
Materiały archiwalne dotyczące NSZZ „Solidarność”                      

w zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie. 

W 40. rocznicę założenia (1980-2020)    



Strajk okupacyjny załogi Stoczni im. Adolfa Warskiego           
w Szczecinie , 18 sierpnia 1980 r. (Fot. Stefan Cieślak) 
https://radioszczecin.pl/1,410443,40-rocznica-strajku-

szczecinskich-stoczni 

Strajk okupacyjny załogi Stoczni im. Lenina. 
Gdańsk , sierpień 1980 r, (Fot. PAP/S. Markowski) 
https://dzieje.pl/aktualnosci/sierpniowa-fala-
strajkow-w-polsce-1980-roku

Latem 1980 r. doszło w Polsce do fali strajków, które

przybierały na sile. W ostatnich dniach sierpnia

strajkowało już około 700 zakładów i 750 tysięcy osób.

Decydujące znaczenie miała sytuacja na Wybrzeżu, gdzie

strajki rozpoczęły się w połowie sierpnia 1980 r. W Stoczni

Gdańskiej strajkujący wystąpili w obronie zwolnionej z

pracy Anny Walentynowicz oraz domagali się polepszenia

warunków pracy. Na czele strajku w Stoczni Gdańskiej

stanął Lech Wałęsa.

Lech Wałęsa informuje o postępach                   
w negocjacjach , 30 sierpnia 1980 r. 
https://nowahistoria.interia.pl/historia-na-
fotografii/strajk-w-stoczni-gdanskiej-
sierpien-1980-zdjecie,iId,1385619,iAId,110797



17 sierpnia 1980 r. Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Stoczni Gdańskiej ogłosił uzgodnioną
listę 21 postulatów wysuwanych przez strajkujących. Dzień później upubliczniono je. Tablice z
zapisanymi postulatami zostały umieszczone na budynku portierni przy Bramie Nr 2 Stoczni
Gdańskiej.

21 postulatów strajkujących  na bramie Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 08.1980. Fot. PAP/CAF/J. Uklejewski 
https://dzieje.pl/aktualnosci/rocznica-sformulowania-21-postulatow-miedzyzakladowego-komitetu-
strajkowego



Ulotka z sierpnia 1980 r. dotycząca akceptacji dla 21 postulatów  
zgłoszonych przez strakujacych



Żądania strajkujących miały zarówno charakter ekonomiczny i socjalny, ale

także polityczny. Domagano się m.in.: akceptacji władzy do utworzenia

wolnych związków zawodowych, zagwarantowania prawa do strajku,

przestrzegania wolności słowa, przywrócenia do pracy osób zwolnionych po

strajkach w latach 1970 i 1976, umożliwienia powrotu na uczelnie studentom

usuniętym za przekonania, uwolnienia więźniów politycznych oraz podjęcia

realnych działań na rzecz wyprowadzenia kraju z kryzysu. Wśród postulatów

były także dotyczące: podwyżek wynagrodzenia zasadniczego w ramach

rekompensaty za wzrost cen, wypłacenia wynagrodzenia za czas strajku,

realizacji pełnego zaopatrzenia rynku wewnętrznego w artykuły spożywcze,

wprowadzenia kartek (bonów żywnościowych) na mięso, wprowadzenia zasady

doboru kadr na podstawie posiadanych kwalifikacji zawodowych, poprawienia

warunków pracy służby zdrowia, obniżenia wieku emerytalnego, zwiększenia

liczby miejsc w przedszkolach i żłobkach, wprowadzenia 3-letnich płatnych

urlopów macierzyńskich oraz wprowadzenia wszystkich sobót wolnych od

pracy.



W wyniku podpisania porozumień komisji rządowych z Międzyzakładowymi Komitetami
Strajkowymi w Szczecinie (30 sierpnia 1980 r.), Gdańsku (31 sierpnia 1980 r.) i w Jastrzębiu-Zdroju (3
września 1980 r.) utworzono nowy związek zawodowy pod nazwą Niezależny Samorządny Związek
Zawodowy "Solidarność" (dalej NSZZ „Solidarność”).

Podpisanie porozumienia pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym w Szczecinie i Komisją 
Rządową. Od lewej: Marian Jurczyk i Kazimierz Barcikowski. 30.08.1980 r. Fot. PAP/CAF/J. Undro

https://dzieje.pl/aktualnosci/porozumienie-szczecinskie



Mieczysław Jagielski i Lech Wałęsa podpisują porozumienie. Stocznia Gdańska. 1980.08.31. 
Fot. PAP/CAF
https://dzieje.pl/aktualnosci/porozumienia-sierpniowe-jako-eksperyment-ustrojowy



Podpisanie Porozumień Jastrzębskich w kopalni "Manifest Lipcowy". Jastrzębie Zdrój, 3.09.1980. 
Fot. PAP/ CAF/S. Jakubowski
https://dzieje.pl/node/46206



Jeszcze przed formalną rejestracją NSZZ „Solidarność”, co nastąpiło ostatecznie 10 listopada

1980 r., w wielu zakładach pracy tworzono struktury założycielskie nowego związku zawodowego.

