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Świadome kształtowanie wizerunku działacza związ-

kowego to kolejne szkolenie w ramach cyklu PEZ. Odby-
ło się w dniach 4 - 5 listopada br. Dotyczyło m.in. takich 
zagadnień, jak komunikacja społeczna (jej przebieg, ele-
menty i poziomy) i interpersonalna oraz stres w życiu 
działacza związkowego. Pojawiły się w nim elementy 
kształtowania wizerunku i budowy siły związku zawo-
dowego. Podczas warsztatów oprócz  przekazania skon-
densowanej wiedzy teoretycznej przeprowadzono prak-
tyczne ćwiczenia z wykorzystaniem środków audiowi-
zualnych. Szkolenie odbyło się dzięki sfinansowaniu czę-
ści kosztów przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”. 
W zajęciach uczestniczyli przedstawiciele organizacji za-
kładowych NSZZ „Solidarność” z: Pol-Miedź Trans Sp. 
z o. o. w Lubinie, Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o. 
w Polkowicach, Volkswagen Motor  Polska Sp. z o. o. 
w Polkowicach i Organizacji Międzyzakładowej Pracow-
ników Oświaty i Wychowania w Chojnowie. Szkolenie 
przeprowadziła Maryla Kościńska z Działu Szkoleń Ko-
misji Krajowej NSZZ „Solidarność”.


15 członków Klubu Społecznego Inspektora Pracy z: 

Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, Si-
tech Sp. z o. o. w Polkowicach, Zespołu Szkół i Placówek 
Oświatowych w Lubinie, Zespołu Szkolno -Przedszkol-
nego w Radwanicach, Mine Master Sp. z o. o. w Wilko-
wie, Zakładu Hydrotechnicznego i Zakładów Wzbogaca-
nia Rud oddziałów KGHM Polska Miedź SA, Inova Sp. 
z o.o. w Lubinie, Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o. 
o. w Lubinie i Urzędu Skarbowego w Lubinie w dniach 9 
- 10 listopada br. uczestniczyło w Szklarskiej Porębie 
w szkoleniu Aktualizacja wiedzy o SIP. Za grupę odpo-
wiadał Wojciech Zawadzki - Regionalny Koordynator 
ds. bhp.


Szkolenie Świadome kształtowanie wizerunku działa-

cza związkowego odbyło się dzięki sfinansowaniu części 
kosztów przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”. 
W zajęciach 24 i 25 listopada uczestniczyli przedstawicie-
le organizacji zakładowych NSZZ „Solidarność” z: Nad-
leśnictwa Lubin, Haerter Technika Wytłaczania Sp. z o.o. 
Sp. k. w Legnicy, DFM Zanam-Legmet Sp. z o. o. w Po-
lkowicach i Volkswagen Motor  Polska Sp. z o. o. w Po-
lkowicach.  Było to kolejne szkolenie w ramach cyklu 
PEZ.  Dotyczyło m.in. takich zagadnień, jak komunikacja 
społeczna (jej przebieg, elementy i poziomy) i interperso-
nalna oraz stres w życiu działacza związkowego. Pojawi-
ły się w nim elementy kształtowania wizerunku i budo-
wy siły związku zawodowego. Podczas warsztatów 
oprócz  przekazania skondensowanej wiedzy teoretycz-
nej przeprowadzono praktyczne ćwiczenia z wykorzy-
staniem środków audiowizualnych. Szkolenie przepro-
wadził Marek Lewandowski z Działu Szkoleń Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Szkolenia

Zebrano wymaganą ilość pod-
pisów za odwołaniem trzech 
członków Rady Nadzorczej 

sympatyzujących z Platformą Oby-
watelską. Organizacje związkowe 
złożyły już do Prezesa Herberta 
Wirtha pismo w tej sprawie. Wyma-
gana ilość głosów, by zainicjować 
proces odwołania,wynosi 15% 
z 18,5 tys. załogi. 

Mimo wszystko zebranych zo-
stało ok. 3,5 tys. podpisów, o kilka-
set więcej niż minimalna ilość. 
W oparciu o zapisy §39 pkt 2 Regu-
laminu wyboru i odwołania człon-
ków Rady Nadzorczej KGHM Pol-
ska Miedź S.A. wybieranych przez 
pracowników Spółki, wnosimy 
o niezwłoczne zarządzenie głoso-
wania mającego na celu odwołanie 

członków Rady Nadzorczej wybra-
nych w tzw. wyborach uzupełnia-
jących - brzmi jeden z fragmentów 
pisma. Przypomnijmy, że w majo-
wych wyborach załoga zdecydo-
wała kto ma reprezentować ją 
w Radzie Nadzorczej. Józef Czy-
czerski uzyskał najlepszy wynik - 
5895 głosów. Minister Skarbu Pań-
stwa uznał jednak, że za udział 
w manifestacji załogi przed Biurem 
Zarządu, nie powoła trzech przed-
stawicieli pracowników do RN. Ra-
da Nadzorcza i Zarząd KGHM, 
zgodnie z zaleceniami minister-
stwa, złamał prawo i zorganizował 
nowe wybory, w których wzięło 
udział zaledwie trzech kandyda-
tów. Cała trójka zajmuje stanowi-
ska kierownicze, dwóch z nich to 

byli dyrektorzy. Jak to się ma do re-
prezentowania załogi  tego nie wie 
nikt. Po zebraniu wystarczającej 
ilości podpisów załoga będzie mo-
gła odwołać tych panów z RN i po-
wołać kandydatów, którzy faktycz-
nie będą ich reprezentować  oraz 
dbać o interesy zarówno pracowni-
ków, jak i Spółki. 

