
 

SZKOLENIE RADY SEKCJI 
 
 

W dniach 24-26 października odbyło się w Boguszowie-
Gorcach szkolenie dla Rady Sekcji Regionalnej na 
temat technik negocjacyjnych świetnie zorganizowane 
przez Prezydium. W dobrych warunkach można było 
dowiedzieć się wiele o sztuce negocjacji oraz wymienić 
doświadczenia z kolegami z innych miast. W szkoleniu 
uczestniczyła również – i to aktywnie – Zastępca 
Przewodniczącego Sekcji Krajowej Teresa Misiuk . 
Naszą organizację reprezentowali członkowie Rady 
Sekcji: Janusz Leciej  oraz Ludwik Lehman . 
Takie spotkania są bardzo ważne z kilku powodów. 
Poza właściwym szkoleniem ważne jest naładowanie 
akumulatorów do codziennej pracy, a także zwykłe 
rozmowy kuluarowe, które dla mnie są często 
ważniejsze od warsztatów czy wykładów. 
Na przykład dowiedziałem się, że są jeszcze na Dolnym 
Śląsku miasta, w których istnieje scentralizowany 
fundusz socjalny dla emerytów oraz scentralizowany 
fundusz mieszkaniowy. Ja już zapomniałem, że takie 
rzeczy kiedyś u nas istniały!                     lem 

 
 

Uczestnicy szkolenia  
 

GŁOGÓW 31 SIERPNIA 1982 
Powoli kończy się rok 2014. Za chwilę 13 grudnia - kolejna rocznica tragedii 
stanu wojennego. Mimo 25 lat wolności, ciężkiej i efektywnej pracy badaczy 
dziejów PRL-u, wciąż liczne jest grono "historyków", mylących historię z 
propagandą. Ci, wywodzący się ze "słusznie minionej epoki", byli 
funkcjonariusze partii komunistycznej, Służby Bezpieczeństwa czy korpusu 
oficerów politycznych LWP, co rusz dają znać o swoim istnieniu. Jedni 
publikując, inni przyjmując odznaczenia od środowisk "represjonowanych" 
[!!!]. 
Ostatnim "produktem lokalnym", gloryfikującym PRL-owską przeszłość, jest 
książka wiceprezesa TZG oraz redaktora Głogowskiego Wehikułu Czasu 
Wiesława Maciuszczaka  poświęcona dziejom głogowskiej milicji i policji w 
latach 1945-2014 - "Służba niejedno ma imię". Skala przemilczeń, mijania się 
z prawdą albo wręcz fałszowania historii (łącznie z oskarżeniami 
"Solidarności" o działania "o charakterze terrorystycznym") przywiodła mnie 
do smutnej konkluzji - sami sobie jesteśmy winni. Pozwoliliśmy środowiskom 
postkomunistycznym zawłaszczyć sobie historię. Te zaś skrzętnie z tego 
korzystają. A my? Gdyby nie np. determinacja byłych członków Komitetu 
Obywatelskiego z 1989 r., 25 rocznica wyborów 4 czerwca przeszłaby w 
Głogowie bez echa. Mimo początkowych deklaracji i zaawansowanych 
przygotowań, nie doszła do skutku konferencja poświęcona tamtym 
wydarzeniom.  
Próbą przełamania tego milczenia stała się w czerwcu publikacja "Sprint po 
zwycięstwo. 4 czerwca 1989 roku w Głogowie". Wydało mi się to jednak za 
mało. I wtedy przyszedł nieco desperacki pomysł, żeby skorzystać z internetu 
i najprostszego narzędzia, jakie daje możliwość dotarcia z prawdą do 
szerokiego odbiorcy. Tak na facebooku  powstała strona "Głogów 31 
sierpnia 1982 r ."  
Dlaczego taki tytuł? Tego dnia miało miejsce apogeum społecznego oporu 
wobec komunistycznej dyktatury w Zagłębiu Miedziowym. Wydarzenia, które 
tego dnia miały miejsce w Głogowie, przebiegały w niewiele mniejszym 
natężeniu niż te w Lubinie. Podobny był też ich początek - atak milicji na 
rozchodzących się już ludzi po zakończonej manifestacji. W Głogowie, co 
prawda, szczęśliwie obyło się bez ofiar śmiertelnych, ale - na wieść o zabitych 
w Lubinie - o mało nie został spalony komitet partii. Z odsieczą i ratunkiem, 
dla kryjącej się pod biurkami władzy, przybyło wojsko. Nocna pacyfikacja 
miasta przez ZOMO skończyła się spaleniem kilku mieszkań i spałowaniem 
śpiących, Bogu ducha winnych lokatorów hotelu robotniczego.  
Wydarzenia te nie zostały nigdy przez nikogo opisane. Nie ma też materiału 
wspomnieniowego, choć tylu świadków doskonale je pamięta. W zamian 
otrzymaliśmy jako obowiązującą, wersję spreparowaną w stanie wojennym 
przez aparat propagandowy PZPR i MSW, a upowszechnianą obecnie - z 
pomocą głogowskiej policji - przez P. W. Maciuszczaka. 
Zapraszam więc na stronę "Głogów 31 sierpnia 1982 r .". Mam nadzieję, że 
będzie ona nie tylko ciekawym przyczynkiem do poznania i utrwalenia 
wydarzeń ze stanu wojennego. Będę wdzięczny za każdy głos, komentarz, 
relację czy fotografię. Myślę, że jesteśmy to winni tym, którzy dla wolności 
poświęcili swoje życie, zdrowie, kariery zawodowe czy życie rodzinne. 

