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Niezależne Zrzeszenie Studentów – pierwsza w PRL wolna i pozo -
sta jąca poza kontrolą komunistycznych władz duża organizacja stu -
dencka – powstało w roku 1980 na fali strajków robotniczych. NZS
było studenckim odpowiednikiem „Solidarności” i skupiało mło-
dych ludzi, pragnących de mo  kratyzacji życia akademickiego, prze-
strzegania podstawowych swobód politycznych oraz poszanowania
praw człowieka. 

W województwie katowickim najsilniejsze struktury Zrze szenia
powsta ły na Uniwersytecie Śląskim i Politech nice Śląskiej. NZS
działało także w Śląskiej Akademii Medycz nej i Akademii Eko no -
micznej w Katowicach. Mniejsze stru k tury były w Akademii Wy -
cho wania Fizycz nego i Aka demii Sztuk Pięknych jak również na
Akademii Muzycznej.
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Gliwice 1980 PŚl; od lewej: Wojciech Słodowy, Tomasz Kobierski, Andrzej Węgierski.

Komunikat z Walnego Zebarania Członków NZS PŚL. 
Zdjęcie w tle: Barbara Kozłowska.

Gliwice 1980 PŚl; od lewej: Wojciech Maj, Barbara Kozłowska. 

23 września 1980 powstał Tymczasowy Komitet Założy ciel ski
Niezależnego Związku Młodzieży Akade mic kiej przy Politech  -
nice Śląskiej (tej nazwy używano zanim przyjęto wspólną dla
wszystkich, czyli Niezależne Zrzeszenie Stu dentów). 10 paź -
dzier nika 1980 r. wybrano pierwszy Zarząd Uczelniany NZS
na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Na jego czele stanęła
Barbara Kozłowska.

Ewa Kipta (PŚl): Kiedy okazało się, że »starzy wyjadacze« 
z SZSP kombinują coś w kwestii zawłaszczenia tej szansy na
niezależność, postanowiliśmy zrobić coś i to możliwie szyb ko.
Trwały jeszcze wakacje studenckie, więc z trudem, przy pomo-
cy Duszpasterstwa Akademickiego udało nam się zdobyć wy -
ma gane dziesięć osób do komitetu założycielskiego (taki instru -
ktaż znalazłam w Wolnej Europie, a praktykantów roku zero-
wego nie chcieliśmy narażać). Takie rozwiązanie było korzyst-
ne – koledzy studiowali na różnych wydziałach i dzięki temu
mieliśmy szersze i wiarygodne kontakty.

Barbara Kozłowska (PŚl): W październiku, gdy ruszyła uczel-
nia, od pierwszych dni przychodzili ludzie, którzy się napraw-
dę bardzo angażowali, chcieli pisać, malować, rozwieszać pla-
katy, po prostu robić coś, żeby zmienić tę komunistyczną, smęt-
ną i zakłamaną rzeczywistość. (…) Poza tym NZS był ciągle
jeszcze organizacją nielegalną, »Soli darność« nie była wtedy
jeszcze zarejestrowana. Wspo minam ten okres z większym sen-
tymentem, ponieważ przychodzili ludzie, którzy wiedzieli, że
dużo ryzykują. Nie było wiadomo do końca, co będzie dalej.
Łączy ły nas poglądy, było czarne i białe.

Wojciech Słodowy (PŚl): Pamiętam to pierwsze, założyciel-
skie zebranie na Automatyce. Ten niesamowity wieczór,
mnóstwo ludzi. To pierwsze określenie się przed potężną salą,
na której siedziała nabuzowana emocjami młodzież i zada-
wała pytania, co chcecie robić itd. Trzeba było coś tym lu dziom
odpowiedzieć, żeby dać siebie poznać. No i te emocje płynące
z tej sali, to była niesamowita rzecz.
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Na Uniwersytecie Śląskim pierwsze struktury NZS pow sta -
ły na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu, Wydziale Pra -
wa i Administracji, Wydziale Nauk Społecz nych, Wy dzia -
le Matematyki, Fizyki i Chemii, nieco później na Wy dziale
Techniki. W następnych tygodniach struktury Zrze szenia
zaczęły pow stawać również na innych wydziałach, także 
w filii UŚ w Cieszynie, gdzie w listopadzie 1980 wy buchł
pierwszy na Uniwersytecie strajk.

Przemysław Miśkiewicz (WPiA UŚ): Pamiętam pierwszą
trybunę studencką na prawie, cała sala była pełna, brako-
wało miejsc. Ja siedziałem na galerii i mogłem obserwować,
co tam się działo. Robiło to ogromne wrażenie… Jak prze-
mówił Woj tek Szarama, to sala rzeczywiście zamilkła.
Mówił m.in., że trzeba tworzyć drugą organizację studencką.
Puszczono listę i właściwie okazało się, że do nowej organi-
zacji zapisują się wszyscy – oczywiście ja też to zrobiłem.
Jeszcze nie było uzgodnionej nazwy. Potem, po kilku dniach,
wypełniłem deklarację Konfederacji Studentów Pol skich – ta
nazwa obowiązywała jednak bardzo krótko.

Wojciech Szarama (WPiA UŚ): Na pierwszym spotkaniu
przed stawicieli ruchów studenckim w Gdańsku postanowio  -
no, że nowa organizacja będzie się nazywać Konfe de ra cja Stu-
dentów Polskich. To był ruch podjęty niewątpliwie pod wpły -
wem działaczy KPN, związanych z Lesz kiem Mo czul skim.
I myśmy w Katowicach w jakiś sposób tę naz wę zaakcepto -
wali, a nawet przez krótki czas była ona używana. Na wet
zrobiliśmy taki olbrzymi transparent i pamię tam, że Sła wek
Stawczyk i Wojtek Kukla rozwiesili go przez ulicę Ban kową.

Czesław Ciupiński (WT UŚ): (...) jako przewodniczący
SZSP na Wydziale WT zwołałem trybunę studencką. I na tej
trybunie, mając paru ludzi, których wcześniej wtajemniczy-
łem w swo je plany i znając nastroje, powiedziałem, że tak
się wszystko dzieje w Polsce i na uczelni, na wy dzia łach
ka to wickich, że nie ma na co czekać. No i przegłosowa liśmy
spra wę o rozwiązaniu wydziałowego SZSP. To by ło coś. Wie -
siek Asman, z którym wcześniej rozmawiałem o tym po myś -
le, chodził dumny. Śmialiśmy się z Wojtkiem Sza ra mą, że 
w jeden dzień rozwiązaliśmy SZSP i powołali NZS.

Jolanta Wozimko (Filia UŚ w Cieszynie): W cieszyńskiej
filii prorektorem był prof. Józef Chlebowczyk, który uważał
Uniwersytet za swój prywatny folwark. Podczas gdy w Ka -
towicach, Sosnowcu odbywały się trybuny studenckie, na
których powoływano NZS, w tym czasie w Cieszynie jaka-
kolwiek próba działalności była pacyfikowana. Kiedy 5 lis -
topada został zwołany wiec i przedstawiciele studentów
przyszli do prorektora, ten nie chciał w ogóle z nimi roz-
mawiać i w sposób wulgarny odesłał ich za drzwi. Oczy -
wiście nasi wysłannicy przedstawili to na forum, a gro -
ma dzi liśmy się w klubie „Panop ticum”. Po tym zawrzało.
Wte  dy ustaliliśmy, że nie będziemy chodzić na zajęcia.
Strajk odbywał się w akademiku i trwał 2 tygodnie. Atmo -
sfera była już tak napięta, że pofatygował się główny rek-
tor Rechowicz. Został wręcz wytupany, bo zaczął „truć”
socmową, uderzać w jakąś strunę pa triotyczną. Wytu pa -
ny, wyklaskany, wygwizdany... i wy szedł pan rektor.

Sosnowiec; studenci Wydziału Techniki UŚ: Czesław Ciupiński (drugi od lewej) i Paweł Kozłowski (trzeci od lewej) podczas Białego Marszu
zorganizowanego przez NZS w maju 1981 po zamachu na Jana Pawła II.

Katowice WNS; Maciej Klich oraz Anna Markiewicz, z tyłu za nimi Marian Majcher.

Cieszyn 1980; strajk w Filii Uniwersytetu Śląskiego.
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Komitety Założycielskie NZS powstały także w Akademii
Ekonomicznej w Katowicach (na czele tymczasowego za -
rządu stanął Janusz Grabowski, w niedługim czasie po wy -
borach zastąpił go Andrzej Klimowicz) oraz w Śląskiej Aka -
demii Medycznej – w listopadzie przewodniczącym wybra -
no Zenona Halabę, który pełnił tę funkcję do maja 1981 r.
NZS mimo braku oficjalnej rejestracji staje się stałym ele-
mentem życia uczelnianego. W grudniu 1980 roku kilkuset
studentów ze śląskich uczelni uczestniczy w odsłonięciu
Pomnika Ofiar Grudnia 1970.

Andrzej Klimowicz (AE): Zastanawialiśmy się, kto mógłby
kandydować. Janusz Grabowski nie chciał, parę innych
osób też nie i ktoś po raz pierwszy rzucił moje nazwisko, nie
wiem czy nie był to przypadkiem Gienek Gatnar, czy może
ktoś inny. Byłem po pierwszym roku i wydawało mi się abso-
lutnie niewłaściwe, by osoba, która ledwo zaczęła studia,
nagle kandydowała na szefa uczelnianego NZS-u. Po dłu-
gich namowach zgodziłem się kandydować, mając nadzie-
ję, że nie zostanę szefem NZS-u. Ktoś tam jeszcze zgłosił
Joachima Sośnicę i my w dwójkę wystartowaliśmy do tych
wyborów. Tak się złożyło, że dostałem większość głosów
i nagle stałem się szefem NZS-u, działaczem opozycyjnym
organizacji, która wówczas liczyła 50, czy 80 osób raptem
na 3 tysiące studentów.

Irena Kubalok (ŚlAM): Na początku grudnia zorganizowałam
wyjazd do Gdańska dla uczczenia pamięci pomordowanych w
Grudniu 1970 r. Autobus załatwiłam w Hucie Kato wice. Cały
ten wyjazd, łącznie z wieńcem, który złożyliśmy pod pomni-
kiem, załatwiałam od początku do końca sama. Poje chaliśmy
pełnym autobusem. Demonstracja potęgi „Soli dar ności”, którą
przeżyliśmy w Gdańsku uświadomiła mi tak naprawdę wagę
tego, co się dzieje. A do tego wspaniała muzyka Pende rec kie -
go, pełne emocji przemówienia i wreszcie atmo sfera, od mien -
na od dotychczas widzianych wieców i spotkań partyjnych.

Jolanta Wozimko (Fila UŚ w Cieszynie): Bardzo ważnym
wydarzeniem w grudniu 1980 r. było odsłonięcie pomnika
Ofiar Grudnia 1970 w Gdańsku. Decyzja o naszym udziale za -
pa dła o godzinie 9.00 rano, a główne uroczystości miały roz-
począć się o 19.00 w Gdańsku. Powiedziałam wtedy do moich
ko legów: dobrze byłoby się tam znaleźć, to może polecimy sa -
molotem... Ale trzeba było się jeszcze dostać do Kra kowa na lot-
nisko. I pojechaliśmy... stopem. Mieliśmy karteczkę z napisem
„Gdańsk”. Ludzie, widząc to, zatrzymywali się i nas podwozi-
li. Dotarliśmy do lotniska w Balicach w ostatniej chwili, zabra-
liśmy się z załogą, która miała nawet przygotowany wieniec.
Z Balic dostaliśmy się do Warszawy, tam była przesiadka.
W efek cie dotarliśmy na uroczystości. Robiliśmy zdję cia. Zosta -
liśmy na noc; przenocowali nas koledzy z Poli techniki Gdań -
skiej w jakiejś auli. To było genialne przeżycie.

Gdańsk, 17 grudnia 1980;  studenci WNS UŚ, od lewej: Jan Kachel, Andrzej Sobolewski, Tomasz Janikowski, Marian Majcher oraz Marian Adamczyk.
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Pierwszy okres działalności NZS upłynął pod znakiem walki o rejestrację.
Komuniści wprost nie odrzucili postulatów studenckich, ale stawiając szereg
prawnych przeszkód, skutecznie ją blokowali. Kulminacją tych zmagań był w
styczniu i lutym 1981 r. strajk studencki w Łodzi, który szybko zyskał ogólnopol-
skie znaczenie i poparcie wszystkich większych ośrodków akademickich w kraju.
17 lutego Minister Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki Janusz Górski doko-
nuje rejestracji NZS. Następnego dnia zostaje podpisane Porozumienie Łódzkie. 

Wojciech Walczak (Przewodniczący Komitetu Strajkowego): Strajk łódzki to nie
był strajk kiełbasiany, tak naprawdę to była reakcja młodej inteligencji na to całe
otaczające nas wówczas jedno wielkie g... Protestowaliśmy o godne studiowanie, 
o zniesienie cenzury; w naszym proteście były postulaty dotyczące zmiany progra-
mów nauczania, odejścia od ideologizacji. (...) Chociaż za władzą stał cały aparat
propagandowy, czuliśmy poparcie społeczne. Nawet łódzcy cinkciarze zrobili zrzu -
tkę na zakup soków dla studentów. (...) Jakiś dziennikarz zapytał jednego ze straj-
kujących – po co ten strajk? Student miał odpowiedzieć – dlatego, żeby obalić ZSRR!

Jan Jurkiewicz (WNS UŚ): W Łodzi spędziłem chyba z tydzień. Niezależnie ode mnie
był tam również Wojtek Szarama, ale mieliśmy różne programy pobytu. Wcześniej
generalnie nie znałem tam ludzi, ale rozgrywała się wielka sprawa, więc uważałem,
że trzeba pojechać. (…) Atmosfera była niesamowita, otwarci ludzie, dużo humoru,
poczucie wspólnoty, naprawdę wielkie przeżycie. Głównym punktem programu były
rokowania z ministrem Górskim, którym się przysłuchiwałem, bulwersowałem się
tym, co mówił, mając jednocześnie poczucie uczestniczenia w czymś niezwykłym. 
W Instytucie Filologii Angielskiej, gdzie odbywały się rokowania, kwitło życie studenc-
kie, kulturalne, atmosfera była wspaniała. Wrażenie zrobiły na mnie ideowe polemi-
ki łódzkich studentów. Każdego dnia sporządzany był stenogram z rozmów, wydawa-
no tony bibuły. Z taką jej ilością spotkałem się po raz pierwszy.

Włodzimierz Domagalski (UŁ): Porozumienie łódzkie wniosło kwestie dotąd słabo
podnoszone, a w ówczesnych warunkach wręcz rewolucyjne. Strajk przyniósł wła-
ściwie pełną autonomię uczelni, które odtąd mogły być niezależne od państwa.
Mieczysław Rakowski w swoich wspomnieniach następująco ocenił rezultaty pod-
pisanego porozumienia z punktu widzenia władz PRL: »(…) [porozumienie] jest
przykładem zgniłego kompromisu i rząd złożył podpis pod dokumentem, który w
praktyce przekreśla możliwość aktywnego oddziaływania przez państwo na pro-
gramy i kierunki kształcenia studentów, słowem pełna kompromitacja«. Strajk
zakończył się wielkim sukcesem studentów: zarejestrowano NZS oraz poruszone
zostały postulaty ogólnospołeczne, dotyczące m.in. obrony więźniów politycznych,
ograniczenia cenzury, odpowiedzialności za zbrodnie komunistyczne w ‘56 i ‘70 r.,
kwestii zwolnień pracowników naukowych z uczelni w 1968 r., szerokiego dostępu
studentów i pracowników naukowych uczelni do wydawnictw bezdebitowych,
opracowania nowych podręczników do nauki historii, niezależności wymiaru spra-
wiedliwości, prawa do posiadania paszportu przez każdego obywatela, zniesienia
nomenklatury, kwestii dystrybucji filmu „Robotnicy 80”. 

Łódź, luty 1981, Komisja Rządowa podczas rokowań ze studentami w Łodzi. Piąty od lewej prof. Janusz Górski – Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. 

Łódź, luty 1981, studenci podczas przerwy w trakcie rokowań, od lewej: Piotr Kociołek (Politechnika Łódzka), Wojciech Walczak, Marcin Sobieszczański – pisze
(Uniwersytet Łódzki), pierwszy z prawej: Marek Edelman. 

Zdjęcie w tle: Łódź, 1 lutego 1981, wejście do budynku Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie toczyły się rokowania studentów z Komisją Rządową. 

Gliwice, 17 luty 1981 Politechnika Śląska; przygotowania do strajku okupacyjnego.
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i Admi nistarcji UŚ 16 lutego rozpoczyna się nocne czuwanie, polegające na tym, że stu-
denci po zajęciach pozostają na noc na uczelni. Podobnie jest na AE. Na ŚlAM 17 lute-
go wybucha strajk. Po podpisaniu porozumienia na Uniwersytecie Łódzkim wszystkie
akcje 18 lutego zostają zakończone.

Wojciech Pluskiewicz (ŚlAM): (…) 1981, co to był za rok! W lutym wrzało na polskich
uczelniach z powodu blokowania rejestracji NZS-u. Na ŚlAM ogłosiliśmy gotowość straj-
kową, czekając na odpowiedni moment, by zacząć strajk. Tak się złożyło, że dokładnie
wówczas odbyło się pierwsze posiedzenie parlamentu studenckiego naszej uczelni.
Zaczęło się wieczorem około 20 i trwało do 4 nad ranem. Studenci skupieni wokół SZSP,
studenckiego ramienia partii komunistycznej, z całych sił usiłowali zablokować strajk,
ale nad ranem i tak proklamowaliśmy jego początek na 8 rano. To był krok „vabank”, 
a głównym strategiem w czasie posiedzenia był Krzysztof Gołba. Nasi koledzy z NZS-u,
czekający w różnych punktach uczelni, natychmiast rozpoczęli, po otrzymaniu decyzji
telefonicznie, akcję plakatową. O 8.00 rano wszystkie budynki ŚlAM-u były oplakatowa-
ne. Na tym posiedzeniu cały czas był obecny Rektor Prof. Z. Herman. Wiemy, że został
następnego dnia został wezwany do komitetu partii i otrzymał reprymendę za nasz upór.
Strajk trwał tylko dwa dni, ale wzięło w nim udział parę setek studentów. Byliśmy jedy-
ną śląską uczelnią, która strajkowała. Na koniec strajku przyjechał do Dziekanatu
w Zabrzu ówczesny Dziekan Prof. J. Żmudziński wraz z paroma „smutnymi” facetami,
ubra nymi w czarne płaszcze z postawionymi kołnierzami. Od strajku NZS na uczelni bły-
skawicznie się rozwijał i wkrótce z niezbyt licznej organizacji liczył ponad 600 członków.

Eugeniusz Gatnar (AE): Na Akademii Ekonomicznej NZS ogłosił pogotowie strajkowe.
Polegało ono na totalnym oplakatowaniu uczelni i strajku okupacyjnym w budynku
E, w którym znajdowała się siedziba NZS. Pamiętam dyżury nocne, gdy na przemian
spaliśmy i odbieraliśmy telefony z Uniwersytetu, czy ŚlAM. Potem rano szliśmy na wy -
kłady i było ciężko wytrzymać, aby nie zasnąć. Ale atmosfera była podniosła i wierzyli-
śmy, że zwyciężymy. Pamiętam też, że wtedy bardzo dobrze współpracowaliśmy z ŚlAM,
gdzie w rektoracie na Poniatowskiego razem z Krzysiem Gołbą drukowaliśmy ulotki dla
naszego strajku, bo oni wtedy mieli jakiś fajny powielacz.

