z solą i w zasadzie nic się nie działo. Drugiego dnia 
zauważyliśmy pierwsze dziwne zachowania. Niektórzy 
zaczęli być trochę nerwowi, inni mieli zaburzenia 
wzroku, równowagi czy drżenie rąk. Widać było, że 
niektórzy mieli takie myśli, że nie wytrzymają, a jak 
ktoś pytał, co się dzieje, to reagowali dość obcesowo. 
Nie chcieli pokazać, że są słabi. Sam głód może nie jest 
problemem, tylko te dodatkowe wrażenia. Czwartego 
dnia miałem zaburzenia słuchu, zaczęło mi dzwonić 
w uszach, taki szum, słyszałem niewyraźnie. Chodzić 
było ciężko, odczuwalna była ospałość i senność. 

Uczestnicy protestu głodowego. Od lewej Konstanty 
Wojciechów, N.N., Ewa Jakubiec, Wrocław, październik 
1980 r. Fot. Wiesław Dębicki

Wnętrze świetlicy 
lokomotywowni, Wrocław, 

październik 1980 r. 
Fot. Wiesław Dębicki
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Wojciech Karkuciński | Oprócz mnie 
jeszcze trzy osoby przewieziono wówczas do 
szpitala. Było mi trochę głupio, że opuszczam 
pozostałych. Jechaliśmy w nocy karetką na 
sygnale, mimo że ulice były puste, co było 
według mnie trochę na wyrost. Chyba reporter 
radiowy robił relację na żywo. Ja w ogóle nie 
czułem się źle, mimo to nie pozwolono mi iść 
o własnych siłach, tylko jechałem na wózku. 
Zostałem przewieziony na salę i dostałem 
kroplówkę. Pielęgniarki traktowały nas 
w szczególny sposób. Potem po jednej dobie 
wróciliśmy do głodówki. Jak jeść się chciało, to 
się wodę piło. Wody było, ile kto chciał. Woda 
zapychała mi żołądek.

Irena Niesler | Atmosfera w świetlicy była 
bardzo podniosła. Pod ścianą widziałam kilku 
leżących na materacach uczestników głodówki. 
Bardzo mnie ten widok przygnębił. W tym czasie 
usłyszałam z głośników komunikat lekarski. 
Dwóch głodujących miano odwieźć do szpitala. 
Mój mąż również był wyczytany, że ma braki 
chyba potasu i jeszcze czegoś. Pamiętam tylko 
moje łzy. Tak bardzo cieszyłam się na spotkanie 
z mężem, ale miałam pecha. Zaczęłam bać 
się o jego zdrowie i życie. [...] Nie mogłam 
zrozumieć, że władze rządowe są tak bezduszne 
i godzą się na cierpienie wielu ludzi przez 
tak wiele dni.

Paweł Miśkowiec | Czterem kolegom zalecono pobyt w szpitalu, 
bo mieli kiepskie wyniki. Ale zasadniczo to byli wszyscy młodzi ludzie, 
więc znosiliśmy to bezproblemowo. Ja miałem wtedy raptem 27 lat, dla 
mnie i dla wielu osób była to pewnego rodzaju życiowa przygoda, mimo 
że oczywiście zdawaliśmy sobie sprawę z wagi sprawy. Widziałem, że 
otwierają się pewne możliwości i trzeba z nich skorzystać. Oczywiście 
schody są wysokie, ale jest tam coś fajnego i warto tam iść.

Badania w tymczasowym 
punkcie sanitarnym w świetlicy 
lokomotywowni. Od lewej Ewa 
Jakubiec, NN, NN, Stanisława 
Banaszak, Aleksander Janiszewski. 
Wrocław, październik 1980 r. 
Fot. Wiesław Dębicki

Wnętrze świetlicy 
lokomotywowni, Wrocław, 
październik 1980 r. Fot. ZNiO
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Jerzy Wojciechowski | Byliśmy zamknięci, 
nie wychodziliśmy, nie mieliśmy łączności 
telefonicznej. Nie wiemy, co w domu rodzinnym 
się dzieje, nic nie wiemy.