Lech Wałęsa po wpisaniu NSZZ „Solidarność” do rejestru związków zawodowych,

10.11.1980 r., Fot. PAP/J. Morek, https://dzieje.pl/aktualnosci/rocznica-rejestracji-nszz-solidarnosc

NSZZ „Solidarność” wkrótce po powstaniu stała się nie tylko związkiem zawodowym, ale tak

naprawdę masowym ruchem społecznym, do którego przystąpiło 10 mln osób. Pierwszy okres

działalności „Solidarności” zakończył się wprowadzeniem 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego.



Miesiąc wrzesień 1980 r. był okresem tworzenia się pierwszych tymczasowych struktur NSZZ
„Solidarność” także w ówczesnym województwie leszczyńskim. Znaczącego wsparcia w tych
działaniach udzielił wówczas Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia PAX w Lesznie z jego
przewodniczącym Eugeniuszem Matyjasem.

http://www.encysol.pl/wiki/Eugeniusz_Matyjas

Eugeniusz Matyjas, ur. 3 maja 1952 r. w Kłodzku. W latach 1975-
1981 pracownik Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia PAX w
Lesznie, a w okresie 1976-1981 jego przewodniczący.
Od września 1980 r. członek NSZZ „Solidarność”; przewodniczący
Zarządu Regionu Leszczyńskiego. Był delegatem na I Krajowy Zjazd
NSZZ „Solidarność” w 1981 r. Po wprowadzeniu stanu wojennego
13 grudnia 1981 r. został internowany, zwolniony w kwietniu 1982 r.
Zaangażował się w tworzenie struktur Tymczasowego Zarządu
Regionu Leszczyńskiego, został jego przewodniczącym. Ponownie
aresztowany 13 grudnia 1982 r. i skazany w kwietniu 1983 r. przez
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu na 2 lata więzienia, w
zawieszeniu na 4 lata.
Po zmianach w Polsce w 1989 r. został przewodniczącym Zarządu
Regionu Leszczyńskiego i pełnił tę funkcję do sierpnia 1990 r., kiedy
został mianowany Wojewodą Leszczyńskim. Odwołany z tego
stanowiska w lutym 1994 r. Członek wielu stowarzyszeń, w latach
1997-2001 radny Rady Miejskiej Leszna.



W połowie września 1980 r. powstał
Komitet Założycielski NSZZ
„Solidarność” przy PKP w Lesznie.
Funkcję przewodniczącego objął Robert
Abel. Z uwagi na szybki dopływ
członków już po kilku tygodniach
działały cztery Komisje Zakładowe –
przy Lokomotywowni, Wagonowni,
Stacji Leszno i Stacji Rawicz.

Muzeum Okręgowe w Lesznie
W 25 rocznicę leszczyńskiej „Solidarności”.
Informator wystawy 5 – 20 listopada 2005



19 września 1980 r. powstał Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” przy Muzeum Okręgowym w
Lesznie, a 30 września Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” przy Spółdzielni Pracy Usługowo-
Wytwórczej w Rawiczu.

24 października powstał Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” przy Wielkopolskiej Hucie Szkła w
Gostyniu, a na jego przewodniczącego wybrano Marka Majchrzaka.

W tym samym dniu odbyło się zebranie informacyjne NSZZ „Solidarność” PKS w Lesznie. Komitet
Założycielski (Kazimierz Linke, Józef Jakubiak, Bronisław Wojciechowski) upoważniono do
reprezentowania wszystkich oddziałów PKS.

W Kościanie Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” największego zakładu pracy – Zakładów
Urządzeń Chemicznych „Metalchem” zarejestrował się 5 listopada. Na jego czele stanął Jerzy Jankowski.

Na terenie Góry Śląskiej komitety założycielskie NSZZ „Solidarność” także zaczęły powstawać we
wrześniu 1980 r. – m.in. w Spółdzielni Mleczarskiej (Zenon Jachimowicz).

Jesienią 1980 r. struktury „Solidarności” powstały także w gminy Wschowa – w listopadzie 1980 r.
funkcjonowały w 13 zakładach pracy, a w lutym 1981 r. już w 23.



27 października w Lesznie w Domu Oświaty
Zdrowotnej odbyło się zebranie przewodniczących
komitetów założycielskich, na którym powołano
Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ
„Solidarność’ w Lesznie (dalej MKZ). Skład MKZ
wyglądał następująco: Stanisław Chojecki –
przewodniczący, Maciej Bauman i Stefan Madura –
wiceprzewodniczący, Barbara Ratajczak, Błażej
Kasprzak – członkowie prezydium, Krystyna
Stachowiak, Robert Abel, Marek Chwistek, Tadeusz
Przymuszała, Wojciech Wieczorek, Zbigniew Maj,
Wiesław Sałata, Jerzy Kowalczyk, Arkadiusz Stołek –
członkowie MKZ. Po ustąpieniu Stanisława
Chojeckiego, przewodniczącym MKZ

MKZ otrzymał tymczasowa siedzibę w
pomieszczeniach PAX przy ul. Słowiańskiej. Później
otrzymano lokale w kamienicy przy ul. Bolesława
Chrobrego 21.

Muzeum Okręgowe w Lesznie
W 25 rocznicę leszczyńskiej „Solidarności”.
Informator wystawy 5 – 20 listopada 2005



Ważnym zadaniem przed jakim stanął leszczyński MKZ było

stworzenie struktury terytorialnej - Regionu. I Walny Zjazd

Delegatów odbył się 4 lipca 1981 r. w Sali Wojewódzkiego Domu

Kultury, uczestniczyło w nim 283 delegatów reprezentujących 150

komisji zakładowych. W Zjeździ reprezentowane były głównie

zakłady z Leszna, Rawicza i Wschowy. Przewodniczącym Zarządu

Regionu został wybrany Eugeniusz Matyjas. Zarząd składał się z 44

członków.

