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Nowe władze 
w Organizacji w Rilecie

17 listopada odbyło się Zakła-
dowe Zebranie Członków Orga-
nizacji Zakładowej NSZZ „Soli-
darność” w Rilecie Sp. z o. o. w Leg-
nicy. Wybrano władze wykonaw-
cze i kontrolne na kadencję 2018 
– 2022. Przewodniczącą Komi-
sji Zakładowej została Barbara 
Hanysz.

W skład Komisji Zakłado-
wej weszły również: Agata Pyzio, 
Jadwiga Wiaderek, Zofia Ślimak 
i Iwona Skulimowska. Do Zakła-
dowej Komisji Rewizyjnej wybra-
no: Annę Jedrasik, Annę Trocką, 
Ewę Adamów, Annę Prus i Edy-
tę Obarę.

Po wyborach ukonstytuowa-
ła się komisja rewizyjna wybiera-
jąc Annę Jędrasik na przewodni-
czącą ZKR .

Wybory w Organizacji 
Międzyzakładowej 
w Sitechu

2 grudnia 2017 r. odbyło się 
Międzyzakładowe Zebranie 
Delegatów Organizacji Między-
zakładowej NSZZ „Solidarność” 
w Sitechu Sp. z o. o. w Polkowi-
cach. Wybrano władze wyko-
nawcze i kontrolne na kaden-
cję 2018 – 2022. Przewodniczą-
cym Komisji Międzyzakładowej 
został Jacek Pobihuszka.

W skład Komisji Międzyza-
kładowej weszli również: Krzysz-
tof Doszczeczko, Dariusz Filarow-
ski, Magdalena Babuśka, Robert 
Blicharski, Krzysztof Żmijowski, 
Sebastian Tórz, Ireneusz Greliński, 
Grzegorz Radka, Krzysztof Róży-
cki, Bogusław Szymczak, Andrzej 
Matysiak, Angelika Listwan, 
Kamil Wieczorek, Daniel Kraska, 
Beata Własak, Beata Kłos, Jaro-
sław Stelmach i Krzysztof Mistoń. 
Do Międzyzakładowej Komisji 
Rewizyjnej wybrano: Piotra Jasz-
czę, Pawła Koniecznego, Moni-
kę Heś i Roberta Rząsę. Po zakoń-
czeniu Zebrania Delegatów Komi-
sja Rewizyjna ukonstytuowała się 
wybierając Pawła Koniecznego na 
przewodniczącego MKR.

Zebrani  wybral i  również 
delegatów na IX Walne Zebra-
nie Delegatów Regionu Zagłę-
bie Miedziowe NSZZ „Solidar-
ność”: Jacka Pobihuszkę, Krzysz-
tofa Doszczeczkę, Dariusza Fila-
rowskiego, Magdalenę Babuśkę, 
Roberta Blicharskiego i Bogusława 
Szymczaka oraz Jacka Pobihuszkę, 
Krzysztofa Doszczeczkę i Sebastia-
na Tórza na delegatów na WZD 
Krajowej Sekcji Przemysłu Moto-
ryzacyjnego NSZZ „Solidarność”.

Regionalną Komisję Wyborczą 
reprezentowali: Bartosz Budziak 
i Ewa Kosiorowska.

Do zebranych wystosował 
list przewodniczący Piotr 
Duda, pisząc w nim, m.

in.:
-Priorytetem dla związku „Soli-

darność” jest ochrona miejsc pra-
cy. Pozytywnie oceniając pewne 
zmiany, wskazujemy że bez popra-
wy, szczególnie wynagrodzeń, 
będą to zmiany dla zmian. Dro-
gą do tego jest dialog społeczny 
w ramach Rady Dialogu Społecz-
nego. Niestety w ostatnim czasie 
pozostawia on wiele do życzenia

Spotkanie odbyło się 8 listopa-
da z inicjatywy Międzyregional-
nej Sekcji Oświaty i Wychowa-
nia NSZZ „Solidarność”  w sie-
dzibie dolnośląskiej „Solidar-
ności” Przybyli na nie szefo-
wie Regionów i Sekcji Oświato-
wych (m.in. Gdańska, Olsztyna, 
Opola, Torunia, Bydgoszczy czy 
Poznania) oraz członkowie Rady 
struktur oświatowych z Dolne-
go Śląska.

