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WStęp

W 2020 r. obchodziliśmy 40. rocznicę 
Porozumień Sierpniowych, dzięki któ-
rym jesienią 1980 r. powołano Nieza-
leżny Samorządny Związek Zawodowy 

„Solidarność”. Stał się on ogromnym 
ruchem społecznym angażującym bli-
sko 10 mln Polaków, oazą wolności we-
wnątrz bloku sowieckiego. Donośnie, 
a początkowo skutecznie domagając 
się poszerzania sfery praw i wolności 
obywatelskich, broniąc Polaków przed 
komunistyczną władzą, „Solidarność” 
stała się rzecznikiem interesu narodo-
wego, wyraźnie pokazując, że dygnita-
rze PZPR działają zgodnie z sowieckim 
interesem imperialnym. Szesnaście 
miesięcy jawnego działania Związku za-
kończyło wprowadzenie stanu wojen-
nego przez juntę Wojciecha Jaruzelskie-
go. Czas masowych represji nie zdławił 
jednak wolnościowych dążeń. Choć krę-
gosłup „Solidarności” został złamany 
siłowymi działaniami władz, to jednak 
wielu związkowców kontynuowało pra-
cę w warunkach konspiracyjnych. Idea 
wolnościowa przetrwała, materializując 
się dekadę później, gdy w konsekwencji 

kontraktowych wyborów rozpoczął się 
proces demokratyzacji. Nie był on do-
skonały, gdyż zakonserwował udział 
działaczy komunistycznych w  życiu 
III Rzeczypospolitej, ale pozwolił nam 
zbudować suwerenne państwo.

W ramach cyklu realizowanego przez 
Oddział IPN w Krakowie we współpracy 
z „Gazetą Krakowską” w 2021 r. publi-
kowaliśmy teksty, które przypominały 
działaczy „Solidarności” związanych 
z naszym regionem – zarówno osoby 
odgrywające role pierwszoplanowe, jak 
i mniej znanych, szeregowych działa-
czy. Bez ich aktywności „Solidarność” 
nie byłaby fenomenem, którego siła 
zmieniała komunistyczną rzeczywi-
stość i wiodła nas ku wolności.

Małopolscy bohaterowie „Solidarno-
ści” to opowieść o pokoleniu, które spra-
wiło, że Polska po raz drugi w XX w. 
odzyskała niepodległość. O pokoleniu, 
które po dekadach zniewolenia tchnęło 
w nas nadzieję na zmianę, rozbudziło 
wolę sprzeciwu wobec imperium zła 
i znalazło w sobie moc kruszenia tota-
litarnego reżimu.
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Monika Komaniecka-Łyp

ireneuSz SerWan – kSięgoWy  
„Solidarności”

Fot. 1. Ireneusz Serwan. IPN.

Urodził się 6 października 1925 r. w Wie-
luniu. W  okresie II wojny światowej 
pracował przymusowo w tym mieście 
jako magazynier w niemieckim przed-
siębiorstwie. W latach 1950–1951 był 
zatrudniony w ekspozyturze Biura Or-
ganizacji Rachunkowości w Krakowie. 
W 1952 r. ukończył Wydział Finansów 
Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Kra-
kowie. Rozpoczął tam pracę wykładowcy, 

a następnie, w 1968 r., przeniósł się do 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krako-
wie, gdzie pracował aż do przejścia na 
emeryturę w 1986 r. Był autorem pod-
ręczników i  skryptów akademickich 
z dziedziny rachunkowości. Należał do 
Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz 
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

DZIAŁACZ „SOLIDARNOŚCI” 
W AGH

We wrześniu 1980 r. Serwan brał udział 
w  tworzeniu uczelnianych struktur 
NSZZ „Solidarność” w Akademii Gór-
niczo-Hutniczej w Krakowie, był człon-
kiem Komitetu Założycielskiego. „So-
lidarność” na AGH liczyła ok. 4200 
członków i była trzecią co do liczeb-
ności organizacją związkową w Regio-
nie Małopolska. 20 i 21 grudnia 1980 r. 
odbył się Walny Zjazd Delegatów, na 
którym wybrano władze uczelniane-
go związku. Przewodniczącym Komisji 
Zakładowej AGH został Robert Kacz-
marek, a funkcje jego zastępców objęli: 
Jerzy Ostachowicz, Tadeusz Syryjczyk 
i Natalia Rozin. Serwan wszedł w skład 
kilkuosobowego Prezydium. W okre-
sie jawnej działalności „Solidarności” 
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związek zajmował się przede wszyst-
kim wewnętrznymi sprawami uczelni. 
W ramach Komisji Zakładowej powo-
łano najpierw komisje problemowe, 
przekształcone kolejno w zespoły pro-
blemowe ds.: pracowniczych, socjalno-   

-bytowych, emerytów i rencistów, orga-
nizacyjno-problemowych, ekonomicz-
no-finansowych, nauki i dydaktyki oraz 
analizy i interwencji. Interweniowano 
w sprawie podwyżki opłat za hotele 
asystenckie, a także starano się upo-
rządkować sprawy socjalne, takie jak: 
przydział wczasów, mieszkań zakła-
dowych, funkcjonowanie stołówki za-
kładowej. Związek popierał również 
starania o przywrócenie uczelni auto-
nomii i samorządności poprzez wpro-
wadzenie w życie zasady obieralności 
władz uczelni – Senatu i władz rektor-
skich. Nowo wybrany w 1981 r. Senat 
w większości składał się z sympatyków 
i członków „Solidarności”.

Ireneusz Serwan pełnił w związku 
funkcję przewodniczącego Komisji Sa-
mopomocy Koleżeńskiej, następnie, od 
grudnia 1980 r., Zespołu Ekonomiczno-

-Finansowego, który przejął jej zadania. 
W składzie Komisji byli też Natalia Ro-
zin i Łukasz Węsierski. Komisja groma-
dziła środki pieniężne pochodzące ze 
składek członkowskich oraz fundusze 
zbierane na cele specjalne. Ze składek 
wypłacano tzw. zasiłki statutowe i za-
pomogi losowe dla pracowników AGH 
oraz pokrywano koszty organizacyjne. 
Protokoły zebrań Komisji Zakładowej 
pokazują determinację, jaką Serwan 

wykazywał, starając się zadbać o inte-
resy pracowników uczelni. Był również 
członkiem Komisji ds. Badań Nieprawi-
dłowości Działania Szkoły, która miała 
za zadanie interweniować w przypadku 
stwierdzenia różnego rodzaju nadużyć 
czy niedociągnięć w funkcjonowaniu 
uczelni. Serwan miał prawo dyspono-
wania kontem bankowym Uczelniane-
go Komitetu Założycielskiego. Był rów-
nież delegatem do Komisji Budżetowej 
AGH. W październiku 1981 r., w wyniku 
tego, że Syryjczyk i Rozin ustąpili ze 
stanowisk, został wiceprzewodniczą-
cym ds. organizacyjnych NSZZ „Soli-
darność” AGH.

W PODZIEMIU

Reakcją pracowników AGH na wprowa-
dzenie stanu wojennego był 48-godzin-
ny strajk okupacyjny uczelni trwający 
od 14 do 16 grudnia 1981 r. Prezydium 
Komisji Zakładowej przekształciło się 
w Komitet Strajkowy, którym kierował 
Ireneusz Serwan. 14 grudnia Komitet 
wydał uchwałę: „[…] ogłaszamy strajk 
okupacyjny, by zaprotestować przeciw 
bezprawnemu stanowi wojennemu, 
przeciw próbie uniemożliwienia dzia-
łania naszemu Związkowi i  areszto-
waniu naszych kolegów, przeciw sto-
sowaniu przemocy do rozstrzygania 
problemów naszej ojczyzny”. W strajku 
wzięło udział ok. 400 osób. Około 3.00 
nad ranem 16 grudnia 1981 r. na teren 
AGH wkroczyły SB, milicja i wojsko. Za-
trzymano 21 osób, siedem internowano, 
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a pozostałe zwolniono przed upływem 
48 godzin. Wśród internowanych był 
Serwan, którego przewieziono do ośrod-
ka odosobnienia w Nowym Wiśniczu, 
a następnie do Załęża. Został zwolniony 
1 marca 1982 r.

Od czerwca 1982 r. w AGH działała 
Tajna Komisja Zakładowa „Solidarności”. 
Zajmowała się ona głównie opieką nad 
rodzinami osób internowanych i aresz-
towanych, zapewniając im pomoc praw-
ną i  finansową. Serwan wszedł w  jej 
skład, był odpowiedzialny za księgowość 
i przechowywanie funduszy, zajmował 
się również kolportażem wydawnictw 
podziemnych. Jeszcze w czasie pobytu 
w  ośrodku odosobnienia był nadzo-
rowany przez SB. Pod koniec stycznia 
1982 r. Wydział III–1 SB Komendy Wo-
jewódzkiej MO w Krakowie założył dla 
niego kwestionariusz ewidencyjny. In-
wigilacja trwała co najmniej do listopada 
1983 r.

WIELKI SKROMNY CZŁOWIEK 
„SOLIDARNOŚCI”

W  drugiej połowie lat osiemdziesią-
tych Serwan brał udział w  organizo-
waniu Krakowskiej Wspólnoty Aka-
demickiej w Miasteczku Studenckim, 
u księży misjonarzy. W tym czasie był 

również współorganizatorem Chrześci-
jańskiego Uniwersytetu Robotniczego 
im. kard. Stefana Wyszyńskiego przy 
parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego 
w Krakowie-Mistrzejowicach. W 1986 r. 
przeszedł na emeryturę.

Wiosenne strajki w 1988 r. rozbudziły 
nadzieje na zmiany. 27 czerwca 1988 r. 
odbyło się zebranie pracowników AGH, 
na którym podjęto decyzję o powołaniu 
NSZZ „Solidarność”. Serwan nawet na 
emeryturze był zaangażowany w życie 
uczelni. Wszedł w skład 21-osobowego 
Komitetu Założycielskiego pod prze-
wodnictwem prof. Zygmunta Kolendy. 
W latach 1989–1991 był członkiem Ko-
misji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
AGH i pełnił funkcję przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej. Był delegatem na 
Walne Zebranie Delegatów Regionu 
Małopolska. W 1989 r. wszedł w skład 
komisji finansowej i był księgowym Ma-
łopolskiego Komitetu Obywatelskiego 

„Solidarność” oraz członkiem Krakow-
skiego Komitetu Obywatelskiego.