Robert Makenson | Co chwilę wychodziliśmy 
do ludzi, co chwilę były jakieś komunikaty. 
Ktoś przybiegł i mówił, że nas ZOMO otacza. 
Jak przejeżdżał parowóz, to zaczęli krzyczeć, 
że Niemcy zamknęli granicę, że szykują się 
do rozprawy, że Honecker we Wrocławiu zrobi 
porządek.

Robert Makenson | Często były msze 
święte. Z tego, co pamiętam, albo wszyscy, albo 
prawie wszyscy przystępowali do spowiedzi i to 
się odbywało na tej sali. Jeśli weźmie się pod 
uwagę, że można tego nie przetrwać, to zmienia 
się optyka myślenia.

Zbigniew Iwaniuk | Było wiele prowokacji ze 
strony komunistycznych władz i SB. Ktoś w nocy 
przywiózł nam parówki, świeże i ciepłe, prosto 
z masarni. Przekazaliśmy je jako pomoc innym. 
Wszystkie moje obowiązki pochłaniały dużo cza-
su. Nie było nawet czasu na długi sen. Ja wtedy 
nie odczuwałem potrzeby snu, spałem od czasu 
do czasu, ale nigdy się dobrze nie wyspałem.

Wnętrze świetlicy lokomotywowni 
podczas protestu głodowego. Wrocław, 
październik 1980 r. Fot. Wiesław Dębicki
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Robert Makenson | Ludzie przynosili 
nam puste kasety magnetofonowe. Mieliśmy 
Grundigi, ktoś je po prostu przyniósł i nam 
udostępnił. Nagrywało się kasety i wysyłało się 
w Polskę, żeby wszyscy wiedzieli, co aktualnie 
się dzieje. Czytało się prasę, słuchało Wolnej 
Europy, niektórzy z nudów grali w karty albo 
w szachy.

Wojciech Karkuciński | Nie było wówczas 
jakiś podziałów między inżynierami czy 
pracownikami dyrekcji a robotnikami. Wszyscy 
trzymali się razem.

Ewaryst Waligórski | Czas wypełnialiśmy 
czytaniem gazet i książek. Dostaliśmy też mo-
dlitewniki, prawie wszyscy je czytali, nawet ci, 
którzy rzadko chodzili do kościoła albo w ogó-
le. Kilka osób było również zaangażowanych 
w przygotowywanie mszy. Najbardziej Kostek 
Wojciechów, przynosił kwiaty i sprzątał. Niektó-
rzy próbowali też gimnastyki.

Uczestnicy protestu głodowego. U dołu Aleksander 
Janiszewski, powyżej od lewej Ryszard Szociński, 
Bernard Cofta, Edward Lipkowski, Wrocław, 
październik 1980 r. Fot. Wiesław Dębicki

Mieszkańcy Wrocławia zgromadzeni przed świetlicą 
lokomotywowni słuchają transmisji z rozmów 
z komisją rządową, Wrocław, październik 1980 r. 
Fot. Tadeusz Drankowski/ZNiO
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Zbigniew Siwecki | Najważniejsza była idea 
solidarnościowa, że najwięcej podwyżki dostaną 
ci najmniej zarabiający. To była nasza najważ-
niejsza idea.

Władysław Tatarzyński | Spotkania ze stroną rządową 
odbywały się codziennie, ale za każdym razem przyjeżdżał 
ktoś inny. Pierwsze spotkania prowadził Gościłowicz. Po 
czym my odmówiliśmy spotkań z nim i rozmawiał z nami 
wiceminister Kamiński, człowiek Moskwy. 

Mieczysław Rzepecki | Raz, kiedy przysłano 
Gościłowicza, który ledwo mówił, ludzie go 
zwyzywali, że hymnu nie zna, nie umie śpiewać. 
Wygonili go stąd, mało do linczu nie doszło.

Robert Makenson | Wydaje mi się, że Gościłowicz był 
człowiekiem w miarę porządnym, ale się bał i nic by nie zrobił 
ponad to, co mu kazano. Natomiast Kamiński kpił sobie w żywe 
oczy. Jednym uchem wchodziło, drugim wychodziło, żadne 
argumenty do niego nie docierały. On jak katarynka powtarzał 
swoje. [...] Zajfryd im podobno wyraźnie powiedział, że macie 
zakończyć strajk, ale nie macie prawa dać ani złotówki.