-Dwa lata temu w listopa-
dzie było spotkanie z minister 
Anną Zalewską. Była duża doza 
zaufania, rosły apetyty. Chcie-
liśmy wiele rzeczy. Okazało się, 
że jest dużo słów., np., w art. 42, 

nie wprowadzono zmian, któ-
re oczekiwaliśmy. My mamy 
potrzebę godnego życia. Mija 
kolejny rok, mamy kolejne sta-
nowiska. Mówi się podwyżkach, 
dobrych wynagrodzeniach, ale 
nie wiemy do tej pory kiedy. 
Przedstawiliśmy konkretne pro-
pozycje. Nasze postulaty były 
aprobowane przez inne związ-
ki a nawet niektóre samorządy 
– mówiła, rozpoczynając deba-
tę Danuta Utrata, przewodniczą-
ca oświatowej „Solidarności” na 
Dolnym Śląsku.

Wielogodzinna debata przy-
niosła wiele refleksji i pomysłów.

Zebrani sformułowali główne 
postulaty, które może pozwolą 

przełamać bierność rządu i rów-
nież samego środowiska oświa-
towego. Dotyczą one m.in. przy-
gotowania materiałów na Krajo-
wą Radę Dialogu Społecznego, 
zorganizowanie debat na Woje-
wódzkich Radach Dialogu Spo-
łecznego, opracowania strate-
gii działania na wiele lat, walka 
o podwyżkę płac w 2018 roku 
oraz przeforsowaniu solidarnoś-
ciowego projektu o finansowa-
niu oświaty.

Region Zagłębie Miedziowe 
NSZZ „Soldiarność” reprezen-
towali: Bogdan Orłowski – prze-
wodniczący ZR, Artur Tomala 
i Janusz Leciej z oświatowej Soli-
darności.

Niech blask Wigilijnej Gwiazdy
rozjaśni nasze myśli nadzieją,
a serca napełni Miłością,
która przyszła na świat 
w ubóstwie
Betlejemskiej Groty.
Z życzeniami Bożych Łask
na Święta i Nowy Rok 2018

w imieniuZarządu Regionu
Zagłębie Miedziowe

NSZZ „Solidarność”
Bogdan Orłowski przewodniczący

Debata oświatowa 
we Wrocławiu
Przewodniczący Regionu NSZZ “Solidarność’ Dolny Śląsk Kazimierz Kimso i przewodnicząca 
dolnośląskiej oświatowej “Solidarności” Danuta Utrata witali gości przybyłych z całej Polski 
na Debatę Oświatową. 
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Szkolenia

Wybory władz 
w podstawowych 
jednostkach 
organizacyjnych NSZZ 
„Solidarność”

Członkowie „Solidarności” z: Zakładów Górni-
czych Rudna, Zakładów Górniczych Lubin i Zakła-
dów Górniczych Polkowice-Sieroszowice – oddzia-
łów KGHM Polska Miedź S.A., Regionu Zagłębie 
Miedziowe,  Leadec Sp. z o.o. w Gliwicach Oddział 
Polkowice, Winkelmanna Sp. z o. o. w Legnicy, TUW 
Cuprum w Lubinie, IMN w Legnicy, Inovy CIT Sp. 
z o. o. w Lubinie i PKP Cargo S.A. Zakład w Legnicy 
26 października br. w siedzibie Regionu w Legni-
cy uczestniczyli w szkoleniu poświęconym Wybo-
rom władz podstawowych jednostek organizacyj-
nych NSZZ „Solidarność”, podczas którego przypo-
mniano zasady wyborcze dotychczas obowiązujące 
w Związku i przedstawiono najnowsze uregulowa-
nia prawne dotyczące wyborów. Zajęcia przeprowa-
dziła Ewa Kosiorowska.

***
10 listopada br. w siedzibie Regionu w Legni-

cy odbyło się kolejne szkolenie poświęcone Wybo-
rom władz podstawowych jednostek organizacyj-
nych NSZZ „Solidarność”, podczas którego przypo-
mniano podstawowe zasady wyborcze obowiązu-
jące w Związku i przedstawiono najnowsze uregu-
lowania prawne dotyczące wyborów. W zajęciach 
uczestniczyli członkowie „Solidarności” z:  Pol-Miedź 
Trans sp. z o. o. w Lubinie, Legnickiego Centrum Kul-
tury, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział 
w Legnicy, Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Leg-
nicy,  Rejonowego Urzędu Poczty w Legnicy,  Mer-
cusa Logistyki Sp. z o. o. w Polkowicach i z OM przy 
Regionie. Zajęcia przeprowadziła Ewa Kosiorowska.