W 1990 r. został odznaczony Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, a w 2014 r. Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. W 2015 r. 
przyznano mu medal „Dziękujemy za 
wolność”.

Zmarł 2 kwietnia 2019 r. w Krakowie.





danuta suchorowska-śliwińska –  „nie zaprzestanę działalności…”  11

Cecylia Kuta

danuta SuchoroWSka-śliWińSka –  
„nie zaprzeStanę działalności…”

Danuta Suchorowska urodziła się 
31 marca 1930 r. w Chronowie, w gmi-
nie Nowy Wiśnicz, w powiecie bocheń-
skim. Jej rodzice  – ojciec Stanisław 
i matka Józefa – byli nauczycielami. 
Do 1939 r. mieszkała wraz z  nimi 
w  Kielcach. Pod okiem ojca, który 
był muzykiem, uczyła się gry na for-
tepianie i  skrzypcach. Po wybuchu 
II wojny światowej rodzina zamiesz-
kała w Chronowie, gdzie Suchorowscy 
prowadzili tajne nauczanie dla dzieci 
i młodzieży oraz urządzali słowno-mu-
zyczne wieczorki patriotyczne.

SKRZYPACZKA

Po wojnie Józefa Suchorowska wraz 
z  córkami (Stanisław Suchorowski 
zmarł we wrześniu 1944 r.) wróciła 
do dawnego mieszkania w  Kielcach. 
Danuta kontynuowała rozpoczętą na 
tajnych kompletach naukę na poziomie 
gimnazjalnym. Równocześnie, jako naj-
starsza córka, pomagała w utrzymaniu 
rodziny, podejmując różne prace do-
rywcze. W lutym 1946 r., mając zaled-
wie 16 lat, rozpoczęła pracę jako skrzy-
paczka w  Wojewódzkiej Orkiestrze 

Symfonicznej. W maju 1947 r. zdała 
maturę i jesienią przeniosła się do Kra-
kowa. W latach 1949–1951 pracowała 
w  Państwowej Filharmonii Krakow-
skiej. Po ukończeniu w 1951 r. śred-
niej szkoły muzycznej uzyskała, dzięki 
pomocy profesora skrzypiec Juliusza 
Webera, stypendium konserwatorium 
muzycznego w Moskwie. Swoje mo-
skiewskie przeżycia opisała po latach 
w  wydanej w  2005 r. książce Moja 
Moskwa 1951–1956. Studia w konser-
watorium ukończyła w  1956 r. Rok 
wcześniej wyszła za mąż za kolegę 
skrzypka, Bułgara Radosweta Boja-
dżijewa.

Po studiach wyjechała wraz z mę-
żem do Sofii. Tam do sierpnia 1962 r. 
pracowała w  sofijskiej Radiowej Or-
kiestrze Symfonicznej. W 1962 r. za-
kończyło się trwające siedem lat mał-
żeństwo. Suchorowska wraz z córką 
Jadwigą powróciła do Krakowa i po-
nownie podjęła pracę w Filharmonii 
Krakowskiej. W 1964 r. poślubiła ko-
legę z  pracy, skrzypka Mieczysława 
Śliwińskiego, z którym do jego śmierci 
w 2002 r. wiodła szczęśliwe życie ro-
dzinne.
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Fot. 2. Danuta Suchorowska z mężem w Tatrach. Ze zbiorów rodziny.

w opoZycJi

Pod koniec lat siedemdziesiątych Su-
chorowska-Śliwińska zaangażowała się 
w działalność opozycyjną. Pisała arty-
kuły do wydawanych w drugim obiegu 
pism „Merkuriusz Krakowski i Świato-
wy” oraz „Krzyż Nowohucki”. Zaczęła 
też wówczas spisywać wspomnienia 
więźniów stalinowskich. Owocem tej 
pracy była wydana w 1983 r. książka 
Wielka edukacja. Wspomnienia więź-
niów politycznych PRL w latach 1945–
1956.

Po powstaniu NSZZ „Solidarność” 
Suchorowska-Śliwińska włączyła się 
w organizowanie struktur związku w Fil-
harmonii Krakowskiej. Współtworzyła 

tamtejszy Komitet Założycielski i była 
jego wiceprzewodniczącą, a następnie 
wiceprzewodniczącą Komisji Zakłado-
wej. Publikowała w niezależnym piśmie 

„Goniec Małopolski”, wydawanym od 
listopada 1980 r. przez Sekcję Informacji 
MKZ NSZZ „Solidarność” Małopolska, 
a następnie Zarząd Regionu Małopol-
ska. W lipcu 1981 r. była delegatem na 
I Walne Zebranie Delegatów Regionu 
Małopolska w Tarnowie.

Po wprowadzeniu stanu wojennego 
na krótko została internowana (od 15 do 
24 grudnia 1981 r.). Przetrzymywana 
była w areszcie śledczym w Krakowie 
przy ul. Mogilskiej. Podczas rewizji 
przeprowadzonej w  dniu internowa-
nia oprócz wydawnictw emigracyjnych 
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i prasy podziemnej funkcjonariusze apa-
ratu represji zarekwirowali maszynopis 
Wielkiej edukacji…. W czasie rozmowy 
ostrzegawczej, którą przeprowadzono 
z nią 15 grudnia w KW MO w Krako-
wie, odmówiła podpisania oświad-
czenia standardowo przedkładanego 
osobom, z którymi po wprowadzeniu 
stanu wojennego prowadzono rozmo-
wy ostrzegawcze w ramach akcji „Klon”. 
Podpisujący takie oświadczenie zobo-
wiązywał się do „zaniechania wszelkiej 
działalności szkodliwej dla Polskiej Rze-
czypospolitej Ludowej, w szczególno-
ści do przestrzegania obowiązującego 
porządku prawnego”. Suchorowska nie 
chciała tego sygnować. W zaistniałej 
sytuacji funkcjonariusz SB, który z nią 
rozmawiał, dopisał na oświadczeniu: 

„[…] ob. Suchorowska-Śliwińska Danuta 
ostatecznie autorytatywnie oświadczy-
ła, że nie zaprzestanie swej działalności”.

W PODZIEMIU 
SOLIDARNOŚCIOWYM

Po wyjściu na wolność działała w pod-
ziemnych strukturach małopolskiej 

„Solidarności”. Dla potrzeb konspiracji 
występowała pod pseudonimem „Zo-
sia”. Od 1982 r. była członkiem Między-
dzielnicowego Komitetu „Solidarności” 
Kraków. Odpowiadała za funkcjonowa-
nie tej struktury w dzielnicy Grzegórz-
ki. Była członkiem redakcji „Kroniki 
Małopolskiej” – pisma wydawanego 
w drugim obiegu od lutego 1982 do 
października 1989 r., którego twórcą 

i  redaktorem naczelnym był Robert 
Kaczmarek. Chodziła na procesy dzia-
łaczy „Solidarności” i relacjonowała ich 
przebieg na łamach „Kroniki”.

Działalność w  podziemnej „Soli-
darności” oraz zainteresowanie losem 
Żołnierzy Wyklętych – tematem, który 
w PRL był zakazany – nie uszły uwa-
dze tajnych służb PRL. Służba Bez-
pieczeństwa zwracała uwagę na to, że 
Suchorowska-Śliwińska zajmowała się 
zbieraniem materiałów, pisała reporta-
że, prowadziła wywiady z ludźmi repre-
sjonowanymi w latach pięćdziesiątych. 
Niepokój bezpieki budził też fakt, że 
brała udział w różnego rodzaju akcjach 
protestacyjnych. W grudniu 1982 r. po-
stanowiono kontrolować jej działal-
ność w ramach sprawy operacyjnego 
sprawdzenia o  kryptonimie „Muza”. 
Prowadzono ją do marca 1985 r., kiedy 
to uznano, że Suchorowska-Śliwińska 

„jest całkowicie pochłonięta pracą za-
wodową”.

Chociaż materiały SOS „Muza” po-
stanowiono złożyć do archiwum, to 
jednak nie zaprzestano inwigilacji Su-
chorowskiej-Śliwińskiej. Jako pracow-
nik Filharmonii Krakowskiej była kon-
trolowana w ramach sprawy obiektowej 

„Muzyk” prowadzonej dla tej placówki. 
W lipcu 1986 r. SB ponownie postanowi-
ła uważniej przyjrzeć się jej działalności. 
Założonej wówczas sprawie operacyj-
nego sprawdzenia nadano kryptonim 

„Skrzypaczka”. Zwracano uwagę, że Su-
chorowska-Śliwińska utrzymuje kon-
takty z działaczami „Solidarności” i „jest 
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bezpośrednio zaangażowana w działal-
ność nielegalnych struktur byłej »S« na 
terenie Krakowa”.

SB w toku działań operacyjnych do-
szła jednak do wniosku, że skrzypacz-
ka nie prowadzi w swoim środowisku 

„działalności o negatywnym charakte-
rze politycznym”. Odnotowano, iż wraz 
z jej odejściem na emeryturę w 1986 r. 
Wydział III stracił możliwości operacyj-
ne, „przy pomocy których byłaby możli-
wa dalsza operacyjna kontrola wymie-
nionej”. W związku z tym jesienią 1987 r. 
zakończono prowadzoną sprawę.

aUtorKa drUGieGo obieGU

Po przejściu na emeryturę Suchorow-
ska-Śliwińska skupiła się na tym, co 
zawsze sprawiało jej największą przy-
jemność – na pisaniu. Oprócz Wielkiej 
edukacji wydała w  podziemnych wy-
dawnictwach dwie książki o kapelanie 
Polskiej Podziemnej Armii Niepodległo-
ściowców, ks. Władysławie Gurgaczu: 
Gurgacz. Popiełuszko lat stalinowskich 
i wspólnicy jego losu (Kraków, Bibliote-
ka Obserwatora Wojennego, 1987) oraz 

„…postawcie mi krzyż brzozowy”. Prawda 

◀  Fot. 3. Okładka książki Wielka edukacja

Fot. 4. Danuta Suchorowska-Śliwińska po internowaniu odmówiła podpisania  
oświadczenia o zaprzestaniu działalności przeciw PRL. IPN.
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o tzw. sprawie ks. Władysława Gurgacza, 
kapelana Polskiej Podziemnej Armii Nie-
podległościowej 1948–1949 (Warszawa, 
Wolne Pismo „Most”, 1988, 1989).