Informacja z raportu dziennego SB z 13 lutego 1981: (…) MKK NZS ogło sił w dn. 12 lutego
1981 r. stan gotowości strajkowej w zw. z przecią gającymi się rozmowami w Łodzi, pomiędzy
MKS a Komisją Międzyresortową (...) jedno cześnie MKK NZS Un.Śl. stwierdza, iż jeśli do 16.02
br. nie zostanie podpisane zgodnie z oczekiwaniami porozumienie w Łodzi, NZS podejmie strajk
okupacyjny. Ponadto podkreśla się, ze władze UŚl nie ustosunkowały się oficjalnie do postula-
tów studenckich, jak miało to miejsce w in nych ośrodkach akademickich naszego kraju (...)
odnotowano, iż najbardziej aktywni w przygotowaniu do podjęcia ewentualnie strajku okupacyj-
nego są: W. Asman, Jacek Dubikajtis, Jan Jurkiewicz, Krzysztof Tylec, Wło dzi mierz Cieśliński.

Informacja uzyskana przez funkcjonariusza SB chor. Janusza Umińskiego w dniu 17.02.1981:
Dla uzyskania sympatii środowiska akademickiego i zamanifestowania swo jego poparcia dla
akcji strajkowej pro dziekan doc. Lityński uczestniczył w tzw. „nocnym czuwaniu” na WPiA,
udeko rował się emblematem NSZZ „S” oraz rozetą w barwach narodowych. W czuwaniu mają
wziąć udział dr Lubelski i mgr Strzeszek. Większość pracowników aprobuje strajk (...) dużego
poparcia dla NZS udziela prof. Chełkowski […]. 

Łódź, 02.1981, Uniwersytet Łódzki, „bramka”, punkt kontroli przepustek w budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, 
gdzie toczyły się rokowania studentów z komisją rządową. 

Zdjęcie w tle: Łódź, 18.02.1981, Krzysztof Pakulski z podpisanym Porozumieniem w auli Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Łódź, 18.02.1981, w auli Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego tuż po podpisaniu Porozumienia Łódzkiego, 
stoją od lewej: Jan Przybylski, Stanisław Nowak, Wiesław Potoczny, Paweł Gniazdowski, NN, Wojciech Walczak, Radosław Żurawski,

Andrzej Bolanowski, Marek Perliński, Marcin Sobieszczański, poniżej Maciej Maciejewski oraz Krzysztof Pakulski z podpisanym Porozumieniem. 
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19 marca 1981 władze PRL podjęły pierwszą poważną próbę
konfrontacji ze społeczeństwem. W Bydgoszczy podczas
posiedzenia Miejskiej Rady Narodowej zostali pobici przez
funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej przedstawiciele byd-
goskiej „Solidarności”.

Marian Majcher (WNS UŚ): W marcu było pogotowie strajko-
we, my jako „zbrojne ramię” byliśmy oddelegowani do pomo-
cy „Solidarności” jako łącznicy. Najpierw w MKZ-ecie na Stal -
macha, a później razem z całym MKZ-etem który przekształcił
się w komitet strajkowy, przenieśliśmy się do Huty „Bail don”.
Naszym zadaniem było podtrzymywanie łączności na wy pa dek,
gdyby ubecja rozłączyła telefony. Dyżu rowaliśmyw no cy na
„Bail donie”. Był tam Świtoń i Rozpło chowski. Było nas kilku -
nastu, wymienialiśmy się, przewoziliśmy jakieś mate ria ły,
ulotki. Byliśmy przygotowani na najgorsze – na strajk gene-
ralny, który wisiał w powietrzu.

Zbigniew Kopczyński (PŚl): 19 marca zostałem wybrany
Prezesem NZS Politechniki Śląskiej i zaraz trafiłem na tak
trud ną sytuację. Pierwszym moim wystąpieniem była wypo-
wiedź w radiowęźle, gdzie mówiłem o brutalnej akcji milicji.
Kilka dni później 27 marca odbył się czterogodzinny strajk
ostrzegawczy. Pamiętam go bardzo dobrze, bo w Zarządzie ba -
liśmy się, czy uda nam się dobrze go zorganizować. Przy je cha -
łem rano do Gliwic z przeczuciem, że to będzie totalna kom -
pro mitacja i byłem w szoku. Okazało się, że wydziały wspa -
niale się zorganizowały. Zaraz na pierwszym wydziale od dwor -
ca –Mechanicznym Energetycznym –zobaczyłem stu dentów
na bramce, przepustki, wszystko jak trzeba. Również na Budow-
nictwie tak samo. Była to taka lekcja potwierdzająca, że lu dziom
należy dać inicjatywę, taka lekcja decentralizacji.

Andrzej Rozpłochowski (MKZ „Solidarność” Katowice): To
był niesamowicie ważny moment, moim zdaniem – niewyko-
rzystana możliwość rozprawy z komuną. Cały kraj popierał
strajk generalny i wszyscy byli „pod parą” potem to się już
nigdy nie powtórzyło. Pamiętam młodych chłopaków z NZS,
którzy pomagali nam tworzyć alternatywną łączność na
wypa dek konfrontacji. Niektórych z nich znałem wcześ niej
z działań Wszechnicy Górnośląskiej. Widziałem, że możemy
naprawdę zwyciężyć. Niestety Wałęsa wykonał krok do tyłu
i… przegrał „Solidarność”.

Katowice, marzec 1981; Andrzej Rozpłochowski (drugi od lewej) podczas pogotowia strajkowego na Hucie Baildon. 

Katowice, 27 marca 1981; strajk ostrzegawczy na Wydziale Prawa i Administracji ul. Bankowa 8.

Pobici przez MO w Bydgoszczy działacze Solidarności od lewej: Jan Rulewski i Mariusz Łabentowicz.
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Jednym z celów NZS było odzyskanie przez uczelnie nieza-
leżności i samorządności. Na skutek Porozumienia Łódzkie-
go studenci uzyskali prawo do zasiadania w senacie
uczelni, a przez to możliwość wpływu na wybór władz rek-
torskich. Jeszcze jesienią 1980 r. dzięki poparciu zakładowej
„Solidarności” ŚlAM – rektorem został prof. Zbigniew Her -
man. W kwietniu 1981 rektorem Uniwersytetu Śląskiego
wy brany został prof. August Chełkowski, zaś w czerwcu na
rektora Politechniki Śląskiej wybrano prof. Ryszarda Petelę.
Nie powiodła się próba zmiany rektora na AE, gdzie ponow-
nie wybrany został prof. Zbigniew Messner. Więk szość
miejsc przysługujących studentom w senatach obsadzili kan -
dydaci wskazani przez NZS.

Czesław Ciupiński (WT UŚ): Było więcej kandydatów,
a w ostatniej turze został Klimaszewski i Chełkowski. Pa mię -
tam ostanie głosowanie, Wiesiek był w komisji skrutacyj nej.
W czasie przerwy ja z Wojtkiem Szaramą wychodzimy z sali
obrad Senatu, a tu w drzwiach Klimaszewski stoi na wprost
nas, czerwony cały, z chusteczką na czole. Chełkow ski stal
gdzieś z boku, tak jak on z głową spuszczoną na dół. Kli ma -
szewski podszedł do nas i mówi: „To co panowie, wy gra liś -
cie”. Ja mówię: „Panie rektorze, dlaczego Pan przesądza
spra wę, przecież nie ma jeszcze wyniku wyborów”. A on
odpowiedział: „Wy dobrze wiecie, że wygraliście”. No i ogło -
szono zostały wyniki, fantastyczne zwycięstwo. Dla mnie,
jeżeli chodzi o uczelnię, to była taka najważniejsza rzecz,
jaka się stała. Dla nas, opozycji studenckiej NZS i „Soli -
darności”, to było duże zwycięstwo i rzeczywiście uznanie
przez całe środowisko. 

Zbigniew Kopczyński (PŚl): Mieliśmy kontakty przede
wszystkim z „Solidarnością” uczelnianą, której szefem był
pan Jan Żeliński, i było tam jeszcze paru młodych pracow-
ników naukowych m.in. z Automatyki Andrzej Jarczewski,
Tadeusz Grabowiecki z Architektury Ewa Kubica. Uzgad -
nialiśmy z nimi wiele rzeczy. Mieliśmy przedstawicieli
w Senacie i Kolegium Elektorów, gdzie uzgadnialiśmy
z „Solidarnością” kandydatury na rektorów. Wiedzieliśmy, ze
kandydatem „Solidarności” będzie prof. Ryszard Petela
i na niego głosowaliśmy.

Eugeniusz Gatnar (AE): Rektor Messner był w moim mnie-
maniu osobą dość przebiegłą. Ogólnie dość miły rzadko się
denerwował, a jak już pokrzyczał to zaraz przepraszał.
Umiał zjednywać sobie ludzi. Zupełnie inną osobowość
reprezentował jego sekretarz Wojtkowski. W ogólnym odbio-
rze panowała opinia, że Messner jest dobry a Wojtkowski jest
nieprzejednany. Przewaga Messnera i niekwestionowany
auto rytet ujawniły się w czasie wyborów na stanowisko rek-
tora, które Messner wygrał bez problemu.

Katowice, 23 maja 1981; Uniwersytet Śląski - liczenie głosów podczas wyborów rektorskich, od lewej: Wojciech Szarama, Wiesław Asman, Hanna Cybal, oraz Czesław Ciupiński.

Katowice, 1981; trzeci od lewej Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. August Chełkowski 
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NZS ogromne znaczenie przywiązywało do przełamania
monopolu informacyjnego władzy. W województwie kato-
wickim wykłady działaczy opozycyjnych i przedstawicieli
szeroko rozumianej niezależnej nauki i kultury organizowa-
ne były przede wszystkim w ramach Wszechnicy Górno śląs -
kiej, stworzonej m.in. przez Marię Turkowską-Luty i Micha -
ła Lutego, a organizowanej wspólnie przez NZS oraz Ko -
misje Uczelniane NSZZ „Solidarność”. 

Jan Jurkiewicz (WNS UŚ): Braliśmy udział w organizacji
Wszechnicy Górnośląskiej. Na Wydziale Nauk Społecznych
najbardziej zaangażowany w to przedsięwzięcie był Irek Kwie -
cień, ja oczywiście też angażowałem się w te działania. Za bez -
pieczaliśmy aulę, miejsca prelekcji, drukowaliśmy takie puste
afisze, gdzie następnie wpisywaliśmy program poszczególnych
spotkań. Były pełne ręce roboty bez przerwy, ponieważ proble-
mów organizacyjnych było wiele, a osób bezpośred nio zaanga-
żowanych w działania to znowu nie było tak dużo.

Barbara Kozłowska (PŚl): Z wizytą Adama Michnika wiąże się
sprawa groteskowa, anegdotyczna. Wmówiliśmy rektorowi, że
jest to postać absolutnie legendarna, fantastyczny człowiek
i trzeba mu zapłacić. Rzecz jasna nie eksponowaliśmy działal-
ności opozycyjnej, nazywanej wtedy wywrotową. W efekcie
Mich nik dostał od rektora pieniądze za wykład, co było
ewenementem w skali ogólnopolskiej. Pierwsze koncerty
odby wały się w Sali 101, która była dosyć duża, ale gdy zapro-
siliśmy A. Michnika to spotkanie odbyło się na innym wydzia-
le, w ogromnej auli, która mogła pomieścić kilkaset osób. 

Ireneusz Kwiecień (WNS UŚ): To była niesamowita inicjaty-
wa. Wspaniała współpraca pomiędzy studentami z uniwersy-
tetu a robotnikami z MKZ Katowice. Ludzie byli głodni wiedzy
i wszystkie niezależne wykłady i spotkania były oblegane.
Pamiętam jak kiedyś w godzinach południowych dowiedzieli-
śmy się, że będziemy gościć Adama Michnika. Przy goto wa -
liśmy plakaty i rozwiesiliśmy je na uczelni i w centrum Kato -
wic, a na wieczornym spotkaniu ludzie nie mogli się pomieścić
w auli. Spotkania zawsze odbywały się wieczorami po zaję -
ciach i zawsze był na nich tłum – taka była norma.

Na fotografiach: spotkania Wszechnicy Górnośląskiej na Politechnice Śląskiej w Gliwicach
od góry: Mirosław Chojecki, Andrzej Drawicz i Adam Michnik.
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Podstawą odebrania komunistom monopolu władzy było
tworzenie własnych kanałów przekazywania informacji.
Od pierwszych tygodni istnienia jedną z ważniejszych sfer
aktyw ności NZS była własna działalność wydawnicza. Na
uczelniach śląskich wychodziło kilkanaście tytułów. 

Jan Jurkiewicz (WNS UŚ): Na Wydziale Nauk Społecznych
ukazywał się „Aspekt” (6 numerów, 7. był przygotowywany).
Obok mnie w redakcji pracowali: Krzysiek Tylec, Irek Kwie -
cień (do skończenia studiów), Maciek Klich, dbający szcze-
gólnie o stronę graficzną, rzadziej Andrzej Trybicki i jeszcze
inni ludzie byli z doskoku. Swoje pisemko „Mnie mania” mieli
filolodzy (wyszedł tylko jeden numer, jakoś się dobrze zaczę -
ło, ale nie było woli kontynuowania i przestało się ukazy-
wać). Dopiero w czasie strajku uaktywnili się studenci prawa,
właściwie u nich na wydziale było centrum poligraficzne
i ukazywało się pismo „Ad Rem”.

Irena Kubalok (ŚlAM): (…) utworzyliśmy gazetkę „Prosto
z mostu”, w której publikowałam artykuły. Pisaliśmy o tym,
co się dzieje na uczelni, poszerzając przez to nasze rzeczy-
wiste uczestnictwo w życiu akademickim. W ten sposób doj-
rzewaliśmy też intelektualnie: rosło bowiem w nas poczucie
odpowiedzialności za wypowiadane i pisane słowa, za grupę,
uczelnię, wreszcie za to, co się dzieje w kraju. Panował tu
prawdziwy pluralizm. Publikowaliśmy również bez cenzury
z naszej strony artykuły członków konkurencyjnego SZSP. Do
ogłoszenia stanu wojennego wyszło parę numerów gazetki.
Były one i pozostały po dziś świadectwem czasu.

Krzysztof Gołba (ŚlAM): „Prosto z Mostu” szybko stało się dwu -
tygodnikiem i ukazało się w ponad 20 numerach. Wpraw dzie
zgodnie z historycznymi wynikającymi z tytułu jawnie prawi-
cowymi konotacjami, jednak zajmowało przestrzeń nie tylko
opozycyjną, ale także stało się forum samorządu studenckie-
go i reformatorów akademickości. Pisywali do niego nie tylko
studenci, ale także dorośli „solidarnościowcy”. 

Zbigniew Kopczyński (PŚl): Bardzo ważna była działal ność
wydawnicza. I muszę tu przywołać jedno nazwisko: Michał
Moni kowski, który był autorem specjalnego numeru „Biu -
letynu Informacyjnego NZS Politechniki Śląskiej”, poświęco-
nego Katyniowi, który wydaliśmy w nakładzie 3.000 egzem-
plarzy. (…) Nasz biuletyn ukazywał się regularnie przez cały
czas oficjalnego działania NZS, a była to zasługa dwóch lu dzi:
Marka Mencla i Jurka Grzywocza. Współpracowało z ni mi
z różną intensywnością kilka innych osób, m.in. wspomnia-
ny wcześniej Michał. W czasie strajku regularnie ukazywały
się „Wiadomości Strajkowe” redagowane przez And rzeja
Węgier skiego i Gienka Rzenno. Dla oddania pełnego obra zu
dodać można efemeryczny „Organ”, który redagowałem wraz
z Piotrem Kowalskim.

Eugeniusz Gatnar (AE): (…) Redaktorem naczelnym został
Andrzej Ziółkowski, który był dosyć zakręcony i zafascyno-
wany jakimiś anarchistycznymi ideami, więc trochę musieli-
śmy go hamować. To on upierał się przy tym idiotycznym
tytule: „Marchołt”. Kłóciliśmy się z nim, ale w końcu nikomu
nie chciało się tego robić, więc się zgodziliśmy. W sumie do
stanu wojennego wydaliśmy chyba 8 numerów „Mar chołta”,
w którym były przede wszystkim informacje, teksty politycz-
ne, wiersze i rysunki satyryczne. Co ciekawe, wydawaliśmy
go oficjalnie, w drukarni uczelnianej Akademii Ekono micz -
nej w Katowicach. 
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W kwietniu 1981 odbył się Zjazd Delegatów NZS. Przewo -
dniczącym Krajowej Komisji Koordynacyjnej został Jaro sław
Guzy z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W skład Prezydium
weszła Barbara Kozłowska (PŚl), ponadto do KKK wyb rano
Wojciecha Szarame (UŚ) i Zenona Halabe (ŚlAM).
Uczelnie stawały się prawdziwymi ośrodkami wymiany
myśli i poglądów, które wcześniej były tłamszone przez wła-
dze. Powstawały biblioteki wydawnictw niezależnych. Sta ra -
no się przypominać zapomniane lub deprecjonowane wcze-
śniej przez władze rocznice, takie jak 3 Maja, kiedy to w Gli -
wi cach NZS zorganizował msze polową na Placu Kra kow -
skim, w której udział wzięło kilkanaście tysięcy wiernych.
Wy darzeniem bez precedensu było wystawienie w lipcu
w kato wickim Spodku Tragedii Romantycznej.

Zbigniew Kopczyński (PŚl): Pierwszy raz przeżywaliśmy ofi-
cjalne obchody święta 3 Maja. Miasto udekorowane flagami
biało-czerwonymi i czerwonymi, jakie zostały po 1 maju. Tym
razem nie ściągano ich gorączkowo dzień po pochodzie. Za to
– co niektórzy z nas na własną rękę po rządkowali miasto
z czerwonych flag. Technika była prosta: należało podskoczyć
do wiszącej nad chodnikiem flagi, chwycić oburącz i za wisnąć
na niej. Materiał zwykle wytrzymywał, pękały drzewca lub
puszczały mocowania. Kulminacyjnym punktem obcho dów
była msza św. na Placu Krakowskim. Pierwszy raz (nie licząc

papieskiej pielgrzymki) uczestniczyliśmy we mszy polowej.
Wcześniej znaliśmy je tylko z opowiadań. Niesamowity był
widok modlącego się tłumu na terenie czerwonej politechniki,
noszącej wtedy imię Wincentego Pstrowskiego.

Jacek Jagiełka (MKZ „Solidarność” Katowice): MKZ Katowice
był radykalnie antykomunistyczny i wszystkie przedsięwzię -
cia, które mogły pobudzać w ludziach chęć dążenia do nie-
podległości spotykały się u nas z pozytywną reakcją. (…) To
była chyba wczesna wiosna, kiedy zgłosili się do mnie dwaj
studenci z RTV Mirek Kin i Adam Gessler z pomysłem, który
każdemu rozsądnemu człowiekowi wydawałby się niedo-
rzeczny. Chcieli wystawić w Spodku sztukę pt. „Tragedia
Romantyczna”, składającą się z III części Dziadów i Kordiana.
Zapewniali, że wezmą w niej udział najwybitniejsi polscy
aktorzy. Byli tak przekonujący, że mnie też się udzielił ich entu -
zjazm. Potrzebowali od nas tylko… pieniędzy. Poszedłem
z tym pomysłem do Andrzeja Rozpłochowskiego, który posta-
wił sprawę na Prezydium MKZ i chłopaki dostali kasę. Efekt
przeszedł wszelkie oczekiwania. Przedstawienie z muzyką
Czesława Niemena, w którym udział wzięli m.in. Daniel
Olbrychski i Kalina Jędrusik obejrzało 50.000 osób. Okazało
się, że ludzie do życia potrzebują czegoś więcej niż michy
i wódy. Myślę, że to, co zostało w umysłach po tym spektaklu,
musiało kiedyś zadziałać przeciwko komunie.

