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Grzegorz Majchrzak: Świat patrzy. Reakcje
zagraniczne na pacyfikację „Wujka”

Śmierć niewinnych górników w pierwszych dniach stanu
wojennego nie mogła ujść uwagi Zachodu. Masakrę w
Katowicach potępiły nawet tamtejsze partie
komunistyczne.

W trakcie pacyfikacji Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach 16 grudnia 1981 r.
od kul funkcjonariuszy oddziału specjalnego ZOMO zginęło sześciu górników (Józef
Czekalski – lat 48, Józef Krzysztof Giza – lat 24, Ryszard Gzik – lat 35, Bogusław Kopczak –
lat 28, Zbigniew Wilk – lat 30 i Zenon Zając – lat 22). Trzech kolejnych (Joachim Gnida – lat
28, Andrzej Pełka – lat 19 i Jan Stawisiński – lat 21) zmarło w wyniku odniesionych ran
postrzałowych. Był to najkrwawszy epizod stanu wojennego. Oficjalnie o tragicznej,
krwawej pacyfikacji „Wujka” poinformowano dzień później na antenie Polskiego Radia,
podając liczbę ofiar śmiertelnych – wówczas siedmiu (Gnida zmarł 2 stycznia, a Stawisiński
25 stycznia 1982 r.).

Mundury splamione krwią

Ta krwawa pacyfikacja wywołała wiele komentarzy i reakcji na świecie. Już 17 grudnia na
antenie Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa dziennikarz tej stacji Janusz Marchwiński
powiedział:

„Stało się najgorsze. Jedenaście lat po pamiętnym grudniu
roku siedemdziesiątego władze PRL znów skierowały lufy
karabinów na robotników. Nie zawahano się wydać
śmiercionośnego rozkazu. Wiadomość o zabiciu w środę
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siedmiu górników kopalni «Wujek» jest wstrząsająca”.

Pierwszy jego komentarz był tyleż lakoniczny, co wymowny:

„Siedem osób zabitych, trzydzieści dziewięć rannych. Po
stronie milicji nikt nie poniósł śmierci. Bo górnicy nie mieli
przecież broni. Przemocy mogli przeciwstawić tylko swój
słuszny gniew”.

Wydarzenia w Katowicach były komentowane przez RWE również w następnych dniach
i tygodniach. I tak np. 20 grudnia Józef Ptaczek mówił:

„Wbrew solennym zapowiedziom i zaklęciom w kraju znowu
doszło do tragedii, do przelewu krwi. Znowu z rąk
funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa padli robotnicy.
Znowu strzelano do bezbronnych ludzi. Dokładnej liczby
zabitych i rannych wciąż jeszcze nie znamy. Podały ją środki
partyjnej propagandy, którym mało kto kiedykolwiek wierzył
i którym w obecnej sytuacji wierzyć jeszcze trudniej”.

Jako odpowiedzialnych za tę tragedię wskazywał bezpośrednich sprawców, czyli
funkcjonariuszy, którzy strzelali do górników, oraz członków – jak dzisiaj wiemy,
fasadowej – Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, funkcjonującej w czasie stanu
wojennego:

„To oni [członkowie WRON] też ponoszą pełną
odpowiedzialność za tragedię, do której świadomie
prowadzili i doprowadzili. Ich ręce są w tym samym stopniu
zbroczone robotniczą krwią, jak ręce tych, którzy
bezpośrednio wykonali zbrodniczą politykę i wykonują
zbrodnicze rozkazy”.



Trzy dni później Ptaczek, powołując się na artykuł z „Tygodnika Solidarność” z 4 grudnia
1981 r., stwierdzał:

„Nie było może przypadkiem, że do pierwszych śmiertelnych
ofiar po ogłoszeniu okupacji kraju przez obecną juntę
partyjno-wojskową doszło na Śląsku. W tym bowiem
województwie, gdzie na czele władz partyjnych stał
powszechnie znany dogmatyk i przeciwnik odnowy, pierwszy
sekretarz K[omitetu] W[ojewódzkiego] [PZPR] w Katowicach,
Andrzej Żabiński, kampanię przeciwko Solidarności
prowadzono już od dawna”.