Po 1989 r. nie uczestniczyła w życiu 
związkowym ani politycznym. Za prace 
dotyczące podziemia niepodległościo-
wego otrzymała w 1990 r. II nagrodę In-
stytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym 
Jorku. W 1997 r. Rada Ochrony Pamięci 
Miejsc Walk i Męczeństwa uhonorowa-
ła ją Złotym Medalem Opiekuna Miejsc 
Pamięci Narodowej, a w 1999 r. Zarząd 
Główny Związku Żołnierzy Podziem-
nych Sił Zbrojnych 1944–1956 nadał 

jej Odznakę II Konspiracji. Pośmiertnie 
odznaczona została Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski. 

Była członkiem Stowarzyszenia Spo-
łeczno-Kombatanckiego Zrzeszenie 

„Wolność i  Niezawisłość” oraz człon-
kiem Związku Więźniów Politycznych 
Okresu Stalinowskiego. Ponadto od 
1992 r. była współpracownikiem Woje-
wódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa.

Zmarła 2 listopada 2011 r. Pochowa-
na została na cmentarzu Rakowickim 
w Krakowie.



Paweł Mazur

elżbieta turnau i łacińSkie kartoteki 
„Solidarności”

Urodziła się 22 kwietnia 1933 r. w Mosz-
czanach k. Radymna. Była córką Zofii 
i  Stefana Turnauów oraz wnuczką 
zmarłego w  1925 r. Jerzego Turnaua, 
założyciela Wyższych Kursów Ziemiań-
skich we Lwowie (zwanych popularnie 

„Kursami Turnaua”). 

PROFESOR GEOLOGII

Dzieciństwo spędziła, mieszkając do 
1945 r. w majątku rodzinnym Mikuli-
ce w okolicy Przeworska. Początkowo 
uczyła się w domu, korzystając z obec-
ności specjalnie wynajętej przez rodzi-
ców nauczycielki, mającej również pod 
opieką trójkę jej rodzeństwa. Następ-
nie uczęszczała do szkoły powszechnej 
w  Markowej, do gimnazjum w  Rze-
szowie oraz do krakowskich liceów. 
Studiowała biologię na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, uzyskując w 1956 r. na 
tamtejszym Wydziale Biologii i Nauk 
o Ziemi tytuł magistra.

Na stałe związała się z  Krakowem. 
Tu rozpoczęła karierę zawodową, po-
dejmując w październiku 1956 r. pracę 
w charakterze asystenta w Pracowni 
Geologiczno-Stratygraficznej Polskiej 
Akademii Nauk. Placówka ta z upływem 

lat zmieniała nazwy i formy organiza-
cyjne, funkcjonując kolejno jako Pra-
cownia i  Muzeum Geologii Młodych 
Struktur Zakładu Nauk Geologicznych 
PAN, Zespół Pracowni Zakładu Nauk 

Fot. 5. Elżbieta Turnau. IPN.
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Geologicznych PAN w  Krakowie, Za-
kład Geologii Dynamicznej Instytu-
tu Nauk Geologicznych PAN, a  od 
1994 r. do dzisiaj jako Ośrodek Badawczy 
w Krakowie Instytutu Nauk Geologicz-
nych PAN. Praca zawodowa Turnau wią-
zała się z rozwojem jej kariery nauko-
wej. W 1966 r. obroniła doktorat z nauk 
geologicznych, a w 1979 r. uzyskała ha-
bilitację. W 1992 r. została profesorem 
zwyczajnym.

W OPOZYCJI

Rok 1976, który wpisywał się w tradycję 
polskich miesięcy, a więc momentów 
kryzysowych w powojennej historii Pol-
ski (Czerwiec ’56, Październik ’56, Ma-
rzec ’68, Grudzień ’70 i Czerwiec ’76), 
odbił się głośnym echem w  świado-
mości wielu Polaków, wpływając na 
powstanie i rozwój tzw. opozycji demo-
kratycznej. Włączyła się do tego ruchu 
Elżbieta Turnau, uczestnicząc w latach 
1976–1980 w kolportażu wydawnictw 
Komitetu Obrony Robotników oraz Ko-
mitetu Samo obrony Społecznej „KOR” – 
organizacji opozycyjnych, sprzeciwiają-
cych się ówczesnej polityce władz PRL 
i wspierających represjonowanych ro-
botników.

W 1980 r. zaangażowała się w realiza-
cję idei powołania niezależnego związku 
zawodowego, czego efektem było utwo-
rzenie NSZZ „Solidarność”. We wrześ-
niu i październiku znalazła się w gru-
pie inicjatywnej zakładającej związek 
w Instytucie Nauk Geologicznych PAN. 

Była zaangażowana, z Krzysztofem Gör-
lichem i Janem Środoniem, w obsługę 
Tymczasowego Punktu Koordynacyj-
nego NSZZ PNTiO (Pracowników Na-
uki, Techniki i Oświaty), prowadzonego 
w siedzibie Instytutu, przy ul. Senac-
kiej 3 w Krakowie. Była następnie prze-
wodniczącą Koła NSZZ „Solidarność” 
w Zakładzie Geologii Dynamicznej.

STAN WOJENNY

Swoją działalność opozycyjną konty-
nuowała po wprowadzeniu stanu wo-
jennego, już w formie konspiracyjnej. 
W 1982 r. była łączniczką Regionalnej 
Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidar-
ność” Małopolska (RKW „S”) z Ogólno-
polskim Komitetem Oporu (OKO). Bra-
ła ponadto udział w pracach poligraficz-
nych w podziemnej drukarni, założonej 
z inicjatywy Józefa Śreniowskiego i przy 
współudziale Mirosława Szymańskie-
go. Prowadziła również stały zakładowy 
punkt kolportażowy. O stopniu zaanga-
żowania Elżbiety Turnau może świad-
czyć to, że udostępniała swoje mieszka-
nie na potrzeby działalności podziemnej, 
w tym i na drukarnię. 22 kwietnia 1982 r. 
została zatrzymana w swoim mieszka-
niu przez funkcjonariuszy Komendy 
Wojewódzkiej MO w Krakowie za udzie-
lenie noclegu Eugeniuszowi Szumiejce, 
współzałożycielowi OKO. Na szczęście 
szybko ją zwolniono.

O tym, że cechy naszej bohaterki, ta-
kie jak życzliwość, dyskrecja i naukowa 
praktyka, przydawały się w codziennej 
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pracy konspiracyjnej, przypomniał jej 
krewny, publicysta katolicki Jan Turnau. 
Otóż przywołując fragment charakte-
rystyki prof. Elżbiety Turnau, napisanej 
z okazji jubileuszu jej siedemdziesięcio-
lecia, przypomniał, że w czasie stanu 
wojennego jego stryjeczna siostra peł-
niła funkcję skarbnika małopolskiego 
regionu „Solidarności”. I  co ciekawe, 
księgowość regionu, prowadzona przez 
Elżbietę Turnau, mieściła się w kartotece, 
w której „poszczególni płatnicy byli za-
kodowani pod stosownymi nazwami ła-
cińskimi: rodzajowymi i gatunkowymi”.

W SŁUŻBIE POLSKIEJ NAUKI

Elżbieta Turnau w ramach swej aktyw-
ności zawodowej i badawczej uzyskała 
członkostwo w  stowarzyszeniach kra-
jowych i międzynarodowych oraz pro-
wadziła w nich działalność. Należała do 
Polskiego Towarzystwa Geologiczne-
go, Polskiego Towarzystwa Botanicznego, 

Micropalaeontological Society oraz 
American Association of Stratigraphic 
Palynologists. Pełniła ponadto funkcję 
sekretarza naukowego, a następnie za-
stępcy redaktora naczelnego „Rocznika 
Polskiego Towarzystwa Geograficznego”. 

Była też od 1987 r. wieloletnim kierow-
nikiem studium doktoranckiego w In-
stytucie Nauk Geologicznych PAN. 
W latach 1991–1994 pełniła funkcję za-
stępcy kierownika Zakładu Geologii Dy-
namicznej, a w latach 1994–1998 praco-
wała jako zastępca kierownika Ośrodka 
Badawczego Instytutu. W 2005 r. prze-
szła na emeryturę.

W  1991 r. Elżbieta Turnau została 
odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, 
a w 2006 r. honorową odznaką „Zasłu-
żony dla polskiej geologii”.

Zmarła 23 czerwca 2015 r. w Krakowie. 
Jeszcze za życia określana była mianem 
prawdziwej damy, która w pamięci bli-
skich zapisała się jako osoba skromna 
i unikająca rozgłosu.





Maciej Korkuć

barbara tarnoWSka – zakopiańSka  
„WałęSóWna”

„W dalszym ciągu inwigilować dr Tar-
nowską i  jej kontakty, rozpoznawać 
ewentualny charakter tych kontak-
tów” – nakazywał swojemu tajnemu 
współpracownikowi jesienią 1981 r. 
jeden z oficerów operacyjnych Wojsk 
Ochrony Pogranicza. W taki sposób 
komunistyczni oficerowie poszukiwali 
danych na temat aktywności filigrano-
wej lekarki z zakopiańskiego szpitala. 
W tym wypadku wiedzieli, co robią.

