




30 lat temu walczyliśmy nie tylko o lepszy byt, ale także 
o ideę, o godniejsze życie, o wolność słowa. Ducha nadziei 
i ducha walki nie zdusiły stan wojenny i krwawe represje. 
Wołaliśmy wtedy „nie ma wolności bez Solidarności”! Wywal-
czyliśmy ją poprzez strajki i pokojowe negocjacje. Wywalczy-
liśmy ją dla siebie i innych.

To właśnie sierpień 1980 roku to czas, który zmienił Pol-
skę, zmienił część Europy, był to niezwykły czas, kiedy ludzie 
byli solidarni i odważni.

Fenomen Solidarności to wyjątkowe zjawisko społeczne, 
na które zwrócił uwagę Jan Paweł II, a także wielu wybitnych 
przedstawicieli świata nauki i polityki. 

Składamy hołd wszystkim tym, którzy w tamtych czasach 
mieli odwagę żyć naprawdę godnie.

Zofia Cierniewska, 
Członek Zarządu Regionu Dolnośląskiego NSZZ Solidarność

Szanowni Państwo,
Obchody 30-lecia Solidarności to oddanie hołdu wszyst-

kim  bohaterom znanym  i wszystkim anonimowym, którzy 
swoją postawą, zaangażowaniem zmieniali losy Polski, wal-
czyli o lepszy byt, często już nie dla siebie, ale dla przyszłych 
pokoleń. Należy im się szacunek i pamięć o ich dokonaniach 
oraz poświęceniu, które dla wielu były w ówczesnym czasie 
dużym ryzykiem. Oni jednak podjęli walkę, w imię „Lepsze-
go Jutra”.

Dziedzictwo Solidarności jest wciąż żywe, choć do końca 
nie zawsze umiemy korzystać w sposób właściwy i odpowie-
dzialny z owoców tego zwycięstwa. Nękani trudem codzien-
nego życia nie zawsze potrafimy ten sukces docenić. Nie 
zmienia to oczywiście faktu, że ten zbiorowy zryw społeczny 
podziwiany jest przez inne narody świata.

To właśnie, my – Polacy byliśmy inspiracją dla innych na-
rodów, pierwszym „klockiem domina” upadającego komu-
nizmu. Rok 1989 to nie tylko przełom dla Polski i Polaków 
– to przebudowa systemu połowy Europy. To wspólny suk-
ces zarówno Polaków, Czechów, Niemców i innych narodów, 
ale nie byłby on możliwy bez „Solidarności”. Po raz kolejny 
pokazaliśmy światu naszą charyzmę, odwagę i wolę walki 
o sprawiedliwość. Możemy być dumni z postaw naszych Ro-
daków, nie zapomnijmy tego.

Bogdan Kożuchowicz,
Burmistrz Miasta Świebodzice



W lipcu i sierpniu 1980 r. załogi zakładów w Lublinie, 
Świdniku oraz na Wybrzeżu przystępują do akcji strajko-
wych wymuszając na władzy PRL konieczność obustronnych 
rozmów. W wysuwanych 21 postulatach w Stoczni Gdańskiej 
najważniejszym staje się postulat utworzenia Niezależnych 
Związków Zawodowych. Pod koniec sierpnia 1980 r. przed 
podpisaniem „Porozumień Sierpniowych” w kraju zaczęły 
powstawać „Tymczasowe Komisje Niezależnych Związków 
Zawodowych”. W Świebodzicach taki związek jako jeden 
z pierwszych powstał w zakładzie „Klimator”. Założycielami 
byli m.in. Zbigniew Wac, Czesław Nowak,  Edward Balcarek. 
Po podpisaniu „Porozumień Sierpniowych” w dniu 31 sierp-
nia 1980 r. utworzono NSZZ Solidarność. 

Po pierwszych wyborach do Komisji Zakładowych w listo-
padzie i grudniu utworzono w Świebodzicach Międzyzakła-
dowy Komitet Koordynacyjny NSZZ Solidarność. Pierwszym 
Przewodniczącym został wybrany Stanisław Błachowicz 
(„Refa”), a następnym Waldemar Setzer („Termet”). W skład 
M.K.K. Weszli: Leon Cankadius (Dolnośląska Fabryka Me-
bli), Stanisław Jaracz („Silena”), Władysław Kowalski („Ra-
fio”), Henryk Sawa, Franciszek Dubarek („Klimator”), Leon 
Podlewski („Refa”), Józefa Adamczyk, Wiesław Dąbrowski 
(„Termet”), Kazimierz Kawiatkowski („Famalen”), Henryk 
Dukała („Defalin”). Rok 1981 był czasem organizowania się 
Związku. „Solidarność” rosła w siłę, przybywało w każdym 
zakładzie członków. Władze PRL uzależnione od Moskwy, 
przerażone takim zwrotem niekorzystnym dla PZPR, jedy-
nie słusznej partii - nie pozwoliły na oddanie władzy. Zaczęły 
się prowokacje, media oskarżały „Solidarność” o próbę oba-
lenia systemu siłą. Demokratyczny ruch społeczny został 
dekretem z dnia 13 grudnia 1981 r. o wprowadzeniu stanu 
wojennego stłumiony, a związek NSZZ Solidarność zdele-
galizowano. Aresztowania, internowania, krwawe represje, 
pacyfikacja kopalni „Wujek”, ofiary śmiertelne, to nowy - sta-
ry sposób jakim posłużyła się „władza ludowa”. Jaruzelski 
i Kiszczak prześcigali się w pomysłach sprowadzających 
się do zniewolenia społeczeństwa. Jednak zdelegalizowany 
Związek nie poddał się, stworzono struktury podziemne, za-