Kraków, delegaci ŚlAM na  I Krajowym Zjeździe NZS – siedzą w rzędzie od lewej: Krzysztof Gołba, Wojciech Pluskiewicz, Romuald Cichoń i Zenon Halaba.

Zdjęcie w tle: Gliwice 3 maja 1981; msza polowa na Placu Krakowskim.

Warszawa, 1981; posiedzenie Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS; od lewej: stoi Jacek Rakowiecki (UJ), Włodzimierz Biały (UWr), Wojciech Szarama (UŚ), Barbara Kozłowska (PŚl.), Teodor Klincewicz PW). 
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Pomimo karnawału „Solidarności” – w więzieniach
i aresztach wciąż znajdowali się ludzie przetrzymywani
tam ze względu na swoje przekonania. Byli to przywód-
cy KPN z Leszkiem Moczulskim, Wojciech Ziembiński
oraz bracia Kowalczykowie. W całym kra ju zaczęły po -
wstawać Komitety Obrony Więzio nych za Przekonania.

Zenon Lis (WNS UŚ): 25 maja 1981 został ogłoszony
w całym kraju dniem obrony więzionych za przekonania.
Miałem wielkie obawy, czy całe przedsięwzięcie wyjdzie,
że przyjdzie kilkaset osób i na tym się skoń czy. Po prostu
się bałem. Idąc pierwszy odcinek cały czas zastanawia-
łem się czy skręcić czy nie skręcać pod Komitet. Trasa
Marszu uzgodniona z Urzędem Miasta nie przewidywa-
ła takiego wariantu. Bałem się, ale skręciłem. Na wyso-
kości Komitetu Wojewódzkiego oczywiście stała milicja.
(…) Według mnie ten marsz to było takie przełamanie

bariery strachu i niemożności na Śląsku. To była naj -
większa demonstracja w Pol sce, pośród wszystkich akcji
KOWzP-ów. Mimo euforii, idąc ulicami Katowic cały czas
się bałem, że coś się może wydarzyć, że zostanę z takim
garbem na całe życie (…). Wcześniej właściwie nawet nie
zakładaliśmy, że dojdziemy do Placu Wolności, mieliśmy
przekonanie, że zablokują nas na wysokości ul. Młyń -
skiej. Życie nas przerosło. Nam wydawało się, że wszyst-
ko możemy zrobić, nastroje są na fali wznoszenia, a wła-
dza bardzo bała się demonstracji ulicznych. (…)
Konsekwencją marszu wolności była przeprowadzona
kilka dni później nasza akcja na terenie ośrodka TVP
w Katowicach, gdzie zajęliśmy salę na parterze, taką
poczekalnię przed wejściem do studia i odmówiliśmy
wyjścia, jeżeli nie puszczą na żywo naszego apelu
w obronie więźniów politycznych. Tekst miałem przygo-
towany, przeczytałem go i poszedł na żywo.

Zbigniew Kopczyński (PŚl): Wtedy maszerowałem na
czele tego pochodu z transparentem. Bałem się spojrzeć
do tyłu, nie będąc pewnym, czy ktokolwiek za na mi idzie,
jako że organizacja pochodu była pełną improwizacją.
Szliśmy ulicą Zwycięstwa a skończyliśmy na Placu Kra -
kow skim, który w zasadzie wypełniony był manifestanta-
mi. Wtedy dopiero zobaczyłem tłum, który przyszedł
z na mi. Było tam podium gdzie miałem krótkie wystąpie-
nie. Natomiast zasadnicze przemówienie wygłosił Janusz
Paczocha. Pamiętam, że przywoływał w nim m.in. czasy
stalinowskiego terroru. Komitet Więzionych za Prze ko -
nania w zasadzie był tożsamy z Zarządem NZS. Nie -
zapomniana była reakcja zgromadzonych, którzy przy-
szli, kierując się potrzebą upominania się o wolność
inny ch. Warto przypominać, że w czasie karnawału
„Soli darności”, byli tacy, którzy cały ten czas spędzili
w więzieniu.

Gliwice, 25 maja 1981; Marsz w Obronie Więzionych za Przekonania.

Na zdjęciu w tle: Zenon Lis.

Katowice, 25 maja 1981; Marsz w Obronie Więzionych za Przekonania.
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Blokowanie społecznej wersji ustawy o szkolnictwie wyż -
szym i coraz bardziej konfrontacyjna postawa władzy komu   -
ni stycznej jesienią 1981 doprowadziła w środowisku aka -
demickim do wybuchu najpoważniejszego od lutego kryzysu.
Iskrą, która wywołała falę strajków we wszystkich ośrod kach
akademickich w kraju, był ponowny wybór, z pominięciem
demokratycznych procedur, na rektora Wyż szej Szko ły Inży -
nierskiej w Radomiu prof. Michała Hebdy oraz brak woli ze
strony władz w rozwiązaniu tego konfliktu. Na Górnym Śląs -
ku strajk rozpoczął się 19 listopada 1981 r., pięć dni później
strajkowały już wszystkie większe uczelnie.

Jan Jurkiewicz (WNS UŚ): (…) Decyzja o strajku okupacyjnym
zapadła 19 listopada. Wcześniej był strajk ostrzegawczy 12
listopada – kilkugodzinna przerwa w zajęciach, w czasie której
odbywały się trybuny i spotkania. Na zebraniu naszej organi-
zacji wydziałowej NZS doszliśmy do wniosku, że to jest ten mo -
ment, że nie ma na co czekać i trzeba akcję rozpocząć. Za padła
decyzja, został powołany Komitet Straj kowy. Zosta łem szef em
Wydziałowego Komitetu Strajkowego. Byliśmy pierw szym straj-
kującym wydziałem w Uniwersy tecie. Następ nego dnia do pro-
testu przystąpiło Prawo, potem kolejne wy działy. Zostałem
przewodniczącym Uczelnianego Komitetu Strajko wego.

Andrzej Klimowicz (AE): (…) Strajk zaczął się z początkiem
grudnia, ale udało nam się opanować tylko jeden wydział. (…)
Rektor nie był naszym zwolennikiem, jednak wyraził zgodę na
zwołanie trybuny studenckiej, w której mogliby uczestniczyć

wszyscy chętni. Miała się ona odbyć za dwa dni. Ku naszemu
wielkiemu zdziwieniu, niedługo po na szym wyjściu od Rektora
ukazały się na uczelni plakaty SZSP, zapraszające studentów
na spotkanie, dzień przed naszym NZS-owskim wiecem.
Postanowiliśmy, po burzliwych dyskusjach, że pójdziemy na
ten wiec i go przejmiemy. Poszliśmy na ten wiec, mając przy-
gotowaną taktykę działania. Ja zo stałem wytypowany, żeby
siąść w pierwszym rzędzie i możliwie najszybciej przejąć
mikrofon (…). Zgłosiłem się, oczywiście z dużym stresem,
wziąłem mikrofon i zacząłem tłumaczyć zaistniałą sytuację.
W końcu poprosiłem by wszyscy obecni na sali opuścili wiec
i przyszli dzień później na nasze spotkanie. Na auli było
wtedy ponad tysiąc osób, 700 miejsc siedzących, wszystkie
miejsca były zajęte i po bokach ludzie jeszcze stali. I na ten
mój apel z głośnym hukiem wszyscy za częli wstawać i wycho-
dzić z auli. Zsypy, pamiętam wzięły wówczas ten mikrofon
i zaczęły apelować, by studenci zostali, że chcą dalej prowa-
dzić dyskusję. Na to wszystko, z któregoś, być może 15. rzędu
wstał Grzesiek Markiewicz, wskoczył na stół i takimi dużymi
susami zaczął zbiegać w dół, balansując po tych ławach dość
niebezpiecznie. Grzesiek doszedł do tego kabla, do którego
podłączony był mikrofon i wyszarpnął kabel z gniazdka.
W jednej chwili zsypom „odebrało” głos. Zostali więc z tym
głuchym mikrofonem, z tysiącem wy cho dzących ludzi z auli.
Był to dla nich dosyć mocny policzek. Nadszedł następny
dzień i na nasz wiec przyszło po do bnie ponad 1.000 osób
i wtedy studenci zadecydowali o tym, że tego dnia strajkuje
już cała Akademia Ekonomiczna. 

Katowice, 1981; strajk na WNS UŚ, od lewej: Jacek Poreda i Jędrzej Lipski.

Katowice, 1981; strajk na Akademii Ekonomicznej - pierwszy z lewej w drugim rzędzie Eugeniusz Gatnar.
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Władza jest już zdecydowana na konfrontację. 2 grudnia jed-
nostki specjalnie MO przy użyciu helikopterów i sprzętu bojo-
wego dokonują pacyfikacji strajku w Wyższej Oficerskiej
Szkole Pożarnictwa w Warszawie. Strajk zostaje rozbity. 
W województwie katowickim strajkowało kilka tysięcy studen-
tów, w tym 2,3 tys. na Politechnice Śląskiej, w Uniwer sytecie
Śląskim 1,3 tys., ponad 850 na Śląskiej Akademii Medycznej
(około 1 tys. popierało protest w formie czynnej, tzn. pracując
w szpitalach), blisko trzysta osób na Akademii Ekonomicznej,
ponad sto na Akademii Muzycznej, strajkowała też Akademia
Wychowania Fizycznego. 

Zbigniew Kopczyński (PŚl): Pacyfikacja Wyższej Szkoły Pożar -
niczej pokazała nam, że może być różnie. Partyjne media wciąż
mówiły o dążeniu (oczywiście „Solidarności”) do konfronta-
cji.(…) Jako jedyny (o ile się nie mylę) reprezentant Uczelnia -
nego Komitetu Strajkowego znalazłem się na wiecu na Wydziale
Inżynierii Sanitarnej. Sytuacja była mało sprzyjająca i argu-
menty o biciu głową w ścianę i bezsensie przedłużania strajku
trafiały na podatny grunt i trudno było znaleźć kontrargumenty
za kontynuacją strajku. (…) Na szczęście dostałem olśnienia.
Wstałem i powiedziałem mniej więcej tak: „Prawda, że od dłu-
ższego czasu walimy głową w mur, nie wiemy jednak, co dzieje
się po drugiej stronie muru; czy stoi, jak stał, czy też pojawiły się
na nim pęknięcia i wystarczy walnąć jeszcze parę razy i runie”.
Gdy skończyłem, wstał nieznany mi student i rzekł: „Popieram
kolegę: Jedna msza na strajku to dziesięć lat pracy komuny”. Po
czym bez przeszkód przegłosowano kontynuację strajku. Jak
poinformowano mnie później, popierający mnie człowiek nale-
żał do SZSP (…). Gorąca atmosfera powodowała też szybkie
nabrzmiewanie kontrowersji na temat sposobu kierowania straj-
kiem. W efekcie dużej różnicy zdań doszło do zmiany składu
Komitetu Straj kowego, a w roli jego przewodniczącego zastąpiła
mnie Basia Kozłowska. Dalej jednak zajmowałem się strajkiem
jako Prezes NZS. (…) Ze strajku wyszedłem jako jeden z ostat-
nich, końcowe godziny spędzając w toalecie na parterze budyn-
ku Budownictwa, gdzie wraz z Piotrem Kowalskim paliliśmy
listy strajkujących oraz deklaracje NZS (…) Po informacjach
o zatrzymaniu Basi Koz łowskiej, Wojtka Słodowego i innych
powrót do domu nie miał sensu. W pierwszych dniach wojny
polsko-jaruzelskiej przygarnęła mnie, wraz z kilkoma kolegami,
Ewelina Pokorska w mieszkaniu swojej cioci. Tak zeszliśmy do
podziemia. Ale to już inna historia.

Barbara Kozłowska (PŚl): Atmosfera w grudniu 1981 była bar-
dzo ciężka. Ja jeździłam wtedy do Warszawy na posiedzenia
KKK. Miała miejsce słynna pacyfikacja Szkoły Pożarniczej.
Widziałam wtedy tych spacyfikowanych studentów. Czuliśmy,
że dzieje się coś bardzo złego (…). Po powrocie do Gliwic zosta-
łam przewodniczącą komitetu strajkowego.

Krzysztof Gołba (ŚlAM): (…) medycy byli mniej rozpolitykowani
niż NZS z UŚ i Politechniki, ale kiedy zaczęła się sprawa Hebdy
uznaliśmy, że nie możemy iść swoją pragmatyczną dro gą, że mu -
simy zastrajkować tak, jak cała Polska. I tak zrobiliśmy. Strajk
wybuchł na całej uczelni, zarówno w Zabrzu, jak i w Katowi cach.
Udało nam się wszystkie te działania skoordynować. Pro blem
polegał raczej na działaniach logistycznych, na integracji dwóch
ośrodków, w dwóch jak na ówczesne warunki odległych mia-
stach. (…) Strajk skończył się 9 grudnia. Wtedy nie przypuszcza-
liśmy, że zobaczymy się dopiero za kilka miesięcy.

Zabrze 1981, strajk w ŚlAM; od lewej: Jerzy Marek i Romuald Cichoń.

Gliwice 1981, Politechnika Śląska; obrady Komitetu Strajkowego od lewej: Andrzej Miękina i Zbigniew Kopczyński .Zdjęcie w tle: Warszawa, grudzień 1981; pacyfikacja Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej .
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13 grudnia 1981 roku Wojskowa Rada Ocalenia Narodowe go z Wojciechem Jaru zel -
skim na czele wprowadziła na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej stan wo -
jen ny. Niezależne Zrzeszenie Studentów – tak jak większość organizacji, w tym NSZZ
„Soli darność” – zostało zawieszone. 5 stycznia 1982 ogłoszone zostaje definitywne roz-
wią za nie NZS ze względu na naruszanie konstytucji i działalność wymierzoną w zasa-
dy ustrojowe PRL.
W regionie największe represje dotknęły środowisko akademickie na Uniwersytecie
Śląskim, gdzie internowanych zos tało około stu osób w tym 58 studentów. Była to naj-
większa liczba spośród 410 studentów internowanych w skali całej Polski. Ponadto
jako jedyny w kraju został internowany urzędujący rektor – prof. August Chełkowski
oraz prorektor prof. Irena Bajerowa. Spośród studiujących na Politechnice Śląskiej,
głównie z kierownictwa Zrzeszenia, internowano 21, z Akademii Ekonomicznej 16, ze
ŚlAM trzy osoby. Kilkanaście osób zostało zatrzymanych, a następnie skazanych przez
kolegia ds. wykroczeń na kary aresztu.

Andrzej Drogoń - pracownik naukowy
prawo UŚ; internowany 17.05.1982-12.07.1982 

Anna Michalik
matematyka UŚ; internowana 15.05-07.1982

Jacek Okoń
prawo UŚ; internowany 14.05-23.07.1982

Krzysztof Golba
medycyna ŚlAM; internowany 11.01.1981-02.03.1982

Aleksandra Izdebska
filologia UŚ; internowana 14.12.81.-1.08.82

Krzysztof Madej
prawo UŚ; internowany 4.03-9.07.1982 i 29.08-8.09.1982

Tomasz Kowalski
fizyka UŚ; internowany 

Leszek Kałahurski
automatyka PŚl; internowany 24.03.1982-11.07.1982 

Marian Machura
fizyka UŚ; internowany 16.03-23.07.1982

Krzysztof Kempa
prawo UŚ; internowany 08.05.82 -?

W stanie wojennym
interno wano

w Polsce ponad
400 studentów, z czego
w woj. katowickim

około 100... 

Piotr Kowalski
budownictwo PŚl; internowany 

Wiesław Asman
matematyka UŚ; internowany 27.08.1982-3.12.1982

Zygmunt Słaboń
filologia UŚ; internowany 13.12.1981-3.07.1982

Piotr Janas
medycyna ŚlAM; internowany 

Piotr Briański
student AE; internowany 

Tomasz Pol
fizyka UŚ; internowany 14.12.1981-15.07.1982

Zbigniew Skurzok
historia UŚ; internowany 14.12.1981-5.07.1982

Zbigniew Traczyk 
socjologia UŚ; internowany 14.12.1981-

Mirosław Kin
Wydział RTV UŚ; internowany 14.12.1981-11.06.1982

Jacek Poreda
nauki polityczne UŚ; internowany 14.12.1981-14.06.1982

Jan Jurkiewicz
historia UŚ; internowany 14.12.1981-12.07.1982

Marek Dmitriew
socjologia UŚ; internowany 14.12.1981-23.07.1982

Mariusz Stępień
Wydział RTV UŚ; internowany 14.12.1981-15.07.1982

Barbara Kozłowska
architektura PŚl; internowana 13.12.1981-1.08.1982
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Barbara Kozłowska (PŚl): Ok. 8.00 rano spotkałam na ulicy
moją mamę, co od razu powinno dać mi do myślenia, bo prze-
cież lubiła się wyspać. Jak mnie zobaczyła, to kazała naty ch -
miast iść ze sobą. Matka powiedziała mi, że byli u niej przed
północą, że wszędzie mnie szukali. Ja jej powiedziałam, że
jest stan wojenny. W odpowiedzi usłyszałam, że przeżyła nie
jedną wojnę i wie, jak należy w takiej sytuacji postępować.
Zaczęła mi pakować surowe jajka po kieszeniach, przeżegna-
ła znakiem krzyża i kazała uciekać. U sąsiada z naprzeciw-
ka, który był tajnym pracownikiem milicji otworzyły się drzwi
i czekający na mnie tajniacy wy szli za mną, z naprzeciwka
wyszli z bramy inni i było „po krzyku”. (…) zawieźli mnie do
Zabrza-Zaborza, a potem do internatu w areszcie w Sosnowcu
i tak to się w moim przypadku skończyło. Posiedziałam sobie
aż do lipca.

Andrzej Klimowicz (AE): (…) W nocy gdzieś nas wieźli. Ja
zostałem wywieziony do więzienia w Strzelcach Opolskich.
Tam procedura wyładowywania powtórzyła się, były psy,
straż z długą bronią, ostry mróz, śnieg padał, ciemno. W wię -
zieniu rozebrali nas, zabrali ubranie, wydali więzienne ciu-
chy. (…) Wrzucili mnie do samego do celi – robiła piorunu-
jące wrażenie: cała była wymazana zaschniętą krwią. Na
dworze było kilkanaście stopni mrozu i w tej celi też było bar-
dzo zimno. (…) zza krat świeciła taka, może 15-watowa
żarówka. Po jakimś czasie, kiedy już nie mogłem wytrzymać
z zimna, zacząłem walić w drzwi. Strażnik przeniósł mnie do
innej celi z trzema chłopakami ze Staszica. Tam było już lep-
sze światło, lepsza atmosfera, zaczęliśmy coś gadać. No
i zaczęło być, jak na tamte warunki, w miarę normalnie.