Z mediów już po fakcie dowiadu-
jemy się o decyzjach podejmowa-
nych przez władze KGHM. Niejed-
nokrotnie są to decyzje niekorzystne, 
jak np. sprzeda ż aktywów teleko-
munikacyjnych, które miały stano-
wić dywersyfikację przychodów 
Spółki. O wielu decyzjach nie mamy 
żadnych informacji, ale z pewnością 
znajdą się wśród nich równie nieko-
rzystne dla firmy. 

Odwołujemy 
dyrektorów z RN KGHM
Przygoda trzech panów w Radzie Nadzorczej, samozwańczych 
przedstawicieli załogi, powoli dobiega końca

Msza święta 
w intencji kolejarzy  

O płacy minimalnej 
z marszałek

Powstanie wspólny zespół ekspertów sejmo-
wych i NSZZ „Solidarność”, który będzie zaan-
gażowany w dalsze prace nad obywatelskim pro-
jektem ustawy o płacy minimalnej.

Takie ustalenia zapadły dziś podczas spotkania 
przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Du-
dy z marszałek Sejmu Ewą Kopacz.

- Porozumieliśmy się w sprawie udziału przed-
stawicieli naszego związku w dalszych pracach 
nad projektem. Ustawa być może jeszcze w stycz-
niu ponownie trafi pod obrady Sejmu – mówi Piotr 
Duda.

Tematem rozmowy było też zaangażowanie eks-
pertów „Solidarności” w prace sejmowych komi-
sji. - Tutaj też padło zapewnienie o otwartości na 
współpracę. W przypadku projektów wielu ustaw 
wiedza i doświadczenie naszych reprezentantów 
byłoby przydatne – dodaje szef „Solidarności”.

Celem przygotowanego przez NSZZ „Solidar-
ność” obywatelskiego projektu jest stopniowe pod-
wyższanie minimalnego wynagrodzenia za pracę 
do wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej w tempie zgodnym 
z tempem wzrostu gospodarczego. Pod projektem 
zebrano ok. 350 tys. podpisów. 18 lipca Komitet 
Obywatelski Inicjatywy Ustawodawczej przekazał 
je marszałkowi Sejmu RP Grzegorzowi Schetynie. 
15 września w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie 
projektu ustawy. Założenia projektu prezentował 
przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

Dział Informacji KK

W połowie grudnia do odbioru kalendarze ścien-
ne trójdzielne na nowy rok. Rok 2012 to 30. roczni-
ca Zbrodni Lubińskiej. Tak jak w latach ubiegłych 
każda organizacja otrzyma (bezpłatnie) jeden kalen-
darz na każde rozpoczęte 70 członków Solidarności. 
Są już do odbioru kalendarze książkowe wraz z do-
dtakiem prawnym (cena jednego kalendarza 
20,68zł).
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W sankturaium Świetego Jacka w Legnicy Mszę święta 
w intencji kolejarzy koncelebrował ks Robert Krystman wraz 
z księdzem Tadeuszem Kisińskim oraz proboszczem księ-
dzem Andrzejem Ziombro.

We mszy uczestniczyli przewodniczący Zarządu Regionu 
Zagłębie Miedziowe NSZZ SOLIDARNOŚĆ Bogdan Orłowski 
oraz dyrektorzy i kierownicy kolejowych zakładów pracy oraz 
wielu pracowników i emerytów wraz z rodzinami, uroczysto-
ści uświetniły poczty sztandarowe na czele ze sztandarem 
NSZZ Solidarność Regionu Zagłębie Miedziowe.

Kazania wygłosił ksiądz Krystman. Mówił - Praca kolejarza to 
praca, która wymaga ciągłego czuwania ,dyscypliny i dbałości o po-
wierzone dobra materialne oraz życie ludzkie (pasażerów). Życie 
ludzkie porównał do jadącego pociągu gdzie na stacji końcowej na-
stępuje kres ziemskiego bytowania. Po mszy podziękowania złożył 
przewodniczący Komisji Zakładowej Marek Podskalny.Po mszy 
wszyscy udali się pod pomnik patronki kolejarzy świętej Katarzyny 
gdzie po modlitwie złożono wiązanki kwiatów jako dziękczynienie 
za opieką nad całą bracią kolejarską.

Msze Święte w intencji 
ofiar stanu w Regionie

W tym roku mija 30. rocznica wprowadzenia 
stanu wojennego w Polsce. Zarząd Regionu zamó-
wił we wszystkich powiatach msze święte w inten-
cji Ojczyzny i ofiar stanu wojennego.

