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Nie ma rozpusty gorszej niż myślenie.
Pleni się ta swawola jak wiatropylny chwast
na grządce wytyczonej pod stokrotki.

Dla takich, którzy myślą, święte nie jest nic.
Zuchwałe nazywanie rzeczy po imieniu,
rozwiązłe analizy, wszeteczne syntezy,
pogoń za nagim faktem dzika i hulaszcza,
lubieżne obmacywanie drażliwych tematów,
tarło poglądów – w to im właśnie graj.

W dzień jasny albo pod osłoną nocy
łączą się w pary, trójkąty i koła.
Dowolna jest tu płeć i wiek partnerów.
Oczy im błyszczą, policzki pałają.
Przyjaciel wykoleja przyjaciela.
Wyrodne córki deprawują ojca.
Brat młodszą siostrę stręczy do nierządu.

Inne im w smak owoce
z zakazanego drzewa wiadomości
niż różowe pośladki z pism ilustrowanych,
cała ta prostoduszna w gruncie pornografia.
Książki, które ich bawią, nie mają obrazków.
Jedyna rozmaitość to specjalne zdania
paznokciem pozakreślane albo kredką.

Zgroza, w jakich pozycjach,
z jaką wyuzdaną prostotą
umysłowi udaje się zapłodnić umysł!
Nie zna takich pozycji nawet Kamasutra!

W czasie tych schadzek parzy się ledwie herbata.
Ludzie siedzą na krzesłach, poruszają ustami.
Nogę na nogę każdy sam sobie zakłada.
Jedna stopa w ten sposób dotyka podłogi,
druga swobodnie kiwa się w powietrzu.
Czasem tylko ktoś wstanie,
zbliży się do okna 
i przez szparę w firankach
podgląda ulicę. 

Wisława Szymborska, Głos w sprawie pornografii 
(z tomu Ludzie na moście, 1986)
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Pisząc o zakazanym myśleniu, Szym-
borska trafiła w sedno dążeń i aspiracji 
młodych ludzi, krakowskich studentów, 
którymi w połowie lat siedemdziesią-
tych XX wieku po raz pierwszy zajęła się 

komunistyczna policja polityczna, dlate-
go właśnie, że ośmielili się samodzielnie 
poszukiwać prawdy i popłynąć pod prąd 
w rzece propagandowego kłamstwa.

Niepolityczni polityczni 

Źródła młodzieżowej kontestacji, z któ-
rej później, w bardzo szczególnych i dra-
matycznych okolicznościach maja 1977 
roku, narodził się Studencki Komitet So-
lidarności (SKS), biły w innym miejscu niż 
w wypadku większości polskich buntów 
przeciwko systemowi komunistycznemu. 
Zwykle bowiem na początku chodziło 
o przysłowiową kiełbasę (a raczej o jej 
brak). Tym razem (tak jak w Marcu ’68) 
od początku szło o wolność.

Opisywani bohaterowie, młodzi lu-
dzie, żyli wprawdzie skromnie, jak prze-
ciętni obywatele Polskiej Rzeczypospo-
litej Ludowej (PRL), ale to nie gospodarka 
niedoboru doskwierała im najbardziej. 
Stanisław Pyjas, Bronisław Wildstein, 
Lesław Maleszka, Iwona Galińska, a także 
przynależący wtedy, w połowie lat sie-
demdziesiątych, do innego kręgu towa-
rzyskiego Liliana Batko, Bogusław Sonik 
czy Józef Ruszar – wszyscy oni doświad-
czali podobnego rodzaju uczucia dusz-
ności i zniewolenia, przede wszystkim 
intelektualnego. Polska Gierka była przez 
nich postrzegana nie tylko i nie wyłącz-
nie jako kraj siermiężnej gospodarki, ale 
przede wszystkim jako kraj tępej cenzury. 
Mniej ich drażniło to, że nie można było 
kupić płyt Boba Dylana czy The Rolling 
Stones, a para markowych dżinsów kosz-
towała po czarnorynkowym kursie dolara 
mniej więcej równowartość miesięcznej 

pensji, bardziej zaś fakt, że z ekranów 
telewizorów, głośników radiowych, prasy, 
a nawet kina (seanse filmowe poprzedza-
ła emisja materiałów Polskiej Kroniki Fil-
mowej) wciskała się w uszy i zalewała oczy 
ideologiczna breja o PRL jako spełnieniu 
odwiecznych marzeń Polaków o kraju 

Liliana Batko
(zbiory IPN)
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wolnym i dostatnim. Bo przecież każdy 
widział na co dzień – na ulicy, w urzędzie 
czy nawet na uniwersytecie – że takie 
propagandowe laurki nijak się mają do 
rzeczywistości.