Krzysztof Gołba (ŚLAM): Ja w roku 81 fizycznie przeprowa-
dziłem się z Zabrza na adres w Katowicach. W związku
z tym 13 grudnia w Katowicach tam, gdzie sobie od jakiegoś
czasu mieszkałem, nikt się nie pojawił. Ale dowiedziałem się
oczywiście, że mnie w Zabrzu poszukiwali, więc na wszel ki
wypadek wyprowadziłem się z domu i tak przez ty dzień się
ukrywałem. Następnie nagle „zachorowałem” i znalazłem
się w klinice kardiologii na intensywnej terapii z rozpozna-
niem zapalenia mięśnia sercowego i ciężką arytmią. (…)
Miałem w szpitalu przy sobie „cywilne” ubranie, w które ubie-
rałem się wieczorem po 22.00 i wychodziłem na zew nątrz.
Leżał wtedy ze mną inny student, Wojciech Maj z Poli techniki,
również z „rozpoznaniem” zapalenia mięś nia sercowego.
Leżeliśmy tak sobie w klinice aż do 10 stycznia 1982. Następ -
nego dnia po wyjściu ze szpitala przyszła po mnie żan darmeria
wojskowa. Zatrzymali mnie w swojej siedzibie na Dworskiej
w Katowicach. Tam przesiedziałem dobę w areszcie, a nastę -
pnie zostałem przewieziony do ko mendy milicji na Lompy w Ka -
towicach gdzie zostałem skierowany do lekarza. Szczęśliwie
lekarzem, zajmującym się inter nowanymi, była matka Tomka
Irzyńca, mojego zastępcy w uczelnianym NZS-ie. Ona również
potwierdziła, że mam taką ciężka chorobę serca i za chwilę
mogę umrzeć, gdy coś mi się stanie. Mimo tego, zostałem jed-
nak internowany i trafiłem do Strzelec Opolskich. Dzięki moc-
nym pa pie rom, potwierdzającym moją chorobę, szybko zosta-
łem zwolniony.

Uherce 1982; stoją od lewej: Tomasz Polewko (AE), Janusz Grabowski(AE), Jędrzej Lipski (UŚ), Marek
Dmitriew (UŚ), Jacek Poreda (UŚ) oraz Andrzej Klimowicz (AE).
Zdjęcie w tle: internowani w obozie w Uhercach. 

Uherce 1982 ; od lewej: Stanisław Matonia (PŚl), Piotr Briański (AE) i Andrzej Klimowicz (AE).

Uherce 1982; od lewej: Maciej Klich (UŚ), Adam Jawor, Jędrzej Lipski (UŚ), Tomasz Janikowski (UŚ), Jan Jurkiewicz(UŚ), Bogdan Kurek (PŚl) i Stanisław Matonia (PŚl).
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Zaraz po wprowadzeniu stanu wojennego w wielu miastach Polski wybu-
chają strajki. Tak samo jest na Górnym Śląsku. Tutaj też ma miejsce najwię -
ksza tragedia – podczas pacyfikacji KWK „Wujek” zamordowanych zostaje
9 górników. Studenci z WNS kończą strajk rano 13 grudnia. Następnego dnia
część z nich przechodzi do strajkującej Huty „Baildon”.

Jan Jurkiewicz (WNS UŚ): (…) Tymczasem w Hucie „Baildon” był jeden z tych
moich płotów, które w życiu przeskoczyłem z konsekwencjami. W hucie zasta-
łem grono kolegów, którzy wcześniej tam dotarli, w tym ludzi z Politechniki.
Koledzy – Andrzej Sobolewski „Krzyżyk” , Marian Majcher „Manix”, Tomek
Janikowski „Rudy” chodzili na wieżę obserwować, czy siły ZOMO nie szykują
się do ataku. Zresztą to dla nich się szczęśliwie skończyło, bo „Manix” z And -
rzejem uniknęli zamknięcia. Podczas ataku do nas nie dotarli, a potem mieli
drogę odciętą i tam się gdzieś przechowali. (…) W czasie pacyfikacji byliśmy
zgromadzeni na Wydziale Mecha nicznym. Zoba czyliśmy, że zamknięte drzwi
zaczynają trzeszczeć w posadach i za chwilę otworzyły się pod naporem
zomowców. Dwa oddziały gwałtownie wpadły na halę, jeden z jednej, drugi 
z drugiej strony. Niezatarte wrażenie robił widok tych stojących naprzeciwko
niezwykle pobudzonych ludzi. Po krótkich negocjacjach wyszliśmy z hali pro-
sto na szpaler zomowców, którzy zafundowali nam ścieżkę zdrowia (…). Oni
pałowali i jednocześnie biegali, rozmachiwali pałkami przy brzegach tego
przeganianego tłumu. Ja wtedy nie oberwałem, nie trafiło mi się po prostu,
chociaż uderzenia padały dosyć często.

Marek Dmitriew (WNS UŚ): Za chwilę była klasyczna „ścieżka zdrowia” –
mocno mnie sprali bo się przewróciłem. Po jakimś czasie dopiero poczułem
ból. Znaleźliśmy się na komendzie MO na Kilińskiego. Po chwili pojawił się
człowiek w mundurze, oznajmił, że jest prokuratorem wojskowym i za pope-
łniony czyn grozi nam od trzech lat więzienia do kary śmierci włącznie. Po -
wiedział tylko tyle i poszedł. W tym momencie po tym oświadczeniu atmosfe-
ra oczywiście zgęstniała. Każdy właściwie myślał o tych trzech latach, a nie
o karze śmierci. Noc spędziliśmy w celi w kilkanaście osób. Tłok był taki, że
trze ba było przewracać się z boku na bok na komendę.

Jędrzej Lipski (WNS UŚ): (…) Marek zdjął na chwilę „pod celą” sweter
i zobaczyłem że ma zupełnie sine plecy od pałek „zbrojnego ramienia władzy
ludowej”. (…) po wizytach na kilku komisariatach wreszcie trafiłem do ośrod-
ka internowania w Zabrzu-Zaborzu. Paradoksalnie – wiem, że dzisiaj to brzmi
strasznie patetycznie – poczułem wtedy, wśród kolegów, że w tym kawałku
zakratowanego świata znalazłem prawdziwie wolną Polskę.
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Na wszystkich uczelniach w Polsce zostaje wprowadzona przerwa
w zajęciach. Studenci zostają wyrzuceni z akademików. Aby
przemieścić się z miasta do miasta, trzeba mieć przepustkę. Nie
działają telefony, od godzin wieczornych aż do rana obowiązuję
godzina milicyjna.

Przemysław Miśkiewicz (WPiA UŚ): Rano w niedzielę 13 grudnia
śpię po imprezie postrajkowej w akademiku w pokoju z Jackiem
Sarzalskim. Wpada Robert Zapiór i mówi: „Wojna!”. Nie bardzo
wiemy o co chodzi, pytam: „Jaka wojna, jaka wojna?”. Robert na to:
„Poważnie, wojna, stan wojenny”. Po chwili przychodzi koleżanka,
i powtarza informację o wojnie i że ona będzie sanitariuszką. Co się
dzieje? Wychodzę z pokoju, siedzą jakieś dziewuchy na korytarzu,
płaczą, rzeczywiście coś jest nie tak. Szukamy „Duce”, czyli
Szaramę. „Wojtek stan wojenny, co robić?”(….) Sie dzi my na sali
telewizyjnej, oglądamy Jaruzelskiego, nikt nie czuje powagi sytu-
acji. (…) Rano w poniedziałek podzieliliśmy się na trójki i pojecha-
liśmy do różnych miast w regionie, żeby zobaczyć, kto tam strajku-
je. Moja trójka do Gliwic – nikt nie strajkował.  Po po wrocie zdaje-
my meldunki. Szefem od pierwszego dnia został Jacek Żelazny –
student III roku prawa. Jacek był zaangażowany w NZS na samym
początku, wtedy był jedną z pierwszoplanowych postaci, potem się
trochę wyciszył.(…) W poniedziałek trzeba było opuszczać akade-
miki – ustaliliśmy już kontakty, szyfry. Żelazny przekazał polecenia
gdzie, kto i co ma w swoim mieście robić, jak się rozjedziemy.
Mieszkałem wtedy w Częstochowie. Szefem piątki częstochowskiej,
do której poza mną należeli Tomek Kornicki i Jarek Drew niany,
został śp. Jacek „Jack” Śliwonik, student prawa z IV roku, piątą
osobą był jego kumpel, którego wcześniej nie znaliśmy. (…)
Mieliśmy przysięgę przy świecach: „Tak mi dopomóż Bóg i święty
krzyż”. (…) Zrobiliśmy kilka akcji w Częstochowie, malowaliśmy
kotwiczki i napisy na murach zwykłą olejną z puszki, ulotkowali-
śmy. Jarek Drewniany na maszynie przepisał apel Bujaka i rzuca-
liśmy go na przystankach autobusowych.

Andrzej Drogoń (WPiA UŚ): Po okrzepnięciu z grudniowej traumy,
wiosną czuć było dynamikę konspiracyjnych działań. Początkiem
maja w domu Jacka Żelaznego (w Katowicach przy ul. Wierzbowej)
podczas spotkania łamiącego zasady konspiry (obecnych było
znacznie więcej osób aniżeli wyznaczane piątki – taka imienino-
wa herbatka) zapadła decyzja o włączeniu się do przygotowywa-
nej przez uniwersytecką „Solidarność” na 13 maja manifestacji
pod Rektoratem. O ile pamiętam, na spotkaniu byli m.in. Przemek
Miśkiewicz, Andrzej Sokół, Krzysiek Śmieja, Robert Zapiór, Tomek
Kornicki, Wojtek Kukla. Spraw poruszanych było sporo, poza bie-
żącymi sprawozdaniami mówiliśmy również o pomocy i odwiedzi-
nach kolegów w internatach, pamiętam, że pojawił się nawet
wątek małego sabotażu, mocno sygnalizowany przez grupy liceali-
stów. Najważniejszy był jednak 13 maja. Dla bezpieczeństwa przy-
jęliśmy, że osoby łatwo identyfikowalne z racji wcześniejszej
aktywności – pod rektorat nie idą. Tym samym o godz. 13.00 spo-
glądałem na kilkusetosobową grupę pracowników i studentów
śpiewających Hymn i Rotę z okna korytarzowego na Bankowej 14.
Nie przeszkodziło to, abym niedługo potem usłyszał z ust przesłu-
chującego mnie esbeka, że co do mojej osoby, fakt, że przed połud-
niem przechodziłem pod rektoratem wystarczy, aby potraktować
mnie jako organizatora manifestacji, co uzasadnia internowanie.

Eugeniusz Gatnar (AE): Pamiętam również dość szczególną mie -
sięcznicę z 13 maja 1982 roku, kiedy to bardzo duża grupa studen -
tów o godzinie 13.00 wyszła z zajęć i wykładów. Na naszych zaję -
ciach wyszła kilkunastoosobowa grupa na około 300 studentów.
By ła to liczba niemała. Wychodząc z sali widziałem, że z innych
też wychodzą ludzie. Po krótkiej przerwie wróciliśmy do sal. Cho -
dziło o zama nifestowanie tego, że jesteśmy razem i że czytamy
bibułę. W kilku przypadkach wyjście z zajęć umożliwiali sprzyja-
jący nam prowadzący, ponieważ – wiedząc o akcji – ogłaszali
w tym czasie przerwę. 



Proces demokratyzacji uczelni zostaje całkowicie
cofnięty. Zarówno na UŚ jak i Politechnice oraz
ŚlAM dochodzi do zmiany rektorów. Szczególnie
jest to bolesne na Uniwersytecie, gdzie rektorem zos -
taje prof. Sędzimir Klimaszewski, człowiek z pełnym
przekonaniem oddany władzy, kontakt operacyjny
SB – KO „SK“, od 1986 roku członek KC PZPR.

Na Politechnice Śląskiej od pierwszych dni stanu
wojennego działała powstała z inicjatywy asystenta
z Wydziału Automatyki Andrzeja Jarczewskiego
Aka demicka Grupa Oporu, która z czasem wyrosła
na jedną z poważniejszych struktur podziemnych,
zdecydowanie wy chodząc poza mury uczelni.
Główną role odgrywali w niej studenci Henryk Metz
i And rzej Sobański. Wkrótce dołączyli do nich
Sylwester Choj kiewicz, Piotr Jankowski, Krzysztof
Cegielski, Jaro sław Cyrankiewicz, Marek Rak,
Kazimierz Matu szny, Witold Gabryś i inni. 

Studenci katowiccy zaraz po wznowieniu zajęć w lu -
tym zaczynają wydawać podziemne pismo „Wyz wo -
lenie” (w składzie redakcji byli m.in. Marian
Machura (Mat-Fiz-Chem), Eugeniusz Gatnar (student
Akademii Ekonomicznej), Jan Jurkiewicz (po wyjściu
z internowania w lipcu 1982). 

Jarosław Cyrankiewicz (PŚl): (…) Początek naszej
działalności był spontaniczny. Wcześniej nie należeli-
śmy do żadnych organizacji, nie był to efekt kontynu-
acji działań w „Solidarności” czy NZS-ie. Nie pamię -
tam dokładnie, kiedy się ono odbyło, ale myślę, że
mógł to być styczeń-luty 1982, krótko po wprowadze-
niu stanu wojennego (…). Generalnie można powie-
dzieć, że naszym szefem był Andrzej Jarczewski. (…)

Naszym głównym, bazowym działaniem było druko-
wanie. Zorganizowaliśmy wydawnictwo, drukowali-
śmy biuletyn studencki „AGO” (na pewno wyszło
około dziesię ciu numerów), wiele numerów „Mani -
festacji Gliwi ckiej”, wydrukowaliśmy też „Redutę
Śląską” – tomik wierszy, 1.000 egz. Takim dodrukiem
do „AGO” był „Stan Ducha” – nieokresowy periodyk,
była to forma wydawnicza ulotki lub książeczki,
w zależności od tego, jak to Andrzej potrafił zebrać
i przygotować do druku. Wiem, że jeden numer
„Stanu Ducha” to była nawet książeczka, która miała
dwadzieścia stron, w takiej złożonej formie z okład ką
w innym kolorze. Drukowaliśmy ją non stop przez trzy
dni w domu kolegi, naszego sympatyka. (...) Latem
1982 r. wpadłem na pomysł wykonania dużego napi-
su na bloku przy Al. Majowej 16. Akcja była sponta-
niczna, uczestniczyło w niej oprócz mnie pięć osób:
Heniu Metz, Piotr Jankowski, Krzysiek Cegielski, Piotr
Pacanowski i Piotr Trybus. Pokazałem, kto ma mnie
asekurować, i zrobiłem zjazd z dachu wieżowca, ma -
lując na ścianie przez dziewięć pięter napis SOLI -
DARNOŚĆ ŻYJE. Wcześniej oczywiście musieliśmy się
dostać na dach. Budynek wybraliśmy przypadkowo,
był wysoki, duży i miał taką ładną ścianę, na której
można było zjechać wzdłuż okien i machnąć ten
napis. Patrząc na trzeźwo, to oczywiście nigdy bym
się na to nie zdecydował, bo przecież wykonanie
takiego zjazdu w tej technice, którą wtedy robiliśmy,
to jest tak, że jakby nas ktokolwiek zauważył, to nie
mielibyśmy szans się zwinąć. Zama lowanie tego
napisu zajęło im prawie cały dzień, bo naj pierw pod-
jechali jakimś autem z małą drabiną i za ma lowali do
czwartego piętra. Dopiero póź niej musieli strażaków
ściągać, robić jakiś wysięg.

Eugeniusz Gatnar (AE): Dla mnie „Wyzwolenie” jako
pismo Akademickiego Komitetu Oporu to była wielka
rzecz. Wydawało mi się, że powinniśmy robić maksy-
malnie dużo, aby zastąpić naszych internowanych
kolegów. Z redakcją miałem kontakt poprzez Anię Mar -
kiewicz z WNS na Uniwersytecie, siostrę mojego najlep-
szego przyjaciela Grzesia Markiewicza. Jej dawałem
moje artykuły do druku i od niej odbierałem gotowe
egzemplarze. To „Wyzwolenie” zainicjowało akcję pro-
testu w dniu 13.05.1982. Pamiętam, że kiedyś z torbą
pełną „Wyzwolenia” siedziałem na zajęciach w Stu -
dium Wojskowym AE i słuchałem wykładu o działalno-
ści antysocjalistycznej. Czułem się bezpiecznie (pod
latarnią najciemniej!).

Jan Jurkiewicz (WNS UŚ): „Wyzwolenie” było dziełem
kolegów z NZS-u, którzy w początkach stanu wojenne-
go nie podzielili naszego losu i nie znaleźli się w „inter-
nacie”. Po kilku miesiącach spotkałem się w obozie
w Uhercach z jednym z głównych organizatorów tegoż
pisma – Marianem Machurą, studentem Instytutu Fizy -
ki i członkiem Komisji Uczelnianej NZS UŚ. Mieliśmy
wtedy okazję i na ten temat porozmawiać. Po wyjściu
z internowania nasze kontakty bardzo się zacieśniły –
razem z Marianem i jego żoną Kariną tworzyliśmy ści-
słą redakcję „Wyzwolenia”. Stroną techniczną druku
zajmował się Czesiek Ciupiński z Wydziału Techniki,
który nawiązał kontakty z podziemną strukturą Danuty
Skorenko i na sprzęcie „Solidarności” drukował
„Wyzwolenie”. Ten etap aktywności zakończył się 17
maja 1983, kiedy to z Cześkiem zostaliśmy zatrzymani
przez milicję na katowickim Rondzie – ze znaczną
częścią nakładu „Wyzwolenia”. Czesiek trafił do aresz-
tu, a ja (po pobiciu) do szpitala MSW. 
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Od lewej: rektor PŚl (1981-1982) prof. Ryszard Petela, przewodniczący uczelnianej
„Solidarności” – Jan Tadeusz Żeliński, Zbigniew Kopczyński, Marek Kłosowski.

Trzeci od lewej rektor ŚlAM (1980-1982) Prof. Zbigniew Stanisław Herman).

„Wyzwolenie“ nr 3 z 5 maja 1982.
Zdjęcie tle: rektor UŚ prof. Sędzimir Klimaszewki.



Do połowy 1982 r. rozpracowaniem NZS zajmował się
Wydział III KW MO w Katowicach (sekcja III kontrolowała
operacyjnie UŚ i AE), zaś w miastach, będących ośrodkami
akademickimi (np. w Gliwicach, Sosnowcu i in.), działały
grupy operacyjne Wydziału III.
W 1980 r. założone zostały sprawy obiektowe przeciwko
NZS – na Uniwersytecie Śląskim była to SO krypt. „Zwią -
zek” (prowadzona przez por. Jana Nowakowskiego), na
Politechnice Śląskiej – SO krypt. „Samodzielni” (prowa-
dzona przez ppor. Ryszarda Ryszkiewicza i ppor./por.
Ryszarda Tambora). 
W lipcu 1982 r. władze SB uznały, że na wyższych uczel-
niach, w szkołach oraz innych placówkach naukowych
w województwie katowickim działalność opozycyjna jest
na tyle silna, że wzorem Warszawy i Krakowa należy
wyodrębnić z Wydziału III oddzielny Wydział III-1 KW
MO w Katowicach. Jego organizacją zajął się mjr Andrzej
Polak, zaś na czele stali: por. Zygmunt Kłaptocz (1982-
1985), kpt. Stanisław Samek (1985-1986) i kpt. Eugeniusz
Gałązka (1986-1989). 
W ramach Wydziału III-1 rozpracowaniem UŚ i Śląskiego
Instytutu Naukowego zajmowała się sekcja III, kierowana
przez kpt. Romana Czechowicza, a następnie chor. Janusza
Umińskiego; kontrolą operacyjną AE i katowickiej filii PŚl
– sekcja III-a, kierowana przez Ireneusza Szorna. W Gliwi -
cach w czerwcu 1983 utworzono samodzielny Wydział III,
na czele którego stali kpt. Romuald Droś (1983–1984)
i kpt/mjr Jan Nowakowski (1985-1989).

