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Opocznie
ul.Partyzantów 1a
26-300, Opoczno

Numer 30 06/15

4 września 1980 r. w
Zakładach Przemysłu
Wełnianego „Opoczno” z
inicjatywy Ireneusza
Prędkiego powstała -
pierwsza na terenie
ówczesnego województwa
piotrkowskiego – struktura
Solidarności. Bardzo
szybko organizowane były
grupy założycielskie również
w innych
zakładach pracy w mieście i
najbliższej okolicy. Liczba
członków
nowego Związku rosła
bardzo szybko. W kwietniu
1981 r. należało 

należało do
niego 25 zakładów i 68 %
robotników w regionie.
Na czele lokalnej
Solidarności stanął
Międzyzakładowy Komitet
Założycielski a w jego
prezydium znaleźli się m.in.
Ireneusz Prędki,
Sabina Samulak, Lucjan
Kuligowski, Krzysztof
Klencki. Siedziba MKZ
znajdowała się w Opocznie
w Domu Włókniarza
„Bistorek” (obecnie Hotel
Park).Tam wydzielono kilka
pomieszczeń dla działaczy,

którzy
pracowali codziennie od
godz 8:00 do 16:00 a do
godz. 21:00 pełnili
dyżury. W poniedziałki w
siedzibie MKZ można było
dodatkowo zasięgnąć
porady prawnika.     
„Bistorek” pełnił także
funkcję redakcji Biuletynu
Informacyjnego
wydawanego przez MKZ od
1 lutego 1981r. Łącznie
ukazało się 11 numerów
pisma. Był to dwutygodnik o
charakterze informacyjnym.
Na jego łamach
publikowano przedruki 

dokumentów władz
krajowych i regionalnych
Solidarności, opracowania
historyczne, poezję,
komunikaty i komentarze
dotyczące bieżących
wydarzeń. Na stronie
tytułowej umieszczono
motto
„Żeby Polska była Polską”
zaczerpnięte z popularnej
piosenki Jana
Pietrzaka. W składzie
redakcji byli m.in. Ireneusz
Prędki, Sabina
Samulak i Elżbieta Wrzosek.

MKZ opracował projekt
własnego statutu a jego
członkowie prowadzili
aktywną działalność
agitatorską, propagandową i
organizacyjną.
Odbywały się wiece dla
pracowników, toczono
rozmowy z
przedstawicielami lokalnych
władz oraz kierownictwem
zakładów. Dbano o
poprawę zaopatrzenia
ludności w podstawowe
artykułu codziennego
użytku.
Starano się wywalczyć
                       cd str.2

           Grupa projektowa : " Opowiem Ci o wolnej Polsce"
                          z  Zespołu Szkół Prywatnych w Opocznie

Na zdjęciu: M.Raczyńska,K.Pęczek , M.Jarząb,D.Wojtaszczyk , Sz.Gwadera, J.Wlazło
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 podwyżki płac oraz
wymóc przywrócenie
na
stanowiska osoby
usunięte ze względów
politycznych bądź
światopoglądowych.
Przedstawiciele
Solidarności włączali
się również w
ogólnopolskie akcje
strajkowe.
Ten pierwszy okres
działalności
Solidarności zakończył
się w Opocznie
13 grudnia 1981 r. w
momencie ogłoszenia
stanu wojennego.
Władze
rozpoczęły wówczas
akcję aresztowania
i umieszczania w
obozach
odosobnienia głównych
działaczy Związku. 

Z Opoczna
internowano:

Ireneusza Prędkiego,

Mieczysława Lacha, 

Juliana Świątka

          oraz 

Wiesława Turka 

( patrz zdjęcie po
prawej oraz poniżej z
grupą projektową 
z ZSPryw.                  
w Opocznie)
         

 

Wiesław Turek

Na zdjęciu : W.Turek, M.Raczyńska , M.Węglińska oraz Sz.Gwadera
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                    KONFERENCJA CEO w Warszawie

