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Powstanie  Niezależnego  Samorządnego  Związku  Zawodowego  „Solidarność”  spowodowane  było  nie
tylko  poważnym  kryzysem  państwa  w  drugiej  połowie  lat  siedemdziesiątych,  ale  także  licznymi
nieprawidłowościami, jakie zdecydowana większość robotników obserwowała, na co dzień w swoim otoczeniu
pracy. 

Nie inaczej było w ZSI. Podobnie jak w większości zakładów pracy postulaty nauczycieli, którzy założyli
NSZZ „Solidarność” można podzielić na dwie podstawowe grupy.  Pierwszą z nich była  samowola dyrekcji
zakładu i faworyzowanie członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej bez względu na ich merytoryczne
kompetencje  i  faktyczne  zaangażowanie  w  pracę  placówki.  Drugą  grupę  postulatów  stanowiły  wnioski
pracowników dotyczące poprawy warunków socjalno-bytowych. Trzecią grupą był postulat podniesienia płac.

Zakładowy Komitet  Założycielski  w ZSI  powstał  już  4 października  1980 roku.  W jej  skład  weszli
Bogdan  Szafałowicz  przewodniczący,  Henryk  Brandt  delegat,  Zygmunt  Więclewicz,  Mirosława  Janowicz.
Podstawą prawną  powstania  komitetu założycielskiego  była  konstytucja  PRL,  Konwencja  Międzynarodowej
Organizacji Pracy i porozumienia sierpniowe. 

Najważniejsze postulaty zgłaszane przez związkowców brzmiały: umożliwić niezawisłość nauczycieli w
wystawianiu  ocen,  zapewnić  dokształcania  dla  wszystkich  pracowników  nauczycieli  i  pracowników
technicznych,  konsultować  nagrody  i  kary,  konsultować  z  radą  pedagogiczną  podział  nadgodzin  i  obsadę
stanowisk,  przedstawić pracownikom nowy statut  i  poinformować o sposobie jego wdrażania przez wydział
zdrowia, udostępnić Zakładowemu Komitetowi Założycielskiemu potrzebne środki techniczne do działalności
informacyjnej,  zapewnić  udział  przynajmniej  dwóm  przedstawicielom  ZKZ  udział  posiedzeniach  kolegium
zakładu,  wprowadzić  dla  pracowników  portierni  wolne  soboty,  za  pracę  w dni  ustawowo  wolne  wypłacać
rekompensatę, wypłacać pracownikom internatu 100% stawki za prace w dni wolne oraz w nocy, za godziny
nadliczbowe wypłacać jednakowe stawki dla wszystkich pracowników, zapewnić zaopatrzenia pracowników w
odzież  ochronną i  środki  higieny,  wydzielić  odrębne pomieszczenie  do impregnacji  i  lakierowania  silników
elektrycznych,  wypłacać  dodatki  osobom pracującym w warunkach  szkodliwych  dla zdrowia,  zorganizować
pomieszczenie z prysznicem, dać odpowiedź na postulaty w sprawie wykonania wentylacji w dziale praktycznej
nauki  zawodu,  zamontować  okna  uchylne  w  warsztatach,  przywrócić  comiesięczne  narady  pracowników
Praktycznej Nauki Zawodu, zapewnić zaopatrzeniowcowi działu PNZ dostęp do samochodu na jeden dzień w
tygodniu, pracownikom działu administracyjno-technicznego podnieść wynagrodzenie do maksymalnej stawki
na  danym  stanowisku  umożliwić  awans  zarabiającym  maksymalne  stawki,  zweryfikować  stawki  dla
konserwatorów zgodnie z kwalifikacjami, wzmóc dyscyplinę pracy, listy obecności wypełniać każdego dnia i
zamykać o właściwej porze, zabronić spożywania posiłków w pomieszczeniach kierownika stołówki, zapoznać
kierownika  administracyjnego  z  obowiązkami  oraz  ustawą  o  zwalczaniu  alkoholizmu,  dać  odpowiedz  na
postulaty pracowników działu ochrony zdrowia, poinformować pracowników działu ochrony zdrowia o terminie
podwyżek,  podwyższyć  dodatki  specjalne  pracownikom  fachowym  służb  medycznych,  podwyższyć  płace
niefachowym pracownikom służb medycznych, wyjaśnić, dlaczego częściowa rekompensatę wzrostu kosztów
utrzymania dostali tylko niektórzy pracownicy, podnieść znacząco płace pracowników działu administracyjno-
gospodarczych DPNZ, wspólnie z radą pedagogiczną podjąć działania mające na celu do poprawy stosunku
uczniów do pracowników niepedagogicznych,  poprawić  w zaopatrzeniowe  zakładu w sprzęt  rehabilitacyjny
(Kolekcja  Bogdana  Szafałowicza,  pismo  Zakładowego  Komitetu  Założycielskiego  do  Dyrektora  Zakładu
Szkolenia Inwalidów z 19 października 1980 r.)  