Kłaptocz Zygmunt (ur. 1949)
Kierownik Grupy Operacyjnej Wydziału III KW MO Katowice
w Gliwicach; naczelnik Wydziału III-1 KW MO Katowice.

Samek Stanisław (ur. 1947)
Naczelnik Wydziału III-1 WUSW Katowice;
naczelnik Wydziału III WUSW Katowice.

Gałązka Eugeniusz (ur. 1949)
Naczelnik Wydziału III-1 WUSW Katowice.

Nowakowski Jan (ur. 1947) 
Funkcjonariusz Wydziału III KW MO Katowice; 
16 II 1985 – naczelnik Wydziału III SB RUSW Gliwice.

Ryszka Mirosław (ur. 1958)
Funkcjonariusz Wydziału III-1 WUSW Katowice.

Wilski Włodzimierz (ur. 1951)
Funkcjonariusz Wydziału III-1 KW MO Katowice.

Stanosz Czesław (ur. 1955)
Funkcjonariusz Wydziału III-1 WUSW Katowice.

Szorn Ireneusz (ur. 1952)
Funkcjonariusz Wydziału III-1 WUSW Katowice.

Umiński Janusz (ur. 1946)
Funkcjonariusz Wydziału III-1 KW MO Katowice.

Wąsiołek Jan (ur. 1944)
Funkcjonariusz Wydziału III-1 KW MO Katowice.

Zwolankiewicz Mirosław (ur. 1962)
Funkcjonariusz Wydziału III-1 WUSW Katowice. 

Zbigniew Stachowiak (ur. 1949) 
Funkcjonariusz Wydziału III SB Gliwice.
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Krzyż pod kopalnią Wujek staje się miejscem, które gromadzi
ludzi każdego 13 i 16 dnia miesiąca. Autobusy wiozące stu-
dentów do akademików podczas przejazdu koło niego zwal-
niają, ludzie ostentacyjnie zdejmują czapki z głów. Wła dze
w ekspresowym tempie w ciągu kilku miesięcy budują trasę
omijającą krzyż, która zostaje przez mieszkańców akademi-
ków nazwana ZOMO Strasse.
Zaraz po powrocie na uczelnie w lutym 1982 studenci
odwie dzają to miejsce i składają kwiaty i wieńce. Staje się to
początkowo comiesięczną a z czasem coroczną tradycją.
Wiele osób jest legitymowanych, przesłuchiwanych i zatrzy-
mywanych nawet na 48 godzin.

Maciej Wojciechowski (WNS UŚ): (…) studia rozpocząłem
w paź dzierniku 1983 r., mając już za sobą kilkumiesięczną
odsiadkę w 1982. Wchodziłem wtedy w coraz bardziej ścisły
kontakt z Markiem Dmitriewem, który wprowadzał mnie w aka -
demicką konspirę. Kiedyś powiedziałem mu, że idę złożyć kwia -
ty pod kopalnią „Wujek”, i Marek zachęcił mnie, żebym zrobił
zrzutę wśród moich kolegów z roku, aby w ten sposób i oni też
się poczuli uczestnikami oddanego hołdu. Zrobiłem składkę, za
którą kupiłem kwiatki i znicze. 16 grudnia z trzema kumplami
– Piotrem Cwikiem, Mariuszem Powroźnikiem i Piotrem Woź -
niczką poszliśmy pod kopalnię „Wujek”. Cywilni funkcjonariu-
sze SB zgarnęli nas błyskawicznie i zawieźli na Komendę Woje -
wódzką Milicji zwaną Pentagonem. W radiowozie zostawiłem
kwiat ki, które esbecy zabrali razem ze świeczkami jako dowód
w sprawie. Gdy pilnujący nas na komendzie funkcjonariusz 
zreflektował się, że kwiatków i zniczy nie ma, zapytał o nie. Ja
odpo wiedziałem, że nie było żadnych kwiatków. On się wkurzył,
i trochę go rozumiem, bo tak pojechałem na bezczelnego, że mi
w zęby dał. To było dla mnie akurat dobrym wyjściem, bo pod-
czas przesłuchania wciąż mówiłem, że nie będę z nimi rozma-
wiał, bo jak coś mówię to mnie biją. I przetrzymali nas dobre
cztery godziny. Pary tam nie puściliśmy i po tych paru godzi-
nach nas wypuścili. I to był swego rodzaju chrzest bojowy.

Krzysztof Laga (WPiA UŚ): (…) To był rok 1985, wcześniej robi-
liśmy akcje ulotkowe na uczelniach i w mieście, przypomina-
jące o czwartej rocznicy Wujka. Rozrzuciliśmy ogromne ilości
ulotek. To była pierwsza tak duża akcja na uczelni od 1982 ro -
ku. Pamiętam, że miałem przyjechać razem z Krzyś kiem Trzas -
ką ale rano go skasowali. Kościół na Pięknej dopiero zaczy nał
powstawać i msza odbywała się w niewielkim baraku. Po wyjś -
ciu zaczął się formować pochód. Jak na taką akcję to trzeba
przyznać, że była nas garstka. Nie więcej niż 200 może 250
osób z tego duża część to bezpieka. Kiedy ruszyliśmy w stronę
kopalni zrobiło się jasno jak w dzień – flesze błyskały non stop.
Muszę przyznać , że nie czułem się zbyt komfor towo. Wyda wało
się, że ta komuna zastraszyła już wszystkich i to, że nas poza-
mykają jest tylko kwestią czasu. Szczęśliwie tym razem o dziwo
nikogo z naszych nie zatrzymali. Komuna wydawała się wszech -
mocna, a nasza walka skazana na porażkę. W kolejnych latach
też byliśmy pod Wujkiem ale ten przemarsz utkwił mi najmoc-
niej – nigdy potem nie byliśmy tak bezradni. 

Katowice, 16 grudnia 1984; przemarsz pod kopalnię „Wujek”: w pierwszym rzędzie od lewej z wieńcem Grzegorz Długi, Anna Walentynowicz oraz Jacek Smagowicz.

Katowice 1982; studenci WNS pod KWK Wujek; od lewej: N.N. Romana Lipska, Jacek Wężyk, N.N. Marian Majcher, Leszek Śliwa, Jan Kachel, Marian Adamczyk oraz Jacek Mastalerz.
Zdjęcie w tle: Krzyż pod KWK Wujek.
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Z końcem 1982 roku stan wojenny został zawieszony, a obo -
zy internowania zostały zlikwidowane, jednak setki osób
nadal były przetrzymywane w więzieniach. Odwołana piel-
grzymka papieska, która miała się odbyć w 1982 r. dochodzi
do skutku w czerwcu 1983. 20 czerwca papież Jan Paweł II
przylatuje helikopterem do Katowic i odprawia Mszę Św. na
płycie lotniska na Muchowcu.

Krzysztof Walasek (WPiA UŚ): Na Muchowiec szliśmy więk-
szą grupą, która spotkała się na terenie uczelni (my pod bu -
dynkiem Wydziału Prawa na Bankowej). W związku z tym że
zomowcy rekwirowali wszelkie drążki i inne przedmioty, na
których można by zawiesić transparenty, wzięliśmy ze sobą
parasole. Transparenty były oczywiście odpowiednio ukryte.
Gdy papież rozpoczął objazd sektorów na lotnisku, ja i Paweł
Kilarski podeszliśmy do barierek obok trasy przejazdu i na tych
parasolkach podnieśliśmy transparent z napisem chyba „NZS
żyje” – napisanym solidarycą. Wtedy podszedł do nas jakiś
esbek i kazał nam zwinąć transparent, ale wobec wyraźnie
wrogiej postawy stojących obok ludzi szybko się zwinął.
Spotkanie z papieżem, reakcja ludzi na jego słowa dała nam
siły i nadzieje. To wtedy było bardzo potrzebne.

Eugeniusz Gatnar (AE): To było niesamowite wydarzenie, do
którego się przygotowywaliśmy długo. Na Akademii Ekono -
micznej nic się nie działo, więc związałem się z ludźmi z Uni -
wersytetu. Ja wtedy bardzo się przyjaźniłem z Maćkiem Kli -
chem i Anią Markiewicz, którzy mieszkali m.in. na Topolowej,
a w pewnym momencie dołączyli do nich Jędrzej Lipski i jego
żona Romka. Wiem, że chyba Maciek przygotował transpa-
rent. Mieliśmy też drzewce, lecz w drodze na Muchowiec mili-
cja je skonfiskowała, na szczęście padało i dzięki temu wielu z
nas miało parasole. Cieszyliśmy się, że byliśmy razem: NZS
wszystkich uczelni śląskich. Widząc ogromne, wręcz nieprze-
brane rzesze ludzi czuliśmy, że czas komuny się kończy…. 

Jan Jurkiewicz (WNS UŚ): Wielkim wydarzeniem, świętem
w ponurym okresie stanu wojennego była wizyta Ojca św. Jana
Pawła II w Katowicach – 20 czerwca 1983 r. Wraz z grupą kole-
gów z NZS byliśmy wtedy w Częstochowie i w Krakowie, gdzie
po mszy papieskiej miałem okazję uczestniczyć w największej
manifestacji, jaką pamiętam z tamtych czasów. Postano wili -
śmy, że jako NZS musimy pokazać się w Katowicach. Pamię -
tam transparent, który wraz z moją siostrą przygotowywałem
w przeddzień uroczystości. Spotkaliśmy się u wylotu ulicy
Kościuszki i zwartą, studencką grupą przemaszerowaliśmy na
lotnisko Muchowiec. Tu były liczne punkty kontroli – odbiera-
no przede wszystkim transparenty. Przypominam sobie Pawła
Kozłowskiego z Wydziału Techniki, który z dużym poświęce-
niem, w nogawce od spodni, przemycał drąg do transparentu.
Gdy zaczęła się msza i pojawił się Jan Paweł II rozwinęliśmy
transparent „NZS wita papieża”. Było to przeżycie, które trud-
no zapomnieć – wielka, ponadmilionowa wspólnota, olbrzy-
mia ulewa, zmiana aury podczas homilii, biała postać papie-
ża opromieniona słońcem i jego słowa, dopominające się o na -
szą wolność.

Marian Majcher (WNS UŚ): Byliśmy na Muchowcu na spotka-
niu z papieżem całą naszą paczką z NZS. Dla mnie było to
przed wszystkim przeżycie w wymiarze religijnym, nad nami
powiewał oczywiście transparent NZS UŚ, ale była to raczej
religijna przygoda z JPII. Inny charakter miała wyprawa do
Mistrzejowic i krakowskie spotkanie z papieżem w Krakowie.
Tam było to przede wszystkim przeżycie patriotyczne. Pamię -
tam jak dziś jak szliśmy w tłumie, nad nami transparenty, krzy-
czeliśmy „Hawel na Wawel”, „Jaruzelski smok wawelski”. Czło -
wiek czuł, że żył, adrenalina się podnosiła. Pały szły w ruch …

Katowice Muchowiec 20 czerwca 1983; od lewej: Eugeniusz Gatnar, Anna Markiewicz, Joanna Starnawska, Marek Dmitriew, Jan Jurkiewicz, Renata Rzeszutek i Adam Jawor.
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Władze nie mogą cieszyć się zbytnio sukcesami, o których
można usłyszeć i przeczytać w mediach. Co prawda nie ma
spektakularnych akcji ulotkowych, rzadkością jest malowanie
napisów na murach uczelni, ale studenci powszechnie bojko-
tują odnowione Zrzeszenie Studentów Polskich które powsta-
ło na miejsce rozwiązanego SZSP. Na uczelniach powszechnie
jest czytana podziemna bibuła i książki drugoobiegowe. Człon -
kowie zdelegalizowanego NZS cieszą się ogromnym auto -
rytetem wśród studentów i są wybierani do senatów i rad wy -
działów a nawet rad mieszkańców w domach akademickich.

Wojciech Szarama (WPiA UŚ): (…) Znaleźliśmy bardzo dobrą
furtkę do naszej aktywności; to była działalność samorządowa.
Znowu były wybory do Senatu uczelni. Tym razem Senat był
okrojony, bo miało tam być tylko pięciu studentów. Ale na tyle
byliśmy sprawni i zdeterminowani w naszych działania ch, że
wprowadziliśmy do Senatu całą piątkę ludzi związanych z NZS-
em. Byliśmy w Senacie i mogliśmy zabierać głos. Zabieraliśmy
głos w sposób jawny, otwarty i odważny, broniąc tego, co wcze-
śniej wywalczyliśmy. Prorektorem był wtedy Jacek Wódz, który –
kiedy zorientował się, jak się sprawy mają – zwołał zebranie, na
którym na początku prosił, potem groził, że kontr rewolucja nie
przejdzie. Ale tam w sposób jasny powie działem mu, że nie
będziemy robić tego, czego oni od nas oczekują.

Irena Kubalok (ŚlAM): To było chyba w 1984 roku, gdy nagle
ogłoszono wybory do samorządu studenckiego. Proszę so bie
wyobrazić moje zdumienie. Kiedy zgłaszano kandydatury na
wybory do Rad Wydziałów i Senatu, niektórzy odmawiali, ja
się naturalnie zgodziłam. Wybory były jak najbardziej demo-
kratyczne i zostałam wybrana na członka senatu, w którego
posiedzeniach uczestniczyłam już do końca studiów.

Eugeniusz Gatnar (AE): Byłem chyba jednym z niewielu kol-
porterów bibuły na AE. To było dosyć emocjonujące zajęcie,
ponieważ wiedziałem, że SB mnie namierza. Zawsze sobie
powta rzałem: nie przechodź na czerwonym świetle, kasuj bile-
ty w tramwaju, tj. nie stwarzaj żadnych powodów do zatrzy-
mania... Odbieranie bibuły odbywało się na zasadach praw-
dziwej konspiracji: hasło i odzew. Wtedy poznałem Irka Kwiet -
nia w jego legendarnej kawalerce na osiedlu 1000-lecia,
w którym działał system podwójnych, ukrytych regałów z ogrom-
nymi ilościami nielegalnych publikacji. Pamiętam też miesz-
kanie na ul. Bluszcza w Katowicach, gdzie mieszkała bardzo
sympatyczna dziewczyna, od której odbierałem książki i prasę
podziemną. Rozmawiałem z nią godzinami, a nawet nie wie-
działem jak się nazywała…

Marian Majcher (WNS UŚ): Po wprowadzeniu stanu wojenne-
go miałem zajmować się kolportażem na Wydziale Nauk
Społecznych UŚ, z czasem było to bardziej szerokie działanie,
na terenie miasta, wyszliśmy poza uczelnię. Jedną z głównych
skrzynek od lutego 1982 miałem u Irka Kwietnia. Kontakt ten
był utrzymywany do 1989 r. Zmieniali się tylko ludzie, którzy
brali bibułę z tej skrzynki,  Irek trwał na posterunku do upad-
ku komunizmu. Nigdy nie było wpadki, nikogo nie wsypano.
Żaden tajny współpracownik ani esbek nie odnotowali w swo-
ich papierach, raportach faktu istnienia  tej skrzynki. A prze-
chodziły  przez nią duże ilości „Tygodnika Mazowsze”, znacz-
ki i emblematy solidarnościowe. Mówię o Irku, bo już go dziś
z nami nie ma i on nie opowie o swojej działalności. 

Jan Jurkiewicz (WNS UŚ): Po powrocie z internowania uzna-
liśmy, w gronie przywódców NZS, że nasza działalność musi
pójść dwutorowo. Obok stricte podziemnej wykorzystać należy
również możliwości, związane z samorządem studenckim. Mi -
mo że władze ograniczyły udział przedstawicieli studentów
w ciałach kolegialnych uczelni, to jako NZS odnieśliśmy spek-
takularny sukces. Spośród wyłonionych w wyborach 5 studen -
ckich przedstawicieli (wśród których miałem przyjemność się
znaleźć) w Senacie Uniwersytetu Śląskiego, wszyscy związani
byliśmy z NZS, w tym 4 to byli internowani. Wynik był zna-
mien ny – pamiętam niezadowolenie przedstawicieli władz
uczel ni, jakie podczas wyborów wywoływały rekomendacje
zgła szanych kandydatów, przywołujące ich działalność w NZS.
Możliwości oficjalnego działania były ograniczone, istotna
była jednak manifestacja postaw i działalność interwencyjna.
Szczególnie żywe do dzisiaj wspomnienie wiąże się z jednym
z posiedzeń Rady Wydziału Nauk Społecznych, kiedy to po
serii przesłuchań i zatrzymań studentów przez SB wystąpiłem
z wnioskiem o wyjaśnienie i interwencję. Wywołało to konster -
nację dziekana i prorektorów, a moim największym zdziwie-
niem był fakt, że adwersarze nie używali słowa SB, a jedynie
eufemizmy w stylu „organy, o których była tu mowa”, mające
zresztą uzasadniać, że wszystko jest w porządku.
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W połowie lat osiemdziesiątych członkowie „pierwszego”
NZS kończą studia. Działalność stopniowo słabnie, w 1984 r.
jedynie pojedyncze osoby włączają się w akcję bojkotu wybo-
rów – rozrzucają i naklejają ulotki, piszą napisy na murach.
Podczas akcji ulotkowych związanych z bojkotem wyborów
do Rad Narodowych dochodzi do aresztowań na Wydziale
Prawa i Administracji UŚ i na Politechnice. Wszyscy zostają
zwolnieni na mocy amnestii. Studenci biorą też udział w po -
grzebie ks. Jerzego Popiełuszki. Nie zmienia to jednak faktu,
że w obliczu ogólnego kryzysu opozycji antykomunistycznej,
konspiracyjna działalność studentów zamiera. Jedyną formą
aktywności staje się kolportaż. 

Krzysztof Walasek (WPiA UŚ): (…) Mieliśmy pełną świado-
mość, że kolportaż bibuły czy kolejne napisy „Wujek Pom ści -
my” nie wyrządzą żadnej realnej szkody komunistycznej wła-
dzy. Jednak sam fakt, iż działalność ta była tropiona tak wiel-
kim nakładem sił i środków wskazywał, że trzeba ją kontynu-
ować. W czerwcu 1984 roku przebywałem w Nowym Sączu
u mo jej przyszłej żony Ewy, gdy do sąsiadów zadzwonił mój
brat z Częstochowy i przekazał mi informację, że w naszym
do mu była rewizja. Zastanawialiśmy się, co robić dalej, gdy
do mieszkania wkroczyła silna ekipa sądeckich esbeków i zos -
tałem przewieziony na dołek w WUSW w Nowym Sączu. W tym
czasie w mieszkaniu rodziców Ewy przeprowadzono rewizję
i zarekwirowano szereg książek i ulotek.
Późno w nocy (około 1.00) zgłosiła się po mnie ekipa esbeków
z Katowic i w nocy przewieźli mnie na Lompy. W trakcie pod-
róży ręce miałem skute do tyłu, zaś eskortujący mnie esbek kil-
kakrotnie podkreślał, że „w razie czego to on ma skuteczne
lekarstwo na takich jak ja”.
Na Lompy byliśmy gdzieś około 6.00 rano i od razu z marszu
wzięli mnie na przesłuchanie, ale szybko się zniechęcili
i powędrowałem na dołek, który stał się moim „domem” na
następne półtora miesiąca.

