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Wystawa "W
walce o lepszą
przyszłość.
Wolne Związki
Zawodowe
1978-1980"
Plansze okolicznościowej wystawy
dwujęzycznej (pol., ang.)
przygotowanej przez Instytut
Pamięci Narodowej.

W totalitarnym systemie PRL nie było miejsca na
żadne oddolne inicjatywy. Życie obywateli poddane
było ciągłej inwigilacji, cenzurze i kontroli.
Interesów i praw robotników miały strzec powołane
przez reżim związki zawodowe. Ich głównym
zadaniem było działanie zgodne z polityką partii,
natomiast sprawy związane z warunkami pracy
odgrywały rolę drugorzędną. Niepokorni wobec
władz komunistycznych byli szykanowani,
wyrzucani ze szkół, z pracy, z mieszkań… Mimo to
wiele osób dostrzegało potrzebę istnienia



niezależnej od państwa organizacji broniącej
pracowników w sporach z pracodawcą i walczącej o
poprawę warunków pracy. Pierwszą próbę
utworzenia autonomicznej organizacji związkowej
podjął Kazimierz Świtoń przy wsparciu Romana
Kściuczka, Władysława Suleckiego, Ignacego Pinesa
i Tadeusza Kickiego. 21 lutego 1978 r. w
Katowicach powołali oni do życia Komitet
Pracowniczy Wolnych Związków Zawodowych.
Wkrótce do WZZ dołączyli Bolesław Cygan, Józef
Bal, Zdzisław Mnich, Stanisław Tor i Jan Świtoń.

                                                                       
Fragment pierwszego panelu wystawy

Ekspozycja prezentuje historię utworzenia Wolnych
Związków  Zawodowych,  a  także  sylwetki
jej  twórców,  działaczy  i  współpracowników.  Jej
autorami  są  pracownicy  Oddziałowego  Archiwum
IPN  w  Gdańsku:  Karol  Lisiecki  i  Dariusz
Mańkowski.  Wykorzystano  w  niej  materiały  ze
zbiorów  Archiwum  Instytutu  Pamięci  Narodowej,
prof.  dr.  hab.  Sławomira  Cenckiewicza,  Józefa
Drogonia,  Andrzeja  Kołodzieja,  Zenona  Kwoki  i
Stanisława Składanowskiego.  Pierwsza prezentacja
wystawy  nastąpi  w  czasie  ogólnopolskich
uroczystości  40.  rocznicy  utworzenia  Wolnych
Związków  Zawodowych,  które  odbędą  się  28
kwietnia 2018 r. w Sali BHP Stoczni Gdańskiej.

Ekspozycja jest dwujęzyczna (pol.-ang.) i składa
się z 13 dwustronnych paneli. Może być
prezentowana w pomieszczeniach jak i w
plenerze.

W pliku .pdf można zobaczyć plansze w
powiększeniu.
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Pliki do pobrania

Plansze wystawy w formacie .pdf

Plansze wystawy w formacie .pdf (pdf,
16.33 MB)

Powiązane
informacje
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WZZ Górnego
Śląska
21 II 1978

WZZ
Wybrzeża
29 IV 1978

WZZ Pomorza
Zachodniego
11 X 1979

SB wobec
WZZ
Wybrzeża
Służba Bezpieczeństwa
dysponowała szerokim
wachlarzem działań, od
inwigilacji przez
zastraszenie, po
represje. Powszechne
stały się aresztowania
bez podawania
przyczyny na 48 godzin,
pobicia przez
„nieznanych sprawców”
i wiele innych.

SB wobec
WZZ Górnego
Śląska
Rozpoczęcie
działalności Komitetu
Pracowniczego WZZ
wiązało się z
wymierzeniem w
kierunku jego członków
szeregu szykan i
represji. Nękanie,
dezintegrowanie,
prewencja, podsłuchy,
stała obserwacja były na
porządku dziennym.



SB wobec
WZZ Pomorza
Zachodniego
Funkcjonariusze SB,
wykorzystując m.in.
tajnych
współpracowników,
podejmowali działania
mające na celu izolację
działaczy w środowisku,
np. poprzez próby ich
kompromitacji. SB
kontrolowała znaczną
część działań
związkowców, co
pozwalało jej
podejmować próby
dezintegracji ich
aktywności.