Kiedy powstał SKS, komunistyczna 
propaganda konsekwentnie określała jego 
działania jako polityczne. Peerelowscy 
propagandyści nie mieli żadnego proble-
mu z taką kwalifikacją. Problem jednak był. 
Pojawiła się bowiem typowa ambiwalen-
cja, nieuchronna w sytuacji, gdy w ustroju 
aspirującym, jak mawiał Jacek Kuroń, do 
monopolu władzy, organizacji i informacji 

powstała grupa społeczna, która przeła-
mywała taki monopol. W ustroju, w któ-
rym kierowanie sprawami publicznymi 
stanowiło wyłączną domenę elity wła-
dzy, odnawiającej się nie poprzez demo-
kratyczne wybory, lecz przez kooptację, 
w którym świadomość społeczna była 
kształtowana przez wszechogarniają-
cą ideologię mar ksistowską, a wszystko, 
co nosiło najmniejsze znamiona kon-
testacji systemu, stawało się z miejsca 
polityczne, bo rzucało temu systemowi 
wyzwanie. I w tym tylko sensie SKS był 
polityczny. Motywacje jego założycieli 

Bogusław Sonik
(zbiory IPN)

Józef Ruszar
(zbiory IPN)
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były od polityki – rozumianej jako zabie-
ganie o władzę – odległe. Młodzi chłopcy 
i dziewczęta nie marzyli wtedy o władzy, 
może trochę o osłabieniu komunizmu, 
o ile ten wdzierał się w ich życie. Ale bar-
dziej chyba niż o osłabienie komunizmu 
chodziło o znalezienie wymiaru własnego, 
autentycznego życia – pomimo komuni-
zmu. Przy czym inną sprawą była kwestia 
indywidualnych zainteresowań i tempera-
mentów. Jedni byli zafascynowani kulturą, 
inni problemami społecznymi, a także – 
czemuż by nie – polityką. W niczym nie 
zmienia to jednak oceny, że u źródeł ich 
zaangażowania – jeszcze przed śmiercią 
Stanisława Pyjasa – leżał wspomniany 
przez Szymborską imperatyw niezależ-
nego myślenia, głód odkrywania niezna-
nych światów opisywanych przez Miłosza, 

Gombrowicza, Kołakowskiego czy Sołże-
nicyna, a także całą plejadę innych auto-
rów, całkowicie wówczas w Polsce zakaza-
nych i prawie w ogóle nieznanych.

Rychło okazało się, że taka próba 
samokształcenia czy – ściślej mówiąc – 
kształtowania siebie natrafiła na liczne 
bariery, poczynając od cenzury, a na Służ-
bie Bezpieczeństwa (SB) kończąc. W tym 
sensie prosta rewindykacja dostępu do 
bezdebitowej literatury nieuchronnie prze-
kształcała się w konfrontację z systemem. 

Później zaś, wobec nagłej śmierci ich 
przyjaciela, kiedy wszystkie tropy wiodły 
do SB, doszedł drugi ważny motyw ich 
zaangażowania: moralny sprzeciw wobec 
systemu, który niewoli, a niekiedy nawet 
zabija tych, którzy się temu niewoleniu 
sprzeciwiają. 

Iwona Galińska
(zbiory IPN)

Bronisław Wildstein
(zbiory IPN)
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Stanisław Pyjas
(zbiory IPN)
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Raport SB z inwigilacji studenta UJ Stanisława Pyjasa w dniu 12 iv 1976
(zbiory IPN)
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Anarchiści z katolikami 

Jesienią 1976 roku Bronisław Wildstein 
został relegowany z Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, co w środowisku studenckim 
uznano powszechnie za polityczną re-
presję za współpracę Wildsteina z Ko-
mitetem Obrony Robotników (KOR). Ku 
zdziwieniu władz uniwersyteckich list 
z żądaniem przywrócenia Wildsteina na 
studia podpisali prawie wszyscy studenci 
z jego roku. Presja okazała się skuteczna. 
Można w tym widzieć tylko koleżeński 
odruch, ale można dostrzec też coś wię-
cej: zalążek społecznej samoorganiza-
cji, czyli rzecz w państwie totalitarnym 
w zasadzie niemożliwą do tolerowania. 
I wolno chyba zaryzykować twierdzenie, 
że ten masowy gest niesubordynacji był 
przejawem nowego ducha czasu. Oto 
partykularna sprawa dotycząca relego-
wania jednego ze studentów rozegrała 
się w nowych okolicznościach. Ale jakie 
to były okoliczności? 

W tym czasie w Warszawie działał już 
od kilku miesięcy KOR. Jego ograniczo-
ne cele były jednak zuchwałym wyzwa-
niem rzuconym omnipotencji władz, zaś 
przyjęta przez korowców zasada jawnego 
działania – z podaniem do publicznej wia-
domości nazwisk, adresów i numerów te-
lefonów członków Komitetu – stanowiła 
nowość i przynosiła efekty. Powstała bo-
wiem struktura opozycyjna, której wła-
dze komunistyczne nie zdecydowały się 
zaatakować frontalnie w swoim tradycyj-
nym stylu, czyli stawiając przed sądem za 
łamanie peerelowskiego prawa i skazując 
na kary długoletniego więzienia. Zapewne 
byłoby tak, gdyby KOR powstał za rzą-
dów Gomułki. Za Gierka pole manewru 
rządzących było bardziej ograniczone, 

przede wszystkim za sprawą zabiega-
nia o kredyty na Zachodzie, czemu nie 
sprzyjał wizerunek władzy opresyjnej 
wobec obywateli. Można stwierdzić, że 
gotowość reżimu do sięgania po środki 
represyjne w celu pacyfikowania postaw 
buntowniczych została nieco przyhamo-
wana. W Warszawie skorzystały z tego 
grupy związane z KOR, w Krakowie zaś 
środowisko buntującej się młodzieży 
studenckiej. Tworzyło to płaszczyznę 
wspólnych działań.