Jak widać w przytoczonych postulatach zgłaszanych przez związkowców „Solidarności” wiele z nich
porusza kwestie poprawy warunków pracy. Nauczyciele a zwłaszcza kadra techniczna i pomocnicza zarabiała
bardzo niewiele, pobory nie wystarczały na godne życie na poziomie odpowiadającym wymaganiom pracy, jaką
wykonywali.  Dlatego  szukano  każdej  możliwości  pozwalającej  podniesienie  poborów i  poprawę  warunków
pracy.  Pamiętać trzeba,  że postulaty te zgłaszane były w warunkach realnego socjalizmu. Stąd związkowcy
starali  się  poprawić  swoją  sytuację  nie  tylko  poprzez  prosty  wzrost  poborów,  ale  także  poprzez  uzyskanie
wszystkich możliwych przywilejów dostępnych w danym czasie Dopiero na dalszych miejscach znajdują się
postulaty  dotyczące  większego  wpływu  grona  nauczycielskiego  na  działanie  ośrodka  i  poprawę  jego
zaopatrzenia.  Jednocześnie  należy  podkreślić,  że  mimo  wszystkich  tych  niedogodności,  jakie  wynikają  z
przedstawionych  postulatów.  Zakład  skupiał  wielu  bardzo  oddanych  rehabilitacji  i  rewalidacji  specjalistów,
którzy  niedomagania  systemu  i  braki  sprzętowe  potrafili  zrekompensować  swoim  wychowankom  wielkim
zaangażowaniem w prace i doświadczeniem we wprowadzaniu osób niepełnosprawnych do społeczeństwa

W miarę opływu czasu rosły szeregi członków NSZZ „Solidarność w ZSI. Dynamikę wzrostu prezentuje
tabela:
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Data Liczba
członków

Październik 1980 24
Listopad 1980 43
Grudzień 1980 51
Styczeń 1981 58
Czerwiec 1981 62

 W czasie legalnego istnienia „Solidarności” zakład zatrudniał 96 pracowników.
 28  listopada  1981  roku  nastąpiła  zmiana  przewodniczącego  NSZZ  „solidarność”  w  Zakładzie.

Przewodniczącą  koła  została  Mirosława  Janowicz,  Bogdan  Szafałowicz  został  delegatem  do  instancji
nadrzędnych związku.

Jednym z pierwszych postulatów Solidarności było uruchomienie radiowęzła, dzięki któremu możliwe
byłoby  nie  tylko  większe  dotarcie  do  podopiecznych.  Radiowęzeł  zapewniałby  także  dopływ  niezależnych
informacji zarówno do pracowników, jak i wychowanków. 

Tak  jak  w innych  zakładach  pracy  „Solidarność”  starała  się  doprowadzić  do  zablokowania  podziału
majątku ZNP do czasu ukazania się nowej ustawy o Związkach Zawodowych, tak, aby zgromadzony majątek
służył wszystkim pracownikom.

„Solidarność” walczyła także o poprawę warunków bytowych pracowników. Wiele zabiegów kosztowało
zapewnienie  zakwaterowania  Mirosławy  Janowicz  w pokoju  gościnnym  znajdującym  się  w  kompetencjach
dyrektora  zakładu.  Czyniono starania  o zorganizowanie  kursu prawa jazdy ze zmniejszoną o połowę liczbą
godzin  jazdy.  Nauczyciele  mieli  we  własnym  zakresie  przygotować  się  z  teorii  (Rozmowa  z  Bogdanem
Szafałowiczem z 12 stycznia  2017 r.  Nagranie  w zbiorach autora)  Związek  interweniował  także w sprawie
umożliwienia odbycia praktyk uczniom zakładu 

Mimo tych  wszystkich starań i  dobrej  woje ze strony związkowców dyrekcja podobnie,  jak w wielu
innych zakładach pracy nie realizowała postulatów zgłoszonych w momencie powstawania koła 