I przypominał:

„To właśnie na terenie województwa katowickiego […]
dochodziło do mniejszych lub większych prowokacji
i ciągłego szykanowania działaczy Solidarności”.

Z kolei Tadeusz Podgórski, inny dziennikarz RWE, wskazywał na winę wojska, choć główną
odpowiedzialnością za ofiary śmiertelne obciążał milicję. Komentował on:

„U progu swych odnowicielskich rządów junta generalska
splamiła swoje mundury krwią bezbronnych robotników.
A ponieważ akcji milicji (nie tylko w kopalni «Wujek»)
patronowało wojsko – splamiono też honor wojska. W czasie
pokoju miejsce wojska jest w koszarach, a nie pod murami
fabryk i kopalń. Zadaniem milicji winna być walka
z przestępczością, troska o porządek publiczny, a nie
rozprawy – i to krwawe – ze strajkującymi robotnikami”.

Najostrzej działania milicji oceniał w RWE Zygmunt Michałowski. Pięć dni po tragedii
w „Wujku” mówił:

„Zabija milicja. Używając zarówno broni palnej, jak i pałek.



Masakrują oddziały ZOMO. Skoszarowane specjalnie do
rozbijania demonstracji i tłumienia strajków, wyćwiczone.
Specjalnie do takich celów wybrane i wytrenowane.
Najgorsze elementy społeczne, skryminalizowane, którym
przy poborze do wojska dano możliwość wybrania służby
w specjalnych oddziałach milicyjnych, zamiast służby
w szeregach armii, która przecież misję inną ma. Elementy,
które już wcześniej swą kryminalną, aspołeczną postawą
postawiły się poza nawiasem społeczeństwa. Elementy,
którym gwarantuje się specjalne przywileje i suto płaci za
ślepe posłuszeństwo, za brak wahania, gdy trzeba strzelać
do brata Polaka”.

„Reżim wojskowy zaczyna się od strzelania do
robotników”

Najważniejszy brytyjski nadawca radiowo-telewizyjny – BBC – poprosił o komentarz
Antony’ego Polonsky’ego, eksperta ds. polskich, wykładowcę Londyńskiej Szkoły Nauk
Ekonomicznych, który stwierdził m.in.:

„Jest rzeczą oczywistą, że górnicy są jedyną kategorią
społeczną, która mogłaby doprowadzić do ustania prawa
stanu wojennego, odmawiając wydobycia węgla. Bez węgla
kraj nie może funkcjonować”.

Polonsky snuł przypuszczenia co do dalszego rozwoju wydarzeń:

„Jeśli oddano strzały do górników […], z pewnością
w kopalniach panują nastroje oburzenia i istnieje obecnie
całkiem realna możliwość, że górnicy nie przystąpią do
pracy”.

Na antenie BBC omawiano też najciekawsze artykuły z brytyjskiej prasy na temat wydarzeń
w Polsce. Na pierwszych stronach właściwie wszystkich dzienników znalazły się



„tragiczne wiadomości o zastrzeleniu przez milicję górników
w kopalni «Wujek» na Górnym Śląsku”.

Szerzej komentarze prasy zachodniej omawiała z kolei zachodnioniemiecka rozgłośnia
Deutschlandfunk, podsumowując:

„Próba gen. [Wojciecha] Jaruzelskiego przeforsowania
autorytetu państwa siłą, lecz bez ofiar nie powiodła się.
Przecenił on psychologiczne oddziaływanie militarnej akcji
i nie docenił woli oporu ze strony ludności. Fakt, że i tym
razem – tak jak w roku 1970 – robotnicy w systemie
socjalistycznym polegli od kul organów państwowych,
dowiódł szczególnie dobitnie zakłamania tej ideologii”.