Przedstawiciele komisji 
rządowej. Czwarty od 

lewej Janusz Kamiński, 
wiceminister komunikacji, 

Wrocław, październik 1980 r. 
Fot. Tadeusz Drankowski/ZNiO.

Przedstawiciele strony solidarnościowej podczas rozmów  
z komisją rządową. W pierwszym rzędzie od lewej Wiesław Grzegorczyk,  
N.N., Władysław Tatarzyński, Krzysztof Gołygowski, Ryszard Szociński, N.N., 
w drugim rzędzie N.N., Tadeusz Łączyński, reporter Polskiego Radia Wrocław, 
Jan Niesler, Kazimierz Winiarski, Wrocław, październik 1980 r. Fot. Wiesław Dębicki
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Robert Makenson | Przyjechał do nas Janusz 
Kamiński, mówił, że ma dla nas propozycje, żebyśmy 
zakończyli protest, a on nam te propozycje przed-
stawi. Kamerzysta zajrzał do jego teczki i była pusta.

Jerzy Wojciechowski | Pierwsza część 
głodówki sprowadzała się do krótkich negocjacji 
i długiego czekania. Co chwilę Kamiński jechał 
do Urzędu Wojewódzkiego na konsultacje, 
stamtąd dzwonił do swoich pryncypałów; 
10 minut rozmowy, a czekania kilka godzin. 
Chcieli nas wziąć na przetrzymanie i ciągle nas 
namawiali, żebyśmy skończyli protest, ale nie 
mówili, co proponują w zamian.

Aleksander Janiszewski |  
Członkowie Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej bali się robotników. Jeden z nich 
powiedział ministrowi, że jak go wyśle do 
Wrocławia, to może go równie dobrze zwolnić. 
Także Gościłowicz i Kamiński przyjeżdżali do 
Wrocławia pod olbrzymią presją i zachowywali 
się nieznośnie. Nie potrafili rozmawiać z nami 
w cywilizowany sposób. Dopiero minister 
Obodowski, który może był na lekkim fleku, 
całkiem inaczej z nami dyskutował. On 
wiedział, jak się z ludźmi rozmawia, za to tamci 
ministrowie nie potrafili rozmawiać z tłumem.

Przedstawiciele strony solidarnościowej 
w czasie protestu głodowego. Od lewej Andrzej 

Ciechomski, N.N., Ludwik Dzido, N.N., Paweł 
Miśkowiec, Wrocław, październik 1980 r. 

Fot. Tadeusz Drankowski/ZNiO

Przerwa w rozmowach z komisją rządową. Od lewej stoją 
Janusz Owczarek, wojewoda wrocławski, Aleksander 
Marszałek, Marek Kulesza, naczelnik lokomotywowni, 
N.N. Od lewej siedzą Krzysztof Przesmycki, Jerzy Rożek, 
Wiesław Grzegorczyk, Wrocław, październik 1980 r. 
Fot. Wiesław Dębicki
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Podpisanie porozumienia 
z komisją rządową. Od lewej 

Aleksander Kopeć, NN, 
Włodzimierz Badełek, Wrocław, 

31 X 1980 r. Fot. Tadeusz 
Drankowski/ZNiO

Podpisanie porozumienia z komisją 
rządową. Od lewej Janusz Obodowski, 
Aleksander Kopeć, Włodzimierz 
Badełek, Antoni Lenkiewicz. Stoją od 
lewej N.N., Mieczysław Rzepecki, N.N., 
Hubert Hanusiak, Wrocław, 31 X 1980 r. 
Fot. Tadeusz Drankowski/ZNiO

Zbigniew Iwaniuk | Gdy nastąpił impas w naszych 
rozmowach, to w nocy przyszedł do mnie wiceminister 
Janusz Obodowski, który oznajmił mi, że sytuacja 
jest bardzo napięta i niektórzy w rządzie optują za 
rozwiązaniem siłowym naszego protestu. Przede 
wszystkim z powodu zagrożenia „sojuszy”. I jeśli on 
nie doprowadzi do pozytywnego zakończenia rozmów 
i głodówki kolejarzy, również poniesie konsekwencje.