RODZINNE TRADYCJE

Barbara Tarnowska pochodziła z lwow-
skiej rodziny Zarugiewiczów. Urodzo-
na w 1934 r., nie pamiętała zbyt wiele 
z czasów wolnej Polski. Jej dzieciństwo 
zostało skażone wojną, a lata młodo-
ści przypadły na czas najbrutalniejszej, 
stalinowskiej postaci komunistycznego 
zniewolenia.

Przywiązanie do marzeń o wolno-
ści i  niepodległości miała zapisane 
w  genach. Jej babcia, Jadwiga Zaru-
giewiczowa, była przed wojną „Matką 
Nieznanego Żołnierza”. To ona została 
poproszona przez władze Rzeczypo-
spolitej o wskazanie wśród trumien 
wydobytych z pól bitewnych tej, która 

spocznie w  Grobie Nieznanego Żoł-
nierza w Warszawie. Jej syn, Konstan-
ty Zarugiewicz, jako 16-latek poległ 
w obronie Lwowa przed Ukraińcami 
i bezimiennie został pochowany wraz 
z  innymi Orlętami. Ojciec Barbary, 
Wacław Zarugiewicz, był młodszym 
bratem poległego Kostka. W wolnej 
Polsce ukończył Politechnikę Lwow-
ską, został leśnikiem. Po wojnie był 
więźniem komunistycznego obozu 
w Sztumie.

Matczyna babcia Tarnowskiej, ro-
dowita góralka, za udział w konspira-
cji niepodległościowej została zesłana 
w pierwszym transporcie do KL Au-
schwitz. Tam też Niemcy zamordowali 
m.in. dwóch członków jej rodziny.

Barbara była piętnastoletnią uczen-
nicą liceum w  Andrychowie, kiedy 
pierwszy raz zabrano ją na UB. Chcia-
no na niej wymusić zeznania obciąża-
jące księdza katechetę, który jej kla-
sę uczył religii. Przesłuchujący ubek 
straszył ją użyciem broni. Potem, już 
podczas studiów na Akademii Medycz-
nej w Łodzi, tylko spektakl publicznej 

„samokrytyki” uchronił ją przed rele-
gowaniem z uczelni za „przejawy sym-
patii z amerykańskim imperializmem”. 
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Chodziło o  banalne rzeczy: „opowia-
danie dowcipów na temat Stalina oraz 
tańczenie »imperialistycznego tańca« 

Boogie-Woogie w czasie zabaw w aka-
demiku”. Ale ówczesne władze widziały 
to inaczej.

Fot. 6. Barbara Tarnowska. IPN.
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„SOLIDARNOŚĆ” SŁUŻBY ZDROWIA

Tarnowska trafiła do zakopiańskiego 
szpitala. I tam – już jako doświadczo-
ny lekarz – przeżyła rok 1980. Nie ob-
serwowała wydarzeń z założonymi rę-
kami. Na wieść o zebraniu założyciel-
skim wolnych związków zawodowych 
bez wahania pojechała z mężem Jac-
kiem Albrechtem do Krakowa. Była 
połowa września 1980 r. „Dostaliśmy 
instrukcję, jak założyć związek u nas 
w  szpitalu: wzory pism do dyrekcji, 
wzory deklaracji członkowskich”. Za-
częli kolportować deklaracje wśród 
pracowników służby zdrowia. „To 
było coś niesamowitego  – opowia-
dała – Kiedy po oddziałach [szpitala 
w Zakopanem] zaczęliśmy przekazy-
wać te deklaracje do podpisu, ludzie, 
którzy wcześniej bali się angażować 
politycznie, lawinowo zaczęli podpi-
sywać deklaracje przynależności do 
Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego. […] Ku naszemu zasko-
czeniu rozeszło się to momentalnie 
po wszystkich oddziałach i  agen-
dach ZOZ”.

Tarnowska zaraz po założeniu NSZZ 
w zakopiańskim szpitalu prowadziła 
akcje informacyjne. Pomagała zakła-
dać struktury związkowe w  sanato-
riach, ośrodkach zdrowia i szpitalach 
na całym Podhalu, za co nawet zyskała 
żartobliwy przydomek „Wałęsówna”. 
Pół tysiąca zebranych osób wybrało 
ją na przewodniczącą „Solidarności” 
Służby Zdrowia. Potem weszła też 

w skład władz miejskiej „Solidarno-
ści” w Zakopanem.

Związek błyskawicznie przyjął rolę 
jedynego w tym wciąż totalitarnym 
państwie reprezentanta całego społe-
czeństwa, walczącego o godność czło-
wieka, wolności obywatelskie, daleko 
wykraczając poza ochronę pracowni-
ków własnej branży. Tarnowska już 
z racji pełnionych funkcji odwiedzała 
np. Dom Rencisty. To „urągało w ogó-
le godności ludzkiej. Jak byłam tam 
pierwszy raz, to się rozpłakałam. Po 
prostu trupiarnia” – mówiła później. 
Tymczasem funkcjonował w Zakopa-
nem szereg zadbanych budynków wy-
poczynkowych dla komunistycznych 
dygnitarzy. Tarnowska pisze petycje 
do Ministerstwa Zdrowia, ale wraz 
z innymi działaczami wchodzi np. do 
ministerialnego budynku „Diana”. Od-
mawiają wyjścia. Okupują budynek. 
I  w  końcu wymuszają przekazanie 
go na nowy  Dom Rencisty. „Od tego 
czasu ci staruszkowie mieli już godne 
warunki bytowe” – mówiła.

Żądali lepszych warunków w hote-
lach pielęgniarskich i pracowniczych. 
W wyniku innych negocjacji „odebra-
liśmy PZPR kilka przedwojennych 
budynków przez nią zawłaszczonych. 
M.in. »Kolibę«, »Cyrankiewiczówkę«, 
jeden jeszcze [ośrodek] odebraliśmy 
partii i  jeden MSW  – opisywała po 
latach. – Przeznaczyliśmy je na dwa 
domy dziecka i dwa obiekty przekaza-
liśmy dla Muzeum Tatrzańskiego. Za-
łatwiłam też zgodę na budowę dwóch 
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bloków mieszkalnych dla pracowników 
szpitala i zostały [one] wybudowane”.

Solidaryzowano się ze strajkujący-
mi w innych regionach. Oczywiście ze 
względu na specyfikę służby zdrowia nie 
mogło być nawet mowy o przerwaniu 
pracy przez szpitale, przychodnie, po-
radnie, apteki i inne placówki. Zamiast 
strajku przeprowadzano akcje prote-
stacyjne polegające na wywieszaniu 
flag, rozklejaniu informacji o żądaniach 
strajkujących, noszeniu biało-czerwo-
nych opasek w pracy, ozdabianiu flaga-
mi karetek. Z dokumentów SB wynika, 
jak bardzo było to dla komunistów 
drażniące i przez nich zauważane.

Interwencje Tarnowskiej doprowadzi-
ły też do zmian personalnych, m.in. do 
usunięcia znanego z nadużyć władzy 
i niegospodarności lekarza wojewódz-
kiego i do zablokowania jego nominacji 
na naczelnego farmaceutę kraju.

WYRÓŻNIENIE I INWIGILACJA

W 1981 r. została delegatką do władz re-
gionalnych oraz jedną z pięciu osób wy-
delegowanych na I Krajowy Zjazd Dele-
gatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. 
Było to dla niej dużym wyróżnieniem 
i dowodem uznania ze strony związ-
kowców. 

To wszystko przyczyniło się do tego, 
że szybko znalazła się pod szczególną 
obserwacją bezpieki. Jeszcze w  listo-
padzie 1980 r. funkcjonariusze SB 
informowali zwierzchników, że w  ra-
mach akcji protestacyjnej służby zdrowia 

właśnie w Zakopanem jest „największa 
inten sywność” działań. „Solidarność” 
przy zakopiańskim Zespole Opieki Zdro-
wotnej uznawali za jeden z dwóch naj-
aktywniejszych, w  gronie niemal 30, 
komitetów założycielskich NSZZ „So-
lidarność”. Raportowali o różnych for-
mach protestów, nie podobało im się, że 
Tarnowska „nawiązała kontakt z zako-
piańskimi adwokatami i uzyskała bez-
płatne poradnictwo prawne dla związku”.

Zresztą chodziło nie tylko o  jej ak-
tywność w szpitalu. Była np. już wtedy 
inwigilowana w ramach ścigania akcji 
przerzutu podziemnych wydawnictw 
przez granicę państwa.

PRZYGOTOWANA NA NAJGORSZE

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. Bar-
bara Tarnowska miała dyżur w szpitalu. 
Pracownicy pogotowia zawiadomili ją 
o aresztowaniach i wywózkach działa-
czy „Solidarności”. Mimo strachu i dez-
orientacji czuła się odpowiedzialna za 
pacjentów. „Mnie ostrzeżono, żebym 
uciekała. Ale jak mogłam zejść z dyżu-
ru?” – pytała retorycznie ponad 20 lat 
później. Była psychicznie przygotowana 
na najgorsze. „Myślałam, że będą nas 
wywozić w głąb Rosji. Sądziłam, że kole-
gów już wywieziono. Nie miałam gdzie 
uciekać”. Została aresztowana rano, 
ale chciano ja tylko zastraszyć. SB nie 
mogła jej uwięzić, bo władze otrzymały 
informację, że jest transfuzjologiem – 

„jedynym specjalistą od spraw krwi 
w całym województwie”.



barbara tarnowska – zakopiańska „wałęsówna”   25

Po powrocie do domu Tarnowska 
szybko stała się jednym z filarów kol-
portażu drugoobiegowych druków. 
Zaangażowała się w pracę w duszpa-
sterstwie. Wykorzystując swą wiedzę 
medyczną, utrudniała wyrzucanie 
ludzi z pracy. Jeden z oficerów WOP 
nadzorujących pracę konfidentów 
stwierdzał, że „Tarnowska Barbara 

[…] wymaga głębszego rozpoznania 
ze względu na jej podejrzane kontak-
ty”. Nakazywał pogłębiać informa-
cje na jej temat i otoczyć ją tajnymi 
współpracownikami. Słusznie oceniał 
sytuację: czas pokazał, że była jedną 
z najodważniejszych i najbardziej zde-
terminowanych działaczek podziem-
nej „Solidarności”.
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roman laSkoWSki – SlaWiSta  
z „Solidarności”

Jako dziecko został zesłany do sowiec-
kich łagrów. Po powrocie do pojał-
tańskiej Polski kształcił się i rozwijał 
karierę naukową  – zajmując się ję-
zykoznawstwem. W  1980 r. włączył 
się w działania jawnej „Solidarności”, 
a po wprowadzeniu przez komunistów 
stanu wojennego zszedł do konspiracji. 
Był w tym czasie jedną z ważniejszych 
postaci małopolskiej „Solidarności”, 
współtworząc strategię jej działania 
i koncepcje programowe.