  Głogów- Kościół pw. Najświętszej Maryi Pan-
ny Królowej Polski 11 grudnia, godz. 12:30

  Legnica - Katedra św. Piotra i Pawła - 11 grud-
nia, godz. 18:30

  Lubin - Kościół pw. Matki Bożefj Częstochow-
skiej - 13 grudnia,  godz. 18:00

  Polkowice - Matki Bozej Królowej Polski - 13 
grudnia, godz. 18:00

  Jawor - Kościół pw. Miłosierdzia Bożego - 13 
grudnia, godz. 18.00

  Złotoryja - Kościół pw. Najświętszej Maryi 
Panny - 13 grudnia, godz.18:00

 Drużyna Sitech Polko-
wice zwyciężyła w halo-
wym turnieju piłki noż-
nej rozgrywanym we 
Wrocławiu. W sobotę 19 
listopada w finale poko-
nała ekipę Herbapolu 
Wrocław 6:4. Wygranym 
puchar wręczył prze-
wodniczący Regionu 
Dolny Śląsk NSZZ „Soli-
darność” Kazimierz Kim-
so. Mecz o 3 miejsce był 
wewnętrzną sprawą dru-
żyn z Oleśnicy. GKN 
Oleśnica wygrał z Kerry 
Oleśnica. Turniej zorga-
nizowany był przez Dol-
nośląskie Stowarzysze-
nie Kultury Fizycznej 
i Sportu NSZZ „Solidar-
ność” Dolny Śląsk 

Zwyciężyła drużyna z Polkowic 

Niedziela jest dniem, 
w którym przede 
wszystkim katolicy 

powinni uczcić osobę Boga – 
mówi ks. Bogusław Drożdż, 
sekretarz  Społecznego 
Ruchu Świętowania Niedzie-
li. - Przez rok naszej działal-
ności podjęliśmy wiele dzia-
łań mających na celu święto-
wanie niedzieli. Między 
innymi wysyłaliśmy deklara-
cje i stworzyliśmy katalog.

Teraz przyszedł czas na li-
sty do polityków i praco-
dawców. - Działanie ma cha-
rakter przede wszystkim 
społeczny, co w Polsce jest 
szczególnie ważne – dodaje 
Bogdan Orłowski, przewod-
niczący SRŚN. - Także Soli-
darność nie ustaje w walce 
o odpoczynek dla pracują-
cych. Niedziela powinna być 
dniem na spędzenie czasu 
z rodziną. Oczywiście nie 
wyobrażamy sobie, żeby na-
gle przestało funkcjonować 
pogotowie, stacje benzyno-
we, zakłady energetyczne 
i wiele innych koniecznych 
zawodów. Jednak na każ-
dym kroku jesteśmy świad-
kami czystego chciejstwa 
pracodawców i wyzyskiwa-
nia pracowników.

Orłowski kontynuuje, że 
bez większego problemu 
można w niedzielę zamknąć 
galerie handlowe, małe skle-
piki osiedlowe, które oferują 
ciepłe pieczywo nawet 
w dniu Wigilii Bożego Naro-
dzenia.

W tym celu Społeczny 
Ruch Niedzieli wydrukował 
już 40 tys. deklaracji popar-
cia dla ich inicjatywy, w któ-
rych każdy chętny zobowią-
zuje się do dbania o świą-
teczny charakter Dnia Pań-
skiego. W jednym z punk-
tów czytamy: „Z chciwości 
lub dla zaspokojenia nasta-
wienia konsumpcyjnego nie 
zabiegać w niedzielę o pracę 
zarobkową” i ostatni z punk-
tów: „Jako konsument nie 
robić zbędnych zakupów 
w niedzielę”.

Deklaracje są także do-
stępne na stronie interneto-
wej pod adresem www.
swietowanieniedzieli.pl.  
Również w tygodniku pt. 
„Niedziela” ukaże się cykl 
artykułów zachęcających do 
tego przedsięwzięcia. Nie-
wykluczone, że także euro-
parlamentarzyści otrzymają 
podobne listy jak posłowie 
i senatorowie.

L e p i e j  z a p o z n a ć  s i ę 
z inicjatywą SRŚN można 
czytając darmową ksią-
żeczkę autorstwa ks. Bo-
gusława Drożdża i ks. Bo-
gusława Wolańskiego pt. 
„Niedziela jest święta”. - 

Niewielkich rozmiarów 
ks iążeczka jes t  wie lka 
w swojej zawartości – za-
znacza Orłowski. - W żoł-
nierskich słowach księża 
opisali sposób świętowa-
nia niedzieli.

Inicjatorzy mają nadzieję 
trafić do świadomości poli-
tyków. - Posłowie i senato-
rowie są kuźnią ustanawia-
nia prawa w Polsce – pod-
sumowuje przewodniczący 
SRŚN. - Wiele dramatów 

rodzinnych jest przyczyną 
braku czasu na spędzanie 
c h o c i a ż  j e d n e g o  d n i a 
wspólnie. Wynika to ze złej 
organizacji pracy i nasta-
wienia  na  zysk ponad 
wszystko.

Chcą przekonać polityków 
do świętowania
Społeczny Ruch Świętowania Niedzieli od roku walczy o ustanowienie niedzieli dniem wolnym od pracy.Członkowie 
przygotowali list, w którym apelują do polityków i pracodawców o świętowanie Dnia Pańskiego.
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Pozostaje żywyn dowo-
dem, że Polak potrafi 
sam sobie świetnie 

zorganizować życie, byleby 
mu państwo nie przeszka-
dzało. Dowodem na sku-
teczność działania „S” była 
ogromna sięgająca 10 mln 
ludzi liczba członków (a nie 
wszystkie kategorie ludzi 
pracy miały możliwości 
wstępowania do Związku). 
Solidarność udowodniła 
swą siłę i wyznawane ide-
ały, przeprowadzając jesie-
nią 1981 r. I Krajowy Zjazd 
Delegatów – będący rzeczy-
wiście zdanym testem na 
demokratyczny charakter 
organizacji. Mimo świado-
mie pogłębianej przez komu-
nistów klęski zaopatrzenio-
wej, mimo prowokowania 
przez nich stałych konflik-
tów (choćby prowokacja 
bydgoska – pobicie działa-
czy związkowych), mimo 
stałej, kłamliwej i oszczer-
czej propagandy, mimo 