Antoni Lenkiewicz | Był taki 
moment, że osiągnęliśmy już dużo 
i wiedziałem, że więcej nie da się 
wywalczyć. Uznałem, że podpisujemy 
porozumienie. I wynikł taki krótki acz 
ostry spór wewnątrz kolejarskiej dele-
gacji. Musiałem prawie obrażać i wyzy-
wać niektóre osoby, bo oni bojkotowali 
możliwość załatwienia sprawy. Ktoś ich 
tam podpuszczał, jednym z nich był 
niewątpliwie Badełek. Na szczęście on 
nie miał takiego autorytetu, by przebić 
moje zdanie, mimo że kilka razy pró-
bował. Wałęsa kontaktował się bezpo-
średnio ze mną i mówił, że musimy ten 
protest zakończyć.

Jerzy Sadka | Następny był wiceminister Obodowski, w pewnym 
momencie pojechał na kolację, nie było go trzy godziny i jak 
wrócił, to było od niego czuć gorzałą. W tym czasie wyszedłem do 
ubikacji i spotkałem się z jednym z naczelników, który powiedział: – 
Słuchajcie chłopaki, nie dajcie się okraść, bo on powiedział, że musi 
was okraść choćby o kostkę masła.

Jan Niesler | Obodowski był bardziej konkretny, ale 
na swój sposób cwaniak, bo przywiózł ze sobą ministra 
zdrowia. Zdziwiłem się, po co minister zdrowia? W końcu 
wyszło szydło z worka. Ten minister wygłosił taką mówkę, 
że on jako lekarz wie, że po sześciu dniach głodówki 
już mózg nie jest taki sprawny i można podpisać jakieś 
bzdury. Wstał bodajże Badełek i powiedział: – Ależ panie 
ministrze, my przewidzieliśmy taki scenariusz i czterech 
z nas nie głodowało, żeby móc przystąpić z wami do 
konkretnych negocjacji. I zaczęły się długie rozmowy 
z Obodowskim o różnych szczegółach.
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Władysław Tatarzyński | Ja fizycznie 
nie czułem tej głodówki. Najgorsze były dwie 
pierwsze doby, a potem następuje już takie 
otępienie. Po trzech dniach nie odczuwa się 
już łaknienia. Pamiętam, że najgorsze było 
zakończenie, gdyż porozumienie podpisane 
zostało o czwartej nad ranem. Pierwszym 
posiłkiem była sporządzona na wodzie kaszka 
manna z bardzo starą bułką. I w tym dniu nic 
więcej. Dopiero następnego dnia rano cieniutki 
rosół z kaszą manną, potem podrobione mięso 
z drobiu i trzeciego dnia już trochę więcej 
jedzenia. Po podpisaniu porozumienia było 
w nas wiele entuzjazmu, że coś się zmieni. 
Potem jednak człowiek obudził się z kacem, że 
nie tak powinno to wyglądać.

Grażyna Krecińska | Około północy kolejarze wpadli do 
naszej dyżurki i powiedzieli, żeby szybko rozgłaszać i dzwonić, 
że porozumienie zostało podpisane. To było ważne, bo były 
plotki, że rozmowy zakończyły się fiaskiem i kolejarze ogłaszają 
strajk na kolei. To byłby pretekst do interwencji wojsk Układu 
Warszawskiego. Władze od początku poprzez różne gry dążyły do 
takiego scenariusza, wtedy nie byłoby stanu wojennego 13 grudnia 
1981 r. tylko 27 października. My jak oszalali, każdy, kto miał dostęp 
do jakiegoś telefonu, szedł i informował o porozumieniu.