SPOD LWOWA PRZEZ 
KAZACHSTAN NA ŚLĄSK

Roman Laskowski urodził się 17 lutego 
1936 r. w Komarnie k. Lwowa jako trzeci 
z synów Ryszarda Dąbrowy-Laskow-
skiego i Kazimiery z Wawrowskich. Po 
zajęciu wschodnich ziem Rzeczypospo-
litej przez wojska sowieckie w 1939 r. 
jego ojciec został aresztowany przez 
NKWD i osadzony w łagrze. W 1940 r. 
czteroletni Roman został wraz z matką 
i braćmi wywieziony przez sowieckich 
okupantów do Kazachstanu. Do Pol-
ski w  nowych już granicach rodzina 
przyjechała w 1946 r. i osiadła w Kie-
trzu Śląskim. Tam Roman Laskowski 

ukończył liceum ogólnokształcące, zda-
jąc w 1954 r. egzamin maturalny. Na-
stępnie podjął studia slawistyczne na 
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krako-
wie. Ukończył je w 1959 r. Rok później 
został asystentem w Komisji Języko-
wej Śląskiego Instytutu Naukowego 
w  Katowicach, a  następnie (1962–
1968)  – w  Zakładzie Słowianoznaw-
stwa Polskiej Akademii Nauk. W latach 

Fot. 7. Roman Laskowski. IPN.
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1969–1973 był zatrudniony w  Zakła-
dzie Języka Polskiego Instytutu Badań 
Literackich PAN, w Pracowni Budowy 
Gramatycznej. Jednocześnie w tym sa-
mym czasie wykładał w Wyższej Szko-
le Pedagogicznej w Rzeszowie, a w la-
tach 1971–1973 w Instytucie Filologii 
Słowiańskiej na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim. Na tej uczelni kilka lat wcześ-
niej, w 1967 r., uzyskał stopień doktora, 
a w 1974 r. habilitację. Od 1973 r. był pra-
cownikiem Instytutu Języka Polskiego 
PAN. W 1981 r. uzyskał tytuł profesora 
nadzwyczajnego, a w 1996 r. tytuł profe-
sora zwyczajnego. W latach 1975–1985, 
a także 2001–2007 był kierownikiem 
Zakładu Teorii Języka i Współczesne-
go Języka Polskiego IJP PAN. Ponadto 
w  latach 1973–1985 był wykładowcą 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

W „SOLIDARNOŚCI”

Oprócz działalności naukowej Laskow-
ski zaangażował się od samego począt-
ku w ruch solidarnościowy. W 1980 r. 
był organizatorem Niezależnego Sa-
morządnego Związku Zawodowego 
Pracowników Nauki, Techniki i Oświa-
ty w Instytucie Języka Polskiego PAN. 
Po włączeniu organizacji w struktury 

„Solidarności”, od grudnia 1980 r. był 
zastępcą przewodniczącego Komisji 
Zakładowej Oddziału PAN w  Krako-
wie oraz wiceprzewodniczącym Ogól-
nopolskiej Komisji Porozumiewaw-
czej NSZZ „Solidarność” PAN, odpo-
wiedzialnym m.in. za przygotowanie 

projektu reformy PAN, a także za do-
prowadzenie do uzyskania zadośćuczy-
nienia przez szykanowanych pracow-
ników tej instytucji. W tym czasie do 
związku zapisało się 96 proc. pracow-
ników i emerytów z różnych placówek 
PAN w Krakowie, począwszy od insty-
tutów, przez zakłady i pracownie, po 
biura Oddziału PAN.

Po wprowadzeniu stanu wojennego 
działał w  podziemnych strukturach 
związku. 14 grudnia 1981 r. w krakow-
skim Oddziale PAN został zatrzyma-
ny przez funkcjonariuszy SB podczas 
przepisywania na maszynie odezwy 
pracowników Wydziału Prawa UJ „Do 
społeczeństwa polskiego”, w którym 
dowodzili oni, że wprowadzenie stanu 
wojennego było nielegalne i bezpraw-
ne. Został zabrany na przesłuchanie, 
a następnie zwolniony.

Wkrótce włączył się w działalność 
konspiracyjną. Był jednym z  założy-
cieli i  członkiem redakcji „Biuletynu 
Małopolskiego” (1982–1985), organu 
prasowego naczelnej struktury pod-
ziemnej małopolskiej „Solidarności” – 
Regionalnej Komisji Wykonawczej 
(RKW) Regionu Małopolska, a od jesie-
ni 1983 r. Regionalnego Komitetu „So-
lidarności” (RKS) Regionu Małopolska. 
Współpracował również z  podziem-
nym „Miesięcznikiem Małopolskim”. 

W  czerwcu 1982 r. wraz z  Jerzym 
Zdradą stworzył zespół programo-
wy RKW i kierował tzw. Grupą Opi-
nii i Analiz. W latach 1982–1983 był 
też jednym z najbliższych doradców 



roman laskowski – slawista z „solidarności”   29

przewodniczącego RKW, Władysława 
Hardka, oraz tzw. łącznikiem meryto-
rycznym RKW z Tymczasową Komisją 
Koordynacyjną (TKK) NSZZ „Solidar-
ność” – podziemnym organem koor-
dynującym działalność regionalnych 
struktur związku w stanie wojennym. 
Uczestniczył w tworzeniu programu 
TKK pt. „Społeczeństwo podziemne”, 
przyjętego w lipcu 1982 r. Z ramienia 
TKK podjął się zorganizowania Rady 
Programowej TKK, w której pracach 
brał udział aż do momentu wyjazdu 
do Szwecji w  1985 r. W  działalności 
konspiracyjnej posługiwał się pseudo-
nimami „1000” i „Kamil”.

NA EMIGRACJI

Inwigilowany przez SB i nękany rozmo-
wami ostrzegawczymi, zdecydował się 
na emigrację. W 1985 r., po wygraniu 
konkursu, Roman Laskowski objął Ka-
tedrę Języków Słowiańskich na Uniwer-
sytecie w Göteborgu, gdzie pracował 
jako profesor aż do przejścia na emery-
turę w 2001 r. Po przyjeździe do Göte-
borga, z upoważnienia krajowego kie-
rownictwa NSZZ „Solidarność”, podjął 
współpracę z Biurem Koordynacyjnym 

„Solidarności” w  Brukseli. Wspierał 
środowiska polonijne i angażował się 
na rzecz wprowadzania programu na-
uczania języka ojczystego i kultury dla 
dzieci polskiej emigracji. Było to jego 
najważniejszym celem aż do śmierci. 
Za długoletnią działalność na rzecz 
szwedzkiej Polonii został odznaczony 

w 1995 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski. 

Po powrocie do ojczyzny w 2001 r. 
kontynuował pracę w Instytucie Języka 
Polskiego PAN, a ponadto był zatrud-
niony w  Instytucie Dziennikarstwa 
i Komunikacji Społecznej UJ (w latach 
2001–2008) oraz na Wydziale Kulturo-
znawstwa i  Filologii Szkoły Wyższej 
Psychologii Społecznej w Warszawie 
(w latach 2008–2012). Był autorytetem 
w  slawistyce międzynarodowej, nie-
zwykle aktywnym w życiu naukowym 
jako członek wielu komisji i stowarzy-
szeń naukowych zarówno w  Polsce, 
jak i za granicą, m.in.: PAU, Komitetu 
Językoznawstwa PAN, Komitetu Sło-
wianoznawstwa PAN, Królewskiego 
Towarzystwa Naukowego w Götebor-
gu, Międzynarodowej Komisji Grama-
tycznej Języków Słowiańskich (w latach 
1976–1985 był jej sekretarzem), Kró-
lewskiego Towarzystwa Naukowego 
w Göteborgu, Czeskiego Towarzystwa 
Językoznawczego oraz Polskiego Towa-
rzystwa Językoznawczego. Wygłaszał 
wykłady gościnne na uniwersytetach 
europejskich, m.in.: w Niemczech, Au-
strii, Szwecji, Danii, Norwegii, Wielkiej 
Brytanii, Czechach, we Francji i  na 
Słowacji. Był autorem lub współau-
torem wielu publikacji z  zakresu ję-
zykoznawstwa polskiego i  ogólnego, 
w tym współtwórcą i redaktorem Gra-
matyki współczesnego języka polskiego 
(wyd. w 1984 r. i w latach następnych). 
W 2004 r. utworzył i był pierwszym re-
daktorem naczelnym „Studies in Polish 
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Linguistics”, a od 2006 r. był redakto-
rem naczelnym „Biuletynu Polskiego 
Towarzystwa Językoznawczego”. Po-
nadto zasiadał w radach redakcyjnych 
czasopism językoznawczych: „Poloni-
ca”, „Rocznik Slawistyczny”, „Lingu-
istica Copernicana”, „Cognitive Studies” 
oraz „Russkij Jazyk”.

Roman Laskowski zmarł po ciężkiej 
chorobie 21 czerwca 2014 r. Spoczął 
w  Alei Zasłużonych na cmentarzu 
Rakowickim w  Krakowie. Wspomi-
nając go, prof. Krystyna Kowalik z IJP 
PAN pisała: „Bogaty w  wydarzenia 

i niekonwencjonalny życiorys Romana 
Laskowskiego to splot wielu czynni-
ków zewnętrznych, ale i Jego własnych, 
niełatwych decyzji. Był uczonym świa-
towego formatu. O kontakt z Nim za-
biegało wielu, choć naukowy autorytet 
i bezkompromisowość Jego opinii stwa-
rzały często trudny do przełamania dy-
stans. W środowisku nieraz powtarzano, 
że był artystą w swoim zawodzie. Hoj-
nie obdarzony przez los rozlicznymi ta-
lentami, był Człowiekiem o wyjątkowej 
inteligencji, kulturze osobistej, pracowi-
tości i nieustannej ciekawości świata”.