Jarosław Cyrankiewicz (PŚl): Po zatrzymaniu najpierw prze-
wieziony zostałem na ul. Barlickiego, czyli do siedziby SB
w Gliwicach. Myślałem, że tam mnie obiją, na szczęście nic
takiego nie nastąpiło, chociaż wersja, którą przyjąłem, to rze-
czywiście – jak patrzę na tamte czasy – była bezczelna tak, że
powinienem po ryju dostać od razu. Jak mi pokazali dziesięć
ryz papieru, to ja wytłumaczyłem, że jestem studentem i potrze-
buję dużo materiału do zapisków. Jeżeli chodzi o matryce biał -
kowe, to powiedziałem, że wczoraj wieczorem wyszedłem
przed dom – patrzę, wielka paczka, wziąłem i następnego
dnia chciałem to oczywiście odnieść na milicję jako porządny
obywatel. I tej wersji trzymałem się od początku do końca. Za
taką bezczelność w tamtych czasach można było dostać. (…)
Prokurator przedstawił mi zarzut. Przeczytałem go, wtedy że
tak powiem trochę zrobiło mi się smutno, bo jednak zakres
kary od dwóch do dziesięciu lat z tymi artykułami zaczął robić
wrażenie (parę zarzutów dot. działania w celu obalenia ustro-
ju). W czasie mojego aresztowania nigdy nie zaproponowali
mi żadnej formy współpracy. Może jak moją gębę widzieli, to
ich psycholog stwierdził, że nie ma sensu. Szczęśliwie przed
aresztowaniem spotkałem się z adwokatem, który powiedział
mi, co ja mam mó wić, co mam podpisywać, a czego nie. Założe -
nie było takie, że jeżeli powiem coś na początku, to muszę się
tego trzymać do końca, no i dotrzymałem się do amnestii. 
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Na studiach pojawiają się nowe roczniki. Na Uniwersy -
tecie Śląskim od jesieni 1985 r., głównie wśród studen-
tów prawa, a następnie WNS, zaczął działać Studencki
Ko mitet Oporu, tworzony przez uczestników strajku
z 1981 roku, ale wspomaganych już przez młode roczniki. 
W połowie 1986 r. zapadły pierwsze decyzje o reaktywo-
waniu NZS UŚ, na czele którego stanął Adam Jawor.
Drugą uczelnią w regionie, gdzie w drugiej połowie deka -
dy ponownie zaczęło działać NZS, była Poli tech nika
Śląska. Inicjatorem tych działań był Sławomir Skrzypek.

Paweł Kilarski (WPiA UŚ): (…) Powstanie SKO poprze-
dziły nieskoordynowane działania konspiracyjne poszcze-
gólnych grup i ludzi, wywodzących się z NZS-u. Były to
głównie akcje malowania napisów antykomunistycznych
oraz akcje ulotkowe. Po raz pierwszy nazwa SKO pojawiła
się w czerwcu 1984, kiedy to zostały rozprowadzone ulot-
ki wzywające do bojkotu wyborów, które były sygnowane
przez SKO. Jednakże formy organizacyjne SKO przyjął
dopiero jesienią 1985 roku. Początkowo chcieliśmy dać
sygnał, że w środowisku akademickim też coś się dzieje.
W tym czasie wszędzie widać zniechęcenie, zanik oporu
i brak wiary w zwycięstwo. Powołanie SKO miało tym
negatywnym tendencjom przeciwdziałać. Nie odwoływali-
śmy się wprost do kontynuacji NZS-u. Nikt z nas nie był
czołowym działaczem władz uczelnianych czy wydziało-
wych struktur NZS z jego legalnego okresu działania i bez
upoważnienia władz nie czuliśmy się legitymowani do
używania nazwy. Służyło to również większemu zakon-
spirowaniu, tak aby SB nie rozpoczęło rozpracowywania
struktur SKO od byłych działaczy Zrze szenia. W zamyśle
docelowym chcieliśmy reaktywować NZS. Inauguracyjne

ulotki, wzywające do udziału w mszy rocznicowej na
Wujku, zostały wydrukowane w Warszawie w ogromnym
jak na tamte czasy nakładzie kilkunastu tysięcy. W akcja -
ch ulotkowych brało udział kilkadziesiąt osób i to już było
ogrom nym sukcesem. Wiosną w odpowiedzi na serie
przesłu chań studentów przez SB i usunięcie z uczelni
kilku osób powtórzyliśmy akcję i ogłosiliśmy gotowość
strajkową. Dzię ki tym akcjom połączyliśmy ze sobą różne
luźnie działające a wcześniej niemające ze sobą kontak-
tu grupki. Po tym było już o SKO wszędzie głośno i można
było budować środowisko. 
Założycielami SKO byli, oprócz mnie, Przemek Miś kie wi -
cz, Piotrek Gała, Krzysiek Laga, Krzysiek Walasek i To mek
Kornicki – wszyscy z WPiA. Oni też weszli w skład redak-
cji pisma „Kontra”, które było organem prasowym SKO.
Pierwszy numer drukowaliśmy sami w akademiku za po -
mocą tzw. ramki. Niestety był kompletnie nieczytelny i Piot -
rek załatwił wydrukowanie nakładu przez struktury pod-
ziemne w Częstochowie. Pierwszy numer, sygnalny, miał
na celu pokazanie, że walka trwa nadal i jednocześnie
pobu dzić studentów do aktywności i obudzić z marazmu.
Kolportowany był głównie w akademikach na Ligocie i na
uczelni poprzez pozostawianie w widocz nych miejscach
większej ilości egzemplarzy.

Adam Jawor (WNS UŚ): (…) Na uniwersytecie pojawia się
zupełnie nowe pokolenie, to są ludzie, którzy nie mają tej
traumy stanu wojennego i nie mają żadnych obciążeń;
ludzie, którzy mają bardzo jasno skrystalizowane poglądy.
tj. Maciek Wojciechowski, Mundek Muzyczuk, Wojtek
Kisiel, Adam Dziuba, Tomek Modliński. (…) Ja mówię, że
to jest takie charakterystyczne pokolenie Jarocina i Kacz -
mar skiego. Czyli to są ludzie, którzy z jednej strony słu-

chają Kaczmarskiego, z drugiej KSU, Brygady Kryzys, czyli
z pogranicza subkultury. Rzecz bardzo ważna – ci ludzie
są pod wpływami „Solidarności Walczącej” i KPN-u. Ja
byłem w tym czasie powiązany z KPN-em tak jak Maciek
Wojciechow ski, Piotrek Kos, Maciej Muzyczuk, Adam
Dziu  ba – czyli WNS i część filologii. Z kolei z „Soli dar -
nością Walczącą” – Marek Żelazny. (…) Nas nie intere so -
wała naprawa socjalizmu, bo myśmy w socjalizm i komu-
nizm po prostu nie wierzyli. (…) Dlatego te nasze hasła
były dość radykalne, niepodległościowe. Nastąpiło więc
wejście pokolenia stanu wojennego. (…) Nawet ci ludzie
z pierwszego NZS-u byli mniej radykalni od nas. Też nikt
nie ukrywał, że zelżało troszkę. Było wśród nas dużo osób,
które miały jakieś odsiadki i to już było takie podejście:
„wsadzą, to wsadzą”. Zupełnie inna mentalność. To poko-
lenie było po prostu inne, zdynamizowało ruch studencki.

Marek Żelazny (WPiA UŚ): Równolegle z „Solidarnoś cią
Walczącą” działałem w strukturach uczelnianych, zwi-
ązanych ze Studenckim Komitetem Oporu i uczestniczy-
łem w akcjach ulotkowych na terenie uczelni. Jesienią
1986 r. zaczynałem drugi rok prawa. (…) To było krótko po
amnestii 1986 r. na przełomie września, października.
W duszpasterstwie akademickim doszło do spotkania
z Wojt kiem Szaramą, i wtedy on nas „na maścił”: mnie i Ada -
sia Jawora, żebyśmy ten podziemny NZS razem robili.
Pierwsze spotkanie miało miejsce w mieszkaniu mojej
matki na ul. Drzymały. Przemek Miśkiewicz przyprowadził
Krzyśka Lagę z WPiA, Adam Jawor ściągnął Piotrka Kosa
z Filologii z Sosnowca. Był też Witek Błachut z Akademii
Ekonomicznej i ktoś z ASP. Nasi starsi koledzy z SKO
kończyli studia i teraz my przejmowaliśmy inicjatywę.
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Rok akademicki 1986/87 jest przełomowy. We wrześniu na
mocy amnestii zostają zwolnieni z więzień i aresztów wszyscy
więźniowie określani przez reżym eufemistycznie jako niekry-
minalni. Zostaje też zniesiona kara pozbawienia wolności za
czyny niekryminalne, które odtąd stają się wykroczeniami
zagrożonymi karą grzywny. Władza wyraźnie zaczyna słabnąć
i wysyła sygnały do opozycji, że jest gotowa do ustępstw.
10 stycznia 1987 roku w Warszawie zostaje reaktywowana
Krajowa Komisja Koordynacyjna NZS. Na spotkaniu są obec-
ni też przedstawiciele UŚ: Marek Żelazny i Sławek Czyż.
Na UŚ a niedługo potem na Politechnice odradzają się struk-
tury NZS. Bibuła, malowanie napisów na murach oraz akcje
ulotkowe stają się stałym elementem obecnym na uczel-
niach. Może nie ma to rozmiarów porównywalnych z War -
szawą czy Krakowem, ale w województwie katowickim struk-
tury studenckie są jednymi z najaktywniejszych i najlepiej
zorganizowanych.

Adam Jawor (WNS UŚ): Na przełomie 1987/1988 dochodzi
grupa ludzi związanych z Jędrzejem Jędrychem „Atamanem”,
Mariuszem Siembigą „Wodzem”, był też Jacek Brzezina
i wielu innych głównie z Prawa i WNS. Nowa krew, oni przy-
szli w 1986 r. na uczelnię i w 1987 się zorganizowali i zaczęli
coś robić. Pewnego dnia patrzę – cały uniwersytet pokryty jest
napisami. „Kto bez naszej wiedzy to robi?”. No i Tadek Piskor -
ski dostał wtedy na flaszkę i miał to poustalać. I ustalił. Wtedy
do Młynarczyka i do „Grosika” podszedł i mówi: „Chodźcie,
koniec zabawy. Macie nam się podporządkować”. I w końcu
się podporządkowali. (…) W 1988 rzucaliśmy już wszystko.
Wszystkie organizacje nam wtedy dawały ulotki.

Maciej Wojciechowski (WNS UŚ): Pod koniec maja 1987 r.
na drzwiach wejściowych na WNS zawisła kartka, że dziekan
Kantyka zaprasza studentów Jawora i Wojciechowskiego do
swojego biura. Ku naszemu zdumieniu, w gabinecie profesora
zauważyliśmy siedzącego oficera SB (chyba Umiń skiego). Ów
esbek zaczął prowadzić z nami rozmowę ostrzegawczą, mó -
wiąc, że jesteśmy namierzeni, że oni wiedzą, że do Gdańska
chcemy jechać na spotkanie z Ojcem Świętym, że jak nas zła-
pią, to będziemy mieli problemy, że nas skreślą z listy studen-
tów, a Kantyka potakiwał. Ja wyraziłem zdumienie, że dziekan
zamienił swój gabinet w pokój przesłuchań. Jawor to w ogóle
z pyskiem wyskoczył do obu „dżentelmenów”, mówiąc im na
koniec mniej więcej tak, że „pojedziemy sobie gdzie chcemy”.
I wyszliśmy trzaskając drzwiami.

Mieszkałem wtedy z Wojtkiem Jaroniem który był szefem śląs -
kiego WiP-u. Wojtek w naszym akademickim pokoju całe ścia-
ny zapisał cytatami z „Przesłania Pana Cogito” Zbigniewa Her -
berta. Świetnie to wyglądało. Jednak na skutek interwencji SB
u kierowniczki akademika, władze uczelni uznały, że tymi
cytatami zdewastowaliśmy pokój. I w dniu mojego wyjazdu do
Gdańska musieliśmy wyprowadzić się z akademika. Przepro -
wadzkę skończyliśmy o drugiej w nocy, no i uciekł mi pociąg
do Gdańska. Wtedy wymyśliłem z Tomkiem Górskim i moją
dziew czyną Kryśką Anielską, że na spotkanie z Janem Paw -
łem II następnego dnia pojedziemy z ludźmi z KPN-u do
Częstochowy. Tak poznałem Anitę Gargas, Pawła Koneckiego,
Krzysia Lagę. Mieliśmy transparent „Witamy Cię Ojcze Święty.
KPN”. Gdy po mszy zwijaliśmy go, rzuciło się na mnie paru
esbeków w cywilu. Wówczas nastąpiła taka dosyć przykra
sytuacja, bo KPN-owcy krzyczeli, że zaatakowali mnie bandy-
ci (chodziło o to, by poruszyć tłum) postronni ludzie kom  -
pletnie nie reagowali. Następnego dnia stanąłem przed kole-
gium i z „bomby” dostałem 50 tys. grzywny.

Adam Jawor (WNS UŚ): (…) W 1987 r. takie pierwsze duże
pokazanie się śląskiego NZS-u jest na wyjeździe w Gdańsku
na pielgrzymce papieskiej. Pojecha liśmy tam w 30–40 osób,
byliśmy zaskoczeni, że jesteśmy aż tak dużą grupą poza uni-
werkiem było kilka osób z Polite chniki. Udział NZS na piel-
grzymce papieskiej był skoordynowany przez krajówkę. Z tego
co kojarzę – jechaliśmy do św. Brygidy, tam mieliśmy spać
i tam już czekał na nas łącznik z NZS-u gdańskiego. Mieliśmy
spotkanie w samorządzie Uniwersytetu Gdańskiego, tam po -
bra liśmy jakieś ulotki, znaczki. Potem msza na Zaspie i wspa-
niała atmosfera. Powrót stał się manifestacją, w której brało
udział kilkadziesiąt tysięcy osób. Co pewien czas milicja dzie-
liła pochód na mniejsze grupy i wreszcie, kiedy zostaliśmy
w jakieś dwa tysiące, uderzyło na nas ZOMO. Rozbiegliśmy
się, ale nikt z naszych nie został złapany. Ja wtedy z moją żoną
Renatą i Piskorem wpadliśmy do jakiegoś ogrodu, jak się oka-
zało do ośrodka telewizji. Wiem, że Żelaznego gonili, ale w ostat-
niej chwili wpadł im do tramwaju i oni pobili ten tramwaj. 



19
88

Wiosną 1988 r. NZS przeszło do półjawnej działalności. 8 marca dochodzi do
pierwszej od lat demonstracji, zorganizowanej przez NZS z okazji 20. rocznicy
Marca ’68. Pierwszy od niespełna sześciu lat wiec przed rektoratem Uniwersytetu
Śląskiego odbywa się 23 marca 1988 r. Po demonstracji list otwarty w sprawie
legalizacji NZS podpisało ponad tysiąc studentów z kilku wydziałów. 

Marek Żelazny (WPiA UŚ): W marcu 1988 r. na wezwanie Komisji Krajowej NZS
zostały zorganizowane manifestacje z okazji dwudziestej rocznicy Marca 1968 r.
Wybraliśmy z Adamem Jaworem na miejsce manifestacji Gliwice. Chcieliśmy trochę
pomóc kolegom z Politechniki ale też w Gliwicach ksiądz Siemiński z parafii pw.
Podwyższenia Krzyża Św. bez problemu wyraził zgodę na mszę. Wydrukowaliśmy
tysiące ulotek i plakatów, wzywających do udziału, co okazało się strategicznie nie-
właściwym pomysłem, ponieważ w Gliwicach NZS nie cieszył się aż takim popar-
ciem jak w Katowicach. Po wyjściu z kościoła niewielka grupa około 40 osób usta-
wiła się do przejścia pochodem do pomnika Mickiewicza (część uczestników uro-
czystości została w środku). Po przejściu ok. 40 metrów rzuciła się na nas esbecja.
Była ostra szarpanina, na mnie rzuciło się dwóch, już prowadzili mnie do „suki”,
ale jakoś udało mi się wyswobodzić. Najpierw popchnąłem jednego, zaraz potem
drugiego. (…) A wieczorem w RWE usłyszałem, że zostałem zatrzymany przez mili-
cję. Wiadomość o mnie podała Anita Gargas, która widziała jak mnie prowadzą do
„suki” i tak „niechcący” mnie zdekonspirowała! Na następny dzień była krajówka
NZS i wszyscy pytali mnie, co to za manifestacja była w Gliwicach z udziałem czte-
rystu osób, wiedzieli też o moim rzekomym zatrzymaniu.

Maciej Wojciechowski (WNS UŚ): W marcu 1988 r. na Uniwersytecie odbył się
pierwszy od 1982 r. wiec studencki. Jak padł pomysł wiecu, to zaproponowałem,
żeby zrobić coś więcej: „niech dwie osoby, trakcie zgromadzenia pójdą do rektora
z pismem apelującym o legalizację NZS na Uniwersytecie” - powiedziałem. No i zebra -
liśmy się pod rektoratem w 30-40 osób. Adaś Dziuba z Tomkiem Górskim poszli, do
rektora złożyć pismo. Myśmy w tym czasie rozwinęli transparent z napisem „Żąda-
my legalizacji NZS” i zaczęliśmy skandować NZS, NZS. Po chwili wyszedł do nas
rektor Klimaszewski i zaprosił na rozmowę.

Adam Dziuba (WNS UŚ): W marcu 1988 r. wystąpiliśmy też z listem do rektora.(…)
23 marca 1988 r. w godzinach porannych zjawiliśmy się wraz z Tomkiem Górskim
w rektoracie. Czekali tam na nas koledzy z organizacji, z przygotowanym pismem.
Nie udało się go jednak tak po prostu anonimowo położyć w sekretariacie i uciec,
musieliśmy się podpisać i wręczać je Jego Magnificencji nieomal z pompą. (…)
Kiedy rektor usłyszał okrzyki, dochodzące zza okna, biegiem poleciał przed rekto-
rat, a po chwili wrócił i zaprosił nas do innego pomieszczenia, w którym już cze-
kali nasi koledzy i koleżanki. Dyskusja była całkiem jałowa i widać było, że ze stro-
ny rektora nie ma zupełnie woli, żeby ją zakończyć jakąś konkluzją, chciał nas
zwyczajnie zabrać z zewnątrz, żeby mu się bunt nie rozszerzał. Magnificencja oży-
wił się tylko w momencie, kiedy Artur Radke, o którym mało kto dzisiaj pamięta, bo
on krótko działał, ale bardzo intensywnie, mówi do rektora: „Jego eminencja niech
słucha”. Rektor dostał lekkiego ataku śmiechu. I mówi, że z młodzieżą on będzie
jak najbardziej dyskutował, nie ma problemu. I wtedy ten Radke mówi: „A co by
eminencja powiedział na to, że na stołówce tylko żur z ziemniakami i ziemniaki
z żurem”. Rektor: „O, to jest poważny problem, o tym możemy porozmawiać jak
najbardziej”. I już nas w boczną ścieżkę wciągnął. Potem jakiś chłopak powiedział,
że studiował filologię polską i go ze studiów wyrzucili. Nie zdążył powiedzieć, za
co go wyrzucili a rektor: „To jest spotkanie ze studentami, proszę wyjść”. Wtedy
Przemek Miśkiewicz wezwał nas do przerwania dyskursu i opuszczenia sali. Gdy
wychodziliśmy, doszło do charakterystycznego wydarzenia: korytarzem rektoratu
przechodził chor. Umiński, jeden z funkcjonariuszy SB „rozpracowujących” NZS.
Anita Gargas zaczęła protestować, poparliśmy ją, wołając, że nie godzi się, by esbe-
cy szpiclowali nas na uczelni. Umiński w tej sytuacji wraz z rektorem udał się do
rektorskiego pokoju.