ogromnego wysiłku Służby 
Bezpieczeństwa - nastawio-
nego na infiltrację Związku 
przez tajnych agentów, 
mimo mniej czy bardziej 
o t w a r t e g o  s t r a s z e n i a  
sowiecką interwencją – coraz 
wyraźniej PZPR traciła swe 
wpływy w społeczeństwie. 
Dlatego w nocy 12 na 13 
grudnia dokonano w Polsce 
(to znalazło już potwierdze-
nie sądowe) zwykłego, bez-
prawnego zamachu stanu. 
Grupa generałów i pułkow-
ników, na czele z Wojcie-
chem Jaruzelskim, Czesła-
wem Kiszczakiem i Floria-
nem Siwickim pod nazwą 
Wojskowa Rada Ocalenia 
Narodowego (czyli WRON
-a!) wprowadziła stan wojen-
ny, „zalegalizowany” przez 
Radę Państwa. Zawieszono 
prawa obywatelskie, tysiące 
ludzi aresztowano, zawie-
szono Solidarność i inne nie-
zależne organizacje, milicja 
i ZOMO wsparta przez 

Ludowe Wojsko Polskie bru-
talnie łamała próby oporu, 
zabijając, raniąc, więżąc. 
Stan wojenny był w istocie 
wojną wypowiedzianą przez 
uzbrojoną mniejszość komu-
nistyczną przeciwko próbu-
jącej odzyskać swój własny 
kraj większości narodu.

Nasz region – początek

Na terenie województwa 
legnickiego stan wojenny 
wprowadzał pułkownik Ma-
rek Ochocki, komendant mi-
licji na tym terenie na pod-
stawie telefonu gen. Edwar-
da Tarały z MSW. Jednym 
z poleceń „z góry” było „- 
zatrzymywanie internowa-
nych dokonywać błyska-
wicznie, nie używać bez-
myślnie broni aby nie było 
zbędnych trupów.” – ZBĘD-
NYCH. 

13 grudnia aresztowano 
89 ludzi Solidarności, w tym 
przewodniczącego Zarządu 
Oddziału Regionu Dolnoślą-

skiego w Legnicy Ryszarda 
Sawickiego. Jak wyglądało 
takie „standardowe zatrzy-
manie”?  Relacja Barbary 
Kosmalskiej z Legnicy „13 
grudnia, o piątej nad ranem 
obudziło nas potworne wa-
lenie w drzwi. Mieszkaliśmy 
wtedy w wieżowcu na 
ósmym piętrze. Pobiegłam 
otworzyć. W drzwiach zoba-
czyłam dwóch umunduro-
wanych, potężnych bysio-
rów w hełmach na głowie. 
Co chwila  poprawiali sobie 
wiszące przy pasach kabury 
na pistolety. Blokując zupeł-
nie przedpokój przedpokój 
zapytali, czy pan Kosmalski 
jest w domu. Mąż wyszedł, 
a syn który się obudził za-
czął płakać. Nie wiedzieli-
śmy zupełnie, co się dzieje. – 
Proszę się ubierać, wycho-
dzimy – usłyszeliśmy tylko, 
żadnego wyjaśnienia czy in-
formacji dokąd. Pamiętam, 
że dałam mężowi ciepłą 
odzież i wszystkie pienią-