Andrzej Malik

FranciSzek grabczyk W Walce  
o praWdę i godność robotnika 

Urodził się 24 września 1936 r. w Ma-
kowie Podhalańskim. Ojciec Francisz-
ka Grabczyka, Julian, pracował na ko-
lei, ale prowadził też pięciohektarowe 

gospodarstwo. Franciszek dorastał w ro-
dzinie patriotycznej i religijnej. Po ukoń-
czeniu szkoły średniej i zdaniu egzami-
nu dojrzałości podjął studia na Wydziale 
Metalurgicznym Akademii Górniczo-

-Hutniczej w Krakowie. Spore znaczenie 
dla młodego studenta miały spotkania 
w katedrze wawelskiej z ks. Stanisła-
wem Czartoryskim, ks. Kazimierzem 
Figlewiczem oraz ówczesnym bisku-
pem pomocniczym krakowskim Karo-
lem Wojtyłą. Studia ukończył w 1961 r. 
jako magister inżynier metalurgii. Po 
odbyciu obowiązkowej pracy w Hucie 

„Batory” w Chorzowie powrócił do Kra-
kowa, gdzie w 1962 r. ożenił się z Zofią 
Ignacyk, nauczycielką.

PRACA W KOMBINACIE  
HUTA IM. LENINA

Po powrocie do Krakowa został zatrud-
niony w Zakładzie Stalowniczym Kom-
binatu Metalurgicznego Huta im. Leni-
na (HiL), na stanowisku mistrza ener-
getyka. Był cenionym pracownikiem, 
a  zarazem autorem i  współautorem 
kilku patentów technologicznych i ra-
cjonalizatorskich. Był też lubiany przez 
współpracowników, ponieważ potrafił 

Fot. 8. Franciszek Grabczyk. IPN.
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przemawiać i występować w sprawach 
całej załogi. Często zgłaszał się, choć 
nigdy nie był członkiem partii, na we-
wnętrzne szkolenia PZPR, gdzie zazwy-
czaj zadawał politrukom niewygodne 
pytania z zakresu marksizmu-lenini-
zmu czy spornych spraw między Polską 
a Związkiem Sowieckim, np. w kwe-
stiach wspólnej napaści niemiecko-so-
wieckiej we wrześniu 1939 r., mordu 
polskich oficerów w Katyniu czy zaboru 
Kresów Wschodnich. Zebrania cieszyły 
się powodzeniem do tego stopnia, że 
część pracowników uzależniała swoją 
obecność od obecności inż. Grabczyka.

Tematy polsko-sowieckie nurtowa-
ły go tak bardzo, że wstąpił do Towa-
rzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. 
Przygotował tam m.in. specjalny od-
czyt na temat bitwy pod Kurskiem, 
który został pochlebnie oceniony nie 
tylko przez słuchaczy, ale nawet funk-
cjonariuszy bezpieki. Ci ostatni pytali 
Grabczyka po latach, dlaczego nie jest 
po ich stronie. Nieco mniej spodobał 
się politrukom z TPPR znicz zapalony 
dla tych, którzy mieli odwagę mówić 
prawdę, i pomysł wysłania „Pociągu 
Przyjaźni do Katynia”. Jego pasażerowie 
mieliby złożyć wieńce na grobach po-
mordowanych polskich oficerów. Pra-
cownikom administracji HiL zakazano 
podejmowania rozmów z Grabczykiem, 
a jego samego próbowano zneutralizo-
wać, przenosząc go do Działu Główne-
go Technologa, gdzie liczono na znacz-
ne ograniczenie jego dotychczasowego 
audytorium i większą kontrolę nad nim 

za pośrednictwem osobowych źródeł 
informacji – czyli agentury.

ROBOTNIK KONTRA BEZPIEKA

Inwigilację Franciszka Grabczyka kra-
kowska bezpieka podjęła już po dwóch 
miesiącach jego pracy w Kombinacie. 
Dostrzeżono jego wrogość wobec sys-
temu komunistycznego i przywiązanie 
do wiary katolickiej, które określano 
jako „postawę wybitnie klerykalną”. 
W listopadzie 1974 r. esbecy uznali, że 
Grabczyk nie stanowi niebezpieczeń-
stwa dla ustroju i zamknęli prowadzo-
ny dotąd wobec niego kwestionariusz 
ewidencyjny. 

Już wkrótce miało się jednak oka-
zać, że funkcjonariusze SB się pomylili. 
Najpierw Grabczyk skrytykował zmiany 
wprowadzone w 1976 r. do Konstytu-
cji PRL, wskazując, że zapis o PZPR 
jako przewodniej sile politycznej jest 
sprzeczny z  marksistowską zasadą 
jedności przeciwieństw. Po wprowa-
dzonych przez władze komunistyczne 
podwyżkach cen i  protestach, jakie 
wybuchły w Radomiu, Ursusie i Płoc-
ku, napisał natomiast do Rady Pań-
stwa i Episkopatu list, w którym stwier-
dzał, iż robotnicy mieli prawo upomnieć 
się o swoją godność osobistą.

Kiedy w trakcie pieszej pielgrzymki na 
Jasną Górę dowiedział się od naocznych 
świadków o szczegółach tragicznych wy-
darzeń Czerwca 1976 r., zdecydował się 
na opracowanie listu z żądaniem zwol-
nienia więzionych uczestników zajść. 
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Pismo było kierowane do Rady Państwa, 
I  sekretarza KC PZPR, kard. Stefana 
Wyszyńskiego i kard. Karola Wojtyły, 
do powołanego we wrześniu Komitetu 
Obrony Robotników oraz do redakcji 
ważniejszych gazet. Na skutek dono-
su bezpieka przeszukała miejsce pracy 
Grabczyka i skonfiskowała pismo. Jego 
samego poddano rozpracowaniu w ra-
mach sprawy krypt. „Naprawiacz”. Za-
angażowano do niej imponującą liczbę 
29 tajnych współpracowników i 18 kon-
taktów operacyjnych. Przeprowadzono 
dziewięć tajnych rewizji, wykorzysta-
no podsłuchy telefoniczne i podsłuch 
pokojowy, poddano inwigilacji kore-
spondencję 14 osób mających kontakt 
z Grabczykiem. Szykanowano też jego 
żonę w miejscu pracy i syna w szkole.

Osaczenie przez SB nie zniechęciło 
Grabczyka do działania. Opracował ko-
lejne pismo skierowane do Sejmu PRL 
i Rady Państwa, w którym krytykował 
sprawozdanie Prokuratora Generalnego 
o stanie państwa i domagał się powoła-
nia niezależnej komisji do wyjaśnienia 
prawdziwości zarzutów stawianych 
aresztowanym robotnikom z  Rado-
mia i Ursusa. Pis mo, oprócz Grabczy-
ka, podpisało także dwóch innych pra-
cowników HiL oraz dwóch inżynierów 
z Huty Katowice będących na szkole-
niu w Kombinacie. Wkrótce pojawiły 
się represje. Z inicjatywy SB w czerwcu 
1977 r. Grabczyk został zwolniony z pra-
cy w HiL. 

W każdym kolejnym zakładzie pracy 
podejmowano działania mające na celu 

zwolnienie go (jak w Hucie Aluminium 
w Skawinie) lub całkowite wyniszczenie 
fizyczne. Ten magister inżynier meta-
lurgii pracował po kilkanaście godzin 
dziennie w  Krakowskich Zakładach 
Ceramiki Budowlanej w Zesławicach 
jako fizyczny robotnik, wożąc taczkami 
ciężkie ładunki cegieł.

Pomimo represji Grabczyk kontynu-
ował działalność opozycyjną, współ-
pracując z KOR i KSS „KOR”, w szcze-
gólności z Jackiem Kuroniem i Józefem 
Śreniowskim. Przez pewien czas był 
członkiem redakcji „Robotnika”. W No-
wej Hucie współtworzył strukturę 
Chrześcijańskiej Wspólnoty Ludzi Pracy 
i wszedł w skład redakcji „Krzyża Nowo-
huckiego”.

SIERPNIOWE NADZIEJE

Podpisanie Porozumień Sierpniowych 
rozbudziło u Franciszka Grabczyka na-
dzieję na powrót do pracy w Kombi-
nacie, ale również na realizację szero-
kich planów działalności społecznej. 
Już na początku września stworzył 
w swoim mieszkaniu jeden z czterech 
istniejących w Krakowie punktów in-
formacyjnych, w których można było 
się zaopatrzyć w materiały dotyczące 
tworzenia nowego związku zawodo-
wego. Temat przywrócenia go do pracy 
w Kombinacie podjął Komitet Robot-
niczy NSZZ jego macierzystego Za-
kładu Stalowniczego. Przewodniczący 
Komitetu, Jerzy Kuczera, już wcześniej 
otrzymywał od Grabczyka materiały 
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i  prasę drugiego obiegu. Możliwość 
jego powrotu przerażała działaczy 
Komitetu Fabrycznego PZPR, którzy 
zaniepokojeni, konsultowali się z kil-
koma przychylnie nastawionymi do 
partii członkami Komitetu Robotni-
czego Hutników. Jak powiedział na po-
siedzeniu egzekutywy 1 października 
1980 r. I sekretarz KF PZPR Jan Bą-
baś, jego rozmówcy mieli go zapewnić, 
iż: „Co się tyczy Grabczyka, również 
zdecydowanie odcinają się od niego, 
gwarantują, że nie wejdzie on do władz 
związków, gdy zostanie przyjęty po-
nownie do pracy w HiL”.