Informacja operacyjna SB dotycząca współpracy 
studentów z KOR, 3 XII 1976
(zbiory IPN)
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Wiosną 1977 roku nawiązała się 
współpraca między dwoma środowiska-
mi krakowskimi, które dotąd podążały 
własnymi drogami, czyli grupą skupioną 
wokół Pyjasa, Wildsteina, Maleszki (już od 
roku tajnego współpracownika SB – zob. 
dalej) i Galińskiej oraz grupą Batko, Sonika 
i Ruszara. Pierwszych nazwano później 

„anarchistami” (co nie było całkiem ścisłe), 
drugich zaś „katolikami” (co było prawdzi-
we, ale nie stanowiło pełnej ich charak-
terystyki). Tak czy inaczej, jedni i drudzy 
zaangażowali się w zbieranie podpisów 
pod korowską inicjatywą dotyczącą po-
wołania sejmowej komisji do zbadania 
wypadków naruszenia prawa podczas 
pacyfikacji robotniczych protestów 
w Radomiu i Ursusie w czerwcu 1976 
roku. I ponownie był to znak czasu. Rok 

czy dwa lata wcześniej podobna akcja, 
mająca wszak oczywisty wydźwięk an-
tyrządowy, zapewne nie spotkałaby się 
z żywą reakcją społeczności studenckiej 
Krakowa. Tymczasem „anarchiści” i „ka-
tolicy”, wędrując od drzwi do drzwi po 
krakowskich akademikach, przekonując 
i zachęcając, zebrali ponad pół tysiąca 
podpisów. To był sukces, który pozwolił 
im myśleć o jakiejś formie trwalszej sa-
moorganizacji. A zarazem był to sygnał 
ostrzegawczy dla komunistów, którzy 
bądź co bądź dzierżyli w ręku cały apa-
rat represji oraz posiadali fundamentalne 
przekonanie, że władzę zdobytą w 1944 
roku utrzymają po wsze czasy w nie-
zmienionym kształcie, czyli pod postacią 
wszechmocnego państwa z potulnym, 
zastraszonym społeczeństwem. 

Decyzja SB o perlustracji korespondencji S. Pyjasa, 1976 
(zbiory IPN)
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Meldunek operacyjny SB o działalności grupy studentów polonistyki UJ, 1976
(zbiory IPN)
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Tajemnicze zgony i urzędowe matactwa

W kwietniu 1977 roku SB przystąpiła do 
działań dezintegracyjnych wobec obu 
środowisk zaangażowanych w zbie-
ranie podpisów pod listem do Sejmu 
PRL. Kilka osób, w tym Stanisław Pyjas, 
otrzymało anonimy – wulgarne, pełne 
gróźb, poświadczające znajomość ich ży-
cia prywatnego. Sonik i Pyjas skierowali do 
prokuratury zawiadomienie o popełnie-
niu przestępstwa. Kilka dni później, ran-
kiem 7 maja, ten drugi został znaleziony 
martwy na klatce schodowej w kamienicy 
przy ulicy Szewskiej 7 w Krakowie. 

Anonim wysłany do Pyjasa pozwalał 
domniemywać, że za jego śmierć odpo-
wiedzialne są władze. Co więcej, zaraz po 
tragedii w działaniach różnych instytucji – 
od prasy po prokuraturę – widać koordy-
nację, której celem była zapewne chęć 
ukrycia prawdy. Jeszcze 7 maja w Zakła-
dzie Medycyny Sądowej ciało przyjaciela 
oglądał Wildstein, do czego w zasadzie 
nie miał prawa, ale przekupiwszy dozorcę, 
dopiął swego. Według relacji Wildsteina 
na twarzy Stanisława Pyjasa widoczne 
były ślady bicia pięścią oraz rany zadane 

Miejsce znalezienia ciała S. Pyjasa na klatce schodowej kamienicy przy ul. Szewskiej 7
(zbiory IPN)



jakimś ostrym narzędziem. Tymczasem 
władze upowszechniały opinię, z biegiem 
czasu zmieniającą się we wniosek, które-
go akceptację traktowano jako probierz 
politycznej spolegliwości, że Pyjas sam 
był winien swojej śmierci, będąc bo-
wiem pod wpływem alkoholu, spadł ze 
schodów. Niemniej jego przyjaciele ar-
gumentowali, że miejsce oraz pozycja 
ciała w sieni kamienicy wykluczały taką 
możliwość. Później pojawiło się jeszcze 
kilka przesłanek, które także podważały 
hipotezę wypadku. 