13 lipca w świetlicy Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Zbożowo-

Młynarskiego w Lesznie odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu

Regionu. Zostali wybrani wiceprzewodniczący: Marek

Małachowski z Leszna i Bronisław Lachowicz z Rawicza, wybrano

również Prezydium w składzie: Jan Grobelny – Wschowa, Maciej

Bauman – Rawicz, Marek Wawrzeniecki – Rydzyna, Jacek Sacha –

Leszno, Bogdan Błażejczak – Leszno. Ważną sprawą dla Zarządu

Regionu było połączeni wszystkich komisji zakładowych z terenu

województwa. Udało się wstępnie porozumieć co do współpracy z

Komisją Koordynacyjno-Porozumiewawczą NSZZ „Solidarność

Ziemi Kościańskiej, zacieśniano współpracę z przedstawicielami

Ziemi Gostyńskiej i Ziemi Górowskiej.



Oprócz „Solidarności” pracowniczej powstały także
struktury „Solidarności” rolniczej. W lutym 1981 r.
powołano Wojewódzki Komitet Założycielski NSZZ
„Solidarność” Rolników Indywidualnych, na którego
czele stanął Antoni Żurawski - inicjator tego ruchu w
regionie.
NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych
został zarejestrowany 12 maja 1981 r., a już 7 czerwca
na stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie odbył
się III Zjazd Wojewódzki NSZZ „Solidarność”
Rolników Indywidualnych. „Solidarność” rolnicza
rozwijała się bardzo szybko, na koniec listopada 1981
r. liczyła 3200 członków. Walny Zjazd Delegatów
NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych
odbył się w Lesznie 12 grudnia 1981 r.
Przewodniczącym wybrano Antoniego Żurawskiego.

Wojewódzki Zjazd NSZZ „Solidarność” Rolników
Indywidualnych na stadionie im. Alfreda Smoczyka
w Lesznie. Stoją od prawej strony – Antoni Żurawski,
Leon Torczyński i Maciej Bauman, 7 czerwca 1980 r.
APL, Urząd Wojewódzki w Lesznie, sygn. 380

Wojewódzki Zjazd NSZZ „Solidarność” Rolników
Indywidualnych na stadionie im. Alfreda Smoczyka
w Lesznie, 7 czerwca 1980 r.
APL, Urząd Wojewódzki w Lesznie, sygn. 380



Ważnym wydarzeniem był I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność’, który odbył się w

Gdańsku w dwóch turach: 5-10 września i od 26 września do 7 października 1981 r.

Uczestnikami zjazdu byli także wybrani przedstawiciele Regionu Leszczyńskiego. Byli to:

Eugeniusz Matyjas, Bronisław Lachowicz, Jan Grobelny i Marek Małachowski.

Delegaci Regionu Leszno na I Krajowy Zjazd NSZZ - siedzą od lewej strony Jan Grobelny, Eugeniusz Matyjas, 
Bronisław Lachowicz i Aleksander Małachowski, wrzesień 1980 r.
APL, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Komisja Koordynacyjna Ziemi Rawickiej, sygn. 4



W nocy z 12 na 13 grudnia o godzinie 24.00 władze na terenie

całego kraju ogłosiły stan wojenny. W województwie

leszczyńskim zatrzymano i internowano 13 grudnia 60 osób a

przez cały okres 74 osoby. Funkcjonariusze MO i SB włamali

się do siedziby leszczyńskiej „Solidarności” plądrując

pomieszczenia i rekwirując dokumenty. Zabrano wówczas

dokumenty Zarządu Regionu, protokoły z I Walnego

Zebrania Delegatów, protokoły i uchwały Prezydium

Zarządu Regionu, dokumentację dotyczącą rozmów z

władzami wojewódzkimi, dokumentację kadrową i akta

osobowe pracowników związku. Zarekwirowano także

dokumenty Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego

NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidulanych

przechowywane w siedzibie Zarządu. Podobny los spotkał

dokumenty znalezione przez SB w siedzibach terenowych.

Tylko niewielka część materiałów została zwrócona.

NSZZ „Solidarność” zdelegalizowano formalnie po

przyjęciu przez Sejm PRL 8 października 1982 r. nowej

ustawy o związkach zawodowych i organizacjach rolników.

Wznowienie działalności nastąpiło w 1989 r.

Odezwa wojewody leszczyńskiego      
Bernarda Wawrzyniaka, Leszno,  16 grudnia 1981 r.

APL,  Zbór druków ulotnych, sygn. I-45



Charakterystyka materiałów  
NSZZ „Solidarność” w zasobie 

Archiwum Państwowego              
w Lesznie



W 1984 r. Archiwum Państwowe w Lesznie przejęto akta z Cukrowni „Gostyń” w Gostyniu.

Utworzono zespół nr 34/339/0 Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" przy

Cukrowni "Gostyń" w Gostyniu.

Liczy on 19 j.a. (0,11 m.b.) z lat 1980-1981. NSZZ „Solidarność” przy Cukrowni „Gostyń” w Gostyniu

zaczął działać od 27 października 1980 r. W tym dniu zawiązał się Komitet Założycielski w składzie:

Andrzej Handke, Marian Karwacki, Marian Lejk, Henryk Pakosz, Marek Rynarzewski, Bolesław

Sikora, Henryk Szczepański i Stefan Walczak.