25 i 26 maja 2015 r. w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca
VIII edycję projektu „Opowiem ci o wolnej Polsce” prowadzonego przez
Centrum Edukacji Obywatelskiej, Muzeum Powstania Warszawskiego i
Instytut Pamięci Narodowej. Zaproszenia do udziału w spotkaniu otrzymało
30 zespołów z całej Polski z ponad 70 biorących udział w projekcie. Wśród
nich znalazła się grupa uczniów z naszej szkoły. Zespół projektowy w
składzie: Martyna Węglińska, Szymon Gwadera, Dawid Wojtaszczyk,
Magdalena Raczyńska, Krystian Pęczek, Monika Jarząb i Jakub Wlazło
badał dzieje opoczyńskiej "Solidarności" w latach osiemdziesiątych XX
wieku. W Warszawie reprezentowali grupę Martyna, Dawid i Szymon.
Program spotkania był wyjątkowo atrakcyjny. Pierwszego dnia odbyły się
warsztaty dla uczniów i nauczycieli w Centrum Edukacyjnym IPN
„Przystanek Historia”. Wieczorem zorganizowano pokaz filmu Jacka
Petryckiego „A może tego nie wolno mówić” dotyczącego tzw. obławy
augustowskiej, a po nim spotkanie z reżyserem. Kolejny dzień
uczestnicy spędzili w Muzeum Powstania Warszawskiego na targach
projektów w czasie których zaproszeni uczniowie na przygotowanych
własnoręcznie stoiskach przedstawiali efekty swojej pracy. Nasz projekt pt.
"Drogą Solidarności" opowiadał historię lokalnego działacza opozycyjnego
pana Wiesława Turka. W targach wzięli również udział zaproszeni przez
organizatorów eksperci - specjaliści w dziedzinie najnowszej historii Polski i
dziennikarstwa. Eksperci przyglądali się projektom, rozmawiali z uczniami,
oglądali zgromadzone materiały, dopytywali o szczegóły i udzielali wielu
cennych wskazówek. Pracę naszych uczniów oceniał prezes IPN pan
Łukasz Kamiński. Równolegle z targami odbywały się akcje-animacje: za
zrealizowanie wyznaczonych zadań uczestnicy otrzymywali ciekawe
nagrody. Konferencję zamykał panel podsumowujący i rozdanie
pamiątkowych dyplomów. Zakończeniem spotkania było wspólne
zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego.

      Konferencja w Warszawie 
         25 i 26 maja 2015r. podsumowano

M.Węglińska , D.Wojtaszczyk , Sz.Gwadera Dawid Wojtaszczyk
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Czego nauczyła Cię praca nad
projektem? "Dobitnym przykładem
siły wspólnoty ludzkiej i
wzniesienia się nad podziałami,
jest z całą pewnością     
"Solidarność"  
Szymon Gwadera
"Postulat zawarty w nazwie Solidarność i w duchu Solidarności, aby
działać jeden dla drugiego a nie jeden przeciw drugiemu, to przesłanie
uniwersalne, które chyba zawsze pozostanie aktualne – nie tylko w
naszym kraju"

"Młodzi współcześni Polacy powinni wiedzieć, że   Solidarność
stworzyły
patriotyzm i przywiązanie Polaków do wartości i tradycji Narodu
Polskiego. Warto to w sobie pielęgnować, by w tak trudnym i
otwartym
współczesnym świecie zachować swoją tożsamość i Polskę".

Wypowiedzi  Wiesława Turka pochodzące  z wywiadu o Solidarności:

Dawid Wojtaszczyk oraz Szymon Gwadera Martyna Węglińska

Grupa projektowa podczas wywiadu z Wiesławem Turkiem
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Jakie były powody
tego, że
zaangażował się Pan
w działalność
społeczną
i polityczną?
W.T: Moje czynne
zaangażowanie w
działalność
społeczną i polityczn
ą
związane było z
powstaniem
Solidarności.
Powodów  było 
bardzo wiele
ale zasadnicze to
wychowanie w
rodzinie, w której ani
ojciec ani mama
nie akceptowali
ustroju
komunistycznego.
Odkąd pamiętam
słuchałem w
domu najpierw z
konieczności a
później z
zaciekawieniem
Radia Wolna
Europa. Zresztą
rówieśnicy, sąsiedzi i
w ogóle większość
Polaków nie
akceptowała tego
ustroju. Mieliśmy
poczucie, że nie
żyjemy w wolnym
kraju,  że nie
decydujemy o sobie,
o państwie. Taka 
podwójna
moralność : jedna
oficjalna na użytek w
szkole czy w pracy a
druga w
rodzinach
najczęściej
tradycyjnych,
katolickich -  to
powodowało, że
nie było akceptacji
dla tego systemu. A
takim bezpośrednim
impulsem
było to co się

zaczęło w Lublinie,
Jastrzębiu i Gdańsku
czyli strajki
i powstanie Wolnych
Związków
Zawodowych.
Trochę też i taki
młodzieńczy bunt i
idealizm. Ale też i
koledzy w pracy. To
spowodowało, że
zacząłem działać
społecznie.
Kiedy wstąpił Pan do
Solidarności? Czy
było to planowane
czy działał
Pan spontanicznie?
W.T: Ja do
Solidarności nie
wstępowałem. Ja
budowałem
Solidarność.
Pracowałem  w
Zakładach
Przemysłu
Drzewnego w
Petrykozach i  wraz
z
Ludwikiem
Świądrem,
Krzyśkiem
Tatrzańskim i  innymi
pracownikami
Wydziału Surowców
tego zakładu
stworzyliśmy w
październiku 1980
roku
komitet założycielski
a potem komisję
zakładową, której
zostałem
przewodniczącym. 
Nie należałem
wcześniej do partii
ani do żadnej
organizacji, tak że
było to działanie
spontaniczne. Ale  w
pewnym
sensie oczywiste dla
mnie.
Czy przed
wstąpieniem do
Solidarności

zajmował się Pan
podobną
działalnością?
W.T: Wcześniej w 
tak małych miastach
jak Opoczno nie było
mowy o
jakiejś
zorganizowanej
działalności
opozycyjnej.
Państwo było
totalitarne ze swoim
aparatem represji:
Milicją , Służbą
Bezpieczeństwa i
ludźmi należącymi
do PZPR u ,
Ormowcami w sposó
b
dosyć skuteczny od
1945 roku  dławiło
wszelkie próby
zorganizowanych
działań
opozycyjnych. Więc
jeśli o to chodzi to nie
działałem po
prostu nie było takich
możliwości.
Jak decyzja
wstąpienia do
Solidarności została
odebrana przez Pana
rodzinę? Czy
dochodziło do jakichś
starć czy też
wszyscy Pana
wspierali?
W.T: Znajomi z
akceptacją przyjęli
wiadomość o moim
zaangażowaniu. A
rodzice moi i
teściowie
przestrzegali mnie
przed tym. Mówili, że
że
prędzej czy później 
Solidarność zostanie
rozbita a jej aktywni
członkowie będą
represjonowani. To
dla nich było
oczywiste.  Ojciec
mówił mi, że polityka

to k…., tu padło
słowo niecenzuralne
(śmiech) a
moja odpowiedź była
taka – Tato, ale ktoś
to musi robić.
Jak wyglądały
początki Solidarności
w naszym mieście?
W.T: W Opocznie
była wyjątkowa
sytuacja bo bo w
Zakładach Przemysł
u
Wełnianego,
dzisiejszym
OPTEXIE, powstała
jako jedna z
pierwszych w
naszym
województwie
komórka
Solidarności.
Ireneusz Prędki z
ZPW został
przewodniczącym
Międzyzakładowego
Komitetu
Założycielskiego
Solidarności.
Siedziba tego
komitetu który miał
zasięg wojewódzki
była
w naszym mieście.
Na jesieni
spontanicznie
powstały organizacje
Solidarności w
innych  zakładach i
instytucjach, tak  że
Opoczno było
wyróżniający się
miastem pod tym
względem. No i
działa też struktura
Solidarności 
Rolników
Indywidualnych i
Solidarność
Rzemieślnicza i
komisje w Paradyżu i
w Petrykozach.
Opoczno było
pierwszym miastem
w