Stanisław Pyjas był bowiem widziany 
wieczorem, na kilka godzin przed śmier-
cią, w towarzystwie byłego boksera, 
Mariana Węclewicza, człowieka z kra-
kowskiego półświatka przestępcze-
go. Widział ich kolega Pyjasa, Stanisław 
Pietraszko, który po tragedii zgłosił się 
w charakterze świadka do pełnomocni-
ka prawnego rodziny Pyjasa, mecenasa 
Andrzeja Rozmarynowicza. Ale podczas 
wakacji ciało Pietraszki znaleziono nad 
Zalewem Solińskim. Oficjalna wersja zgo-
nu mówiła o tym, że się utopił. Tymcza-
sem koledzy Pietraszki twierdzili, że miał 
on awersję do wody, bo nie umiał pływać. 
Jeśli zaś chodzi o Węclewicza, zginął je-
sienią 1977 roku, spadając ze schodów 
w innej krakowskiej kamienicy…

Oświadczenie ROPCiO w sprawie 
śmierci S. Pyjasa, 11 v 1977
(zbiory FCDCN)

Oświadczenie KOR w sprawie śmierci 
S. Pyjasa, 9 v 1977  
(zbiory FCDCN)

 →

 →





Dla wielu od początku było jasne, kto stoi za śmiercią S. Pyjasa 
(zbiory IPN)
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Zanim jeszcze dopełnił się los Pie-
traszki i Węclewicza, dla wszystkich stało 
się jasne, że śledztwo w sprawie śmier-
ci Stanisława Pyjasa pozostawało pod 
szczególnym nadzorem władz. Redak-
cje krakowskich gazet zgodnie odmawiały 
publikacji nekrologu, w którym przyjaciele 
Pyjasa używali zwrotu „zginął tragicz-
nie”, zaś prasowe doniesienia o śmierci 
studenta UJ podtrzymywały hipotezę 
o upadku ze schodów. Krótko mówiąc, 
młodzi ludzie stanęli w tamtych dniach 
wobec dojmującej sprzeczności: wszyst-
ko wskazywało na to, że za śmierć ich ko-
legi odpowiedzialna jest w jakiś sposób 
SB, ale oficjalne doniesienia przeczyły 
temu wnioskowi. Prowokowało to mo-
ralny protest. Owszem, nikt z nich nie był 

wcześniej miłośnikiem Polski Ludowej, ale 
też nikt wcześniej nie spotkał się z takim 
postępowaniem władz. I tak ten moralny 
protest – obok wspomnianego poczucia 
intelektualnego zniewolenia – przerodził 
się u wielu w imperatyw działania i zaan-
gażowanie. 

Można zapytać: zaangażowanie 
w co? Gdyby nie śmierć Pyjasa, niewątp-
liwie zarówno on, jak i jego przyjaciele 
utworzyliby jakąś strukturę organizującą 
ich grupę, o formie zbliżonej do tej, jaką 
później przybrał SKS. Skąd to wiadomo? 
Z atmosfery tamtego czasu, z ich dzia-
łalności, która w logiczny sposób prowa-
dziła od form dość efemerycznych do 
bardziej zorganizowanych. Przemawia 
za tym również przykład KOR.

Informacja o śmierci S. Pyjasa
(zbiory FCDCN)



Informacja o mszy żałobnej  
za S. Pyjasa 15 v 1977
(zbiory FCDCN)

Informacja o mszy żałobnej za 
S. Pyjasa i apel o nieuczestniczenie 
w Juwenaliach 
(zbiory IPN)

 →
 →

 →
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Zdjęcia operacyjne 
SB wejścia do 
kamienicy, w której 
znaleziono ciało 
S. Pyjasa
(zbiory IPN)
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Donos TW „Ketman” dotyczący reakcji przyjaciół S. Pyjasa na jego śmierć, 8 v 1977
(zbiory IPN)
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Oświadczenie o powołaniu SKS 15 v 1977 
(zbiory FCDCN)
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Plakat informujący o mszy i marszu żałobnym w dniu 15 v 1977 
(zbiory IPN)

Żałobne Juwenalia 

Zaraz po pogrzebie Stanisława Pyjasa 
(w jego rodzinnych Gilowicach koło Żywca) 
młodzi ludzie postanowili zorganizować 
publiczną żałobę w Krakowie. Skorzysta-
no z organizacyjnej i logistycznej pomo-
cy KOR, który wysłał do Krakowa swoich 
członków i współpracowników: Pawła 
Bąkowskiego, Teresę Bogucką, Mirosła-
wa Chojeckiego, Krzysztofa Łazarskiego, 
Antoniego Macierewicza, Piotra Naimskie-
go, Wojciecha Onyszkiewicza, Wojciecha 
Ostrowskiego i Józefa Śreniowskiego. 

Mimo że w mieście trwały Juwenalia, 
tradycyjne majowe święto studenckie, 
przyjaciele Pyjasa zdecydowali się odwołać 
do opinii publicznej mieszkańców Krakowa, 

a szczególnie do studentów, kuszonych 
przez organizatorów juwenaliowej zaba-
wy. Wezwano do bojkotu Juwenaliów i do 
przyłączenia się do żałoby. W rezultacie 
rano 15 maja 1977 roku kilka tysięcy osób 
wzięło udział w mszy żałobnej w koście-
le dominikanów, a wieczorem w marszu 
żałobnym idącym z ulicy Szewskiej pod 
Wawel, gdzie proklamowano powstanie 
SKS. Pod stosownym oświadczeniem 
widnieją podpisy dziesięciorga studen-
tów: Andrzeja Balcerka, Joanny Barczyk, 
Liliany Batko, Wiesława Beka, Małgorzaty 
Gątkiewicz, Elżbiety Majewskiej, Lesława 
Maleszki, Józefa Ruszara, Bogusława So-
nika i Bronisława Wildsteina.