Do powrotu jednak nie doszło, gdyż 
dyrektor naczelny Eugeniusz Pustów-
ka zażądał od Grabczyka oświadczenia 
na piśmie, że nie będzie podejmował 
działań wbrew kierownictwu zakładu 
i  nie będzie buntował załogi. Grab-
czyk nie tylko odmówił, ale w podaniu 
o przyjęcie do pracy poruszył temat 
Zbrodni Katyńskiej i  innych zbrodni 

komunistycznych. Pracował zatem da-
lej w Krakowskich Zakładach Ceramiki 
Budowlanej, gdzie współpracownicy 
wybrali go na przewodniczącego Ko-
misji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. 
Zanim za sprawą działań bezpieki stra-
cił to stanowisko, doprowadził do roz-
budowy osiedla w Zesławicach.

Wprowadzenie stanu wojennego 
i delegalizacja „Solidarności” nie zła-
mały Grabczyka. Kolportował prasę 
drugiego obiegu i  brał udział w  ma-
nifestacjach patriotycznych. Podczas 
jednej z nich, 31 sierpnia 1982 r., został 
zatrzymany przez MO przy al. Leni-
na. Aktywnie uczestniczył w mszach 
czwartkowych w  intencji Ojczyzny 
w kościele w Mistrzejowicach. Współ-
pracował z ks. Kazimierzem Jancarzem. 
Do pracy w  Kombinacie HiL wrócił 
dopiero po zmianie ustroju, w 1990 r., 
dzięki wsparciu Stanisława Handzlika. 

Franciszek Grabczyk zmarł 13 lutego 
2004 r. w Krakowie.



Marcin Krzek-Lubowiecki

nieinternoWane myśli JózeFa Smagi

Urodził się w 1937 r. w Stróży, w powie-
cie limanowskim. Edukację rozpoczął 
w rodzinnych stronach, gdzie ukończył 
szkoły podstawową i średnią oraz zdał 
egzamin maturalny. Od 1955 r. konty-
nuował naukę w Wyższej Szkole Pe-
dagogicznej w Krakowie na kierunku 
rusycystyka. Już jako student, na po-
czątku listopada 1956 r., wziął udział 
w Krakowie w milczącym marszu po-
parcia powstania w Budapeszcie oraz 
sprzeciwu wobec interwencji wojsk 
sowieckich na Węgrzech.

Z PARTII DO OPOZYCJI

Józef Smaga ukończył studia w 1959 r., 
a rok później rozpoczął pracę na stano-
wisku asystenta w Katedrze (a następ-
nie Instytucie) Filologii Rosyjskiej WSP 
w Krakowie. W 1967 r. obronił doktorat 
na temat rosyjskiego pisarza Antonija 
Pogorielskiego. Po habilitacji na Uni-
wersytecie Jagiellońskim w 1980 r. ob-
jął stanowisko docenta WSP. W 1994 r. 
uzyskał tytuł profesora. W swojej ka-
rierze naukowej wypromował dwóch 
doktorów oraz kilkuset magistrów. Był 
także członkiem Polskiej Akademii 
Nauk. W  2007 r. przeszedł na eme-
ryturę. Choć całe życie związany był 

z rusycystyką, to jednak jego badania 
i zainteresowania obejmowały również 
historię oraz sowietologię.

W czasie studiów Smaga należał do 
Zrzeszenia Studentów Polskich, a od 
1963 r. był członkiem PZPR. W 1968 r. 
został ukarany przez władze partyjne 
naganą za niechęć do udziału w  na-
gonce antysemickiej oraz za poparcie 
wystąpień studenckich. Pięć lat póź-
niej wystąpił z  partii. Jego postawa 
w  okresie przynależności do PZPR 
stawała się coraz bardziej krytyczna 

Fot. 9. Józef Smaga. IPN.
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i  jednoznaczna wobec komunistów 
oraz narzucanych przez nich treści.

„SOLIDARNOŚĆ” NA WSP

W  1980 r., po wydarzeniach na Wy-
brzeżu oraz Porozumieniach Sierpnio-
wych zakładających możliwość two-
rzenia związków zawodowych, tego 
typu związek powstał także w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej. Miesiąc po pod-
pisaniu porozumień między robotni-
kami i władzą, 1 października 1980 r. 
doszło do zawiązania na WSP Uczelnia-
nego Komitetu Założycielskiego. Była 
to struktura dająca początek uczelnia-
nym niezależnym związkom zawodo-
wym. Przewodniczącym UKZ została 
dr Maria Baster, a jej zastępcą doc. Ze-
non Uryga. Wśród członków Prezydium 
znalazł się także Józef Smaga. 

Pod koniec października podpisane 
zostało porozumienie między UKZ 
a rektorem WSP w Krakowie w spra-
wie zasad funkcjonowania tej struktury 
w ramach uczelni. W załączonym do 
porozumienia aneksie przedstawiono 
program NSZZ „Solidarność” na WSP 
w Krakowie. Zgodnie z nim zadaniem 
UKZ było dążenie do pełnej demo-
kratyzacji życia publicznego w kraju. 
W grudniu przekształcono UKZ w Ko-
misję Uczelnianą „Solidarności”.

Powołano także na uczelni „Forum 
Dyskusyjne” NSZZ „Solidarność”, któ-
rego nadrzędnym zadaniem była m.in. 
wymiana myśli na temat funkcjono-
wania różnych dziedzin związanych 

z  szeroko rozumianą nauką. Spoty-
kano się np. z nauczycielami czy też 
dyskutowano o edukacji na uczelniach. 
Uczestnikiem spotkań był także Smaga, 
który z polecenia „Solidarności” pełnił 
funkcję członka związkowego zespo-
łu pracującego nad projektem ustawy 
o szkolnictwie wyższym. W przeddzień 
wprowadzenia przez Wojciecha Jaru-
zelskiego stanu wojennego, 11 grudnia 
1981 r. Smaga brał udział w roli prele-
genta w  sesji literacko-historycznej 
zorganizowanej przez Niezależne Zrze-
szenie Studentów.

W DRUGIM OBIEGU

Niedługo po 13 grudnia 1981 r. Józef 
Smaga został z powodu swojej działal-
ności związkowej wezwany przez SB 
na tzw. rozmowę ostrzegawczą, pod-
czas której odmówił podpisania lojalki. 
W jednej z analiz SB zapisało: „środowi-
sko to [tj. kadra naukowa WSP w Krako-
wie] jest jednak pod dużym wpływem 
byłych aktywnych działaczy NSZZ »So-
lidarność«, wśród których najaktywniej-
sze postawy negatywne prezentują: 
doc. Andrzej Szyszko-Bohusz, prorek-
tor doc. Zenon Uryga, prof. Stanisław 
Burkot, doc. Smaga”. „Solidarność” WSP 
kontynuowała działalność w podziemiu, 
ale Smaga postanowił rozpocząć pracę 
konspiracyjną poza strukturami byłych 
związków zawodowych.

Na początku 1982 r. za pośrednictwem 
drukarza Pracowni Reprograficznej Bi-
blioteki Głównej WSP w Krakowie udało 
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się Smadze nawiązać kontakt z powsta-
jącym Wydawnictwem Myśli Nieinter-
nowanej (WMN). Choć współpracował 
też z innymi podziemnymi oficynami, 
to jednak został stałym współpracowni-
kiem tego wydawnictwa: publicystą i au-
torem wydawanych przez nie pism oraz 
książek. Publikował m.in. pod pseudo-
nimami „Jędrzej Boruta” oraz „Szczęsny 
Trzymalski”, który to pseudonim miał 
nawiązywać do Feliksa Dzierżyńskiego. 
Opublikował w drugim obiegu kilka ksią-
żek, pisywał też stałe felietony i artykuły 
na łamach pism „Myśli Nieinternowa-
ne” (których był współ redaktorem) oraz 

„Sygnał”. Przede wszystkimi dotyczyły 
one historii komunizmu, Związku So-
wieckiego, jak też państw które znalazły 
się w bloku wschodnim po zakończe-
niu II wojny światowej. Przypominał 
o zbrodniach sowieckich, jak też o waż-
nych rocznicach historycznych.

Jako samodzielny pracownik nauko-
wy miał dostęp w bibliotekach do tzw. 
prohibitów, czyli części druków zaka-
zanych przez cenzurę, a  przez to za-
strzeżonych w zbiorach książnic. Czytał 
m.in. dzieła Sołżenicyna, czego efektem 
była wydana w  połowie 1983 r. przez 
Wydawnictwo Myśli Nieinternowanej 
pierwsza broszura pt. Lekcja Aleksandra 
Sołżenicyna. Na początku 1984 r. wy-
dana została przez WMN Krótka historia 
Związku Radzieckiego, w której Smaga 
nakreślił krytycznie historię państwa 
pod rządami wszystkich kolejnych poli-
tyków komunistycznych, począwszy od 
Lenina, a skończywszy na początkach 

„sekretarzowania” przez Konstantina 
Czernienkę. Książka ta była bardzo popu-
larna w drugim obiegu, zaś o jej wartości 
może świadczyć fakt, że w 1992 r. ukazała 
się również w oficjalnym obiegu jej roz-
szerzona wersja, zatytułowana Narodzi-
ny i upadek imperium. ZSRR 1917–1991.

Oprócz działalności pisarskiej, Sma-
ga zaangażował się także w podziemną 
działalność edukacyjną. W pierwszej po-
łowie lat osiemdziesiątych koordynował 
podziemny uniwersytet (zorganizowany 
i finansowany przez WMN), w którego 
wykładach brała udział młodzież kra-
kowskich liceów. Łącznie w zajęciach 
uczestniczyło kilka roczników słuchaczy, 
a prelegentami byli uczeni i naukowcy 
z UJ, AGH oraz WSP, specjalizujący się 
w różnych dziedzinach. Wykłady prowa-
dził również sam Smaga. Tematyka za-
jęć dotyczyła historii, socjologii, filozofii 
czy ekonomii. Dodatkowym skutkiem 
działalności owego uniwersytetu było 
gromadzenie zapasów papieru, które 
dostarczała młodzież uczestnicząca 
w wykładach. Papier był następnie prze-
kazywany podziemnej oficynie na cele 
wydawnicze.