Jak to się zaczęło...?



częto wydawać czasopisma i literaturę w II obiegu, działało 
radio „Solidarność”. Działania podziemnej „Solidarności” 
znalazły ogromne wsparcie w Kościele, którego zwierzchni-
kiem i największym autorytetem był nasz Wielki Rodak Pa-
pież Jan Paweł II. 

I właśnie Jemu przypisywana jest i słusznie, geneza po-
wstania „Solidarności”.

Represje nie ominęły również Świebodzic. Internowani zo-
stali: Władysław Kowalski (kilka miesięcy „odosobnienia”), 
Waldemar Setzer był mieszkańcem Świebodzic, członkiem 
NSZZ Solidarność. Członkiem Krajowej Komisji był i Komu-
nikacji był natomiast Henryk Bojanowski, którego również 
nie ominęły represje ze strony Służby Bezpieczeństwa.

Po początkowym okresie zastraszenia rygorami stanu 
wojennego w Świebodzicach postanowiono zorganizować 
się i przystąpić do działania. Organizowano pomoc charyta-
tywną dla osób uwięzionych i internowanych. Kolportowano 
wydawnictwa niezależne. W działalność tą włączyli się Leon 
Cankudis, Franciszek Dubarek, Wiesław Dąbrowski, Stani-
sław Dębowski, Zygmunt Fedorowicz, Tadeusz Fedorowicz, 
Stanisław Jaracz, Witold Malinowski, Henryk Sawa, Tadeusz 
Szozda, Alojzy Podgórny. Nie sposób wymienić wszystkich, 
w każdym zakładzie w Świebodzicach ludzie oddani idei 
„Solidarności” prowadzili działalność, która podtrzymywała 
ludzi zdesperowanych na duchu.

Ciągłe represje ze strony Służby Bezpieczeństwa i aktywi-
stów partyjnych zmusiły do opuszczenia kraju Władysława 
Kowalskiego, który wyemigrował z rodziną do Stanów Zjed-
noczonych oraz Stanisława Jaracza, który musiał samotnie, 
bez rodziny, wyjechać do USA. Przebywa tam do dzisiaj. 
W Świebodzicach zdelegalizowany związek i jego ludzie 
znaleźli oparcie, pomoc duchową i moralną w Kościele pw. 
Św. Mikołaja. Proboszcz tej Parafii ks. Augustyn Nazimek 
wyraził zgodę na organizowanie co miesięcznych mszy św. 
odprawianych w intencji ojczyzny połączonych z wykładami 
niezależnych historyków z Wrocławia. Udostępniona została 
też salka katechetyczna przy parafii, w której utworzone zo-
stało Duszpasterstwo Ludzi Pracy, w skład którego oprócz 
wyżej wymienionych działaczy weszły następujące osoby: 
Zofia Cierniewska, Stanisława Fedorowicz, Barbara Jarocka, 
Wiesław Jarocki, Danuta Kuklińska, Tadeusz Krzystek, Irena 



Olejarczyk, Maria Respond, Grażyna Tabiś, Marek Wyrzy-
kowski i inni. Opiekunem duchowym był ks. Janusz Barski. 
Azyl ten pozwolił działaczom na wspólne spotkania i wyjaz-
dy do Częstochowy, Sobótki, dzielenie się opłatkiem oraz na 
uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych. Wielkim 
szokiem i dramatem dla wielu stała się w 1984 r. zbrodnia 
esbecji na przywódcy duchowym Solidarności Księdzu Je-
rzym Popiełuszko. Jednak to ohydne morderstwo nie złama-
ło ducha Kościoła i Solidarności, a wprost przeciwnie ludzie 
zobaczyli do czego zdolny jest ten system porównywany do 
faszyzmu z racji założeń i działań. 

