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UCHWALA nr 
RADY MIEJSmEJ w LODZI 

z dnia 

w sprawie nadania skwerowi nazwy Komitetu Obrony Robotnikbw. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 19963 r. o samorzqdzie grninnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

tj 1. Skwerowi bez nazwy, zlokalizowanemu na dzialce 82/11, w obrqbie P-9, nadad nazwq: 
skwer Komitetu Obrony Robotnik6w. 

$2. Wykolnanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Eodzi. 

$3. Uchwala wchodzi w iycie po uplywie 14 dni od daty jej ogXoszenia w Dzienniku 
Urzqdowym Wojew6dztvva E6dzkiego. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej a1 'odzi 

Tomasz Kacprzak 

Projektodawcq sq radni: 

Tornasz Kacprzak 
Mateusz Walasek 



UZASADNIENIE 

Komitet Obrony Robotnilkhw powstd 23 wrzeSnia 1976 roku. W podpisanym przez 14 os6b 
,,Apelu do spoleczehstwa i wladz PRL" sygnatariusze s t q l i  w obtonie robotnikow 
represjonowanych przez wladze PRL za udzial w protestach w Ursusie, Radomiu i innych 
miastach w czenvcw 1976 roku. 
Sygr~atariuszarni Apelu byli: pisarz Jerzy Andrzejewski, poeta i tiumacz Stanislaw 
Barariczak, adwokaci Aniela Steinsbergowa i Ludwik C o h ,  nestor pcplskiej ekonomii 
prof. Ed~vard Lipsski, krytyk literacki Jan Jozef Lipski, weterani antykomunistycznego 
podziemia Antoni Pspjdak i J6zef Rybicki, kapelan Szarych Szereg6w i AK Jan Zieja, Adam 
Szczypiorski, Wojciech Ziembh&ki, Jacek Kurolrl oraz mlodzi dzialacze v~ywodlzqcy sic z 
ruchu skautowskiego Antoni Macierewicz - pomyslodawca Komitetu i Piotr Naimski. 

Do pierwszej 1 4 czlonkow, wkr6tce dolqczyly kolejne osoby : aktarka Helena Miko f aj ska, 
Miroslaw Chojecki, Emil Morgiewicz, Waclaw Zawadzki, Bogdan Borusewicz, Jozef 
~reniowslki, Wojciech Onyszkiewicz, pisarka Anka Kowalska, Stefan Kaczorowski, Adam 
Michnik, ks. Zbigniew Kaminski i prof. Jan Kielanowski. 

29 wrzeinia 1977 roku KOR przeksztalcil siq w Komitet Sanaoobrony Spolecmej KOR. 
W paidzierniku 1977 przyjqto nowych czlonkbw: Konrada Bielinskiego, Seweryna 
Blurnsztajna, Andrzeja Celiriskiego, prof. Leszka Kolakowskiegcr, Jana Liiyhskiego, 
Zbigniewa Romaszewskiego, Marie Wosiek i Henryka Wujca. Poiniej do KSS ,,KOR 
przyjqto jeszcze cztev osoby: poet? i pisarza Jerzego Fico\~skiego, Urieslawa Kqcika, Ewe 
Milewicz i Jerzego Nov~ackiego. 

Dzialacze KQR organizowali pomoc materialnq, nnedyczrrq i prawnq osobom 
represjonowanym po protestach w Ursusie, Radomiu i Plocku. Zbierali idormacje a ofiarach 
represji, aresztowaniach, pobiciach, wyrzuceniach z pracy, rnqkaniach i prze5ladowaniach 
uczestnik6w protestow i czlonk6w ich rodzin. Przywozili pieniqdze, zajatwiali adwokatow, 
pomagali pisak skargi i odwolania. Dowiadywali sie o teminy i miejsca rozpraw 
i przyjezdzali do sqdu na rozprawy. Do wrzeinia 1977 r. KOR udzielil pomocy ponad 600 
rodzinom, wydajqc na ten cel ponad 3 rniliony 6wczesnych zltotych zebranych od osob 
prywatnych. 