30 października 1980 r. zwołano zebranie informacyjne dla załogi. 8 stycznia 1981 r. odbyło się

zebranie wyborcze do władz związku. Na ten dzień deklarację członkowską podpisało 196

pracowników. Zakończył działalność Komitet Założycielski, a powołano NSZZ „Solidarność”

Komisję Zakładową Cukrowni „Gostyń”. Do Komisji Zakładowej wybrano: Andrzeja Handke

(przewodniczący), Romana Łukaszewskiego, Andrzeja Nowaka, Marka Rynarzewskiego, Bolesław

Sikorę i Henryka Szczepańskiego. W zespole zachowały się następujące materiały: zarządzenia

władz administracyjnych i resortowych w sprawach związkowych i socjalnych pracowników

przemysłu cukrowniczego, akta organizacyjne - miedzy innymi dotyczące Komitetu

Założycielskiego i wyborów do Komisji Zakładowej, wykaz imienny członków NSZZ

"Solidarność", materiały dotyczące współpracy z dyrekcją Cukrowni, komunikaty i serwisy

informacyjne wydawane przez NSZZ "Solidarność" Regionu Wielkopolskiego oraz plakaty,

broszury i ulotki.



APL, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" przy Cukrowni "Gostyń"                
w Gostyniu, sygn. 2 (zawiąznie się Komitetu Założycielskiego 27.10.1980 r.  oraz komunikat 

do załogi w sprawie zebrania organizacyjnego w dniu 30.10.1980 r.)



W 1986 r. leszczyńskie Archiwum otrzymało akta „Solidarności” z Zakładów Urządzeń Chemicznych

„Metalchem” w Kościanie. Utworzono zespół nr 34/394/0 Niezależny Samorządny Związek Zawodowy

"Solidarność" przy Zakładach Urządzeń Chemicznych „Metalchem” w Kościanie. Liczy on 37 j.a.

(0,52 m.b.). Materiały pochodzą z lat 1980-1981. Do założenia NSZZ "Solidarność" przy Zakładach

Urządzeń Chemicznych "Metalchem" w Kościanie doszło 27 października 1980 r. W tym dniu

ukonstytuował się Zakładowy Komitet Założycielski w składzie 10 osób, któremu przewodniczył

Ryszard Wawrzyniak. 5 listopada Komitet został zarejestrowany w Międzyzakładowym Komitecie

Założycielskim w Poznaniu. Od tego dnia rozpoczęto przyjmowanie deklaracji członkowskich. W

Zakładach działało 18 kół związkowych. W okresie od 16 grudnia 1980 r. do 2 stycznia 1981 r.

przeprowadzono w nich wybory delegatów na zebrania zakładowe. Z kolei 6 stycznia wybrano

Komisję Zakładową. W jej skład weszli: Jerzy Jankowski (przewodniczący), Jerzy Kliemann, Zenon

Lisiecki, Zygfryd Kaczor i Donata Krystkowiak. W dniu 8 stycznia 1981 r. rozwiązał się Zakładowy

Komitet Założycielski, który przekazał swoje kompetencje nowo wybranej Komisji Zakładowej.

Według stanu na 6 stycznia 1981 r. było 1014 członków „Solidarności”. Zakładowe władze związkowe

zaprzestały działalności po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego.



Zachowane w zespole akta umożliwiają w pewnym stopniu odtworzenie działalności NSZZ

"Solidarność" w Zakładach Urządzeń Chemicznych "Metalchem" w Kościanie. Z akt organizacyjnych

zachowały się: statut, program działania, ordynacja wyborcza do zakładowych władz związkowych oraz

wyniki wyborów. Wśród akt osobowych można wymienić deklaracje członkowskie, kartotekę członków

oraz karty uprawnień i obowiązków członka Komisji Zakładowej. Bezpośrednie informacje dotyczące

działalności Związku w "Metalchemie" zawarte są w protokołach posiedzeń Zakładowego Komitetu

Założycielskiego NSZZ "Solidarność", Komisji Zakładowej i jej Prezydium oraz w aktach Komisji

Socjalno-Bytowej i Rewizyjnej. Ponadto zachowały się protokoły i uchwały zakładowych zebrań

delegatów oraz korespondencja z dyrekcją Zakładów, organami administracji państwowej i innymi

ośrodkami "Solidarności". Następną grupą materiałów są akta dotyczące działalności Komisji

Koordynacyjno-Porozumiewawczej NSZZ "Solidarność" Ziemi Kościańskiej oraz Komisji

Koordynacyjnej Chemików. W zespole znajdują się także teleksy, komunikaty, biuletyny, serwisy

informacyjne oraz pisma, ulotki i broszury wydawane przez różne ośrodki NSZZ "Solidarność".