***
Członkowie „Solidarności” z: organizacji wydzia-

łowych i międzywydziałowych Organizacji Mię-
dzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Oświaty i Wychowania nr 1 i 2 w Legnicy 14 listopa-
da br. w siedzibie Regionu w Legnicy uczestniczy-
li w szkoleniu poświęconym Wyborom władz pod-
stawowych jednostek organizacyjnych NSZZ „Soli-
darność”, podczas którego przypomniano zasa-
dy wyborcze dotychczas obowiązujące w Związku 
i przedstawiono najnowsze uregulowania prawne 
dotyczące wyborów. Zajęcia przeprowadziła Ewa 
Kosiorowska.

Byli przewodniczący 
RDS apelują do Prezydenta 
o zawetowanie 
rządowej ustawy
Sprzeciwiamy się działaniom rządu, które pozorują prowadzenie dialogu 
społecznego. Sprzeciwiamy się zniesieniu limitu składek na 
ubezpieczenie emerytalne i rentowe – oświadczyli byli przewodniczący 
Rady Dialogu Społecznego: Henryka Bochniarz i Piotr Duda. 

Szkolenia

***
15 listopada br. w siedzibie Regionu w Legni-

cy odbyło się kolejne szkolenie poświęcone Wybo-
rom władz podstawowych jednostek organizacyj-
nych NSZZ „Solidarność”, podczas którego przypo-
mniano podstawowe zasady wyborcze obowiązu-
jące w Związku i przedstawiono najnowsze uregu-
lowania prawne dotyczące wyborów. W zajęciach 
uczestniczyli członkowie „Solidarności” z:  Huty Mie-
dzi „Głogów” O/KGHM Polska Miedź S.A. i Volkswa-
gena Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach. Zajęcia 
przeprowadziła Ewa Kosiorowska.

***
Członkowie „Solidarności” z Organizacji Podza-

kładowej w Tauronie 16 listopada br. uczestniczyli 
w szkoleniu Wybory władz podstawowych jedno-
stek organizacyjnych NSZZ „Solidarność”, podczas 
którego przypomnieli sobie podstawowe zasady 
wyborcze obowiązujące w Związku i poznali zmiany 
w Ordynacji wprowadzone przed kadencją 2018 – 
2020. Zajęcia odbyły się w siedzibie Regionu w Leg-
nicy. Przeprowadziła je Ewa Kosiorowska.

Klub SIP – Ocena ryzyka 
zawodowego

W dniach 22 – 23 listopada br. sipowcy zrzesze-
ni w Klubie Społecznego Inspektora Pracy wzię-
li udział w szkoleniu dotyczącym  przekazaniu 
wytycznych do rzetelnej Oceny ryzyka zawodo-
wego na stanowisku pracy, opracowanych przez 
Europejską Konfederację Związków Zawodowych. 
Tematem przewodnim były choroby układu mięś-
niowo-szkieletowego – od pracy fizycznej po pra-
ce wykonywane przy tzw. biurku. Pożegnano rów-
nież, odchodzącego na emeryturę, Antka Pszczołę – 
wieloletniego ZSIP w Regionalnym Centrum Zdro-
wia Sp. z o. o. w Lubinie i członka Klubu SIP. Zaję-
cia odbyły się w Buczu k/Boszkowa. Uczestniczyli 
w nich społeczni inspektorzy pracy z: Volkswagena 
Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, Sitechu Sp. 
z o. o. w Polkowicach, Urzędu Skarbowego w Lubi-
nie, Pogotowia Ratunkowego w Legnicy,  Zakładów 
Górniczych „Lubin” i Zakładów Wzbogacania Rud – 
oddziałów KGHM Polska Miedź SA, Regionalnego 
Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie i Inovy CIT Sp. 
z o. o. w Polkowicach. Zajęcia przeprowadził Woj-
ciech Zawadzki Regionalny koordynator bhp.