Od grudnia 1979 roku trwał proces opracowywania i wdrażania nowego statutu i zmiany nazwy na ZRZI.
Solidarność czyniła  starania,  aby poznać nowy statut,  mieć na niego wpływ i  uczestniczyć  w procesie  jego
wdrażania. W związku z tym Solidarność domagała się miedzy innymi udostepnienia przez dyrekcje regulaminu
rady pedagogicznej

Kolejne  pismo  z  26  IV dotyczące  realizacji  postulatów w tym  zakazu  picia  alkoholu,  wywieszenia
regulaminu nagradzania, nie spożywania posiłków u kierowniczki stołówki, sprecyzować zakresy kompetencji
kierowników działów

Konflikt  miedzy  dyrektorem  Stanisławem  Kmieciakiem  i  wicedyrektorem  Stanisławem  Zedlerem  a
członkami Solidarności  będącymi członkami rady pedagogicznej  miał  miejsce na początku maja.  W wyniku
sporu o statut  dyrekcja  zerwała wszelkie kontakty z Solidarnością.  Spór dotyczący statutu obejmował  także
wicedyrektora  Wydziału  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej  Urzędu  Wojewódzkiego,  który  zatwierdził  statut  bez
odpowiednich konsultacji

11 czerwca 1981 roku załoga w referendum opowiedziała się przeciwko dyrektorowi Kmieciakowi. 16
czerwca  Solidarność  złożyła  votum  nieufności  wobec  dyrekcji  zakładu  dyrektora  Stanisława  Kmieciaka  i
wicedyrektora  Stanisława  Zedlera  (Kolekcja  Bogdana  Szafałowicza,  pismo  NSZZ  „Solidarność”  do  V-ce
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu mgr J. Niemczyk z 19
czerwca 1981 r.)

Solidarność  starała  się,  aby  umożliwić  pracownikom  zakup  towarów  reglamentowanych  w  sklepiku
spółdzielni uczniowskiej postulowano przeznaczenie do sprzedaży 50 galanterii czekoladowe, 50 kg słodyczy
nie  czekoladowych,  20  tys.  papierosów  i  10  kg  kawy  (Kolekcja  Bogdana  Szafałowicza,  pismo  NSZZ
„Solidarność” do Wydziału Handlu i Usług Urzędu Miejskiego w Poznaniu z 7 października 1981 r.)

***
Zakład Szkolenia Inwalidów był bardzo ciekawą i specyficzną jednostką. Placówka ta, jak sama nazwa

wskazuje, zajmowała się przygotowaniem do życia w społeczeństwie osób niepełnosprawnych. Przy czym co
warto podkreślić działała ona w zupełnie innej sytuacji społecznej. Zarówno podejście władz państwowych jak i
dużej części społeczeństwa dalekie było od integracji włączającej osoby niepełnosprawne do społeczeństwa. 

Dlatego też jednym z podstawowych zadań kadry ośrodka było oddziaływanie na wychowanków, ich
rodziny  i  społeczeństwo  w  celu  zmiany  nastawienia  do  osób  niepełnosprawnych.  Wśród  podopiecznych
przeważali  mężczyźni  –  ofiary  wypadków.  Inaczej  niż  obecnie  zdecydowanie  mniej  było  osób
niepełnosprawnych od urodzenia. 

W zasadzie była  to szkoła wyposażona w internat  oraz  odpowiednie zaplecze  medyczne.  Zasadnicza
różnica  polegała  na tym,  że tak,  jak wszystkie  inne  elementy systemu rehabilitacji  i  kształcenia  inwalidów
placówka była podporządkowana Ministerstwu Zdrowia
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Kolejnym elementem wyróżniającym ZSI były  warsztaty praktycznej  nauki  zawodu funkcjonujące  w
ramach  szkół  zawodowych  i  technikum.  W tym  czasie  nie  brakowało  zleceń  realizowanych  przez  szkołę.
Uczniowie otrzymywali  wynagrodzenie  za produkcję  i  usługi  wykonywane  przez  warsztaty szkolne.  Dzięki
temu  w  ramach  ZSI  kumulowały  się  typowe  problemy  pracownicze,  jakie  występowały  w  placówkach
oświatowych i zakładach produkcyjnych.

Tak,  jak  w  innych  zakładach  pracy  obserwować  można  było  proces  powstawania  Związku  i  jego
gwałtowny  rozwój  oraz  nieunikniony  konflikt  zaistniały  wokół  problemu  nierealizowanych  postulatów
zgłaszanych przez załogę.
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