
PODSUMOWANIE KURATORYJNEGO PROJEKTU

13 GRUDNIA 1981 — PAMIÊTAMY!

Projekt „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej 
mówią kamienie. 13 grudnia 1981 – pamięta-
my!” był realizowany w okresie od sierpnia do 
grudnia 2021 roku. Organizatorami projektu byli 
Śląskie Kuratorium Oświaty oraz Śląskie Cen-
trum Wolności i Solidarności we współpracy 
m.in. z katowickim Oddziałem IPN oraz „Soli-
darnością” regionów Podbeskidzie, Śląsko–Dą-
browskiego i Częstochowskiego. Ze względu na 
pandemię podsumowanie tego projektu odbyło 
się dopiero w marcu 2022 roku.

Celem projektu było przygotowanie dzieci 
i młodzieży do świadomego przeżywania 40. 
rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojen-
nego oraz przybliżenie historii „Solidarności”. Do 
projektu zgłoszono 1026 szkół, w tym 164 z tere-
nu Podbeskidzia. Dla 1004 szkół przygotowano 
certyfikaty za zrealizowane w ramach projektu 
zadania. Stronę internetową www.pamiec81.pl 
do 15 marca 2022 r. odwiedziło 57 417 osób. 
W ramach projektu uczniowie przygotowali po-
dziękowania dla bohaterów stanu wojennego.  
Wykonano 600 wpinek metalowych z logo pro-
jektu. Trzy regiony NSZZ „Solidarność” wydały 
okolicznościowe kalendarze dla szkół.

W 1004 szkołach przeprowadzono lekcje hi-
storii, wyświetlono film „Nie zabierajcie mamy”, 
przygotowano szkolne miejsca patriotyczno-hi-
storyczne. Uczniowie przygotowali 59 notacji 
świadków wydarzeń. W 259 szkołach zaprezen-
towano wystawę mobilną związaną tematycz-
nie z historią Solidarności. 3262 uczniów wzięło 
udział w pięciu konkursach wojewódzkich, a we 
wszystkich działaniach edukacyjnych bezpośred-
nio uczestniczyło ponad 107 tys. uczniów.

W ośmiu wykładach i konferencjach wzięło 
udział 2229 nauczycieli. Swoje wspomnienia 
przedstawiło 15 świadków wydarzeń stanu wo-
jennego. Zorganizowane w ramach tego projektu 
uroczyste obchody 40. rocznicy wprowadzenia 

stanu wojennego odbyły się m.in. 10 grudnia 
2021 r. w Rajczy, gdzie upamiętniono 40. rocz-
nicę wprowadzenia stanu wojennego oraz po-
święcenia sztandaru miejscowej „Solidarności”, 
które miało miejsce także 13 grudnia 1981 r.

Podsumowanie podbeskidzkiej części pro-
jektu odbyło się 11 marca 2022 r. w Zespole 
Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących 
w Bielsku-Białej. – Dziękuję dyrektorom szkół, 
nauczycielom i uczniom za pozytywny odzew 
i za zaangażowanie w realizację poszczególnych 
zadań tego projektu. Wasz odzew przeszedł na-
sze najśmielsze oczekiwania – mówiła podczas 
bielskiej uroczystości śląska kurator oświaty Ur-
szula Bauer, dziękując także partnerom projektu, 
w tym władzom podbeskidzkiej „Solidarności”.

W trakcie spotkania przekazała nagrody 
uczniom, którzy zwyciężyli w poszczególnych 
konkursach, a także certyfikaty udziału w pro-
jekcie dyrekcjom i nauczycielom prowadzącym. 
Wzruszającym momentem uroczystości było 
przekazanie przez młodzież dawnym działa-
czom „Solidarności” i opozycjonistom odręcz-
nie wykonanych podziękowań za ich działalność 
i świadectwo życia. „Wzięliście na swoje barki 
odpowiedzialność za Ojczyznę, podjęliście walkę 
z tyranią, z kłamstwem, z nienawiścią i zwyczajną 
podłością. Sprostaliście wielkiej próbie chroniąc 
ideały Solidarności i prawdę o stanie wojennym 
w swoich sercach przez 40 lat. Dziś przekazujecie 
młodemu pokoleniu swoje doświadczenia, wielkie 
dziedzictwo, za które składamy Wam wyrazy naj-
wyższego szacunku i uznania” – napisali ucznio-
wie w swych podziękowaniach.

Bielską uroczystość zakończył program ar-
tystyczny przygotowany przez uczniów Szko-
ły Podstawowej nr 2 im. Władysława Jagiełły 
w Łodygowicach.

Fotorelacje z uroczystości zostały zamiesz-
czone na stronie www.pamiec81.pl. 
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ZARZĄD REGIONU PODBESKIDZIE 
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 

43-300 Bielsko-Biała, ul. Adama Asnyka 19

Sekretariat tel. 33 812 67 90 
e-mail: bbial@solidarnosc.org.pl

Dział Rozwoju Związku
tel. 530 760 060, tel. 33 812 67 90
e-mail: drz.bbial@solidarnosc.org.pl

Dział Szkoleń tel. 33 812 67 52
e-mail: skarb.bbial@solidarnosc.org.pl

Dział Prawny tel. 33 812 67 53
e-mail: prawnicy.bbial@solidarnosc.org.pl

SIEDZIBY ODDZIAŁÓW

Cieszyn, ul. Głęboka 58
Przewodniczący – Michał Marek 
tel. 609 436 566, 
e-mail: michal.bbial@solidarnosc.org.pl