Na wspólnej konferencji 
zaapelowali do Prezy-
denta RP o zawetowanie 

rządowej nowelizacji, co da 
szansę na przeprowadzenie rze-
telnej dyskusji na temat zmian 
w systemie ubezpieczeń spo-
łecznych.

Byli przewodniczący Rady 
Dialogu Społecznego wystąpi-
li do Prezydenta o zawetowa-
nie ustawy o o zmianie usta-
wy o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych oraz niektórych innych 
ustaw. W tym celu zwołali wspól-
ną konferencję prasową. Ich zda-
niem nowe rozwiązania dopro-
wadzą do powstania tzw. komi-
nów emerytalnych i zwiększe-
nia kosztów pracy, szczególnie 
w sektorach związanych z nowy-
mi technologiami.

- Wprowadzenie limitu wią-
zano ze stworzeniem jednoli-
tego systemu emerytalno-ren-
towego w celu zagwarantowa-
nia jego stabilności w przyszło-
ści i niedopuszczenie do tworze-
nie tzw. „kominów” emerytal-
nych (dużych różnic wysokości 
przeciętnej emerytury w stosun-
ku do emerytur najwyższych). 
Powstawanie dużych rozbieżno-
ści w wysokości świadczeń eme-
rytalnych w przyszłości, będzie 

także wpływało na sposób walo-
ryzacji świadczeń, który stanie 
się ułomny i niesprawiedliwy, 
a koszty z tego wynikające prze-
kroczą spodziewane zyski – czy-
tamy we wspólnym oświadcze-
niu.

NSZZ „Solidarność” i Kon-
federacja Lewiatan nie zgadza-
ją się również z samym trybem 
procedowania rządowego pro-
jektu, zarzucając zbyt duże tem-
po i ignorowanie Rady Dialogu 
Społecznego.

- sprzeciwiamy się działaniom 
rządu, które pozorują prowadzenie 
dialogu społecznego i pomniejsza-
ją rolę niedawno powołanej insty-
tucji Rady Dialogu Społeczne-
go. Sposób i tempo procedowa-
nia projektu naruszają podstawo-
we zasady i standardy dialogu spo-
łecznego, który ma swoje umoco-
wanie w art. 20 Konstytucji RP – 
napisano w oświadczeniu.  

 ml Tygodnik Solidarność,
 Fot: Marcin Żegliński

Kalendarze na 2018

Są już do odebrania kalendarze 
trójdzielne na 2018 rok. Tak jak 
co roku na organizację przypada 
1 kalendarz na 70 członków. 
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PEZ – ewaluacja 
i zakończenie cyklu

Ostatnie spotkanie uczestników cyklu Podstawo-
we Elementy Zarządzania, które odbyło się 24 listo-
pada br., poświęcone było podsumowaniu projek-
tu rozpoczętego we wrześniu 2016 r.. Uczestnicy 
otrzymali zaświadczenia z wynikami rocznych zma-
gań. W tym rankingu najlepiej wypadli: Krzysztof 
Brach z Sandena Manufacturing S.A. oraz Bartosz 
Budziak z Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „S” 
przy Regionie, Sebastian Kałmuczak z Volkswagena 
Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Stanisława 
Aleszczyk-Smulska z Organizacji Międzyzakładowej 
NSZZ „S” Pracowników Oświaty i Wychowania nr 2 
w Legnicy  i Andrzej Szczypta z Winkelmanna Sp. 
z o. o. w Legnicy. W projekcie wzięli udział członko-
wie NSZZ „Solidarność” z  wyżej wymienionych firm 
oraz z: KGHM ZANAM S.A. w Polkowicach, Kolei Dol-
nośląskich Sp. z o. o. w Legnicy, Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej w Legnicy, Tesco Polska S.A., 
OM NSZZ „S” POiW nr 1 w Legnicy i Zakładów Wzbo-
gacania Rud w Polkowicach O/KGHM Polska Miedź 
S.A. w Polkowicach. Podczas ostatniego spotka-
nia uczestnicy ocenili: przydatność zdobytej wie-
dzy w działalności związkowej, stosowane metody 
szkoleniowe, warunki w jakich odbywały się zajęcia 
oraz kompetencje prowadzących zajęcia. Zaświad-
czenia i nagrody wręczył Bogdan Orłowski – prze-
wodniczący Zarządu Regionu.