Karta uprawnień członka Komisji Zakładowej                     
NSZZ „Solidarność” - fragment
APL, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 
"Solidarność" przy Zakładach Urządzeń Chemicznych 
„Metalchem” w Kościanie, sygn. 2

Karta członkowska NSZZ „Solidarność”
APL, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
"Solidarność" przy Zakładach Urządzeń Chemicznych
„Metalchem” w Kościanie, sygn. 3



Karta ewidencyjna członka NSZZ „Solidarność”  ZUCH 
„Metalchem”
APL, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 
"Solidarność„ przy Zakładach Urządzeń Chemicznych 
„Metalchem” w Kościanie, sygn. 4

Biuletyn Informacyjny Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność”  ZUCH „Metalchem” Nr 2
APL, Niezależny Samorządny Związek ZawoKKdowy 
"Solidarność„ przy Zakładach Urządzeń Chemicznych 
„Metalchem” w Kościanie, sygn. 28



Zebranie NSZZ „Solidarność” w  ZUCH „Metalchem”, 1980 r.
APL, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność„ przy Zakładach Urządzeń 

Chemicznych „Metalchem” w Kościanie, sygn. 36



W tym samym 1986 r. Archiwum otrzymało akta Komitetu Zakładowego Niezależnego

Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Spółdzielni Inwalidów „Start” w Lesznie.

Utworzono zespół nr 34/395/0 o nazwie Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność"

przy Spółdzielni Inwalidów „Start” w Lesznie. Materiały pochodzą z 1981 r., a liczą 9 j.a. (0,11 mb.).

Do założenia NSZZ "Solidarność" przy Spółdzielni Inwalidów "Start" w Lesznie doszło w 1981 r.

Zebranie założycielskie odbyło się 27 lutego tegoż roku. W tym samym dniu deklaracje członkowskie

podpisało 135 osób. Komitet Założycielski (przewodniczącym Feliks Wentland) działał do czasu

powołania Komisji Zakładowej. 19 marca 1981 r. odbyło się zebranie wyborcze do władz

zakładowych. Powołano Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” przy Spółdzielni Inwalidów

„Start” w Lesznie. W jej skład weszło 9 osób: Jarosław Kujawa (przewodniczący), Barbara Krawiec,

Barbara Misiak, Edward Cyprian, Ewa Żelawska, Zbigniew Bagiński, Piotr Nowak, Walenty Kurpisz

i Andrzej Prałat. Wybrano także Zakładową Komisję Rewizyjną w składzie: Dariusz Kaliszewski,

Stefan Zieliński, Zygmunt Bernard. Komisja zaprzestała działalności po wprowadzeniu w dniu 13

grudnia 1981 r. stanu wojennego. W zespole zachowały się następujące materiały: statut i inne

zarządzenia organizacyjne, akta dotyczące działalności Komitetu Założycielskiego i wyborów do

Komisji Zakładowej, korespondencja wysyłana i otrzymywana, regionalne i ogólnopolskie

komunikaty i serwisy informacyjne, kilkanaście egzemplarzy pisma "Solidarność leszczyńska" oraz

afisze, plakaty i ulotki wydawane przez Związek.



Zawiadomienie o zebraniu w sprawie powołania Komitetu Założycielskiego
NSZZ „Solidarność” przy Spółdzielni Inwalidów „Start” w Lesznie

APL, Niezależny Samorządny Związek ZawoKKdowy "Solidarność„ 
przy Spółdzielni Inwalidów „Start” w Lesznie, sygn. 2



Zawiadomienie o zebraniu  wyborczym
NSZZ „Solidarność” przy Spółdzielni Inwalidów „Start” w Lesznie
APL, Niezależny Samorządny Związek ZawoKKdowy "Solidarność„ 

przy Spółdzielni Inwalidów „Start” w Lesznie, sygn. 3



Władze Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” przy Spółdzielni Inwalidów 

„Start” w Lesznie
APL, Niezależny Samorządny Związek 

Zawodowy "Solidarność„ 
przy Spółdzielni Inwalidów „Start” w 

Lesznie, sygn. 3



Kolejne akta Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” leszczyńskie

Archiwum przejęło w 1988 r. Tym razem były to akta z Wojewódzkiego Szpitala dla Psychicznie i

Nerwowo Chorych w Kościanie. Utworzono zespół nr 34/459/0 Niezależny Samorządny Związek

Zawodowy "Solidarność" przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w

Kościanie. Liczy on 8 j.a. (0,04 m.b.). Do założenia NSZZ "Solidarność" przy Wojewódzkim Szpitalu

dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Kościanie doszło 13 listopada 1980 r. Utworzono wówczas

Zakładowy Komitet Założycielski, a gotowość przystąpienia do Związku zgłosiło 95 pracowników. 14

listopada 1980 r. dokonano także rejestracji w Międzyzakładowym Komitecie Założycielskim w

Poznaniu (pod numerem 630/80). 23 stycznia 1981 r. w miejsce Komitetu Założycielskiego dokonano

wyboru Komisji Zakładowej. Przewodniczącym Komisji Zakładowej został Marian Purczyński.

Zakładowe władze związkowe zostały zmuszone do zaprzestania działalności po wprowadzeniu w

kraju stanu wojennego. W zespole znajdują się: statut NSZZ "Solidarność", zaświadczenie o

zarejestrowaniu koła założycielskiego, spisy członków z lat 1980-1981, materiały z wyborów

zarządów kół związkowych oraz z wyboru Komisji Zakładowej. W aktach znajdują się ponadto

protokoły zebrań w poszczególnych kołach związkowych oraz protokoły zebrań sekcji socjalno-

bytowej.