Telegram kondolencyjny od studentów Łodzi 
(zbiory FCDCN)
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Zdjęcie operacyjne SB z marszu żałobnego, 15 v 1977 
(zbiory IPN)

Marsz żałobny, 15 v 1977 
(zbiory IPN)
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Studencki Komitet Solidarności 
powstał na fali protestu po śmierci 
Stanisława Pyjasa. Ale nie ograniczono 
się jedynie do protestu. Działacze SKS 
wiedzieli, jakiego rodzaju związek ist-
nieje między losem ich zabitego kolegi 
a systemem arbitralnej władzy. Dlate-
go ich postulaty zmierzały w kierunku 
ograniczenia tej arbitralności. Świetnie 
rozumieli, że jakakolwiek zmiana na lep-

sze nie będzie wynikiem deklaracji 
władz o przestrzeganiu pra-

worządności (o ile tako-
wa w ogóle kiedykol-

wiek padłaby), ale 
może być tylko 

efektem zorga-
nizowanej pre-

sji społecznej. 

Dlatego utworzyli instytucję, która była 
pewnego rodzaju gwarancją działania, 
tak jak było w wypadku KOR. Mecha-
nizm gwarancyjny polegał na tym, że 
aby naprawdę dobrać się do skóry dzia-
łaczom SKS, trzeba by było rozbić lub 
przynajmniej sparaliżować organizację. 
A takie posunięcia nie przeszłyby już 
niezauważone na Zachodzie. Władze 
mogły wprawdzie to zrobić, ale musia-
łyby zapłacić za to wyższą politycznie 
cenę niż przed powstaniem SKS. I była 
to jakaś ochrona. Choć nie była ona cał-
kowita, bo działaczy SKS notorycznie 
zatrzymywano na 48 godzin, straszono 
ich rodziców i rodzeństwo, zdarzały się 
pobicia, ale nikogo nie spotkał już los 
Stanisława Pyjasa.

Telegram informujący o mszy żałobnej za S. Pyjasa 
(zbiory FCDCN)



Msza żałobna w kościele dominikanów, 15 v 1977 
(zbiory IPN)



\ 26 \ Oddychać swobodnie \ 



\ Studencki Komitet Solidarności w Krakowie (1977–1980) \ 27 \

Oświadczenie SKS w sprawie uczczenia śmierci S. Pyjasa 
(zbiory FCDCN)

Deklaracja SKS z 17 v 1977 
(zbiory FCDCN)

Małgorzata Gątkiewicz 
(zbiory IPN)

Elżbieta Majewska 
(zbiory IPN)

 →
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Wypluwanie knebla

Działając w środowisku studenckim, SKS 
nawoływał do utworzenia powszechnej 
i niezależnej od władz organizacji stu-
denckiej. Sam nie uważał się za taką or-
ganizację. Był wprawdzie niezależny, ale 
nie spełniał warunku powszechności. Był 
czymś na kształt ruchu kadrowego, swo-
im przykładem zachęcając innych i w tym 

sensie pracując na rzecz przyszłej orga-
nizacji, która miała powstać wówczas, 
kiedy pojawią się dogodne ku temu wa-
runki. A zaistniały one po Sierpniu ’80. 
Utworzono wtedy Niezależne Zrzeszenie 
Studentów (NZS), nawiązujące wprost 
do doświadczeń SKS. 

„Indeks”, nr 5, 1979 
(zbiory FCDCN)
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Biuletyn SKS, xii 1977 
(zbiory FCDCN)
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Podstawową formą działalności SKS 
był kolportaż wydawnictw bezdebito-
wych, a także redagowanie własnego 
pisma. Najpierw był nim „Sygnał”, a po 
wpadce i zarekwirowaniu całego nakładu 
przez SB powołano nowe pismo – „In-
deks”. Działało też wydawnictwo o na-
zwie Krakowska Oficyna Studentów 
(KOS). Ich pierwszą pozycją wydawniczą 
była książka Leszka Moczulskiego Odbu-
dowa Niepodległej. Na początku wydaw-
nictwem kierował Andrzej Mietkowski, 
a od sierpnia 1978 roku Henryk Karkosza.

Krakowscy opozycjoniści sięgali 
po wzory niezależnych ruchów jeszcze 

z czasów zaborów (endeków, socjali-
stów, ludowców), kiedy działalność nie-
legalnych organizacji skupiała się wokół 
pism i wydawnictw. Jakie by te pisma były 
niedoskonałe w formie i ubogie w treści 
(niekiedy była to licha kartka papieru z le-
dwo czytelnym, gęsto zadrukowanym 
tekstem), to zawsze wokół nich tworzy-
ła się jakaś organizacja. I to zarówno wo-
kół produkcji i kolportażu (sieć mniej lub 
bardziej zakonspirowanych powiązań), jak 
i wokół głoszonych idei (krystalizujących 
się w toku polemik i dyskusji na łamach 
tych pism czy poza nimi). Nie inaczej było 
w Krakowie w latach 1977–1980.