Wojciech Jaroń (WNS UŚ): W 1985 zacząłem studiować socjologię. Rok poźniej
założyłem katowicką grupę ruchu Wolność i Pokój. Działa liśmy jako radykalna
i jawna część ruchu studenckiego. Na początku marca 1988 roku postanowiliśmy
zrobić typowy WiP-owski happening. Pretekstem była sprawa Mathiasa Rusta, który
nielegalnie wylądował sportowym samolotem na Placu Czerwonym w Moskwie
i został aresztowany.
(…) lądujemy na niedostępnej wiacie przystanku na Rynku w Katowicach. Jest godzi-
na szczytu, a w tym miejscu  zatrzymują się tramwaje wielu linii. Zbiera się tłum. (…)
To była pierwsza demonstracja ruchu studenckiego na Rynku w Katowicach od
wybuchu stanu wojennego. Na wiatę wchodzimy razem z Anką Domańską (lat 17),
licealistką i Rinaldo Betkiewiczem – studentem polonistyki. Logistyką demonstracji
zajął się Witek Trólka, który dostarczył starą poniemiecką czterometrową drabinę,
którą po wejściu postawiliśmy na wiacie i przykuliśmy się do niej, aby nas nie ścią -
gnęli (…) Z tej wiaty od dziś lecimy na Moskwę. Tuba do przemówień została zro-
biona z blachy, pamiątki ze strajku w Hucie Baildon 1981 roku. Na dole w tłumie
stali ludzie z NZS. 

Katowice, 18 marca 1988; od lewej: Anna Domańska, Wojciech Jaroń oraz Rinaldo Betkiewicz. 

Gliwice, 10 marca 1988; demonstarcja pod kościołem p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w 20. rocznicę Marca 1968.  
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Wydarzenia w Polsce nabierają coraz większego przyspieszenia.
Władza na krótką metę może sobie jeszcze radzić z rosnącym opo-
rem społeczeństwa, ale na dłuższą nie jest to już możliwe. Na prze-
łomie kwietnia i maja wybuchają m.in. strajki w Nowej Hucie, w Sta -
lowej Woli w Gdańsku i Szczecinie. Wszędzie wśród postulatów
pojawia się legalizacja Solidarności. W kilku miastach m.in. w Gdań -
sku, Wrocławiu, Krakowie i Lublinie na uczelniach odbywają się
strajki solidarnościowe. Strajk w Hucie im. Lenina w Nowej Hucie
zostaje brutalnie spacyfikowany. W związku z tym na UŚ zostaje zor-
ganizowany wiec.
Podczas sierpniowych strajków, które rozpoczynają się w Jastrzębiu
i obejmują z czasem kilka miast na terenie Polski, studenci pełnią
rolę łączników, drukarzy i kurierów. Kilkanaście osób w UŚ wspo-
maga strajki w Jastrzębiu.

Przemysław Miśkiewicz (WPiA UŚ): Jak zaczęły się strajki majowe,
ja już nie byłem studentem, zostaję wyrzucony ze studiów po raz
kolejny, cóż tu dużo mówić – z własnej winy, a nie z przyczyn poli-
tycznych. Wtedy mieszkam z żoną Dorotą w wynajętym mieszkaniu
na Janowie i zajmuję się ostro kolportażem. Pamiętam spotkanie
u Wojtka Kiśla, gdzie rozmawialiśmy o możliwości zrobienia strajku,
ale nie było jeszcze takiej atmosfery. Kilku kolegów mówiło, że już, że
damy radę, ale ja raczej byłem sceptyczny. (…) Mamy wiec pod WNS.
Tam się wszyscy przegadują, kto ma przemówić na tym wiecu, przy-
chodzi rektor, patrzy na mnie i mówi. „Niektórzy to przyszli na to zgro-
madzenie tylko z tego powodu, że tam na tym rogu piwa zabrakło”.
Ostatecznie przemawiam na tym wiecu, opowiadam historię, jak rek-
tor wezwał w marcu Służbę Bezpieczeństwa, Paweł Konecki mówi
o tym, że był w Nowej Hucie, Żelazny coś tam opowiada. I jest wiec na
300-400 osób. Później odbyła się pierwsza trybuna studencka. Tam
występuje przede wszystkim Krzysiek Pióro, ma świetny speech, bardzo
dobre przemówienie ma Adam Jawor, dobre przemówienie ma jeszcze
taki inny chłopak. Już właściwie zaczyna się działalność legalna.

Maciej Wojciechowski (WNS UŚ): Wtedy z KPN-em nam się trochę
drogi rozeszły. W czasie gdy w Nowej Hucie i Stoczni Gdańskiej trwa-
ły strajki, uczelnie w Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie też zastrajkowa-
ły. A na UŚ, to NZS (będący wówczas pod wpływem KPN)  ogłosił zale-
dwie gotowość strajkową.

Marek Żelazny (WPiA UŚ): Lato 88 zastało mnie w Austrii, gdzie
pojechałem do roboty. Po powrocie miałem jechać na Mazury na
żagle. Ale wybuchły strajki i wakacji w związku z tym nie było. Jadę
do Jastrzębia z Adamem Turulą we dwóch na komarku. Przy wjeździe
do samego Jastrzębia przed miejscem, gdzie ustawiła się akurat blo-
kada milicji... wywracamy się! W plecaku ulotki, Adaś miał list bisku-
pa Zimonia do strajkujących górników. Na szczęście pozbieraliśmy
się i przyjechaliśmy do kościoła na górce, gdzie byli już A. Jawor, 
K. Laga, A. Gargas, P. Miśkiewicz z żoną. Ja uznałem, że nie ma sensu
tam siedzieć, tylko trzeba wracać, żeby drukować i rozrzucać ulotki,
wzywające do poparcia strajków.

Jastrzębie, sierpień 1988, KWK Manifest Lipcowy; czwarta od prawej Anita Gargas,
kolejno strajkujący robotnicy: Andrzej Sokołowski, Alojzy Pietrzyk i doradca Jan Lityński. 

Zdjęcie w tle: strajkujący w KWK Manifest Lipcowy w Jastrzębiu – po środku z tubą przewodniczący
Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego Krzysztof Zakrzewski.
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Po wakacjach Polska jest już innym krajem. Komuniści, którzy ze wzglę -
du na przygniatający kryzys gospodarczy oraz zupełny brak poparcia
społecznego nie są w stanie dalej rządzić dotychczasowymi metodami,
postanawiają dopuścić do rozmów przy okrągłym stole tzw. konstruk-
tywną opozycję. Na uczelniach w całym kraju NZS, mimo że nadal nie-
legalny, działa już całkiem jawnie. 11 października podczas wiecu przed
Wydziałem Nauk Społecznych UŚ zostają oficjalnie ujawnione władze
NZS UŚ. Kilka tygodni potem przy okazji Mszy za Ojczyznę z okazji 11
listopada dochodzi do wydarzeń bez precedensu, które całkowicie
zaprzeczają tezom głoszonym przez propagandę.

Przemysław Miśkiewicz (WPiA UŚ): 11 listopada 1988, kiedy stoimy na
schodach katedry, to z NZS-u jest tam z 200 osób. Szefem NZS-u jest
wtedy Adaś Jawor. Przez grupę „Solidarności Walczącej” na szefa forso-
wany jest Tomasz Górski. Kiedy na schodach KPN-owcy krzyczą „Leszek
Moczulski”, to NZS-owcy skandują: „Tomasz Górski nie Moczulski”. (…)
Dwie godziny to wszystko trwa, czekamy na schodach. Wreszcie doga-
dują się, że mamy zwinąć transparenty i wtedy będziemy mogli przejść.
No i chłopaki zwijają transparenty i idziemy na lewo w stronę ul. Kościu -
szki. I w pewnym momencie wszyscy zaczynają iść miarowym krokiem,
mocno tupiąc. W tym momencie wjeżdżają suki, zaczyna się zadyma.
Wszyscy do katedry z powrotem, ktoś wchodzi z Kryśką Wojciechowską
na rękach. Wrażenie, jakby dziecko zabite na rękach. Żelaznego zatrzy-
mali, ale im uciekł. Od razu była głodówka. Jej efektem było to, że
wszystkich górników, zwolnionych po sierpniowych strajkach, przy-
wrócono do pracy, ale oczywiście sprawców pobicia nigdy nie wykryto,
nie mówiąc już o ich ukaraniu. Pod koniec listopada odbyła się trybuna
studencka, na której szef SB na województwo mjr Kłaptocz powiedział,
że studenci sami się pobili między sobą, to Jawor mówi: „Krysia pokaż
się, jak ty mogłaś kogoś pobić”. I wyszła taka mała dziewczyneczka (…).

Maciej Wojciechowski (WNS UŚ): Ruszyliśmy pochodem, Słomka
mówił, że będą nas chronić Legiony KPN, czyli partyjna młodzieżówka.
I tłum ruszył. Na czele rozwinięty został transparent „Solidarność”
i „NZS”. Szybko czoło pochodu zafalowało, tam esbecy rzucili się na
transparenty. Doszło do szarpaniny. Pochód szedł w dół, w stronę
pomnika Powstań Śląskich. SB samochodami zablokowało ulicę, by
później nimi wjechać w tłum I było tak, że w pewnym momencie, w fer-
worze waliki, górnicy próbowali przewrócić ten radiowóz. To było dość
efektowne, ale niestety w samochodzie jakiś esbek miał aparat fotogra-
ficzny i zaczął zdjęcia robić. Jako, że grupa była niezamaskowana, to
błysk flesza wystraszył ją. Pamiętam, że milicjanci spychali nas z jednej
strony z ul. Wita Stwosza, z drugiej z ul. Powstańców. Ja trzymałem swo -
ją dziewczynę za rękę, przed sobą widziałem jeszcze Sławka Skrzypka,
a za nim już nacierających esbeków. Byliśmy wtedy w miarę zorganizo-
wani. Wycofywaliśmy się, używając wojskowego żargonu, na z góry upa-
trzone pozycje. Jednak szybko zwarty tłum zaczął się rozwalać, bo esbe-
cy w pewnym momencie chcieli z niego wygarnąć Michała Lutego, za -
służonego działacza Solidarności i opozycji przedsierpniowej. Michał
krzyczał i razem z młodymi ludźmi z Legionu KPN rzuciliśmy się na tych
esbeków. Odbiliśmy Michała, ale zrobił się taki kociokwik, że nasz tłum
się rozsypał. Wówczas zgubiłem moją Krysię. Cofałem się w stronę kate-
dry i zobaczyłem, że siostra Tomka Górskiego, uciekając w jej stronę
potknęła się i wywróciła na ulicy. Zauważyłem też radiowóz, który jechał
wprost na nią, jak mi się wówczas wydawało, na pełnym gazie. Tomek
też błyskawicznie ruszył na ratunek. Krysia zaś próbowała biedna, sama do -
biec do katedry, ale przy wejściu zaczaił się jakiś tajniak. Huknął ją pał -
ką w głowę tak, że ostatecznie wylądowała w szpitalu ze wstrząśnieniem
mózgu. Nigdy nie zapomnę sceny, gdy rozglądając się za nią, zobaczy-
łem jak Andrzej Kamiński wnosi ją na rękach, nieprzytomną do świątyni.

Adam Jawor (WNS UŚ): Cała sprawa zakończyła się w sposób
dość charakterystyczny dla tamtego czasu. 22 lutego 1989 roku
Eugeniusz Nakonieczny z Prokuratury Wojewódzkiej wydał
postanowienie o umorzeniu postępowania, którego uzasad-
nienie brzmiało: „wobec organizatorów i uczestników zgro-
madzenia nie były stosowane żadne środki przymusu bez-
pośredniego. Zaobserwowano natomiast, że wśród agre -

sywnej części zgromadzonych dochodziło do utar-
czek na tle wzajemnych podejrzeń o występowanie

w charakterze prowokatorów SB i MO”. 
A więc demonstranci pobili się sami. 

Trwały obrady Okrągłego Stołu…

Katowice, listopad 1988; Adam Jawor i Krystyna Anielska.

Zdjęcie w tle: Katowice 11 listopada 1988 Katedra p.w. Chrystusa Króla:
na dole schodów Przemysław Miśkiewicz, w pierwszym rzędzie siedzą od
prawej Dariusz Gruszecki,  Andrzej Dolniak, Adam Gołuch, w kolejnym
Izabela Gołaszczyk, Mariusz Siembiga i Bartek Szewczyk, powyżej N.N.
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Od końca października 1988 roku półoficjalny Komitet
Orga nizacyjny NZS zaczyna działać na Politechnice Śląs -
kiej. Na jego czele staje Sławomir Skrzypek
Na przełomie 1988/89 z inicjatywy studenta Wy działu
Lekarskiego Mirosława Markiewicza nastąpiła reaktywa-
cja NZS ŚlAM. W lutym ukonstytuował się Komitet Orga -
nizacyjny; w jego skład weszli przedstawiciele studentów
z Wydziału Lekarskiego z Katowic i Zabrza.

Krzysztof Miśka (PŚl): (…) rozkleiliśmy plakaty informu-
jące o spotkaniu na Wydziale Budownictwa w dniu 17 listo -
pada 1988 r. mieli na nie przyjść zainteresowani dzia łal -
nością w Zrzeszeniu. Bezpieka gliwicka zmobilizowała tego
dnia cały aktyw partyjny wydziału celem zablokowania
spotkania, więc od razu przenieśliśmy się na Wy dział
Elektryczny.(…) Do dziś pamiętam wystraszonego portie-
ra, który wszedł do sali, w której odbywało się spotkanie
organizacyjne i zażądał jej opuszczenia, na co Sławek spo -
kojnie odparł: „Niech pan powie tym panom, że wyjdzie-
my jak skończymy”. Tego dnia powołaliśmy koordynato-
rów NZS na większości wydziałów Politechniki. Do końca
1988 roku do Zrzeszenia wpisało się ponad trzysta osób.
(…) 28.02.1989 rano zorganizowałem spontaniczny wiec
w hallu Wydziału Górniczego i wezwałem studentów do

bojkotu znienawidzonych zajęć indoktrynacyjnych z bloku
Nauk Społeczno-Politycznych. Więk szość się przyłączyła,
ale część jeszcze bała się i po  sz ła na zajęcia. Wtedy do
akcji weszli Darek Kowa lczyk, Romek Fritz i Wojtek Jędrze -
jas. Wchodzili do sal, w któ rych odbywały się zajęcia i żąda -
li ich przerwa nia. O ma ły włos nie doszło do rękoczynów,
ale te go dnia rozpoczął się bojkot na Wydziale Górniczym,
który szybko przeniósł się na pozostałe wydzia ły. Akcja
zakończyła się pełnym sukcesem 22.03.1989, gdy podpi-
sano porozumienie obniżające rangę tego przedmiotu.

Roman Fritz (PŚl): (…) z okazji rocznicy wydarzeń mar-
cowych 08.03.1989 w hallu Wydziału Górniczego zorgani-
zowaliśmy wiec, na którym oficjalnie ujawniliśmy się.
Przyszło ponad 700 studentów, czuło się powiew wolności.
Świetne wystąpienie miał szef jeszcze nielegalnej, ale już
działającej jawnie „Solidarności” Jan Żeliński. Podczas
wiecu doszło do zdekonspirowania i wyproszenia z terenu
uczelni 2 oficerów SB, w tym opiekuna Politechniki por.
Zbigniewa Stachowiaka. W chwili, gdy wycelował swój
aparat fotograficzny w przemawiającego Sławka Skrzyp -
ka, został rozpoznany przez Wojtka Jędrzejasa, barwnego
działacza WiP i NZS. Wówczas podszedł do esbeka
Krzysiek Miśka, wręczył mu ulotkę ze składem i zdjęciami
KO NZS i zażądał opuszczenia bu dynku wydziału.

Staszek Nosal i Staszek Grzesik odprowadzili go do drzwi
przy owacji studenckiej braci, drugi sromotnie uciekł.

Mirosław Markiewicz (ŚlAM): (…) W grudniu za cząłem
szukać kontaktów na naszej uczelni i udało mi się zebrać
szereg osób z obydwu wydziałów, tj. katowickiego i za brzań -
skiego. Od 12.1988 reprezentowałem ŚlAM w Ogólno pols -
kim Porozumieniu NZS Akademii Medycznych (w skrócie
OPAM), które właśnie powstało i urządzało spotkania
organizacyjno-informacyjne w Warszawie.
(...) Od stycznia 1989 zacząłem wydawać gazetkę NZS
ŚlAM „Wiadomości Medyczne”. 17 lutego, w rocznicę reje-
stracji, powołaliśmy Komitet Organizacyjny NZS ŚlAM,
w którego składzie znalazło się 6 osób z wydziału katowic-
kiego i 3 z zabrzańskiego.(…) Zorganizowali śmy bardzo
udany inauguracyjny wiec na uczelni, na który zaprosili-
śmy kolegów z pierwszego NZS-u, m.in. Krzysztofa Gołbę
i Piotra Janasa, oraz władze uczelni. Po tym wiecu zaczęły
funkcjonować stoliki NZS. (…) Od stycznia do kwietnia
1989 r. udało mi się wydać 5 numerów „Wiadomości
Medycz nych”. Byłem delegatem ŚlAM na IV Nad zwy -
czajny Krajowy Zjazd Dele gatów NZS, którego I tura odby-
ła się 22.04.1989 we Wro cławiu a II tura 6-7.05.1989
w Gdańsku. (…) W czerwcu zdałem ostatni egzamin i naza -
jutrz wyjechałem na pół roku do USA. 

Zdjęcie w tle: Gliwice 8.09.1989, Wydział Górnictwa PŚl. 
Wojciech Jędrzejas odczytuje skład KO NZS, drugi z lewej Roman Fritz

Gliwice, 8.09.1989 Wydział Górniczy PŚl.; porucznik SB Zbigniew Stachowiak (z aparatem fotograficznym).

Katowice 1989, ŚlAM wiec NZS; na pierwszym planie od lewej: Mirosław Markiewicz (ŚlAM), 
Bogdan Starzyczny (UŚ) i Krystyna Wojciechowska   (UŚ).
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Niedługo po zakończeniu obrad Okrągłego Stołu zostaje zale-
galizowana „Solidarność”. Zbliżają się wybory. Środowisko
akademickie jest podzielone. Większość włącza się w przygo-
towanie wyborów i wraz z „Solidarnością” pracuje na rzecz
kandydatów, wskazanych przez Komitety Obywatelskie.
Członkowie KPN tworzą swoje listy, konkurencyjne wobec
solidarnościowych. „Solidarność Walcząca”, która ma wpływ
na część NZS UŚ kontestuje wybory i wzywa do ich bojkotu.

Dariusz Biel (PŚl):w nocy z 1 na 2 maja 1989 r. wspólnie ze Zby -
szkiem Okoniem i Krzyśkiem Miśką „wyczyściliśmy” ul. Zwy -
cięstwa z czerwonych flag, a same drzewce i flagi białoczerwo-
ne zabraliśmy na 3-Majową demonstrację. Żeby zminimalizo-
wać ryzyko wpadki Zbyszek wkładał flagi do reklamówki, a we
dwójkę z Krzyśkiem nieśliśmy gołe drzewce. Bezpiecznie udało
nam się przejść całe miasto, lecz na granicy miasteczka aka-
de  mic kiego wpadliśmy w oko milicjantom w radiowozie.
Oświetlali nas reflektorami, długo się przyglądali, jechali dłu-
ższy kawałek za nami, ale na szczęście nie zdecydowali się nas
legitymować i za chwilę byliśmy już w akademiku.