Pornimo szykan i represji wladz KOR rozwinql dzialalnoSC na szerokq sksrlq. Juz wkrbtce po 
powstaniu, zaczql wydawak ,,Komunikat KOR", w kt6rym publiatowano info~macje 
o represjach orm skali udzielonej pomocy: liczbie osbb objqtych wsparciem i wysokoSk 
przekazanych na pomoc Srodkdw, a nastqpnie ,,Biuletyn Inf%rmacyjmy". Nowatorshvo KOR 
polegalo przede wszystkim na tym, i e  dziald jawnie. Apele i komunikaty KOR - nazwiska, 
adresy i telefony czlonkClw oglaszano w ,,Komunikatach KOR", przekazywanych do 
rozgloSni polskojqzycznych na zachodzie (Wolna Europa, Glos Ameryki, BBC), tak aby 
ludzie, ktbrzy padali ofiarq represji oraz czlonkowie ich rodzin wiedzieli, gdzie mogq szukak 
pomocy. 

Maszynowe przepisywanie ,,Komunikatu" oraz zbieranie pieniqdzy dla rodzin 
represjonowanych robotnikow stalo siq zaczqtkiem powstania ruchu, kttjry z czasem skupil 
wok61 siebie ok. 1500 os6b. Dzialacze i wsp6lpracownicy KOR walczyli o prawa i wolno4ci 
obywatelskie, wsp6~orzy l i  Wolne Z w i e i  Zawodowe, Towarzystwo Kursciw Naukowych, 



Studenckie Komitety SolidarnoSci, organizowali niezalejny ruch wydawniczy czasopism 
i publikacji ksiqzkowych, wsp6lpracowali z opozycjq w Czechoslowacji i ZSRR. 

W Lodzi po czerwcowych strajkach robotniczych 1976 roku, w zakladach: Bistona, 
Elta, Emfor, Zaklady im. M. Fornalskiej, Zaklady Mechaniki Silowej wyrzucono z pracy 
kilkuset robotnik6w. Z pomocq represjonowanym pospieszyl J6zef ~reniowski, kt6ry 
nastqpnie w grudniu'76 przystqpil do Komitetu Obrony Robotnikbw. J. Sreniowski 
- urodzony spolecznik - zgromadzil liczne grono osbb, kt6re niosly robotnikom pomoc 
materialnq, prawnq, lekarskq i moralna,. Osoby wsp6ltdzialajqce z l6dzkim KOR-em 
rekmtowaly siq z r6inych krqgow Srodowiskowych i zawodowych: z kombatantbw Mmca'68, 
dawnych uczestnikbw organizacji ,,Ruth", opozycyjnych wobec wladzy sygnatariuszy list6w 
protestacyjnych, czytelnikow i kolporterow ,,samizdatow". Ferment intelektualny przyniod 
powstanie w paidzierniku'77 Niezaleinego Klubu Dyskusyjnego, na kt6rym prowadzono 
samoksztalcenie w postaci seminari6w, wykladbw, dyskusji. Natomiast Srodowisko 
mlrodzieiy literackiej powoldo do @cia ,,nieregularny kwartalnik literacki" PULS, ktbry 
ukazywal siq do 13 XII'8 1. LBdzki KOR wsp6lpracowa1 tez SciSle z Biurem Intenvencyjnyrn, 
ktore dokumentowalo wszelkie przejawy bezprawia alpmdtu wladzy. Wsp61pracownik6w 
KOR dotykdy wszelkie represje: wyrzucanie z pracy, relegowanie z uczelni, utrata 
mieszkania kwaterunkowego, a poza tgm stda inwigilacj a, podshchy, rewizj e, zatrzymania, 
kolegia orzekajqce wysokie grzywny itp. A kiedy nastd stan wojenny internowano okolo 40 
wsp6~pracownik6w 16dzkiego KOR. 
Wolne zwi@ zawodowe organizowane przez czlonk6w KOR w wielu rniastach Polski latem 
1980 roku stanq1y na czele czqSci strajk6w, kt6re wywalczyly dla polak6w pienvszy 
Niezaleiny Samorzqdny Zwipek Zawodowy "SolidarnoSC", a cdonek gdaiiskich wolnych 
zwiqzk6vi Lech Wdqsa stanql na jego czele. 
Powstanie i okrzepniecie "SolidarnoSci" wyczerpywalo cele, dla ktdrych powolano Komitet 
Obrony R-obotnik6w i jego sygnatariusze zadecydowali o zakonczeniu dzialalnoSci. 

Komitet Samoobrony Spolecznej KOR rozwiqzal siq 23 wrzeinia 1981 roku. Podczas 
I Walnego Zjazdu SolidarnoSci w Hali Oliwii w GMsku ,,OSwiadczenie o zakoliczeniu 
dzialalnoSci KOR" odczytal prof. Edward Lipsski. 

Z inicjatywq nadania skwerowi nazwy wyszli czlonkowie Komitetu Obrony Demokracji oraz 
Hubu Pozytywnej Wyobraini. 