SKS przeciwko RES-om 
(zbiory FCDCN)



Dyskusje, a nawet kłótnie inspiro-
wane przez niezależny ruch wydawniczy 
były w jakiś sposób potrzebne, wszystkie 
bowiem umacniały środowisko, a nie-
kiedy sprzyjały klarowaniu się koncep-
cji ideowych. Ten drugi impuls pozwalał 
na kształtowanie się formacji bardziej 
niż SKS jednoznacznych ideowo, czego 
przykładem może być powołany w 1978 
roku w Gdańsku Ruch Młodej Polski, wy-
dający pismo „Bratniak”.

Debaty przybierały niekiedy postać 
cyklów programowych, które starano się 
ujmować w jakieś organizacyjne i progra-
mowe ramy. Tak było w przypadku po-
wołanego w Warszawie na początku 1978 
roku Towarzystwa Kursów Naukowych 
(TKN), które swoje wykłady organizowało 
też w Krakowie, między innymi w krakow-
skich kościołach, w tym u norbertanek 
na Salwatorze. Pojawienie się SKS z jego 
nonkonformistyczną ofertą stało się 
bodźcem dla duszpasterstw akademic-
kich, które niewątpliwie pod jego wpły-
wem wprowadziły do swoich programów 
treści uznawane dotąd za zbyt niecen-
zuralne. Również krakowskie uczelnie 
nie mogły całkowicie zignorować SKS. 
O kwestiach nagłaśnianych przez Komi-
tet dyskutowano zarówno na seminariach 
studenckich, jak i w studenckich klubach, 
czasami z udziałem działaczy SKS. W tym 
sensie można mówić o dokonującej się 

Odezwa SKS do studentów  
Poznania, 1977 
(zbiory FCDCN)

Oświadczenie o powołaniu SKS  
w Warszawie, 20 x 1979
(zbiory FCDCN)

 →

 →





Publikacje wydawnictwa KOS 
(zbiory IPN)
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pod jego wpływem zmianie klimatu ide-
owego czy politycznego. Był to skutek 
dość paradoksalny, jeśli zważyć, że SKS 
był organizacją nielegalną, jego działa-
cze często smakowali aresztanckiego 
chleba, a jeśli pisała już o nich oficjalna 
prasa, to w tonie napaści i denuncjacji, jak 
o ludziach, którzy „za brudne pieniądze 
służą obcym interesom”. Niemniej za tą 
oficjalną retoryką była jeszcze wymowa 
faktów, a tutaj – niechętnie, bo niechęt-
nie – SKS był jednak tolerowany. I sama 
jego obecność powodowała pewne roz-
szczelnienie systemu.

Studencki Komitet Solidarności nie 
miał i nie chciał mieć charakteru stu-
denckiego związku zawodowego. Z za-
sady unikał kwestii socjalno-bytowych, 
uważając je za zagadnienia natury tech-
nicznej, podczas gdy naprawdę ważna 
była problematyka systemowa. Stąd też 
jego zaangażowanie na rzecz represjono-
wanych działaczy opozycji demokratycz-
nej w Polsce (np. Kazimierza Świtonia) czy 
w bloku sowieckim (np. działaczy cze-
chosłowackiej Karty ’77). Niemniej dzia-
łając w środowisku studenckim, próbował 
wyjść poza wąski krąg osób nastawionych 
zdecydowanie antykomunistycznie i go-
towych na represje oraz przyciągać więk-
sze grupy studentów. Dlatego szukano 
takich punktów systemowej kontestacji, 

Oświadczenie SKS w Warszawie,  
1978  
(zbiory FCDCN)

Oświadczenie o powołaniu SKS  
we Wrocławiu 
(zbiory FCDCN)

 →

 →



które mogły być zarazem sprawami stu-
denckimi. I tak działacze SKS podnieśli 
kwestię tzw. RES-ów, czyli książek znaj-
dujących się w zasobach bibliotecznych, 
ale nieudostępnianych czytelnikom 
z powodów cenzuralnych (np. Biblioteka 
Jagiellońska gromadziła systematycznie 
druki emigracyjne, ale ich udostępnianie 
reglamentowano). Postulat powszech-
nego udostępniania RES-ów był nośny 
i wielu studentów przyłączyło się do pro-
testu w tej sprawie. Do tej kategorii dzia-
łań można też zaliczyć pomysł założenia 
dwóch niezależnych bibliotek, w których 
gromadzono by książki bezdebitowe. To 
również zyskało poparcie. Podobnie było 
z postulatem zliberalizowania polityki 
paszportowej. Niezależnie od ogólnych 
rygorów, w ramach których ostateczna 
decyzja o przyznaniu paszportu należała 
do SB, studentów obowiązywał wtedy 
system jak gdyby prekontroli. W poda-
niu o paszport znajdowała się dodat-
kowo rubryka, w której należało wpisać 
średnią ocen, a także rubryka przezna-
czona na opinię jedynej legalnej organi-
zacji studenckiej, czyli Socjalistycznego 
Związku Studentów Polskich (SZSP). 
Ten postulat SKS także znalazł szerszy 
oddźwięk w środowisku. W publikacjach 
SKS zainicjowano dyskusję o samorzą-
dzie studenckim, udostępniano też łamy 

Oświadczenie SKS Warszawa  
w sprawie wykładów TKN, 1979
(zbiory FCDCN)

Pismo SKS w sprawie RES-ów
(zbiory FCDCN)

 →

 →
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tym członkom SZSP, którzy deklarowali 
chęć podjęcia działań na rzecz rozwiąza-
nia swojej monopolistycznej organizacji.