Adamowicz Michał; Aleksandrowicz 
Jan; Banach Stanisław; Bazylczuk Fran-
ciszek ; Bednarz Andrzej; Beme Stefan ; 
Bialik Krzysztof ; Bielecki Bogdan ; Biele-
wicz Jan ; Bień Henryk ; Blicharski Anto-
ni; Bocian Ryszard; Bodnar; Bogusz Jan 
; Brydzki Krzysztof ; Brzeziński Kazi-
mierz; Buczny Stanisław ; Buczyński 
Eliasz ; Bukowski Kazimierz ; Burchardt 
Zygmunt; Chmielewski Mieczysław ; 
Chmielewski Stanisław; Chociejowski 
Kazimierz; Choroszucha-Życzkowska 
Małgorzata ; Chydrzyński Mirosław; 
Cieślak Tadeusz ; Cygniczuk Krzysztof; 
Cyndzer Krzysztof ; Czarnecki Jerzy ; 
Czesak Janusz; Damian Stanisław; Dą-
browski Wiesław ; Delimata Franciszek; 
Dembicki; Dembowiak Mieczysław; 
Demczuk Mieczysław ; Dorabiała Syl-
wester; Draczyński Wiesław; Dudziak 
Andrzej; Duławski Lech;  Duszeńko Jó-
zef; Dyblik Zbigniew; Dziedzic Roman; 
Faryniarz Marian; Fiut Henryk; Formu-
siak Stefan; Franczuk Jacek; Frąckowski 
Mirosław; Fryszkowski Jerzy; Gaca Jan; 
Gajewski Mieczysław ; Gałus Jan; Gar-
boś Mieczysław – ; Gaul Zdzisław; Gaw-
rysiak Bronisław; Gierszewski Zbigniew; 
Gigiel Bartłomiej; Gol Dorota; Gołdyń 
Zdzisław ; Gołuch Eugeniusz; Górawski 
Marian; Górniak Andrzej; Grabowy Ma-
rek; Grobelny Bogusław; Grocki Włady-
sław ; Gulińska Grażyna ; Gwiździł Jerzy; 
Hadura Ryszard; Halicki Romuald; Ha-
łuska Maria ; Hałusko Elwira ; Henczel 
Michał; Herman Mieczysław; Horniak 
Jerzy; Huzarewicz Henryk; Jabłoński 
Marian; Jakubowicz Tomasz; Janas Jó-
zef; Jankowski Zbigniew; Jańczyk Mie-
czysław ; Jaroszewicz Edward ; Jaszcza 
Sławomir; Jaszcza – Bobińska Zofia, Je-
leń Stanisław ; Józefiak Antoni; Juni-
szewski Maciej; Jurczyk Marian; Jurkie-
wicz Jerzy; Jurkowski Zbigniew; Juro-
łojć Franciszek ; Kacprzak Bogdan; 
Kaczmarek Bogusław; Kaczmarek Ta-
deusz; Kamiński Franciszek ; Kanigow-
ski Szymon, Kaplukiewicz Lesław ; Ka-
raś Henryk; Karcz Waldemar; Kazimier-
czak Mieczysław; Kędzior Jan; Kiziuk 
Stanisław; Knap Tadeusz ; Koligot Ksa-
wery; Kołodziej Jan; Korczowski Zbi-
gniew; Kos Józef; Kosmalski Andrzej; 
Kossowska Helena ; Kostulski Leszek ; 
Kotlicki Paweł; Koza Mieczysław; Koze-
ra Mirosław ; Kozłowski Marek; Krzy-
stek Zbigniew; Kucharski Ryszard; Ku-
czyński Jan; Kukurewicz Edward ; Kuź-
miak Piotr ; Kwaśniewski Kazimierz; 
Kwiatkowski Mirosław; Lao Ireneusz; 
Lejman Tadeusz ; Lembas Stanisław; 
Leszczyński Zygmunt; Lewicki Jerzy; 
Lipiński Jerzy; Liszewski Eugeniusz; Li-
szewski Józef; Madej Jan; Madziarczyk 
Tadeusz; Magolan Zbigniew; Majewski 
Witold ; Małysz Ryszard ; Marchel Hen-
ryk; Marcinik Andrzej; Marcinkowski 
Grzegorz; Marcinkowski Zbigniew; 

Zmiażdżone nadzieje Represjonowani 
w Zagłębiu 
Miedziowym 
w okresie  
od 13 grudnia  
1981 do 31 grudnia 
1989,

dze, jakie miałam wtedy w do-
mu. Nie wiedziałam przecież, 
gdzie jedzie. Być może wywożą 
go daleko, więc musi mieć pie-
niądze na powrót. Syn płakał 
siedząc na skrzyni w przedpo-
koju. Pytał – Mamo, co się stało – 
Nie wiem, to chyba wojna”

Uczucia internowanego pan 
Andrzej Kosmalski wyraził 
wierszem

„Wyrwany z nocnej ciszy
Rozbudzony przemocą
Zabrany w śnieżną zamieć
Dokąd pytanie dokąd
Wrzucony w szarość celi
Okno pajęczyna krat
Strażnika wzrok otępiały
Szarość celi myśl jasna
Spacerniak słońca łyk
Ile nocy bezsennych
Czyj to wstyd”
Grupę działaczy związko-

wych zatrzymano w „zdobytej” 
siedzibie Zarządu Oddziału  na 
ulicy Jordana w Legnicy. Oto re-
lacja działacza związkowego Jó-
zefa Sławińskiego, zmuszonego 
przez grupę esbeków dowodzo-

nych przez niejakiego Kasprza-
ka do podejścia pod budynek 
wczesnym rankiem 13 grudnia. 
Pełnił tam dyżur młody pracow-
nik z kategorycznym zakazem 
otwierania drzwi obcym oso-
bom. Było to już po odcięciu 
łączności telefonicznej około 
północy z nocy 12/13 grudnia. 
„Kiedy doprowadzili mnie pod 
drzwi, Kasprzak powiedział, że 
mam wydać polecenie, by chło-
pak nam otworzył. Zdenerwo-
wany i zaskoczony, nie odpo-
wiedziałem. Myślałem tylko 
o tym, że przecież w środku jest 
masa naszych dokumentów, 
ulotek, adresów, które mogą 
wpaść w ich ręce. – Co się bę-
dziesz cackał, przypieprz mu! 
Usłyszałem głos jednego z męż-
czyzn mówiących do Kasprza-
ka. Jednak nie zrobił tego. Posłał 
za to swojego człowieka  po łom. 
Gdy zaczęli wyważać drzwi, da-
łem sobie sprawę, że dłużej nie 
ma sensu blokować. Krzykną-
łem do chłopaka w środku, by 
otworzył. Wpadli do lokalu jak 

dzicz. Gdy zajęli się wyciąga-
niem kabli z teleksu i przeszuki-
waniem lokalu, wykorzystałem 
moment nieuwagi i uciekłem 
przez park do domu.” Objęto 
militaryzacją oddziały instytucji 
centralnych (np. PKP) Fabrykę 
Przewodów Nawojowych w Le-
gnicy i Fabrykę Maszyn Rolni-
czych „Agrometr-Dolzamet” 
w Chojnowie”. Kierowanie nad 
innymi instytucjami, przedsię-
biorstwami, gminami i miastami 
przejęli komisarze wojskowi. 
Zablokowano łączność, nie moż-
na było opuszczać miejscowości 
bez przepustki, po ulicach której 
patrolowały uzbrojone jednost-
ki, a wszędzie wisiały proklama-
cje stanu wojennego, grożące za 
złamanie jego rygorów karą 
śmierci. Ocenzurowano kore-
spondencję Zawieszono więk-
szość prasy, powołując szmatła-
wy „Monitor Dolnośląski”. 