naszym regionie, w
którym powstała
Solidarność.
Pańskim zdaniem
dlaczego tak się
stało?
W. T. O tym, że
akurat w Opocznie
tak szybko powstały
struktury
Solidarności mógł
zrządzić fakt
podjęcia szybkich
działań przez
Ireneusza Prędkiego
w ZPW . Potem był
Meprozet no i po
kolei
pozostali. Poza tym
Opoczno i nasz
region ma silne
tradycje ruchów
narodowych. I
ogólnie mieszkańcy
preferują wartości
tradycyjne i
konserwatywne.
Jakie działania
podejmował Pan w
ramach
Solidarności?
W.T: W solidarności
byłem
przewodniczącym
Komisji Zakładowej,
członkiem
ponadregionalnych
struktur branżowych,
byłem też  członkiem
Zarządu
Regionalnego w
Piotrkowie
Trybunalskim i
przewodniczącym
Delegatury Zarządu
Regionu w Opocznie.
Od sierpnia 1981
roku
pracowałem na
etacie w związku,
czyli zajmowałem się
bieżącą
działalnością
związkową. Poza
tym często mieliśmy
posiedzenia Zarządu

Regionalnego gdzie
podejmowaliśmy
różne decyzje,
zarówno związane z
organizacyjną
działalnością
związkową ale też
wszystkie akcje
protestacyjne i strajki
tam właśnie były
kreowane i  i
omawiane. W
Opocznie mieliśmy
bardzo sprawną i
silną delegaturę –
sprawną
organizacyjnie a
silną potencjałem
opoczyńskich
działaczy
związkowych
– wymieniony
wcześniej Ireneusz
Prędki, Mieczysław
Ligocki, Andrzej
Kacprzak, Krzysztof
Miros – wszyscy z
ZPW, Lucjan
Kuligowski, Zdzisław
Nowak, Ela Wrzosek
i wielu członków
komisji zakładowych.
W Opocznie
podjęliśmy inicjatywę
odwołania Miejskiej
Rady Narodowej
poprzedzone było
referendum wśród
Opocznian. Taki,
wniosek taki
wygłosiłem na Sesji
Wojewódzkiej Rady
Narodowej co
wywołało burzę na
sali obrad.
Najczęściej
kierowanym do mnie
słowem było
ekstrema
(śmiech) .
Jako jedni z
pierwszych w Polsce
włączyliśmy się w
budowanie sieci to
jest  próby
budowania poprzez
nowotworzone

niezależne
samorządy

                         Wywiad z Panem Wiesławem Turkiem
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Widziałem to
podczas strajków,
widziałem to kiedy po
mszy cała załoga
ZPD Petrykozy w
procesji zaniosła
poświęcony krzyż,
który zawieszono w
hali produkcyjnej.
Biało – czerwone
opaski na rękach
pracowników
podczas strajków
pokazywały że
walczymy nie tylko o
chleb ale też i o
Polskę.
Jaka atmosfera
panowała wewnątrz
związku?
W.T: Wewnątrz
związku, wśród
działaczy panowała
atmosfera
podejrzliwości a
jednocześnie takiej
czujności. Pomimo
że Solidarność
działała w sposób
legalny i otwarty to
wiadomo było, że
służby
bezpieczeństwa
próbują
dezintegrować
związek od środka.
Często sprawy
ambicjonalne
działaczy prowadziły
do zmian
personalnych w
komisjach
ale ogólnie związek
stanowił monolit. 
Potwierdzał to na
przykład
udział związkowców
w ogólnopolskich
akcjach
protestacyjnych i
strajkach.
Czy pamięta Pan
miejsca w których
odbywały się
spotkania członków
Solidarności w
Opocznie i okolicy?
W.T: W Opocznie
siedziba Solidarności
mieściła się w
Zakładowym Domu
Kultury Bistorek