Chociaż sprawy, o które walczył SKS, 
znalazły rozwiązanie dopiero po Sierp-
niu ’80 (i to nie wszystkie), jego działal-
ność wywołała ferment, który pozostał 
w społecznej świadomości. Niektórzy 
działacze krakowskiego SKS wspomagali 
strajki w sierpniu 1980 roku, inni zostali 

prewencyjnie aresztowani (wraz z więk-
szą grupą opozycjonistów) i wypusz-
czono ich dopiero po podpisaniu poro-
zumienia w Stoczni Gdańskiej. Nie dziwi 
zatem, że w pierwszych miesiącach po 
Sierpniu ’80 młodsi działacze SKS ode-
grali niebagatelną rolę w powoływaniu 
nowej organizacji studenckiej, czyli NZS, 
starsi zaś w NSZZ „Solidarność”.

Decyzja SB 
o niewydawaniu 
paszportu 
B. Wildsteinowi,  
1978 
(zbiory IPN)
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Spis publikacji biblioteki SKS na AGH
(zbiory FCDCN)
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Niezapomniani Nieobecni 

W Krakowie są dziś dwie ulice noszące 
imiona działaczy krakowskiego SKS: Anny 
Szwed-Śniadowskiej na osiedlu Kliny oraz 
Stanisława Pyjasa w Bronowicach.

Anna Szwed urodziła się w 1955 
roku w Bielsku-Białej. Polonistykę stu-
diowała na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
W ramach SKS współredagowała pismo 

„Indeks” oraz prowadziła grupę samo-
kształceniową. W 1980 roku włączyła 
się w organizowanie NSZZ „Solidarność” 

w Krakowie. W wynajmowanym przez nią 
mieszkaniu odbyło się jedno z pierw-
szych zebrań Międzyzakładowego Ko-
mitetu Założycielskiego (MKZ). Później 
została członkiem MKZ oraz redaktorką 
pisma związkowego „Goniec Małopolski”. 
Od lata 1981 roku prowadziła związkową 
Wszechnicę Robotniczą. W stanie wo-
jennym była internowana. Po zwolnieniu 
z obozu dla internowanych aż do 1989 
roku nie mogła znaleźć pracy. Następnie 

Legitymacja 
studencka 
S. Pyjasa, 1972 
(zbiory FCDCN)
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pracowała w Krakowie jako nauczyciel-
ka do 2000 roku, kiedy przeszła na ren-
tę z powodu ciężkiej choroby. Zmarła 
w 2002 roku.

Stanisław Pyjas urodził się w 1953 
roku w Krynkach na Białostocczyźnie, ale 
dzieciństwo i wczesną młodość spędził 
w Gilowicach koło Żywca. Liceum ukoń-
czył w Żywcu, potem studiował polonisty-
kę i filozofię na Uniwersytecie Jagielloń-
skim. Był wybitnie uzdolniony, podejmował 
próby poetyckie i prozatorskie, bardzo 
interesował go teatr (uczestniczył w pro-
jekcie teatralnym Jerzego Grotowskiego 

„Święto”). Zaangażował się w prace grupy 
samokształceniowej, na której ślad trafiła 
wkrótce SB. Po zatrzymaniu, w toku wie-
logodzinnych przesłuchań był jedynym, 
który konsekwentnie odmawiał zeznań 
(nieświadomie korzystając z uprawnienia, 
jakie dawał peerelowski kodeks postępo-
wania karnego). Działalność wspomnianej 

grupy została zawieszona, ponieważ groź-
by esbeków skłoniły część uczestników 
do rezygnacji. Pyjas je ignorował. Jesienią 
1976 roku zorganizował akcję protesta-
cyjną przeciwko relegowaniu z uczelni 
swojego przyjaciela, Bronisława Wild-
steina. Następnie wraz z większą grupą 
osób, z których część utworzyła później 
SKS, włączył się w akcję zbierania podpi-
sów pod listem do Sejmu PRL z żądaniem 
powołania komisji sejmowej mającej wyja-
śnić okoliczności pacyfikacji radomskich 
i ursuskich protestów robotniczych. Wio-
sną 1977 roku zaczął otrzymywać anoni-
my z pogróżkami, a kilku jego znajomym 
dostarczono podobne anonimy zawiera-
jące oskarżenia pod jego adresem. Został 
zamordowany nieco później, w nocy z 6 na 
7 maja 1977 roku.

