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Jednością Silni

"Jednością Silni", pismo wydawane we Wrocławiu VIII 1982 –
III 1990, początkowo przez MKK „S” jako międzyzakładowy
biuletyn Przedsiębiorstwa Transportu Handlu Wewnętrznego,
Wrocławskich Zakładów Metalowych (Wrozamet) i Zakładu
Produkcji Uszczelnień Technicznych (Inco), nr. 4/5 (25/26) –
12 (34) z 1984 również Wrocławskich Zakładów Mechanizacji
Budownictwa ZREMB. Od XI 1986 sygnowane przez Grupę
Zakładową Karłowice Solidarności Walczącej (z powodu
przejścia redakcji do SW). Od 1983 przy winiecie wizerunek
Lecha Wałęsy jako logo, IV/V-IX 1986 Władysława Frasyniuka,
od nr. 11-12 (z XI/XII 1986) logo SW. Numeracja podwójna:
roczna i ciągła, niekiedy błędy.

Ukazało się 88 nr. (wydania specjalne nienumerowane) o obj.
kilku s. w formacie A4 (do połowie 1984), następnie o obj. ok.
8 s. w formacie A5, drukowanych techniką sitodruku i na
offsecie w nakładzie 1-3 tys. egz.; miesięcznik, niekiedy nr.
łączone.

Dodatki i wydania specjalne: w 1983 dodatek nadzwyczajny
''Lech Wałęsa laureatem Nobla''; 15 X 1984 wydanie
nadzwyczajne ''Złodziej egzekutorem'', 29 X 1984 ''Zamach
na prawdę'' nt. zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki; 20 III 1985
wydanie specjalne o społecznym nauczaniu Kościoła, 12 V
1985 wydanie specjalne ''W 50. rocznicę śmierci Józefa
Piłsudskiego'', 31 VIII 1985 wydanie specjalne ''Solidarność
żyje, walczy i zwycięża. V rocznica NSZZ „Solidarność”'', 22 XI
1985 wydanie nadzwyczajne ''Obrona Antoniego
Lenkiewicza'', 29 XI 1985 wydanie nadzwyczajne z okazji 67.
rocznicy odzyskania niepodległości, 20 IV 1986 wydanie
specjalne ''200 rocznica urodzin Waleriana Łukasińskiego'', 3
VI 1986 wydanie nadzwyczajne ''Zbigniew Bujak
aresztowany''; w VI 1986 wydanie specjalne z okazji 30.
rocznicy poznańskiego czerwca 1956, w XII 1986 wydanie
specjalne z wywiadem z Józefem Teligą ''Polacy nigdy nie



zaakceptują dyktatury''; 24 VII 1987 wydanie nadzwyczajne
''Ks. Adamowi Wiktorowi w hołdzie'' oraz 21 XI 1987 wydanie
nadzwyczajne ''Uwolnić Kornela Morawieckiego''; w VIII 1988
wydanie specjalne ''Dopóki będzie komunizm – nie wolno
nam spocząć na chwilę'' autorstwa ks. Adolfa Chojnackiego
oraz w XI 1988 wydanie specjalne nt. poświęcenia na Jasnej
Górze sztandaru Duszpasterstwa Ludzi Pracy; w 1990
wydania specjalne: 1 I szopka ''IV Rzeczpospolita'', 17 II
''Tomasz Wójcik przewodniczącym Zarządu Oddziału
Wrocławskiego NSZZ „Solidarność”'', 30 III ''Niedokończony
Zjazd: głosy do II WZD Regionu Dolny Śląsk''. Do pisma
dołączano również dodatki samodzielne: ulotkę z X 1982
wzywającą do udziału w ogólnopolskim proteście 10 X 1982,
w rocznicę rejestracji „S”, ulotkę z VIII 1983 Trzeźwość naszą
siłą i honorem, 3 ulotki z 1984 wzywające do bojkotu
wyborów, ulotkę z II 1985 wzywającą do 15-min. strajku 28 II
1985, w III 1985 szopkę ''Temida podkasana i gwiazdy'',
ulotkę z IV 1986 ''Zdrowie i życie W. Frasyniuka zagrożone''.

W składzie redakcji: Aleksandra Czerwińska i Elżbieta
Kuźniak; druk m.in. Jan Bafalukosz, Ireneusz Piekarczyk, Irena
i Stanisław Prockowie, Ireneusz Tokarek.

Publikowano artykuły o strategii i polityce opozycji,
przypominano o najważniejszych rocznicach, zamieszczano
relacje z większych protestów. W rubryce „Kronika
zakładowa” ukazywały się informacje z różnych
przedsiębiorstw, w dziale „Serwis informacyjny” krótkie
wiadomości z kraju i Wrocławia. Pojawiały się również teksty
o tematyce historycznej i religijnej, pisano o represjach i
obronie szykanowanych oraz publikowano oświadczenia „S”
różnego szczebla.

Kolportowane głównie we wrocławskim środowisku
robotniczym. Pismo bezpłatne dla zakładów wydających, dla
pozostałych płatne.

Kamil Dworaczek

Region Dolny Śląsk, Wrocław
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