Upamiętnieni zostali: Łukasz Cie-
pliński ps. „Pług”, Stanisław Soj-
czyński ps. „Warszyc”, Hieronim 

Dekutowski ps. „Zapora”, Jan Rodowicz 
ps. „Anoda”, Józef Franczak ps. „Laluś”, 
oraz Mieczysław Dziemieszkiewicz ps. 
„Rój”. 

Uroczystość rozpoczęła się w koście-
le Św. Alberta Chmielowskiego, gdzie 
Mszę odprawił Biskup Ordynariusz 
Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej 
Tadeusz Lityński. W swoim kazaniu 
biskup podkreślił, że żołnierze pod-
ziemia  antykomunistycznego obecnie 
znajdują się na kartach podręczników 
historii jako wzór patriotów, którzy 
oddali życie za Boga, Honor i Ojczy-
znę. Takie inicjatywy jak odsłonięcie 
popiersi służą przywracają pamięć o 
nich. 

Po mszy druga część uroczystości 
odbyła się w Alei Pamięci, gdzie odsło-
nięto popiersia bohaterów. W śród 

zaproszonych gości byli: rodziny i przy-
jaciele bohaterów antykomunistyczne-
go podziemia, sekretarz stanu w Kan-
celarii Prezydenta RP Andrzej Dera, 
minister Elżbieta Witek z Kancelarii 
Premiera RP, poseł na Sejm RP Sylwe-
ster Chruszcz, wiceprezes IPN Krzysz-

tof Szwagrzyk, przewodniczący Zarzą-
du Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ 
„Solidarność” Bogdan Orłowski, wła-
dze samorządowe Głogowa i mieszkań-
cy miasta. 

Podczas uroczystości odczytane 
zostały listy Prezydenta RP i Premier 
RP. Popiersia odsłaniali przedstawicie-
le rodzin bohaterów. Przybyły poczty 
sztandarowe grup rekonstrukcyjnych, 
głogowskich szkół, organizacji i stowa-
rzyszeń.

 Na zakończenie uroczystości odczy-
tany został Apel Pamięci i oddana zosta-
ła salwa honorowa.

Jolanta Peciak

Głogów pamięta o bohaterach 
W Głogowie z inicjatywy 
Stowarzyszenia 
Patriotyczny Głogów 
odbyła się uroczystość 
odsłonięcia popiersi 
bohaterów podziemia 
niepodległościowego.
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Marek Podskalny był 
przewodniczącym Komisji 
Oddziałowej NSZZ „Solidarność” 
w Dolnośląskim Zakładzie Spółki 
w Legnicy, Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” w PKP Cargo we 
Wrocławiu i Rady Sekcji Zawodowej 
NSZZ „Solidarność” PKP Cargo S.A.
Działał również w Radzie Krajowej 
Sekretariatu Transportowców NSZZ 
„Solidarność” i Radzie Krajowej 
Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”.
Podskalny był członkiem rady 
nadzorczej PKP Cargo z ramienia 
załogi. W latach 1998-2006 zasiadał 
z kolei w zarządzie regionu NSZZ 
„Solidarność” Zagłębia Miedziowego.

Zmarł Marek Podskalny 

Blisko tysiąc osób w tym ponad 
50 pocztów sztandarowcyh przyby-
ło pożegnać Marka Podskalnego. Uro-
czystości pogrzebowe rozpoczęły się 
w sanktuarium świętego Jacka w Legni-
cy, a następnie na cmentarzu komunal-
nym przy ulicy Wrocławskiej. 

Region Zagłębie Miedziowe NSZZ 
„Solidarność” reprezentowało kilkuna-
stu członków ZR wraz z pocztem sztan-
darowym Regionu.
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Pierwszy marszałek 
polski (1920), 
dwukrotny premier 
Polski (1926-1928 
i 1930). Żołnierz, 
polityk, Polski Działacz 
społeczny 
i niepodległościowy. Był 
twórcą Organizacji 
Bojowej PPS, Legionów 
Polskich i Polskiej 
Organizacji Wojskowej. 
Od 11 listopada 1918 
roku był naczelnym 
wodzem Armii Polskiej. 
W młodości, w czasach 
konspiracji był znany 
pod pseudonimami 
Wiktor i Mieczysław. Za 
czasów Legionów 
Polskich nazywano 
Józefa Piłsudskiego: 
Komendantem, 
Marszałkiem, 
Dziadkiem oraz 
Ziukiem.