  dzisiaj Hotel Park.
W tym miejscu od
początku była
Siedziba MKZ a
później Delegatury
Zarządu
Regionalnego.
Mieliśmy tam 2
pokoje, dalekopis
odpowiednik
współczesnego
urządzenia Fax,
telefony,
maszynę do pisania i
i i  pozostałe
urządzenia biurowe.
Czy miał Pan okazję
spotkać się Lecha
Wałęsę?
W.T: Nie spotkałem
się z Lechem
Wałęsą osobiście.
Wtedy Lech Wałęsa
był niemal naszym
guru. To co
powiedział, co robił -
było dla nas
prawie święte.
Wszyscy wiedzieli
kim był.
Jak Pan wspomina
swoich kolegów z
Solidarności?
W.T: Podczas mojej
działalności
związkowej
zetknąłem się z
wieloma
ludźmi, już wcześniej
kilku wymieniłem. Z
wieloma później w w
w 1989
roku
współtworzyliśmy
Komitet Obywatelski,
który wygrał wybory
do
pierwszej Rady
Miasta i Gminy w
Opocznie w
przytłaczający
sposób.
Niestety czas i i 
rzeczywistość
opresyjnego państwa
jakim była PRL
spowodowały,  że
dziesiątki działaczy z
Komisji Zakładowych
zostało
zapomnianych. Nie
upomniał się o nich
nikt. Nowi
związkowcy nie

starali się nawet
zapraszać ich na
uroczystości czy też
nawet zrobić
wykaz nazwisk tych
aktywnych i
zasłużonych
związkowców. Jakaś
taka
dziwna niechęć była i
chyba chyba jest do
działaczy z lat
osiemdziesiątych. I
to  nie jest to
podyktowane
naturalną
konkurencją.
Jak Pan wspomina
stan wojenny?
W.T: Stan wojenny
zastał mnie w
Łęczycy. Byliśmy z
żoną u jej rodziców
chrzestnych. Rano w
niedzielę 14 grudnia
sąsiadka zapukała
do kuzynów
żony i kazała
włączyć telewizor.
Wiedziałem co mnie
czeka. Do Opoczna
wróciliśmy w
południe w
poniedziałek i
dowiedziałem się, że
SB było u
moich rodziców i u
teściów w nocy 13
grudnia i 14 grudnia. I
tych w
obu domach
oczywiście płacz i
pełno obaw. Pod
wieczór ubrałem się
ciepło zjadłem dwie
michy bigosu i
poszedłem na milicję
spytać po co
mnie szukają.
Wieczorem już
byłem w areszcie
komendy
wojewódzkiej
milicji a na drugi
dzień w więzieniu w
Sieradzu – cela 17a,
ulica
Orzechowa. Takie
stare jeszcze carskie
chyba więzienie.
Później
przewieziono nas do

Łowicza.  Kiedy
wróciłem do
Opoczna i do pracy,
zobaczyłem
spustoszenie w
świadomości
znajomych jakie
wywołał Stan
Wojenny. Ja sam
miałem poczucie
klęski i powszechnej
zdrady. No i
beznadziejnej
bezradności.
Przynależność do
Solidarności wiązała
się z represjami. Czy
Pan się bał?
W.T: Przed stanem
wojennym nikt nie
zakładał tak
dramatycznego
scenariusza.
Przecież byliśmy
legalnie działającym
związkiem i nie
było się czego
obawiać. Nie baliśmy
się. Dopiero stan
wojenny, te
pacyfikacje
robotników,
szczególnie ta w
kopalni Wujek
pokazała
prawdziwe oblicze
władz. Poprzez moje
doświadczenia z
internowania,
pierwsze moje
kontakty ze służbą
bezpieczeństwa
przestałem wierzyć
komukolwiek.
Zresztą te pierwsze
rozmowy z oficerami
Służby
Bezpieczeństwa
kończyły się
propozycją
współpracy. W ten
sposób może i
kogoś zwerbowali,
choć tak naprawdę w
to wątpię.  Ale
wytworzyli
psychozę takiej
podejrzliwości i
sparaliżowali dawną
opozycję. Nie
bałem się tak
fizycznie ale żyłem w
totalnym stresie,
takim  poczuciu