Krzysztof Miśka (PŚl): kierowałem zabezpieczeniem manife-
stacji ze strony NZS, bezpieka postawiła warunek: nie wolno
nam wejść do Rynku, a jeśli wejdziemy wkroczy ZOMO. Po
dwukrotnym przejściu od Rynku do dworca podjęliśmy ze
Sławkiem Skrzypkiem decyzję, że wprowadzamy manifesta-
cję na Rynek. Byliśmy przygotowani na zadymę. Dwukrotnie
okrążyliśmy Rynek… i nic się nie stało. Tego dnia jeszcze po
zakończonej manifestacji ponad stuosobową grupą NZS wzno-
siliśmy przez kilka godzin antykomunistyczne okrzyki w cen-
trum Gliwic, ale nic już się nie wydarzyło ze strony SB i ZOMO.

Roman Fritz (PŚl): Największym wydarzeniem w Gliwicach
była patriotyczna manifestacja w dniu 03.05.1989 na ul. Zwy -
cięs twa na pamiątkę spontanicznej demonstracji z dnia
3.05.1982. Zorganizowana wspólnymi siłami „Solidarności”
i NZS-u akcja zgromadziła wielotysięczne tłumy. Chociaż
działacze „S” apelowali o niewznoszenie radykalnych haseł,
najpopularniejszym skandowanym zawołaniem było oczywi-
ście „PRECZ Z KOMUNĄ!”.

Gliwice, 3 maja 1989; na pierwszym planie w okularach Roman Fritz.

Gliwice, 3 maja 1989: z boku po prawej stronie w białej kurtce Sławomir Skrzypek.
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Wiosna 1989 r. przyniosła prawdziwy festiwal różnego
rodzaju akcji studenckich, których naczelnym hasłem była
legalizacja NZS. Na Uniwersytecie Śląskim i Politechnice
Śląskiej regularnie odbywały się różnego rodzaju wiece,
demonstracje i pikiety, na dużą skalę prowadzono sprze-
daż podziemnej prasy i wydawnictw bezdebitowych.
Pojawia się nowa forma, wobec której władza jest bezradna
– happening. 

Roman Fritz (PŚl): Podczas tradycyjnych gliwickich Igrów,
organizowanych przez ZSP, postanowiliśmy zorganizować
imprezę konkurencyjną – ogromną satysfakcję przyniósł nam
happeningowy pochód młodzieży w strojach ZMP. Około setki
studentów w białych koszulach i czerwonych krawatach prze-
maszerowało ulicami miasta. Wyposażeni w dobre nagło-
śnienie i śpiewniki prowokowaliśmy Gliwiczan pieśniami
w stylu „To idzie młodość”, spaliliśmy kukłę wuja Sama,
zajęliśmy siłą tramwaj komunikacji miejskiej itp. Furorę 
zrobiło hasło: „Więcej stali dla polskich fabryk, więcej betonu
w polskiej Partii!!!”.

Adam Gorszanów (WNS UŚ) : (…) nastał czas happenin-
gów. Pamiętam „Jałmużnę na studentów”, gdy chodziliśmy
w workach po mieście, oraz happening „Komunizm nadzie-
ją świata”, który prowadziłem od uczelni aż do dworca PKP.
Ten ostatni odbył się 6.04.1989 – oprócz SB zauważyła go
również słynna gadzinówka „Trybuna Robotnicza” pisząc:
„Skoro studenci znajdują czas na zabawę, to znaczy, że
zapewne w indeksach mają same piątki. Jeśli nie, to juwe-
nalia katowickie odbywają się kosztem nauki”. Przypomina
się gomółkowskie – „pisarze do piór, studenci do nauki”.
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Podstawowa dla studentów sprawa rejestracji NZS była
przedmiotem rozmów przy Okrągłym Stole. W maju 1989
wniosek w tej sprawie podpisany został przez kilka tysięcy
osób, jednak sąd ponownie wydał decyzję odmowną. W efe -
kcie – w przededniu czerwcowych wyborów na uczelniach
doszło do ogólnopolskiego protestu. W Katowicach strajk oku-
pa cyjny odbył się w dniach 29-31 maja 1989 na Wy dziale
Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Na Politechnice
Śląskiej okupowany był Wydział Architektury
Jedną z ostatnich spraw, skierowanych przeciwko członkom
Zrzeszenia na Uniwersytecie Śląskim była (założona 1 kwie t -
nia 1989 w Wydziale III-1 WUSW w Katowicach) SO krypt.
„SKOK”. W marcu kilku działaczy zrzeszenia (m.in. Adam
Jawor, Tomasz Górski, Joanna Gepfert i Jędrzej Jędrych) pod-
jęło próbę zorganizowania w Katowicach zebrania Krajowej
Komisji Koordynacyjnej NZS.

Plan działań operacyjnych, związanych z „zabezpieczeniem”
spotkania Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS: „Wydział
III-1 podjął kompleksowe działania operacyjne z wykorzysta-
niem osobowych i technicznych środków pracy operacyjnej
WUSW w Katowicach dla pełnego operacyjnego zabezpiecze-
nia spotkania. M.in. w celu bieżącego dopływu informacji z prze -
biegu spotkania wytypowano i zaangażowano sześciu TW
z tut. Wydz. III”.

Sławomir Skrzypek (PŚl): (…) 23 maja 1989 Sąd Wojewódzki
w Warszawie odrzuca wniosek o rejestrację NZS. Jestem wtedy
w Warszawie i biorę udział w manifestacji, która zostaje rozbi-
ta przez MO. Niby po Okrągłym Stole, zaraz wybory, a oni na
nas z pałami. Ogłoszone zostaje pogotowie strajkowe. Ja poje-
chałem na Śląsk i zająłem się koordynowaniem strajku na
Politechnice Śląskiej. 

Adam Gorszanów (WNS UŚ): (…) Zrozumieliśmy, że czas
samemu wywalczyć należne nam miejsce. Podjęliśmy decyzję
o strajku w dniu 29 maja 1989 roku. Zablokowaliśmy Rynek
w Katowicach i rozpoczęliśmy okupacje uczelni. Znowu zasia-
dłem do powielacza i utworzyłem małą drukarnię na WNS-ie.
Pamiętam jak do nas przyjeżdżali przedstawiciele KO „S”
z prośbą o zawieszenie akcji przed wyborami. Ostatecznie
strajk zawieszono 31 maja 1989. Pamiętam ten strajk dlatego,
że w jego trakcie miałem egzamin ze studium wojskowego. Po
nieprzespanej przy drukarce nocy poszedłem na ten egzamin,
zaś „żołnierska brać” potraktowała mnie nad wyraz ulgowo.
Czwórka przy żenujących moich odpowiedziach.

Adam Jawor (WNS UŚ): Zjawili się u nas przedstawiciele
Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, którzy z jednej strony
deklarowali poparcie, a z drugiej sugerowali szybkie zakoń -
czenie protestu z racji zbliżających się wyborów. Wywołało to
irytację szczególnie na Uniwersytecie Śląskim, gdzie wśród
strajkujących znajdowała się duża grupa sympatyków KPN,
która wystawiła własną listę wyborczą, i „Solidarności Wal -
czącej”, wzywającej do bojkotu wyborów. Zaskoczyła nas reak-
cja ludzi przychodzących pod uniwersytet i mówiących, że
mamy rację.

Katowice 1989, przed budynkiem WNS bibułę sprzedaje Krystyna Wojciechowska. Na pierwszym planie z reklamówka Jacek Miler. 

Katowice, maj 1989; strajk na Wydziale Nauk Społecznych. Flagę NZS wiesza Mariusz Siembiga.

Katowice, maj 1989; strajk na Wydziale Nauk Społecznych.
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Wybory, które odbyły się 4 czerwca 1989 roku zakończyły się
niekwestionowanym zwycięstwem „Solidarności”. Po pierw-
szej turze przepadła prawie w całości tzw. lista krajowa, która
miała gwarantować komunistom większość w Zgromadzeniu
Narodowym, co było szalenie ważne ze względu na wybory
prezydenckie i zawarty przy Okrągłym Stole cichy kompro-
mis, że prezydentem zostanie Jaruzelski. Pomiędzy pierwszą
a drugą turą zostaje zmieniona ordynacja ponownie dopusz-
czająca listą krajową w zmienionym składzie personalnym.
Kierownictwo Solidarności przestraszyło się swojego zwycię -
stwa. Wzbudza to powszechne poczucie manipulacji wśród
młodych ludzi. Zaczyna się ogólnopolska akcja, kierowana
przez „Solidarność Walczącą”, w której biorą liczny udział
członkowie NZS-u pod hasłem „Jaruzelski musi odejść”.

Marek Żelazny (WPiA UŚ): (…) w tym czasie jestem już zde-
cy do wanie bardziej w SW niż w NZS – drukujemy nie dziesiąt-
ki, a setki tysięcy ulotek, wzywających do bojkotu wyborów.
Akcje były robione na całym Śląsku i w Zagłębiu. Akcja ulot-
kowa „Jaruzelski musi odejść” była operacją ogólnopolską.
W Katowicach była taka manifestacja w dn. 03.07.1989,
brało w niej udział około 2 tysiące ludzi. Na drugi dzień w „Try-
bunie Robotniczej” można było przeczytać na ten temat: „(...)
na czele pochodu szedł młodzieniec w białym swetrze (to
o mnie). Ciekawe, że gdy pojawiły się kordony milicji, on
zniknął! (...)”. Prawda była taka, że zawsze, gdy tylko poja-
wiała się milicja, uciekałem jak najdalej.

Katowice, czerwiec-lipiec 1989; demonstracja zorganizowana przez Solidarność Walczącą: po lewej stronie w białym swetrze Marek Żelazny.

Katowice, czerwiec-lipiec 1989; demonstracja zorganizowana przez Solidarność Walczącą.
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Mimo protestów Jaruzelski zostaje wybrany prezydentem
przez Zgromadzenie Narodowe. Sąd Najwyższy 22 września
1989 r. zarejestrował NZS. Uczelnie oraz ich kadra w dużej
części nie są przygotowane na demokratyczne zmiany, które
muszą nadejść. Jednym z elementów skansenu pokomuni-
stycznego jest Studium Wojskowe, zajmujące się głównie
indoktrynacja polityczną. W nowym roku akademickim
zrzeszenie zorganizowało protest przeciwko obowiązkowe-
mu szkoleniu wojskowemu.

Sławomir Skrzypek (PŚl): W okresie wakacji uczestniczyłem
w spotkaniach, organizowanych przez Jacka Kuronia przy
udziale prof. Poniatowskiego z reprezentującym stronę post-
komunistyczną Aleksandrem Kwaśniewskim, ówczesnym
ministrem ds. młodzieży. Strona postkomunistyczna oczeki-
wała zmian w statucie, w tym rezygnacji z prawa do strajku,
co miało ich zdaniem polepszyć klimat przy rejestracji NZS.
Nie zgodziliśmy się na to, ale pomimo fiaska negocjacji, po
trzech turach rozmóww dniu 22 września 1989 został zare-
jestrowany NZS.

Krzysztof Miśka (PŚl): Po rozpoczęciu roku akademickiego
1989/90 rosła presja na likwidację Studium Wojskowego.
Podobnie było na Uniwersytecie Śląskim oraz w pozostałych
ośrodkach akademickich. Ostateczna decyzja o skoordyno-
waniu ogólnopolskiej akcji miała zapaść w październiku
1989 na KKK NZS w Warszawie. Na kilka dni przed wyjaz-
dem do Warszawy wspólnie ze Staszkiem Grzesikiem i Stasz -
kiem Nosalem opracowaliśmy plan rozpoczęcia bojkotu Stu -
dium Wojskowego przez studentów Wydziału Górnictwa.
Sygnałem miał być mój telefon z Warszawy do akademika
z hasłem: zaczynamy. Na posiedzeniu KKK NZS, które pro-
wadził śp. Piotrek Czerwiec ustaliliśmy, że wszystkie duże
uczelnie są przygotowane do bojkotu i pora zacząć rozprawę
z czerwonym. Jeszcze przed końcem krajówki zadzwoniłem
do Gliwic z umówionym hasłem. Oka zało się, że poprzedni
bojkot Nauk Społeczno-Politycznych przyniósł owoce. W stu-
dentach obudziła się odwaga. Politechnika i Uniwersytet roz-
poczęły bojkot. Z ramienia KKK NZS byłem w pięcioosobowej
grupie, kierowanej przez Mariusza Kamińskiego, upoważnio-
nej do negocjacji z MEN i MON. Po kilku miesiącach poże-
gnaliśmy Studium Wojskowe. Mimo to bardziej pamiętam
rozczarowanie Sławka Skrzypka, który był naszym przedsta-
wicielem w Senacie Politechniki Śląskiej. Przyszedł do mnie
i mówi: „płk Tworzydło postawił na Senacie wniosek o rele-
gowanie ciebie ze studiów. Poparłem jego wniosek, ale rektor
mu odpowiedział, że woli tolerować bojkot jednego przed-
miotu niż strajk całej uczelni o przywrócenie Miśki w pra-
wach studenta. A mogło być tak fajnie” – zakończył napraw-
dę rozżalony postawą rektora.

Mariusz Siembiga (WSN UŚ): Bojkot rozpoczęliśmy w dniu,
kiedy pierwsze zajęcia miał mieć Wydział Nauk Społecz ny ch.
Krótki wiec poranny przed wejściem do siedziby studium.
Przemówienie, wezwanie do bojkotu i wszyscy „za”. Nie chcemy,
aby ocena końcowa mogła spowodować niezaliczenie roku
czy wyrzucenie z uczelni, itd. 
Wieść o rozpoczęciu akcji szybko się rozeszła wśród studen-
tów. Przez pierwsze dni co rano pod studium tłumaczyliśmy
studentom kolejnych wydziałów, o co chodzi w naszej akcji.
Grupa słuchaczy radykalnie się zmniejszała. Po kilku dniach
nie przychodził nikt, bo „bojkot to bojkot”. 100-procentowy
sukces. Po zakończeniu protestu oficerowie zaproponowali,
abym został szefem kompanii w dniu kiedy miałem zajęcia.
Tak też się stało. Na swoich zastępców zaproponowałem Witka
Trólkę z Ruchu Wolność i Pokój i Mariusza Boreckiego – rów-
nież pozbawionego wojskowego zacięcia. Dzięki bojkotowi stu-
dium zostałem dowódcą. Co prawda takim „prawiewojsko-
wym”, ale jednak. Był to początek mojej kariery w siłach zbroj-
nych, apogeum i jednocześnie koniec. Bez żalu.

Gliwice 1989/90; bojkot zajęć studium wojskowego: profilem drugi z lewej Krzysztof Miśka, siódmy Sławomir Skrzypek.

Wrocław, 22 kwietnia 1989. IV Krajowy Zjazd NZS: na pierwszym planie w okularach Sławomir Skrzypek.
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Jednym z ostatnich przejawów działalności NZS w okresie
przełomu ustrojowego był udział studentów w okupacjach
komitetów PZPR i siedzib innych, kończących swój żywot
instytucji komunistycznych. W Katowicach, wobec planów
wynajmu gmachu Komitetu Wojewódzkiego PZPR przez
różnego rodzaju spółki nomenklaturowe, 16 stycznia 1990
rozpoczęła się okupacja budynku z postulatem przekazania
go na potrzeby Uniwersytetu Śląskiego. Po dwóch dobach
protest zakończył się sukcesem.

Marek Żelazny (WPiA UŚ): 13 grudnia 1989 pojawił się
pomysł, że idziemy pod Komitet Wojewódzki PZPR. Pomysł
miałem taki, żeby obrzucić komitet kamieniami, ale była też
koncepcja żeby go spalić. Było tam z 2 tysiące ludzi. Wszy -
st kie szyby wybiliśmy. Poleciały butelki z benzyną, zaczęło
się palić wejście do budynku. W tym momencie wyjechała
tyralierą MO, zaatakowali. Poszły w ruch pały, armatki. Lu -
dzie się rozbiegli, część skierowała się na ulicę Jagiellońską.
Na placu Miarki uformowała się mała barykada. Poleciały
butelki, jedna niefortunnie na balkon jednej z kamienic.
Jedna butelka spadła na armatkę wodną. Wtedy MO przy-
stąpiła do właściwego szturmu. Rozgonili tłum definitywnie.
Ale właściwe pałowanie było… 16 grudnia.
Trzy dni później była msza w kościele na Brynowie przy
ulicy Pięknej. Potem pochód od kopalni Wujek do placu
Wolności, pomnik żołnierzy radzieckich został obrzucony
farbami. Bardzo tam ZOMO-wcy tłukli, chyba chcieli się
odgryźć za 13 grudnia i Komitet Wojewódzki. Było wiele
osób zatrzymanych.

Mariusz Siembiga (WNS UŚ): 16 stycznia 1990 zebraliśmy
się o 8.00 rano na sąsiadującym z Komitetem Wydziale
Biologii – NZS i KPN. Podzieliliśmy się na dwie niespełna
dziesięcioosobowe grupy »bojowe«. Byłem w pierwszej.
Wejście, krótka przepychanka. W sumie tylko jeden z nas
dostał w żołądek. Wygrana. Chwilę później wbiegła druga
grupa. Później reszta. Barykadujemy drzwi. Wychodzić pra-
cownikom wolno, wchodzić nie. (…) Z nadejściem nocy
gmach pustoszeje. Okazuje się, że w pokojach pozamykali
się partyjni funkcjonariusze. My nie wiemy dokładnie, gdzie
oni są. Oni nie wiedzą, ilu nas jest. Chodzimy specjalnie
głośno, z metalowymi prętami w rękach. Na jednym z pięter
ktoś z zamkniętego pokoju wyrzuca zapalone papiery. Wpa -
damy tam, walimy po wszystkich drzwiach. Ustawiamy gaś -
nice. Najwięcej przed wejściem głównym, bo próbowali się
tam wedrzeć panowie po cywilu. Po opanowaniu całego
gmachu szybko weszliśmy na dach i zdjęliśmy powiewający
ponuro nad Katowicami czerwony sztandar. Na miejscu
został zdekompletowany i przybrał formę suwenirów w kie-
szeniach każdego z nas. Jakby to banalnie nie brzmiało, to
stojąc wtedy na dachu przypomniałem sobie sytuację
z demonstracji 31 sierpnia 1982 r., kiedy po dachach
kamienic przedzierałem się w kilkuosobowej grupie
z szczelnie obstawionej przez ZOMO ulicy Mariackiej do
ul. Warszawskiej. Nad centrum miasta latał milicyjny heli-
kopter. Obserwował rejony zamieszek. Wszędzie był gaz łza-
wiący i pałkarze w mundurach. Osiem lat później stoję na
dachu Komitetu Wojewódzkiego i właśnie zdjąłem ich sztan-
dar. Bezcenne.
Po dwóch dobach udało się wywalczyć zgodę na przekaza-
nie budynku uczelni. Dzisiaj mieści się tam Wydział Filo -
logiczny. Na uroczystości przekazania budynku dla UŚ nie
pojawili się przedstawiciele NZS, gdyż nikt ich nie zaprosił.
Wkroczyliśmy w inną rzeczywistość, życie toczyło się dalej.

Katowice, 13.12.1989; próba podpalenia budynku Komitetu Wojewódzkiego PZPR .

Zdjęcie w tle: Katowice, 16.01.1990; początek okupacji budynku Komitetu Wojewódzkiego PZPR .
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