Józef Piłsudski urodził się 5 grud-
nia 1867 roku w Zułowie na Wileń-
szczyźnie w patriotycznej rodzinie. 
Ojcem był Józef Wincenty Piłsudski 
(1833 - 1902), matką Maria z Bille-
wiczów (1842 - 1884). Józef Wincent 
był podczas powstania w 1863 roku 
komisarzem Rządu Narodowego 
na powiat rosieński. Matka pocho-
dziła ze znanego rodu szlacheckie-
go herbu Mogiła. Rodzicie pobrali 

się przed samym powstaniem. Józef 
Klemens Piłsudski był czwartym 
w kolejności dzieckiem.

W 1877 roku Józef, wraz z bra-
tem Bronisławem rozpoczął naukę 
w I Gimnazjum wileńskim, gdzie 
obaj bracia wraz z kolegami założy-
li kółko o nazwie Spójnia. Kółko zaj-
mowała się sprowadzaniem z War-
szawy polskich książek. We wrześniu 
1884 zmarła ciężko chora Maria Pił-
sudska, a rok Później Józef zdał matu-
rę. Jesienią rozpoczął studia medycz-
ne na Uniwersytecie Charkowskim. 
Już wtedy rozpoczął konspiracyjną 
działalność w niepodległościowych 
organizacjach studenckich. Związał 
się z socjalistyczno - rewolucyjnym 
ruchem „Narodnaja Wola”. Za udział 
w studenckich rozruchach po roku 
nauki został wydalony z uczelni.

22 marca 1887 roku za zaanga-
żowanie w działalność wileńskich 
socjalistów Piłsudski został aresz-
towany. Następnie pod zarzutem 
udziału w spisku zmierzającym do 
obalenia cara Aleksandra II został 
zesłany na Syberię, do Kiryńska 
a potem do Tunki.

Józef Piłsudski niemal do ostat-
nich dni swojego życia ukrywał nie-
uleczalną chorobę - raka wątroby. 
Zmarł 12 maja 1935 roku w Warsza-
wie. Podczas pogrzebu naród oddał 
hołd zmarłemu Marszałkowi. Cia-
ło zostało pochowane w krypcie 
św. Leonarda w Katedrze na Wawe-
lu. Serce spoczęło, zgodnie z testa-
mentem w grobie matki w Wilnie na 
cmentarzu „na Rossie”. W 1937 roku 
na polecenie metropolity krakow-
skiego arcybiskupa Adama Sapie-
hy trumna ze szczątkami Marszałka 
została przeniesiona do krypty pod 
wieżą Srebrnych Dzwonów.

Józef Klemens Piłsudski 
(ur. 5 grudnia 1867 

w Zułowie, zm. 12 maja 1935 w Warszawie)
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„7 maja br. zginął śmiercią tragicz-
ną w niewyjaśnionych okolicznoś-
ciach nasz Kolega, student filologii 
polskiej oraz filozofii UJ Staszek Pyjas. 
Zmarły był człowiekiem o niezależ-
nych nonkonformistycznych poglą-
dach. W ostatnim okresie życia czyn-
nie współpracował z Komitetem Obro-
ny Robotników.

W odpowiedzi na wstrząsający fakt 
zabójstwa zrodziła się wśród studen-
tów krakowskich spontaniczna inicja-
tywa zbojkotowania imprez juwenalio-
wych. Żałoba studentów i mieszkań-
ców Krakowa była wielokrotnie naru-
szana przez funkcjonariuszy SB i SZSP. 
Między innymi zatrzymano i areszto-
wano wielu naszych kolegów biorących 
udział w żałobie, a nawet wielokrotnie 
dopuszczano się profanacji miejsc żało-
by. Z dniem 15 maja br. powołaliśmy 
Studencki Komitet Solidarności dla 
zainicjowania prac nad utworzeniem 
autentycznej i niezależnej organizacji 
studenckiej”.

W deklaracji ideowej krakowski SKS 
napisał:

„Studencki Komitet Solidarności 
przyłącza się do wszystkich inicjatyw 
społecznych, których celem jest samo-
obrona ludzi przed szykanami, grążą-
cymi ich wolności i godności. Udzie-
lamy szerokiego poparcia moralne-
go Komitetowi Obrony Robotników – 
ofiar represji w związku z wydarzenia-
mi 25.06.1976. 