Do wydarzeń w Katowicach odniósł się również „Morning Star”, oficjalny organ
Komunistycznej Partii Wielkiej Brytanii. Jak informowało RWE, na jego łamach stwierdzano,
że

„zabicie strajkujących górników na Górnym Śląsku napawa
robotników na całym świecie głębokim smutkiem
i jednocześnie wywołuje wśród nich rozterkę”,

oraz komentowano:

„Jest rzeczą szczególnie tragiczną, że najnowsze wypadki
rozegrały się właśnie w kraju socjalistycznym”.

Nawiązywał do nich również organ Włoskiej Partii Komunistycznej, dziennik „L’Unità”, który
potępił działania ekipy Jaruzelskiego. Pisano:



„władze PRL uzasadniały wprowadzenie stanu wojennego
tym, że tylko w ten sposób można było rzekomo zapobiec
czemuś gorszemu. Lecz oto doszło do starć, są ranni, zabici,
nastąpił przelew krwi […]. Te tragiczne wydarzenia są
świadectwem, że […] popełniono nieszczęsny błąd”.

Pośrednio pacyfikację „Wujka” potępiła też Komunistyczna Partia Hiszpanii. Fragment jej
oświadczenia wykorzystał w swym komentarzu ma antenie BBC francuski politolog Jacques
Rupnik:

„Wiemy, jak się zaczyna reżim wojskowy – stwierdza
oświadczenie partii hiszpańskiej. Od strzelania do
robotników i stawiania ich przed sądem. Jednocześnie nikt
nie wie, jak się to skończy. Komuniści hiszpańscy zabierają
w tej sprawie głos na podstawie własnego doświadczenia,
w oparciu o 40 lat autorytarnych rządów generała
[Francisco] Franco”.

Podobnie wypowiadał się były przywódca Komunistycznej Partii Szwecji, Carl-Henrik
Hermansson, w wywiadzie dla dziennika „Dagens Nyheter”:

„Nie powinno się bronić reżimu, który posyła wojsko, by
strzelało do strajkujących robotników. Nie ulega dla mnie
wątpliwości, że nie powinno się utrzymywać przyjaznych
stosunków z reżimem, który dopuścił się takich krwawych
czynów, ani też z partią, która broni takich postępków”.

„Z pianą na ustach”

Wobec blokady informacyjnej Polski i braku wiarygodności władz PRL oraz kontrolowanych
przez nią mediów, przedmiotem wielu spekulacji była liczba ofiar śmiertelnych, zarówno
podczas pacyfikacji KWK „Wujek”, jak i w całym kraju. I tak np., według „reprezentanta
Kościoła polskiego”, który przyjechał do Ystad w Szwecji, w starciach między strajkującymi
i siłami porządkowymi „miałoby zginąć na Śląsku około 100 górników”. Z kolei „pewien
szofer holenderski” po powrocie z Polski miał oznajmić przedstawicielowi Agence France-
Presse (AFP), że dowiedział się od działaczy Solidarności, jakoby w czasie starć między
górnikami a siłami bezpieczeństwa jedynie w kopalni „Wujek” zginęło 66 osób. Później



zresztą te szacunki liczby ofiar śmiertelnych rosły. Za granicą spekulowano, że
w przypadku pacyfikacji „Wujka” byli również zabici milicjanci. I tak „New York Times”
przytaczał wypowiedź „dwudziestodwuletniego mieszkańca Katowic”, którego ojciec,
będący naocznym świadkiem ataku na kopalnię, miał widzieć później „zwłoki sześciu ludzi
w mundurach, przykryte białym płótnem”. Z kolei „wysoki rangą dygnitarz partyjny” miał
przyznać w prywatnej rozmowie, że „co najmniej jeden milicjant zginął podczas tłumienia
strajku w tej kopalni”.

►Czytaj całość na portalu przystanekhistoria.pl
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