Ale kiedy minęło zaskoczenie, 
kiedy opadł pierwszy szok bru-
talną akcją rozpoczął się opór, 
wzmożony z czasem dotarciem 

proklamacji Krajowego (Gdańsk) 
i Regionalnego (Wrocław) Ko-
mitetu Strajkowego. Wspomnia-
na p. Barbara Kosmalska, po zo-
stawieniu syna u znajomych, 
wspólnie z innymi działaczami 
związkowymi, podrywa załogę 
legnickiej huty do strajku już 
w niedzielę. 18 grudnia strajk 
został pod groźbą pacyfikacji 
(a było to już po zamordowaniu 
przez ZOMO górników w „Wuj-
ku”!) zakończony. Zatrzymana 
p. Kosmalska jest przesłuchiwa-
na przez esbeka Kasprzaka (za-
pewne tego samego, który zdo-
bywał siedzibę Solidarności), 
podkomendnego „człowieka 
honoru” Czesława Kiszczaka. 
Żąda od niej podpisania lojalki 
„A co będzie, jak tego nie zro-
bię? – zapytałam – To zabiorę 
twojego syna do domu dziecka. 
Możesz go nigdy nie znaleźć. 
Męża też możesz nigdy więcej 
nie spotkać.” Ile jest odwagi 
w sercu kobiety, żeby powie-
dzieć wobec takiego potworne-
go szantażu powiedzieć – „nie 

Na mocy Postanowień Sierpniowych z 1980 r. powstała w Polsce NSZZ Solidarność. Dziś z dumą możemy powiedzieć, że 
rzeczywiście nasza organizacja była wtedy czymś daleko wykraczającym poza ramy związku zawodowego. Solidarność lat 
1980-1981 zastępowała Polakom państwo, zajmując się właściwie wszystkimi dziedzinami życia.
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zgadzam się.”? Ostatecznie 
została wypuszczona i uka-
rana najpierw wyrzuceniem 
z pracy, następnie pogorsze-
niem warunków płaco-
wych. 

Apogeum oporu

Część zakładów rozpoczy-
na swoją nierówna walkę 
w poniedziałek 14 grudnia. 
We wszystkich strajkujących 
przedsiębiorstwach powsta-
ją Komitety Strajkowe, choć 
uczestnictwo w nich jest za-
grożone na mocy prawa sta-
nu wojennego karą śmierci! 
Warto podkreślić ich ważną 
rolę – powstawały samorzut-
nie i brały na siebie odpowie-
dzialność za strajkujących. 
Do legnickiej huty dołączają: 
kopalnie „Lubin”, „Polkowi-
ce”, „Rudna”, „Sieroszowi-
ce”, Huta Miedzi w Głogo-
wie. Strajkują także Zakłady 
Mechaniczne „Legmet” (tu 
270 osób podpisało list do 
generała Wojciecha Jaruzel-
skiego, powołując się na ar-
tykuł 86, punkt 2 konstytucji 
”Obywatele mają prawo 
zwracać się do wszystkich 
organów państwa ze skarga-
mi i zażaleniami”m.in. ze 
stanowczym protestem prze-
ciwko wprowadzeniu stanu 
wojennego i z żądaniami „1. 
natychmiastowego uwolnie-
nia internowanych przedsta-
wicieli NSZZ Solidarność. 
2.przywrócenia działalności 
NSZZ Solidarność 3.przy-
wrócenia swobód obywatel-
skich.) i Zakłady Doświad-
czalne „Cuprum” Legnica, 
Przedsiębiorstwo Budowla-
no-Montażowe w Hutnictwa 
w Lubinie. Tego samego 
dnia brutalnie ZOMO spacy-
fikowało Zakład Naprawczy 
Maszyn KGHM w Polkowi-
cach (ZANAM). Podobnie 
potraktowano  strajkującą od 

wtorku 15 grudnia Dolnoślą-
ską Fabrykę Instrumentów. 
Komuniści w miarę możno-
ści starali się samymi per-
swazjami i groźbami użycia 
siły nakłonić załogi więk-
szych zakładów do zaprze-
stania strajku i wyjścia na ze-
wnątrz. W Hucie Głogów 
podstawili autobus, który 
miał strajkujących rozwozić 
do domów zgodnie z obiet-
nicą prokuratora Mudryka. 
Ale zamiast tego zawiózł 
ich…do prokuratury, gdzie 
zaczęły się zatrzymania 
i aresztowania. Wyjątkowy 
silny opór komuniści trafili 
w kopalni „Rudna”, do któ-
rej zaczęli przechodzić gór-
nicy z innych zakładów. 
Przytoczmy relację jednego 
ze świadków wydarzenia: 
„Gdy 13 grudnia 1981 roku 
ogłoszono stan wojenny i po-
jawiły się czołgi na ulicach 
Lubinia. Byłem pewien, że 
na „Rudnej” jest strajk. Po-
nownie wszedłem do służby 
porządkowej, w której byli 
niemal ci sami ludzie ze straj-
ków w sierpniu 1980 r., z bia-
ło-czerwonymi opaskami na 
rękach, ale już z inną wiedzą 
i innymi przekonaniami, bar-
dziej dumni i zdeterminowa-
ni….Kontrolowaliśmy cały 
zakład pracy…Zaspawali-
śmy wszystkie wejścia 
i uzbrojeni w zaostrzone ko-
twy pełniliśmy dyżury przy 
kilku niezablokowanych 
wyjściach. Komitet Strajko-
wy kierowany przez Janka 
Tabora,  mojego kolegę 
z ZRG, wzywał do zgłasza-
nia się wszystkich strzało-
wych, puszczaliśmy w obieg 
nieprawdziwą informację, że 
minujemy dynamitem teren 
zakładu i szyb…Byliśmy 
ostatnim bastionem oporu 
w Zagłębiu Miedziowym 
Strajkującym. Strajkujących 