11 listopada 1988 r. w 70 rocznicę odzyskania Niepodległości 
w Świebodzicach odsłonięta została tablica poświęcona Mar-
szałkowi Józefowi Piłsudskiemu ufundowana przez działaczy 
związkowych z zakładów pracy z terenu Świebodzic.

Przed wyborami do Sejmu i Senatu w roku 1989 r., po „okrą-
głym stole”, władze pozwoliły na organizowanie i powołanie 
komitetów obywatelskich „Solidarności”. Komitety te czynnie 
włączyły się do przygotowań do pierwszych demokratycznych 
wyborów, zaplanowanych na dzień 4 czerwca  1989 r.

Komitet Obywatelski otrzymał od władz Świebodzic 
pierwszy lokal przy ul. Żeromskiego, a następnie przy ul. 
Wolności, gdzie zbierali się związkowcy Solidarności. Pierw-
szym przewodniczącym Komitetu został Zygmunt Fedoro-
wicz, a później Marian Basista. 

W 1990 r. po decyzji Sejmu ustalającej przeprowadzenie 
pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych Ko-
mitet Obywatelki Solidarność przygotował listy 27 kandyda-
tów, z których 25 zostało radnymi Rady Miejskiej kadencji 
1990- 1994 i następnie, w podobnym składzie, w kadencji 
1994-1998. Po odwieszeniu działalności NSZZ Solidarność 
struktury związku powróciły do zakładów pracy, utworzo-
no również M.K.K, którego przewodniczącym został Euge-
niusz Mohyluk („Refa”). Do działań włączyli się aktywnie 
przedstawiciele innych zakładów: Zofia Cierniewska, Sylwe-
ster Giętkowski („Termet”), Józef Nowak i Edmund Sołowij 
(„Klimator”). Dzięki działaczom takim jak Zofia Cierniewska 
„Solidarność” przetrwała do dnia dzisiejszego, może w okro-
jonej liczbie członków. Jednakże, ale na arenie kraju i miasta 
jest nadal widoczna i w kwestiach dotyczących bytu potrafi 
wywalczyć niezbędne warunki do życia dla „ludzi pracy”.

Henryk Sawa



Obwieszczenie o ogłoszeniu przez WRON stanu wojennego, grudzień 1981 r.

Negocjacje o „21 Postulatów” pomiędzy rządem PRL a strajku-

jącymi, 1980 r.



Spotkanie opłatkowe podziemnej Solidarności. Wałbrzych, 1982 r.

Pacyfikacja Kopalni Wujek, 15 grudnia 1981 r.



„Polowanie” na demonstrantów. Nowa Huta, 1982 r.

Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko



Ksiądz Jerzy Popiełuszko w trumnie po zamachu na jego życie

Fotokopie zdjęcia Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszko z kościoła 
św. Stanisława Kostki (Warszawa)



Odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej Marszał-

kowi Józefowi Piłsudskiemu ufundowanej przez „Soli-

darność”. Świebodzice, 11 listopada 1988 r.

Papież Jan Paweł II przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki. Warszawa, 1987 r.



Msza Święta w kościele z okazji odsłonięcia tablicy poświęconej Mar-

szałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Świebodzice, Kościół św. Mikołaja, 11 

listopada 1988 r.

Spotkane Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Salce Katechetycznej Kościoła św. Mikołaja. Świebodzice, 1988 r.



Plakat Wyborczy. Czerwiec 1989 r.

Spotkanie 
z Mieczysławem 

Tarnowskim, kan-
dydatem na Sena-
tora. Świebodzice, 
Klub Metalowiec, 

1989 r.



Plakat Wyborczy Solidarności. Czerwiec 1989 r.

Plakat Wyborczy Solidarności. Czerwiec 1989 r.



Spotkanie z Mieczysła-

wem Tarnowskim, kan-

dydatem na Senatora. 

Świebodzice, Klub 

Metalowiec, 1989 r.

Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę. Często-
chowa, wrzesień 1989 r.



II Walne Zebranie delegatów NSZZ „Solidarność” województwa wałbrzy-skiego. Wałbrzych, 1990 r.

Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę. Częstochowa, wrzesień 1989 r.



I ołtarz „Solidarności” w Świebodzicach. Boże Ciało, 1990 r.

II Walne Zebranie delegatów NSZZ „Solidarność” województwa wał-brzyskiego. Wałbrzych, 1990 r.



Spotkanie Prezydium Komisji Zakładowej „Solidarności. Zakład „Termet”  w Świebodzicach, lata 90.

Spotkanie z Marianem Krzaklewskim, przewodniczącym „Solidarności”. 

Wrocław, lata 90.



Urząd Miejski w Świebodzicach
Rynek 1, 58-160 Świebodzice 

tel. 74 666-95-17, 666-95-18, 666-95-71
faks 74 666-95-09

www.swiebodzice.pl
e-mail: swiebodzice@swiebodzice.pl