Zaświadczenie o zarejestrowaniu Koła 
Założycielskiego NSZZ „Solidarność” 

przy Wojewódzkim Szpitalu dla 
Nerwowo i Psychicznie Chorych              

w Kościanie, Poznań, 14 listopada 1980 r.
APL, Niezależny Samorządny Związek 

Zawodowy "Solidarność„ 
przy Wojewódzkim Szpitalu dla 
Nerwowo i Psychicznie Chorych              

w Kościanie, sygn. 1 



Wykaz członków Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Kościanie

APL, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność„ 
przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych  w Kościanie, sygn. 5 



W 2007 r. w ramach przejęcia kolejnej partii akt Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Lesznie z

siedzibą w Kościanie. Archiwum otrzymało także 1 j.a. (0,01 m.b.) dotyczącą działalności związku

zawodowego w latach 1980-1981. Utworzono zespół nr 34/944/0 Niezależny Samorządny Związek

Zawodowy "Solidarność" przy Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym w Lesznie. W aktach znajdują się

m.in.: protokół z posiedzenia Komitetu Organizacyjnego z dnia 14 października 1980 r. Jego

przewodniczącą była Domicela Marciniak. Postanowiono zorganizować w Wojewódzkim Urzędzie

Statystycznym nieformalny plebiscyt wśród pracowników, czy tworzyć „Solidarność”. 27 października

1980 r. zaczął działać Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność”. Na zebraniu walnym w dniu 28

stycznia 1981 r. powołano Komisję Zakładową, której przewodniczącym został wybrany Robert Weigel.

Natomiast w 2009 r. materiały przekazał nam działacz rawickiej „Solidarności” Bronisław Lachowicz.

Utworzyliśmy zespół nr 34/969/0 Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Komisja

Koordynacyjna Ziemi Rawickiej. Zawiera on 4 j.a.; 0,01 m.b. Materiały pochodzą z lat 1981, 1989-1990. Są

to m.in.: statut, ordynacja wyborcza i regulamin obrad NSZZ „Solidarność” z 1989 r., korespondencja

NSZZ „Solidarność” Komisji Koordynacyjnej Ziemi Rawickiej. Jedna j.a. (poz. 4) zawiera zdjęcia. Wśród

nich jest zdjęcie przedstawicieli NSZZ „Solidarność” Regionu Leszczyńskiego na I Krajowy Zjazd w

1981 r. oraz zdjęcia z wiecu wyborczego w Rawiczu przed wyborami czerwcowymi z 1989 r.



Pismo do Naczelnika Miasta i Gminy w Rawiczu             
w sprawie wznowienia działalności                                          

przez  NSZZ „Solidarność”  , Rawicz, 14 maja 1989 r.
APL, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 

"Solidarność" Komisja Koordynacyjna Ziemi Rawickiej, 
sygn. 2



Pierwszy protokół spotkania  Zespołu 
Koordynacyjnego Ziemi Rawickiej , 

Rawicz, 5  lipca 1989 r.
APL, Niezależny Samorządny Związek 

Zawodowy "Solidarność" Komisja 
Koordynacyjna Ziemi Rawickiej, sygn. 1



Wykaz członków Komisji Koordynacyjnej
NSZZ „Solidarność”  Ziemi Rawickiej,

Rawicz, 23 listopada 1989 r.
APL, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" 

Komisja Koordynacyjna Ziemi Rawickiej, sygn. 1



Wiec przedwyborczy kandydatów KO „Solidarność” na rynku w Rawicz, 1989 r. 
Przemawia Bronisław Lachowicz. Stoją od prawej: Marek Jurek, Adela Dankowska, Stanisław Hoffman i Antoni Żurawski

APL, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Komisja Koordynacyjna Ziemi Rawickiej, sygn. 4



Kilka nowych zespołów archiwalnych z materiałami komisji zakładowych Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” utworzono w wyniku dokonanych przesunięć
międzyzespołowych.
W maju 2003 r. przejęto akta Państwowego Ośrodka Hodowli Zarodowej w Garzynie. W trakcie prac
inwentaryzacyjnych w 2004 r. wyłączono akta NSZZ „Solidarność” i powstał nowy zespół nr 34/849/0
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Organizacja Związkowa przy POHZ
Garzyn. Liczy on zaledwie 2 j.a. (0,01 m.b.) z lat 1981 i 1991. Do założenia NSZZ "Solidarność" przy
POHZ Garzyn doszło 9 marca 1981 r. W dniu tym ukonstytuował się Zakładowy Komitet
Założycielski. Deklarację przystąpienia do nowego związku zawodowego podpisało 206
pracowników. 23 marca 1981 r. odbyły się wybory przewodniczących kół zakładowych oraz
przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" . Zakładowe władze związkowe
zaprzestały działalności po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego. Wznowiono ją po przemianach
ustrojowych w Polsce, rozpoczętych w 1989 r. Znajdujące się w zespole 2 j.a. zawierają między innymi:
protokół z zebrania założycielskiego z dnia 9 marca 1981 r., protokoły z posiedzeń Komisji
Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy POHZ Garzyn i imienne wykazy członków. Zasadniczo całość
dokumentacji dotyczy roku 1981. Z 1991 r. pochodzi wyłącznie wyciąg z protokołu posiedzenia
Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" z dnia 22 marca.
Podobnie postąpiono w przypadku materiałów po NSZZ „Solidarność” w Państwowej Komunikacji

Samochodowej. W kwietniu 2003 r. Archiwum przejęło akta Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji

Samochodowej w Lesznie i utworzono zespół nr 34/773/0 . Podczas jego opracowywania w 2010 r. wyłączono