było około 4 tysięcy. Niemal 
wyłącznie zwykli pracowni-
cy”. Pogardzani przez wła-
dzę „robole” potrafili się 
świetnie zorganizować. Za-
kładowy Komitet strajkowy 
działał jeszcze przez 16 mie-
sięcy w podziemiu! Jeszcze 
w czasie strajku, a następnie 
do kwietnia 1982 r. wydawał 
„Biuletyn Informacyjny Sta-
nu Wojny”. Siła oporu wyni-
kała również ze wsparcia 
społeczeństwa. Świadek tak 
je wspomina: „Rodziny straj-
kujących przynosiły paczki 
żywnością. Rolnicy z okolic 
Polkowic przyjechali sania-
mi wypełnionymi wyroba-
mi mięsnymi, mówili, że 
sami nie mogą strajkować, 
ale będą nas wspierać….
Przebywający z nami księ-
ża odprawili mszę, udzieli-
li odpustu zupełnego straj-
kującym i wszyscy przystą-

pili do komunii świętej.” 
Strajkujący nie przerwali 
strajku po informacji o za-
mordowaniu przez ZOMO 
górników w kopalni „Wu-
jek”. Ostateczna pacyfika-
cja Zakładu Górniczego 
Rudna nastąpiła w nocy 
z 16 na 17 grudnia. Czynni-
kiem decydującym o zwy-
c i ę s t w i e  Z O M O  b y ł y 
ogromne ilości granatów 
z gazem łzawiącym. Po za-
kończonych strajkach za-
czynał się komunistyczny 
odwet na klasie robotni-
czej, która rzekomo rządzi-
ła w PRL – internowania, 
aresztowania, początek 
procesów, zwolnienia (kil-
kaset osób), przesuwania 
na gorsze stanowiska. Re-
presje dotykały zresztą 
wszystkich, którzy przeciw-
stawiali się stanowi wojen-
nemu.

Opór trwa dalej
Ale przejęcie przez władze 

komunistyczne kontroli nad 
zakładami pracy nie oznacza-
ło panowania nad społeczeń-
stwem. Już 21 grudnia na uli-
cach Polkowic dochodzi do 
demonstracji solidarnościo-
wych tłumionych przez ko-
munistów. Obok powstają-
cych licznych struktur lokal-
nych w całym województwie 
(głownie pomoc represjono-
wanym i kolportaż ulotek) 
w Legnicy 15 grudnia 1981 r. 
powstaje Międzyzakładowy 
Komitet Strajkowy NSZZ So-
lidarność. Inicjatorem był 
Krzysztof Brycki, ale w jego 
pracach brało udział wielu lu-
dzi Solidarności m.in.: Maciej 
Januszewski, Marian Ryzie-
wicz, Ryszard Zygmunt, Le-
on Beme, Jan Bielewicz, Ja-
nusz Bilewicz, Andrzej Bryc-
ki, Jan Busłowicz, Mieczysław 
Dembowiak, Aleksander Gło-
gocki, Edward Kleczaj Leoka-
dia Kopecka, Józef Kos, Hele-
na Kossowska,  Marek Ko-
złowski, Kazimierz Kwa-
śniewski, Stanisław Małecki, 
Janusz Masadyni, Kazimiera 
Matuszewska, Władysław 
Matuszewski, Józefa Oleśnie-
wicz, Ireneusz Pol, Jan Rącz-
ka, Stanisław Sakwa, Zbi-
gniew Stawiński, Marian Stę-
pień. Ireneusz Pol wspomina: 
„ Szybko zbudowano sieć 
łączników i kolporterów, 
obejmujących większość 
miast Zagłębia Miedziowego. 
MKS posiadał także komórki 
na terenie niektórych zakła-
dów Legnicy – „Legmetu”, 
Huty Miedzi „Legnica”, „El-
po” i „Hanki.”. Komitet utrzy-
mywał kontakt z wrocław-
skim Regionalnym Komite-
tem Strajkowym, wydawał 
podziemne pisma m.in. pi-
smo satyryczne „Żądło Robo-
la”, zbierał składki, które 

w znacznym stopniu prze-
znaczano na pomoc represjo-
nowanym i ich rodzinom. 
Zajmował się również dzia-
łalnością ulotową, o czym 
z niepokojem donosił Wy-
dział Organizacyjny Komite-
tu Wojewódzkiego PZPR 
w Legnicy: „W większości 
ulotki krytykują wprowadze-
ni stanu wojennego w kraju, 
szkalują działalność WRON 
oraz generała Jaruzelskiego.” 
Inną formą oporu społeczne-
go były malowane na murach 
„antypaństwowe” napisy (So-
lidarność żyje, Solidarność 
walczy) często wykonywane 
przez młodzież. Warto także 
wspomnieć, że w tych strasz-
nych chwilach, jak wiele razy 
w historii, polscy patrioci mo-
gli liczyć na pomoc Kościoła 
Rzymskokatolickiego. Wielu 
księży w Zagłębiu aktywnie 
wsparło rodzącą  się pod-
ziemną Solidarność.