Pierwsza płyta nagrobna na grobie w Gilowicach
(zbiory FCDCN)
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Donosiciele i dylematy zdradzonych

Wśród członków krakowskiego SKS 
znalazły się także osoby, które podjęły 
tajną współpracę z SB. Już w chwili za-
łożenia SKS, 15 maja 1977 roku, z bez-
pieką współpracowali Andrzej Balcerek 
(tajny współpra cownik o pseudonimie 

„Zbyszek”, numer rejestracyjny 17702) 
i Lesław Maleszka (tajny współpracow-
nik o pseudonimach „Ketman”, „Return”, 

„Zbyszek” i „Tomek”, numer rejestracyjny 
17165) – dwaj z dziesięciu sygnatariuszy 
deklaracji o założeniu Komitetu. Balcerek 
wkrótce wyjechał za granicę, natomiast 
Maleszka współpracował aktywnie z SB 
aż do 1989 roku, przez cały czas ucho-
dząc za czołowego opozycjonistę i pozo-
stając zaufaną osobą dla wielu ważnych 
działaczy środowiska antykomunistycz-
nego. Stąd też ujawnienie w 2001 roku 
faktu jego tajnej współpracy z SB było 
wydarzeniem spektakularnym, a dla wie-
lu początkowo niewiarygodnym. Tajnymi 
współpracownikami bezpieki okazali się 
też dwaj inni działacze SKS: Jerzy Godek 
(tajny współpracownik o pseudonimie 

„Jurand”, numer rejestracyjny 23309) 
i Henryk Karkosza (tajny współpracownik 
o pseudonimach „Monika” i „Waldek”, nu-
mer rejestracyjny 21120). Pierwszy z nich 
nie należał do czołówki SKS, drugi jednak 
odgrywał w Komitecie doniosłą rolę, był 
bowiem szefem wydawnictwa KOS. Po 
zakończeniu działalności SKS Karkosza 
nadal pozostawał ważnym działaczem 
opozycji, jako szef nielegalnej (do 1989 
roku) Oficyny Literackiej, a także kierow-
nik konsorcjum podziemnych wydaw-
nictw, które dysponowało dostarczanymi 
z Zachodu funduszami przeznaczony-
mi na działalność wydawniczą całego 

solidarnościowego podziemia. Współ-
pracę Karkoszy z komunistyczną policją 
polityczną ujawniono w 2004 roku. Także 
w tym wypadku towarzyszyły temu śro-
dowiskowe kontrowersje. 

Sprawy Balcerka i Godka są mniej-
szego kalibru, ale Maleszki i Karkoszy za-
liczyć wypada do tych poważniejszych, 
zarówno ze względu na ich usytuowanie 
w strukturach opozycyjnych, jak i zna-
czenie przekazywanych mocodawcom 
z SB informacji. W tym kontekście nasu-
wa się pytanie o stosunek do ujawniania 
niechlubnej przeszłości osób z własne-
go środowiska. Jak powinni zachować 
się dawni działacze antykomunistycz-
ni rozpracowywani przed 1989 rokiem 
przez swoich kolegów, a nawet przy-
jaciół? W polskiej debacie politycznej, 
a szerzej: w polskim życiu publicznym, 
spór ten należał do najważniejszych i naj-
bardziej emocjonalnych, tworząc między 
ludźmi dawnej opozycji najgłębszą prze-
paść, która nie zniknęła do dziś.

Formułowany bywa pogląd, że nie-
chlubnej przeszłości ujawniać nie należy, 
a na jego poparcie przywołuje się trzy 
argumenty, przydając im różną wagę, 
w zależności od konkretnego przypad-
ku. Argumentuje się zatem: po pierwsze, 
że wiarygodność dokumentacji SB jest 
wątpliwa, po drugie, że tajna współpra-
ca z SB nie przekreśla zaangażowania 
na rzecz opozycji, i po trzecie, że ujaw-
nienie faktów współpracy skutkowałoby 
zbrukaniem heroicznego mitu antyko-
munistycznej opozycji, który jest aksjo-
logicznym fundamentem państwa po 
1989 roku. Zazwyczaj ten trzeci argument 
wysuwa się wówczas, kiedy dwa pierwsze 
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Informacja operacyjna SB sporządzona na podstawie donosu  
Lesława Maleszki (TW „Ketman”) z 1 v 1977 
(zbiory IPN)
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słabną, na przykład gdy zachowały się 
liczne dowody współpracy w dużym 
stopniu szkodzącej ówczesnej opozycji. 
Tak jest w wypadku Maleszki i Karkoszy. 

Środowisko byłego krakowskiego 
SKS znalazło się obecnie pod presją 
scharakteryzowanego powyżej poglądu. 
Większość jednak zdecydowała się go 
nie podzielać. Z pewnością decyzja nie 
była łatwa, przede wszystkim ze wzglę-
dów osobistych, trudno bowiem przy-
pominać niechlubną rolę tych, z którymi 
przeżyło się lata w opozycji. Należało 
także przezwyciężyć obawę, że bolesna 
prawda o współpracownikach SB z włas-
nego środowiska zniszczy dobrą pamięć 
o całej działalności. A jednak działacze 
byłego SKS zdobyli się na to. Jak się wy-
daje, najważniejszym argumentem było 
tu przekonanie, że rolą aktorów wydarzeń 
nie powinno być selekcjonowanie faktów 

lub ich koloryzowanie. Skoro najistot-
niejszym motywem podjęcia przez nich 
działalności w 1977 roku było dążenie do 
prawdy, to nie wypadało zachować się 
inaczej, kiedy ćwierć wieku później cho-
dziło o jej opisanie. 

Roman Graczyk 
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