Studencki Komitet Solidarno-
ści zwraca się z apelem do wszystkich 
o ujawnianie przypadków stosowania 
represji i o współudział w pomocy dla 

pokrzywdzonych. Jest to moralnym 
prawem i obowiązkiem każdego z nas.”

W krótkim czasie Studenckie Komi-
tety Solidarności powstały w Warsza-
wie, Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie 
i we Wrocławiu.

CEL
Już 25 maja 1977r. grupa wrocław-

skich studentów zamówiła Mszę św. za 
duszę S. Pyjasa,              a na wiecu , który 
odbył się po Mszy, odczytano deklara-
cję powołania krakowskiego SKS.

Uznano wtedy, że podobna orga-
nizacja powinna powstać we Wrocła-
wiu . Odpowiednia deklaracja została 
ogłoszona w grudniu, napisano w niej 
min: „Procesy kształtowania i twórczo-
ści naukowej nie mogą być traktowa-
ne instrumentalnie. Nie mogą służyć 
indoktrynacji politycznej. Konieczne 
jest uniezależnienie placówek nauko-
wo-dydaktycznych od administracji, 
a ruchu studenckiego od władz uczel-
nianych.

Niezbędne jest ożywienie nieskrę-
powanej twórczości kulturalnej wolnej 
od kontroli pozaartystycznej inspiracji.

Nieodzowna jest swobodna wymia-
na poglądów i informacji, co jest 
warunkiem rozwoju wszystkich ludzi 
stanowiących daną społeczność. Śro-
dowisko akademickie nie może być 
bierne wobec przejawów nieprawo-
rządności, represji i szykan. Należy 
ujawniać je i organizować przeciw nim 
solidarne formy obrony.

Nie jest możliwe ani pożądane odry-
wanie spraw naszej zbiorowości od 
problemów nurtujących całe społe-

czeństwo. Przedstawione postulaty są 
odbiciem potrzeb każdego środowiska. 
Inicjatywa nasza jest częścią szerokiego 
ruchu na rzecz demokratyzacji stosun-
ków społecznych w naszym kraju.”

Deklaracje podpisali:
Marek Adamkiewicz II r. fiz. U. Wr. 

ul. Kocha 12 a
Jerzy Filak tegoroczny absolwent fiz. 

U. Wr. ul. Strzegomska pok. 316
Jarosław Klimek II rok, mat. U. Wr. 

ul. Kocha 12 a
Marek Rospond II rok, fiz. U. Wr. ul. 

Kocha 12 a
Stanisław Siekanowicz IV r. fil. 

klas U. Wr. (listy do M. Zybury)
Juliusz Szymczak II rok fil. klas. U. 

Wr. ul. Pocztowa 9 DS „ITD” pok. 25
Marek Zybura II rok fil. germ. U. 

Wr. ul. Pocztowa 9 DS „ITD” pok. 
25’

DZIAŁALNOŚĆ
Historyk IPN Grzegorz Wali-

góra uważa, że wrocławski SKS  pro-
wadził bardzo prężną działalność i  
był ośrodkiem najsilniejszym, zaraz 
po krakowskim. „Wrocławscy działa-
cze jako jedyni wydawali aż pięć tytu-
łów pism - „Podaj dalej”, „Akademi-
ckie Pismo Informacyjne”, „Zgrzyt”, 
„Interim” i „Tematy”. Do tego trzeba 
dołączyć publikowane w środowisku 
duszpasterstwa akademickiego „Listy 
spod 4-ki”. Prowadzili seminaria samo-
kształceniowe, kolportaż niezależnych 
wydawnictw, mieli własną bibliotekę, 
zorganizowali Niezależny Klub Dysku-
syjny, w którym gościli m.in. Jana Józe-
fa Lipskiego, Jacka Kuronia, Adama 

Michnika, Jana Lityńskiego i Antonie-
go Macierewicza.”. jak podaje G. Wali-
góra SKS we Wrocławiu bliżej związa-
ny był z KSS KOR, a np. gdański z ROP-
CiO.