Podsumowanie

Otwarta, nierówna walka 
Solidarności z komunistami 
w grudniu 1981 r. w naszym 
regionie, podobnie jak w ca-
łej Polsce, musiała i zakoń-
czyła się niepowodzeniem. 
Ci, którzy ją podjęli, mieli 
świadomość, że ryzykują 
wszystkim, nawet swoim 
życiem. Ale zapoczątkowali 
długi marsz do wolności 
opozycji, kierowanej przez 
nasz związek, ku niepodle-
głej i demokratycznej Rze-
czypospolitej. Bez bohate-
rów grudnia 1981 r. nie było-
by upadku komunizmu.

Agnieszka Rurak-Żeleźny

Łukasz Kamiński Drogi do wolno-
ści 

Zagłębia Miedziowego
Wojciech Sawicki Regionalny Ko-

mitet Strajkowy NSZZ „Solidarność” 
Dolny Śląsk XII 1981 — VI 1982

Markowski Tadeusz; Maślanyk Włady-
sław; Mateńko Juliusz; Matłosz Janusz; 
Matyjaszkiewicz Mieczysław; Mazur 
Marek; Michaliszyn Jan; Mielczarek Da-
niela ; Mierzyński Piotr ; Miękus Marek; 
Miklejewski Ryszard , Miłek Józef; Minc-
ker Ireneusz; Młodecki Mirosław; Mo-
lenda Henryk; Mularz Henryk ; Musiał ; 
Muszyński Marek ; Myrda Adam; My-
sior Zenon; Myśliwy Henryk; Nazarczuk 
Henryk; Nedwidek Jerzy; Nieć Janusz; 
Niedźwiedzki Teodor; Nowak Ireneusz; 
Nowak Marian; Obertaniec Stanisław; 
Olejniczak Ryszard; Orzech Stanisław ; 
Osuch Stanisław ; Owsianko Jan; Pajda 
Krzysztof: Panasowicz Mieczysław;Pa-
penfus Edward ; Pasternak Andrzej; 
Paszkiewicz Janusz ; Pater Kazimierz; 
Pazdur Jan ; Piechota Zbigniew ; Pierz-
chała Andrzej; Pierzchała Stanisław; Pli-
zga Zbigniew; Podolski Mieczysław ; 
Pol Ireneusz ; Pomirski Mirosław; Po-
piel Jerzy ; Poroszewski Andrzej, Po-
szwiński Ireneusz; Powalski Edward ; 
Prokopowicz Janusz; Przybylski Bog-
dan ; Puchnik Tadeusz; Pukłym Jolanta; 
Ratajczak Franciszek; Rewers Edward; 
Róg Stanisław; Rusin Kazimierz; Rusz-
kowski Janusz; Rybak Leszek; Ryzie-
wicz Marian; Rzepa Franciszek; Sakwa 
Stanisław; Senderek Lesław, Serafin 
Piotr ; Skiba Wiesław; Skiba Zbigniew; 
Skibiński Jerzy; Skoniecki Jerzy; Sła-
wiński Józef; Smyk Marek; Sobiechow-
ski Roman; Sobierajska Krystyna; So-
bola Janusz; Sokołowski Wojciech; Sor-
bian Witold; Stawiński Zbigniew; Stafi-
niak Szymon; Stefanowicz Ryszard; 
Strzelec Zdzisław; Suchecki Piotr; Su-
galski Jan; Szczepański Zbigniew; Szku-
dlarek Seweryn; Szmidel Tadeusz; 
Sznajder Alojzy; Szwed Ryszard; Szwed 
Leszek; Szwiec Władysław; Szymański 
Zygmunt; Ślusarczyk Zdzisław; Śnieg 
Stanisław; Śron Leszek; Świerzewski 
Wacław; Świetlicki Mirosław; Świstak 
Mieczysław Świtalski Zenon ; Tabor 
Jan; Tankiewicz Zenon, Tereszkiewicz 
Henryk; Tarka Zielińska Elżbieta; Tar-
nowski Jan; Titikowski Ryszard, Torba 
Feliks; Trejkowski Andrzej; Trociński 
Ryszard; Trzaska Franciszek; Trze-
śniewski Piotr; Urban Kazimierz; Urba-
niak Kazimierz; Wandycz Zdzisław; Wa-
szewski Rafał ; Wertke Edward; Wieczo-
rek Brygida; Wilkowski Wojciech; Witek 
Elżbieta; Witek Stanisław; Witkowski 
Wojciech ; Wilszczak Zdzisław; Woje-
wodzic Edmund; Wojtaszyk Bolesław; 
Wolak Bogumiła; Wójtowicz Eugeniusz; 
Wóltański Edward; Zabielski Stanisław; 
Zajdlic Grzegorz ; Zaremba Wiesław; 
Zawadzka Krystyna; Zawadzki Julian; 
Ziaja Józef ; Ziębicki ; Ziółkowski Bog-
dan; Zybała Robert; Zygmunt Ryszard; 
Źródłowski Karol; Żurawik Jerzy..

Represjonowani 
w Zagłębiu 
Miedziowym 
w okresie 
od 13 grudnia 
1981 do 31 grudnia 
1989,

Zmiażdżone nadzieje
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