4 j.a. (0,01 m.b.) i utworzono nowy zespół nr 34/989/0 Niezależny Samorządny Związek Zawodowy

"Solidarność" przy Państwowej Komunikacji Samochodowej Oddział w Lesznie. Materiały pochodzą z lat

1980-1981, 1989. Wśród nich znajdują się: statut NSZZ „Solidarność” z 1980 r., protokół z przeprowadzenia

zebrań we wszystkich kołach związkowych NSZZ „Solidarność” z 1981 r., uchwała Prezydium Zakładowej

Komisji Związkowej z marca 1981 r. o przekształceniu Komisji Zakładowej w Zakładowy Komitet Strajkowy

(w związku z wydarzeniami w Bydgoszczy). Ponadto w zespole zachował się protokół z dnia 10 lipca 1989 r. ze

wspólnego posiedzenia działających w PKS Leszno organizacji związkowych w sprawie zasad wynagradzania

pracowników.



Także w 2003 r. Archiwum przejęło akta Spółdzielni Transportu Wiejskiego w Lesznie, utworzono

zespół nr 34/795/0. Podczas jego opracowywania w 2010 r. wyłączono 1 j.a. (0,01 m.b.), która dotyczyła

działalności NSZZ „Solidarność”. Utworzono nowy zespół nr 34/1002/0 Niezależny Samorządny

Związek Zawodowy „Solidarność” przy Spółdzielni Transportu Wiejskiego w Lesznie. Teczka nosi

tytuł „Organizacja związkowa” i zawiera materiały z 1981 r.

Ostatnim zespołem archiwalnym w zbiorach leszczyńskiego Archiwum, który związany jest

z funkcjonowaniem NSZZ „Solidarność” to zespół nr 34/1043/0 Niezależny Samorządny Związek

Zawodowy „Solidarność” Komisja Zakładowa przy Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Zbożowo-

Młynarskim „PZZ” w Lesznie. Liczy on 1 j.a. (0,01 m.b.) z lat 1980-1981. Zespół utworzono w 2012 r. w

wyniku przesunięcia akt z zespołu nr 34/1028/0 Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego

„PZZ Leszno" Spółka Akcyjna w Lesznie.



Działalność NSZZ „Solidarność” na terenie województwa leszczyńskiego znajduje swoje
odzwierciedlenie także w aktach Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
w Lesznie (zespół nr 34/468/0). Zarówno podczas posiedzeń plenarnych, jak i posiedzeń Egzekutywy
KW PZPR w Lesznie omawiano sprawy rozwoju i działalności nowego związku zawodowego.
Przykładowo podczas posiedzenia Egzekutywy w dniu 24 października 1980 r. zwrócono uwagę, że:

NSZZ „Solidarność” coraz szerszym frontem wkracza na teren województwa, szczególnie duże ogniska
nowej struktury związkowej pojawiły się w Rawiczu, Lesznie, Wschowie i Górze. Trzeba wejść w ten
proces i nie dopuścić do tego, aby partia przyjęła bierną postawę.

Natomiast podczas posiedzenia Egzekutywy KW PZPR w dniu 11 lutego 1981 r. omawiano sytuację w
województwie leszczyńskim. I sekretarz KW PZPR w Lesznie M. Solecki stwierdził:

W ostatnich dniach sytuacja społeczno-polityczna w województwie zaostrzyła się i skomplikowała. 9
lutego, na żądanie emisariuszy „Solidarności” z Wrocławia, MZK podjął 2 uchwały: pierwszą w
sprawie ogłoszenia pogotowia strajkowego począwszy od 10 lutego i drugą w kwestii udzielenia
poparcia dla „Solidarności Wiejskiej”. W pierwszej sprawie motywem akcji strajkowej są żądania
uwolnienia tzw. więźniów politycznych, protest przeciwko rzekomym aktom terroru i prowokacjom ze
strony MO i SB oraz opieszała realizacja 14 postulatów zgłoszonych pod adresem władz wojewódzkich.
Co do „Solidarności Wiejskiej” oprócz wezwania do rejestracji tego związku, zapowiedziano
uruchomienie w tym celu wszystkich środków, do strajku generalnego włącznie. Ponadto MKZ wystąpił
do wojewody z 3 innymi wnioskami (m.in. wyposażenie w małą poligrafię, rozliczenie z talonów).
Ocenia się, że wywołanie pogotowia strajkowego ma na celu zaznaczenie obecności leszczyńskiego
MKZ na mapie politycznej kraju. […] W dniu dzisiejszym odbędzie się spotkanie I sekretarza KW z
Prezydium MKZ. Celem negocjacji będzie wygaszenie działań zmierzających do wprowadzenia strajku
ostrzegawczego.