Mieczysław Rzepecki | Po podpisaniu porozumienia wysłano mnie po 
szampany. Dostałem karteczkę od kogoś z urzędu miasta, bo jak przyjechał 
minister Kopeć, to tu się zebrała cała władza wojewódzka. Dostałem 
karteczkę, pojechałem do baru „Gwarny” i ileś kartonów tego szampana 
kupiłem. Jechaliśmy syrenką, no i po drodze nas policja złapała. Jak 
powiedziałem, że wiozę szampany na podpisanie porozumienia, to jechali 
z przodu, eskortowali nas aż pod samą lokomotywownię. A szampana 
piliśmy z kubków plastikowych, bo je wziąłem z „Gwarnego”.

Krzysztof Gołygowski | Po proteście 
władza zaproponowała uczestnikom głodówki 
wyjazd do sanatorium. Ja, Tatarzyński i Rzepecki 
odmówiliśmy. Wydawało mi się to nieetyczne, 
że korzystamy teraz z jakichś przywilejów. 
Potem ich ściągaliśmy z sanatorium, bo władze 
złamały porozumienie i ogłosiliśmy pogotowie 
strajkowe. Pierwszy posiłek po proteście. Od lewej Waldemar 

Filipczyk, Edward Lipkowski, Wojciech Karkuciński, 
Wrocław, 27 X 1980 r. Fot. Wiesław Dębicki
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Ewaryst Waligórski | Po powrocie 
traktowano nas jak bohaterów. Sokiści, którzy 
stali przy wejściu do dyrekcji, salutowali szefowi 
SOK, dyrektorom i nam. Ja mówię: – Panowie, 
dajcie spokój. A oni dalej stali na baczność i mi 
salutowali. 

Aleksander Janiszewski | Jak wróciłem do Warszawy, to byłem 
bohaterem numer jeden: „brał udział w głodówce, prawie że umarł”. 
No i podczas wyborów dostałem zdecydowaną większość głosów 
na przewodniczącego „Solidarności” w zakładzie.

Wojciech Karkuciński | Po głodówce czułem osłabienie. 
Jak poszliśmy do centrum Wrocławia, to na pierwsze piętro 
domu towarowego trudno mi było wejść. Po powrocie do 
Szczecina mieliśmy kilka spotkań w domu kultury, zawsze 
„na oklaskach” wchodziliśmy do sali. Ja jednak nie czułem, 
żeby to było zasłużone. 

Robert Makenson | I wróciłem do Lublina. 
Na dworzec kolejowy przyjechał kolega swoim 
samochodem, przed budynkiem stacji był tłum. 
Entuzjazm był niesamowity, okrzyki, prawie na 
rękach mnie nosili. Dziwnie się czułem, bo ja 
nie lubię takich ceremonii, ale nie można było 
w tym nie uczestniczyć. I przyjechaliśmy do 
dyrekcji w Lublinie, bo w Lublinie dyrekcja jest 
daleko od stacji, ze dwa kilometry. To samo było 
przed dyrekcją. Tłum ludzi, przerwali pracę. To 
byli ludzie pracy, a tych głównych dyrektorów, 
kierowników komórek to nie było.

Mieszkańcy Wrocławia 
zgromadzeni przed świetlicą 

lokomotywowni, Wrocław, 
październik 1980 r.  

Fot. Tadeusz Drankowski/ZNiO

Radość uczestników protestu po podpisaniu 
porozumienia. Tańczy Lech Komin z Ewą Jakubiec, 
z tyłu w okularach Robert Makenson, Wrocław, 
październik 1980 r. Fot. Wiesław Dębicki
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Krzysztof Gołygowski | „Wolna Droga” | Osobiście uważam, 
że to jest najważniejszy etap w moim życiu. W moim przypadku jest 
to takim swoistym ciągiem pokoleniowym. Dziadek zdobywał Wilno, 
walczył o Lwów, drugi dziadek – policjant, zginął w Ostaszkowie. Wujek 
zginął pod Monte Cassino, ojciec był na Syberii. Jest to więc rodzinna 
sztafeta przekazywana przez pokolenia.