Oświęcim, ul. Śniadeckiego 21

Koordynator – Joanna Czerwik 
tel. 506 194 984, 
e-mail: j.czerwik.bbial@solidarnosc.org.pl

Skoczów, ul. Bielska 18

Koordynator – Michał Marek 
tel. 609 436 566, 
e-mail: michal.bbial@solidarnosc.org.pl

Sucha Beskidzka

Koordynator – Andrzej Madyda 
tel. 603 769 965, 
e-mail: sekr.bbial@solidarnosc.org.pl

Żywiec, Al. Piłsudskiego 56

Przewodniczący – Andrzej Madyda 
tel. 603 769 965, 
e-mail: sekr.bbial@solidarnosc.org.pl

SKONTAKTUJ SIÊ Z NAMI
Osoby zainteresowane przynależnością do związku zawodowego lub mające problemy w swoich zakładach pracy 
proszone są o kontakt z Zarządem Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” lub jego terenowymi oddziałami. 

UNIEWA¯NIANIE ORZECZEÑ S¥DÓW ORAZ KOLEGIÓW DS. WYKROCZEÑ

WA¯NE DLA REPRESJONOWANYCH W PRL
Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Na-
rodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Na-
rodowej informuje, że prowadzi działania 
prawne, mające na celu stwierdzenie nie-
ważności orzeczeń sądów oraz kolegiów 
ds. wykroczeń, które zapadły wobec osób 
represjonowanych za działalność na rzecz 
niepodległego bytu Państwa Polskiego w la-
tach 1944-1989. Podstawę do takiego działa-
nia dają przepisy ustawy z 23 lutego 1991 r. 
o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych 
wobec osób represjonowanych za działal-
ność na rzecz niepodległego bytu Państwa 
Polskiego (Dz. U. z 2021, poz. 1693, t.j.). 
Stwierdzenie nieważności wymienionych 
orzecznictw daje podstawę, by pokrzyw-
dzeni ubiegali się o odszkodowania.

Wszelkie działania prokuratora IPN, zmie-
rzające do stwierdzenia nieważności orzeczeń 
sądów oraz kolegiów ds. wykroczeń z okresu 
stanu wojennego, są prowadzone z urzędu i nie 
wiążą się z jakimikolwiek kosztami ponoszony-
mi przez osoby pokrzywdzone. Prosimy osoby 
represjonowane w PRL o kierowanie do proku-
ratorów wniosków o podjęcie działań zmierza-
jących do unieważnienia wyroków sądów lub 
orzeczeń kolegiów ds. wykroczeń.

Przypomnieć należy, że zgodnie z ustawą 
z 23 lutego 1991 r. uznaje się za nieważne orze-
czenia wydane przez polskie organy ścigania 
i wymiaru sprawiedliwości lub przez organy 
pozasądowe w okresie od 1 stycznia 1944 roku 
do 31 grudnia 1989 roku, jeśli czyn zarzuco-
ny lub przypisany danej osobie był związany 
z jej działalnością na rzecz niepodległego bytu 
Państwa Polskiego albo orzeczenie wydano 
z powodu takiej działalności, jak również, gdy 
orzeczenie zostało wydane za opór przeciwko 
kolektywizacji wsi oraz obowiązkowym do-
stawom.

Wskazany akt prawny stanowi ponadto, iż 
stwierdzenie nieważności orzeczenia uznaje się 
za równoznaczne z uniewinnieniem osoby, któ-
rej owo orzeczenie dotyczyło, stąd przysługują 
jej uprawnienia do żądania odszkodowania za 
poniesioną szkodę i zadośćuczynienia za do-
znaną krzywdę.

Opisane wyżej działania prokuratora nie 
wiążą się z jakimikolwiek kosztami ponoszo-

nymi przez osoby pokrzywdzone. Wyraźnie to 
podkreślamy, bowiem docierają do prokurato-
rów IPN informacje, że osoby pokrzywdzone, 
dochodząc swoich praw w celu uzyskania nie-
ważności wyroku zapadłego za działalność na 
rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, 
korzystając z pośrednictwa kancelarii praw-
nych, ponoszą koszty finansowe.

Raz jeszcze przypominamy – wszelkie dzia-
łania prokuratora na rzecz osób pokrzywdzo-
nych prowadzone są z urzędu (dla tych osób 
są bezpłatne).

Prokurator prowadzi swoje działania 
z urzędu bądź na wniosek osoby, która zosta-
ła skazana za działalność o charakterze nie-
podległościowym, a w przypadku jej śmierci 
na wniosek osób dlań najbliższych. Przy czym 
wniosek kierowany do prokuratora nie musi od-
powiadać szczególnym warunkom formalnym. 
Wystarczy, że zostanie dostarczony w formie 
pisemnej i będzie wskazywać orzeczenie, co do 
którego mogą zachodzić przesłanki do stwier-
dzenia nieważności na podstawie przepisów 
przywołanej wyżej ustawy.

Osoby pokrzywdzone wydanymi w tych 
sprawach orzeczeniami sądów oraz kolegiów 
ds. wykroczeń, które nie uzyskały jeszcze 
stwierdzenia ich nieważności, proszone są 
o kontakt z Komisją Ścigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu i przesyłanie wnio-
sków na adres: pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 
Warszawa, tel. 22 530 86 56, 22 530 86 33, 
fax 22 530 90 87, mail: glowna.komisja@ipn.
gov.pl.
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