Podczas posiedzenia Egzekutywy KW PZPR odbytego 19 stycznia 1982 r. płk Antoni Kurach (wówczas

komendant wojewódzki MO w Lesznie) meldował o sytuacji po wprowadzeniu stanu wojennego:

W okresie 13 XII – 19 I 1982 r. internowanych zostało 70 osób, z czego 1/3 uwolniono z miejsca

odosobnienia. Spokój i ład panujący w województwie po ogłoszeniu stanu wojennego dowiódł, że

internowanie objęło osoby trafnie wytypowane na podstawie obserwacji i oceny ich działań od sierpnia

1980 r. Tym niemniej dla całkowitego wygaszenia ognisk zapalnych przeprowadzono w tym czasie 150

rozmów ostrzegawczych. Nie ustają akcje ulotkowe, są to jednostkowe przypadki, przy wykorzystaniu

prymitywnej techniki. Ujawniono 9 faktów naklejania ulotek (23 ulotki) oraz 10 faktów umieszczenia

wrogich napisów.Wpłynął również anonim grożący wysadzeniem jednego z obiektów partyjnych. Ulotki

i napisy najczęściej są ujawniane w byłych miastach powiatowych. Sytuację polityczną w czasie

obowiązywania stanu wojennego należy ocenić w 2 podokresach: 13-20 XII – przestrach, pełna

dezorientacja, brak kontaktów, wzrost dyscypliny w miejscach publicznych i w zakładach pracy; od 21

XII – odbudowywanie więzi, próby przekonywania o konieczności wznowienia działalności

antypaństwowej. Nakładają się na to decyzje niepopularne (głównie podwyżki cen), które mogą

wywoływać nawroty sympatii do „Solidarności”. Na dzień dzisiejszy nie ma sygnałów o istnieniu

nielegalnych organizacji, tym niemniej z taką możliwością organy SB liczą się i podejmują odpowiednie

środki, aby nie dopuścić do rozwinięcia działań konspiracyjnych.



Surowej oceny działalności NSZZ „Solidarność” działacze partyjni dokonali także podczas
posiedzenia plenarnego KW PZPR w Lesznie w dniu 3 marca 1982 r. Stwierdzono m.in.:

Pod płaszczykiem rozwiązywania słusznych problemów, wykorzystując błędy w polityce partii,
skorumpowanie wielu osób na różnych szczeblach władzy, kierownictwo „Solidarności” w aureoli
odnowiciela prowadziło systematycznie politykę chaosu gospodarczego, totalnej krytyki władzy i
negacji wszystkich jej przedsięwzięć. […] Okres do 13 grudnia ubiegłego roku w województwie
leszczyńskim stał pod znakiem niepokojów, nasilającej się walki politycznej, dezorganizacji
działalności władz, ataków na partię, ustrój, sojusze, na rząd i organa przedstawicielskie. Działalność
propagandowa „Solidarności” w miarę upływu czasu przybierała coraz ostrzejsze formy. Na ulicach
pojawiały się napastliwe w treści, niewybredne w doborze argumentów hasła i ulotki. W biuletynie
związkowym „Solidarność Leszczyńska” drukowano publikacje otwarcie atakujące partię i sojusze.
[…] Administracja uwikłana jest w rozwiązywanie dziesiątków postulatów, interwencji i wniosków.
Kierownictwo Urzędu Wojewódzkiego oraz wiele jednostek podstawowych w pewnym okresie niemal
całą energię kieruje na obsługę „Solidarności” inicjującej spotkania, narady i konsultacje.

W aktach Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Lesznie znajduje się także kilkadziesiąt ulotek
propagandowych atakujących i ośmieszających NSZZ „Solidarność” oraz agitujących za
zaakceptowaniem stanu wojennego (sygn. 1017–1020).



Ocena sytuacji w województwie leszczyńskim – fragment protokołu  posiedzenia 
Egzekutywy KW PZPR w Lesznie w dniu 1 września 1980 r.

APL, Komitet Wojewódzki PZPR w Lesznie, sygn. 86



Dyrektywa wewętrzna  KC PZPR w sprawie 
związków zawodowych z dnia 5 września 

1980 r.
APL, Komitet Wojewódzki PZPR w Lesznie, 

sygn. 239



Ocena sytuacji w 
województwie leszczyńskim –

fragment protokołu  
posiedzenia Egzekutywy KW 

PZPR w Lesznie                            
w dniu 11  lutego 1981 r.

APL, Komitet Wojewódzki 
PZPR w Lesznie, sygn. 88



Informacja o ulutkach w języku niemieckim, 28 marca 1981 r.
APL, Komitet Wojewódzki PZPR w Lesznie, sygn. 580



Informacja o liczbie osób, które 
zdały legitymacje partyjne  oraz 
zostały przyjęte lub wydalone z 
PZPR  do dnia 31 marca 1981 r.

APL, Komitet Wojewódzki PZPR 
w Lesznie, sygn. 580



Informacja o liczbie osób, które zdały legitymacje partyjne do dnia 15 czerwca 1981 r.
APL, Komitet Wojewódzki PZPR w Lesznie, sygn. 580



Informacja o liczbie osób, które zdały legitymacje partyjne  oraz zostały przyjęte lub wydalone z PZPR  
do dnia 15 września 1981 r.

APL, Komitet Wojewódzki PZPR w Lesznie, sygn. 580



Przesłane przez KC PZPR hasła i komunikaty,
14 grudnia 1981 r.  

APL, Komitet Wojewódzki PZPR w Lesznie, sygn. 296



Ocena sytuacji w województwie 
leszczyńskim po wprowadzeniu stanu 

wojennego– fragment protokołu  
posiedzenia Egzekutywy KW PZPR       
w Lesznie w dniu 19 stycznia 1982 r.
APL, Komitet Wojewódzki PZPR w 

Lesznie, sygn. 91



Ulotki propagandowe atakujące i ośmieszające  NSZZ „Solidarność”
(zachowane w zespole KW PZPR w Lesznie, sygn. 1071)