Adam Orzech 
Od red: to bardzo ważna sprawa, zainteresowanych zachęcamy do 
przeczytania tekstu A. Orzecha „Sprint po zwyci ęstwo ..” zamieszczonego na 
naszej stronie (adres w stopce redakcyjnej) w dziale FORUM. Chętnie 
zamieścimy inne artykuły, byle tylko rzetelne! 

Numer zredagował LL.  
 

FLAGA Z NAPISEM „GŁOGÓW” 
NA MONTE CASSINO! 

 
Jak już pisaliśmy w biuletynie nr 7, w piątej edycji ogólnopolskiego 
konkursu “Sprz ączki i guziki z orzełkiem ze rdzy … Katy ń 74 lata 
po zbrodni”  zorganizowanego przez IPN w Warszawie, laureatką 
została uczennica kl. 3 z Gimnazjum nr 3 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Głogowie Barbara Potomska.  
Nagrodą dla Basi i jej opiekuna Bogusława Mielcarka  był wyjazd 
edukacyjny do Włoch w dniach 27.09 – 04.10. 2014 r., szlakiem 
walk II Korpusu gen. Andersa we Włoszech w czasie II wojny 
światowej. Odwiedziliśmy i zwiedziliśmy wiele ważnych dla Polaków 
miejsc. Zobaczyliśmy mnóstwo ciekawych rzeczy – nie sposób 
opisać wszystkich atrakcji i przeżyć duchowych. Najważniejszym i 
najbardziej wzruszającym punktem wyjazdu był pobyt na Monte 
Cassino. Był marsz szlakiem walk polskich żołnierzy po okolicznych 
wzgórzach, Msza Św. na polskim cmentarzu wojennym z 
uroczystym podsumowaniem konkursu a najbardziej wzruszającym 
momentem było wspólnie odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”. 

B.M. 
 

KALENDARZE 
W najbliższym czasie spodziewamy się dostawy związkowych 
kalendarzy na rok 2015. Będę dostępne zarówno kalendarze 
książkowe z nowym Statutem, jak i ścienne w dwóch wersjach: z 
naszego Zarządu Regionu oraz z Sekcji Krajowej Oświaty. 
 

XVII KONKURS PLASTYCZNY 
MÓJ DOM, MOJE MIASTO, 

MOJA OJCZYZNA 
Regulamin konkursu jest na stronie  

http://solidarnosc.wroc.pl/konkurs-plastyczny/ 
 

Prace można nadsyłać do końca listopada. 
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