Jednorazowo przez Komitet przewi-
jało się około 30-40 osób, a gdy prowa-
dzone były jakieś akcje, liczba ta zwięk-
szała się może nawet do 200 osób.

W  styczniu 1979 r.w obiegu akade-
mickim pojawiła się fałszywka, w któ-
rej oskarżano

 L Budrewicza (działacza SKS) 
o współprace z SB.

Komite t  w yd a l n at y c h -
miast oświadczenie, w którym nie tyl-
ko napiętnowano tego rodzaju działa-
nia ale także podano nazwiska pracow-
ników naukowych, których podejrze-
wano o napisanie fałszywki.

REPRESJE
Działalność SKS od razu znalazła 

„zainteresowanie: władz UWr. Rele-
gowani z uczelni zostali sygnatariusze 
oświadczenia założycielskiego Marek  
Adamkiewicz oraz

Marek Respond.

Naturalnie, działacze SKS zostali 
objęci sprawami operacyjnego rozpo-
znania : „Wasale”. Był to SOR na szczeb-
lu centralnym wszczęty w III Departa-
mencie MSW, ponadto każdy SKS miał 
swój  kryptonim. Wrocławski SKS to 
„Orędownicy”. 

Działacze SKS byli nieustannie kontro-
lowani, zatrzymywani na 48 godzin, zaost-
rzano im wymagania egzaminacyjne, 
nękano agresywnymi telefonami, grożo-
no relegowaniem z Uczelni, dokonywano 
zawieszeń w prawach studenta, utrudnia-
no znalezienie pracy, prowadzono gry ope-
racyjne mające na celu zdyskredytowanie 
działaczy w oczach kolegów. Ponadto SB 
pilnowała, aby nie powstała żadna struktu-
ra na poziomie ogólnopolskim.

Działalność SKS- ów zakończyła się 
w 1980 roku. 

Ich działacze zaangażowali się 
w tworzenie NSZZ „ Solidarność”, NZS 
oraz Ruchu Młodej Polski.

G. Waligóra zwraca uwagę, że we 
Wrocławiu dawni opozycjoniści z SKS 
czy NSZ de facto sprawują władzę. „Od 
1989 roku Wrocławiem nieprzerwa-
nie rządzi dawna opozycja studencka 
z SKS-u i NZS-u... Zdrojewski, Dutkie-
wicz, Grzelczyk, Huskowski, Najnigier, 
Broda, Obremski to ludzie, którzy wyszli 
z tamtego środowiska. Nigdzie w Polsce 
się tak nie zdarzyło”-powiedział historyk 
w wywiadzie dla B. Maciejewskiej.

Agnieszka Rurak_Żeleźny
„Zbuntowani Wasale zdobyli Wrocław”, B. 

Maciejewska, GW, 2007
Dzieje.pl; sks.wrocław.pl
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STUDENCKI KOMITET SOLIDARNOŚCI 
W maju 1977 r. został zamordowany Stanisław Pyjas, student Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego przyjaciele uważali wtedy i uważają do dziś, ze śmierć 
ta spowodowana była przez Służbę Bezpieczeństwa. Wśród studentów krakowskich ogłoszono żałobę oraz zaapelowano do władz UJ o odwołanie 
juwenaliów. Zamówiono Mszę św. w intencji S. Pyjasa oraz zorganizowano żałobną manifestację. W jej trakcie odczytano znamienne oświadczenie:
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Bal Andrzejkowy związkowców 
z Huty Miedzi Legnica

Sto pięćdziesiąt par związkowców z Solidarności Huty Miedzi Legnica bawi-
ło się na zabawie andrzejkowej w Hotelu Milenium.

Bal Andrzejkowy 
Solidarności z Sitechu

W Sali Balowej Kopcza w Legnicy odbył się Bal Andrzejkowy zorganizowany 
przez Komisję Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” w Sitech Sp. z o.o. w Pol-
kowicach.

Zabawa Andrzejkowa 
związkowców z Volkswagena

W Hotelu „Las” w Szklarskiej Porębie odbył się Bal Andrzejkowy zorganizo-
wany przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” w Volkswagen Motor Pol-
ska Sp. z o.o. w Polkowicach.

Blisko 300 osób bawiło się na karczmie piwnej Solidarności ZWR. Karczmę zorganizowano na cechowni ZG Rudna

Karczma piwna 
Solidarności ZWR 