żalu i klęski.
Dziwiłem się, że
wszyscy starają się
żyć normalnie tak
jakby nie było
wcześniej
solidarności. A
potem, przez kilka lat
Służba
Bezpieczeństwa
przypominała mi że
się mną „opiekuje”
poprzez wezwania
do stawienia się na
Komendzie przy
okazji świąt
państwowych –
1Maja,
22 Lipca.
Bałem się tak
naprawdę dwa razy.
Pierwszy raz kiedy
mnie aresztowano.
Kazali mi się
rozebrać, wyciągnęli
gumkę ze spodenek.
Stałem tak
trzymając spodenki
w garści  i wtedy
milicjant pokazał mi
jakieś drzwi
i kazał tam wejść. Ja
wtedy nie wiedziałem
co jest tam. Tyle się
przecież słyszało o 
ścieżkach zdrowia, o
biciu...  Wtedy się
balem.
Ale jak już wszedłem
do tej celi to się jakoś
przestałem bać.
Jak Pan ocenia z
perspektywy lat
działania
Solidarności?
W.T: W moim
odczuciu Solidarność
zapoczątkowała
proces który
zlikwidował
komunizm na
świecie. Pierwsze
postulaty związkowe
miały
charakter
naprawiania
socjalizmu w Polsce
– były też postulaty o
charakterze
ustrojowym. To co
się stało później – w
roku 1989 i

kolejno w latach
następnych,
dzisiejsza pozycja
Polski, wolność,
niepodległość,
Polska w Unii
Europejskiej o tym
nawet nie marzliśmy
wówczas. Cieszę się
że brałem w tym
wszystkim udział.
Biorę zresztą do
dzisiaj.
Czy Pana zdaniem
ideały Solidarności z
lat osiemdziesiątych
są nadal
aktualne? Które?
W.T: Nam
współczesnym
Polakom brakuje
często poczucia
przynależności
do wspólnoty. Nie
mamy czasu dla
siebie i dla innych,
ciągły pośpiech,
nowinki obyczajowe
z zachodniego
świata burzą nasze
tradycje – naszą
tożsamość. Do tego
ostra walka
polityczna tak
naprawdę nie
wiadomo o
co, bo w jej ferworze
ginie sens znaczeń i
słów. A postulat
zawarty
bardziej w nazwie
Solidarność i w
duchu Solidarności,
aby działać
jeden dla drugiego a
nie jeden przeciw
drugiemu, to
przesłanie
uniwersalne, które
chyba zawsze
pozostanie aktualne
– nie tylko w
naszym kraju.
Czego młodzi ludzie
mogą się nauczyć
od Solidarności?
W.T: Młodzi
współcześni Polacy
tacy jak wy i wasi
wasi koledzy powinni
wiedzieć, że 
Solidarność

stworzyły  patriotyzm
i przywiązanie
Polaków.
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do wartości i do
tradycji Narodu
Polskiego. To warto  w
sobie
pielęgnować. Bo w tak
trudnym i otwartym
współczesnym
świecie ważne
jest żeby żeby
zachować  swoją
tożsamość i Polskę.
Czy to co jest obecnie
w Polsce Panu
odpowiada?
W.T: Każdy ustrój jest
niedoskonały i każdy
ustrój niesie ze sobą
pewne plusy i minusy.
Jeżeli pokazałby się
inny lepszy ustrój niż

demokracja pewnie te
cywilizacje wysoko
rozwinięte przyjęłyby
ten
ustrój do siebie i go
realizowały. Póki co
nic nie wymyślono
lepszego.
Akceptuję demokrację,
całe życie chciałem
żeby polskie państwo
było
demokratyczne.  Na
pewno jest wiele
rzeczy negatywnych.
Ludzie
oceniając demokrację 
łączą tą ocenę
najczęściej nie z jej
wartościami

tylko  z ekonomią.
Ludzie oceniają
demokrację przez
pryzmat warunków
ekonomicznych i tych
wszystkich zależności
, tych rzeczy, które są
związane z
globalizacją , z coraz
większymi aspiracjami
ludzi na całym
świecie i stąd  nie ma
tej stabilizacji.
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