Zbigniew Iwaniuk | „Wolna Droga” | Wówczas byliśmy autentycznie 
solidarni, tu stanowiliśmy jedność, mieliśmy świadomość, czego chcemy. 
Zawsze, kiedy przyjeżdżam do Wrocławia i stoję przed pomnikiem Świętej 
Katarzyny, jestem bardzo wzruszony. Warto tu przyjechać, aby spotkać się ze 
starymi przyjaciółmi, posłuchać księdza Orzechowskiego, powspominać stare 
czasy. Myślę, że trzeba wracać wspomnieniami do tamtych dramatycznych 
chwil, by przypominać młodym, że aby bronić godności zawodu kolejarza, 
kiedyś trzeba było posuwać się do aż tak drastycznych form protestu.

Pracownik kolei przed świetlicą 
lokomotywowni, Wrocław, 
październik 1980 r. Fot. Wiesław Dębicki

Uczestnicy protestu głodowego. Od lewej 
Ewa Jakubiec, Jerzy Sadka, Andrzej Ciechomski, 
Wrocław, październik 1980 r. Fot. Wiesław Dębicki
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Henryk Jarząbek | „Wolna Droga” | 
Bez wątpienia warto było, co do tego nie mam 
żadnych wątpliwości. Kiedy rozpoczęliśmy naszą 
działalność, kiedy jechaliśmy do Wrocławia 
i kiedy rozpoczynaliśmy głodówkę, nie 
wierzyłem, że uda się nam tak wiele załatwić. 
Nie wierzyłem, że już niedługo runie mur 
berliński, że w całym bloku zmieni się ustrój. 
Jestem szczęśliwy, że przyszło nam żyć w tak 
ciekawych czasach i że w jakimś małym ułamku 
uczestniczyłem w kreowaniu tej rzeczywistości.

Mieczysław Rzepecki | Głodówka przypomina mi o wielkiej 
klasie kolejarzy, którzy mimo różnic, mimo różnych temperamentów 
i światopoglądów potrafili mówić jednym głosem. Potrafili 
zaryzykować swoim własnym życiem, żeby osiągnąć cel, jaki sobie 
postawili. Żeby podkreślić, że kolejarz to też obywatel warty uwagi. 
I to się nam udało wtedy. I dzięki Bogu od 37 lat obchodzimy rocznicę 
protestu, choć w stanie wojennym bardziej zakonspirowane. Póki 
będę zdrowy te rocznice będą we Wrocławiu obchodzone.

Krzysztof Gołygowski | „Wolna Droga” |  
Obok lubelskiego lipca stała się głodówka symbolem 
walki kolejarzy o wolną Polskę i o godność człowieka. 
Czym była wtedy dla nas głodujących i tych stojących 
dzień i noc przed budynkiem i tych w kraju z napięciem 
obserwujących wydarzenia? Niewątpliwie była 
aktem sprzeciwu wobec tamtego czasu, jego wad, 
niesprawiedliwości, bucie aparatu władzy i biedzie. 
Chcieliśmy godnego i uczciwego życia dla wszystkich.

Paweł Miśkowiec | „Wolna Droga” | 
Może wtedy byliśmy zbyt wielkimi idealistami, 
może dziś one zostały zdewaluowane, ale 
to, w czym uczestniczyłem, daje mi powód 
do dumy. […] Jesteśmy krajem wolnym, 
niepodległym i suwerennym, a to przecież 
przerosło tamte nasze marzenia. Takie pytanie 
jest dla mnie bezprzedmiotowe. Zdecydowanie 
warto było!

Od lewej Adam Skowroński, Jolanta Kmiecik 
i Włodzimierz Badełek, Wrocław,  
październik 1980 r. Fot. Wiesław Dębicki
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Zapraszamy:

www.ipn.gov.pl
www.ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/wystawy 
www.ipn.poczytaj.pl

Kamil Dworaczek, NSZZ „Solidarność” w PKP 
w latach 1980–1989. Przykład Dolnośląskiej 
Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych,  
Wrocław–Warszawa 2020.

Publikacja adresowana jest nie tylko do 
osób interesujących się dziejami opozycji 
w PRL, lecz także do tych wszystkich, których 
pasjonuje historia polskich kolei w ogóle.

Plakaty informujące o proteście głodowym, 
Wrocław, październik 1980 r. Fot. ZNiO