W  czasie tzw. wyborów kontrakto-
wych w 1989 r. Smaga pełnił funkcję 
męża zaufania w jednej z komisji wy-
borczych w Krakowie. W tym samym 
okresie piastował stanowisko redaktora 
pisma „Universitas”, które było organem 

„Solidarności” na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim.

Profesor Józef Smaga zmarł po długiej 
chorobie 5 listopada 2019 r.





Andrzej Malik

cezary kuleSzyńSki – lekkoatleta  
z hutniczeJ „Solidarności” 

Był sportowcem z sukcesami w skali 
kraju, nauczycielem i działaczem spo-
łecznym. Działając w nowohuckiej „So-
lidarności”, szczególną wagę przykładał 
do spraw oświaty i wychowania. Współ-
tworzył projekt, który miał wyzwolić 
polski sport z  peerelowskiej zasady 
resortowości.

SPECJALISTA OD BIEGÓW 
Z PRZESZKODAMI

Cezary Kuleszyński urodził się 27 listo-
pada 1937 r. w Charsznicy. Był najstar-
szym dzieckiem Ryszarda i Janiny Ku-
leszyńskich. Dwa lata później urodził 
się jego brat Jerzy, następnie siostra 
Marzanna, a piętnaście lat później naj-
młodszy z braci, Zbigniew.

W  latach sześćdziesiątych Cezary 
Kuleszyński był czołowym polskim 
płotkarzem na dystansie 110 m. Karie-
rę sportową rozpoczął w Budowlanych 
Kielce w  1953 r., a  podczas studiów 
w Krakowie w latach 1956–1960 star-
tował w barwach Wisły Kraków. Prze-
szedł następnie do Hutnika Kraków, 
z którym związał się najdłużej, bowiem 
do końca swojej kariery, a i później jako 
trener nowych pokoleń sportowców. 

W latach 1962–1967 sześć razy z rzędu 
brał udział w finale lekkoatletycznych 
mistrzostw Polski w biegu na 110 m 
przez płotki. Jego największym suk-
cesem był brązowy medal mistrzostw 
Polski na tym dystansie, jaki zdobył 
w  1967 r. w  Chorzowie. Wyprzedził 
go wówczas m.in. jego wychowanek 
Marian Chruściel, który zdobył srebr-
ny medal. Kuleszyński reprezentował 

Fot. 10. Cezary Kuleszyński. IPN.
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też Polskę w lekkoatletycznym meczu 
z Włochami, który odbył się w 1963 r. 
w Krakowie.

Był absolwentem Wyższej Szko-
ły Wychowania Fizycznego (obecnie 
Akademia Wychowania Fizycznego) 
w Krakowie, którą ukończył w 1959 r. 
Po zakończeniu kariery sportowej był 
nauczycielem wychowania fizycznego 
w  nowohuckich szkołach podstawo-
wych i  XI Liceum Ogólnokształcą-
cym oraz trenerem lekkoatletycznym 
w Hutniku Kraków. W tym klubie wy-
chował reprezentantów Polski: wspo-
mnianego już Chruściela oraz Andrzeja 
Lubasa i Zdzisława Serafina.

O UZDROWIENIE POLSKIEGO 
SPORTU

Już we wrześniu 1980 r. Kuleszyński 
zaangażował się w budowanie nowe-
go ruchu związkowego w krakowskiej 
Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 

„Solidarność”. Był doradcą Sekcji Spor-
tu i  Rekreacji Komisji Robotniczej 
Hutników (KRH) NSZZ „Solidarność”. 
Podczas krajowej konferencji przed-
stawicieli NSZZ „Solidarność”, zorga-
nizowanej w Kombinacie Huta im. Le-
nina we współpracy z Sekcją Sportu 
i Rekreacji przy Między zakładowym 
Komitecie Założycielskim Małopolska 
przedstawiony został projekt zmian 
w  polskim sporcie, którego współ-
autorem – obok członka Prezydium 
KRH, Zdzisława Wagnera – był Ku-
leszyński.

W projekcie tym postulowano odej-
ście od istniejących wówczas resorto-
wych pionów sportowych. Domagano 
się decentralizacji zarządzania sportem 
i przejrzystości w jego finansowaniu. 
Służyć temu miało powołanie Kra-
jowego Komitetu Kultury Fizycznej 
(KKKF), korzystającego z prerogatyw 
w podejmowaniu inicjatyw praw-
nych w  dziedzinie kultury fizycznej 
w Polsce. KKKF miałby swoje niższe 
instancje w ówczes nych 49 wojewódz-
twach (wojewódzkie komitety kultury 
fizycznej) oraz w samorządzie (w po-
staci Terenowej Rady Kultury Fizycz-
nej), które czuwałyby zarówno nad 
rozdziałem środków przeznaczonych 
na kulturę fizyczną, prawidłowością 
ich wydawania, jak i funkcjonowaniem 
ośrodków sportowych. W  projekcie 
tym przewidywano również powoła-
nie Funduszu Kultury Fizycznej, nad 
którym pieczę sprawowałby KKKF. 
Fundusz Kultury Fizycznej byłby two-
rzony z  jednoprocentowego odpisu 
z dochodu narodowego oraz połowy 
dochodów z Totalizatora Sportowego, 
jak również z dochodów własnych or-
ganizacji sportowych i wpłat od osób 
fizycznych. Projekt ten miał dopro-
wadzić do odejścia od ówczesnego 
resortowego finansowania klubów 
sportowych przez górnictwo, wojsko, 
resort spraw wewnętrznych czy wielkie 
przedsiębiorstwa przemysłowe. Pro-
gram ten nie miał jednak szans reali-
zacji, po pierwsze, z uwagi na brak za-
interesowania partyjnych decydentów 
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proponowanymi zmianami, a po drugie, 
z powodu wprowadzenia w nocy z 12 na 
13 grudnia 1981 r. stanu wojennego.

Kuleszyński uczestniczył w strajku 
okupacyjnym w Kombinacie HiL, zorga-
nizowanym po ogłoszeniu stanu wojen-
nego. Za udział w nim został zwolniony 
przez Bolesława Szkutnika – dyrektora 
ds. pracowniczych Kombinatu, a zara-
zem prezesa Hutnika Kraków – z funkcji 
trenera lekkoatletów.

OD KONSPIRACJI DO RADY MIASTA

W trudnych warunkach stanu wojenne-
go Kuleszyński nie zaniechał działalności 
społecznej. Udzielał się w powołanym 
w 1982 r. przy klasztorze ojców cyster-
sów w Mogile Duszpasterstwie Nauczy-
cieli „Ostoja”, jak również w utworzonym 
rok później przy parafii pw. Matki Bożej 
Częstochowskiej na os. Szklane Domy 
Duszpasterstwie Hutników. W ramach 

Fot. 11. Cezary Kuleszyński. IPN.
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akcji kolonijnych organizowanych przez 
hutnicze duszpasterstwo sprawował 
wraz z małżonką Elżbietą opiekę nad 
dziećmi członków Społecznego Fundu-
szu Pomocy Pracowniczej podczas wa-
kacyjnego wypoczynku.

Włączył się również w działalność 
konspiracyjną. W październiku 1983 r. 
jako przedstawiciel nowohuckiej oświa-
ty i Międzyzakładowego Komitetu „So-
lidarności” Nowa Huta wszedł w skład 
podziemnego plenum Regionalnej Ko-
misji „Solidarności” Małopolska. Współ-
organizował też zajęcia dokształcające 
i korepetycje dla członków nowohuckiej 
Federacji Młodzieży Walczącej.

Po wiosenno-letnich strajkach w 1988 r. 
został członkiem Komitetu Organizacyj-
nego NSZZ „Solidarność” Pracowników 

Oświaty i Wychowania w Krakowie. Jesie-
nią 1988 r. wszedł w skład reaktywowa-
nej Krajowej Rady Sekcji Oświaty i Wy-
chowania związku. W 1990 r., podczas 
pierwszych po zmianie ustroju wolnych 
wyborów samorządowych, został wy-
brany z ramienia Komitetu Obywatel-
skiego „Solidarności” na radnego I ka-
dencji Rady Miasta Krakowa. W Radzie 
został przewodniczącym Komisji Kul-
tury Fizycznej i Sportu. W tym okresie 
podjął również działalność w odradza-
jącym się ruchu narodowym, pełniąc 
funkcję prezesa Okręgu Krakowskiego 
Stronnictwa Narodowego.

Cezary Kuleszyński zmarł 2 stycznia 
2011 r. w Krakowie.



Wojciech Paduchowski

miroSłaW dzielSki i budoWa Wolności

Był postacią nietuzinkową. Wyróżniał 
się w wielkim ruchu społecznym, jakim 
była „Solidarność”, oryginalnością my-
śli i praktycznym działaniem. Nie na-
leżał do czołowych czy też najbardziej 
znanych ludzi „Solidarności”, ale zapa-
miętano go jako współtwórcę jednego 
z  oryginalniejszych pomysłów doty-
czących tego, jak wyprowadzić Polskę 
z komunizmu.

OD EINSTEINA DO LEIBNIZA

Mirosław Dzielski urodził się w 1941 r. 
w Bochni, jednak przez całe życie zwią-
zany był z Krakowem. Ukończył studia 
z  zakresu fizyki na Uniwersytecie Ja-
giellońskim i obronił pracę magisterską 
zatytułowaną „Rozwiązywanie równań 
Einsteina dla pól statycznych”. Jedno-
cześnie wykazywał zainteresowania hu-
manistyczne. Podjął pracę w Zakładzie 
Filozofii Nauk Przyrodniczych w  In-
stytucie Filozofii UJ. W 1975 r. uzyskał 
stopień doktora nauk filozoficznych na 
podstawie dysertacji „Newtona i Leib-
niza koncepcja czasu i przestrzeni”.

Działalność opozycyjną rozpoczął, 
pisząc artykuły do podziemnego pis-
ma „Merkuriusz Krakowski i Światowy”. 

Opublikował w nim ważne teksty, m.in.: 
Kim są liberałowie?; Budowa historycz-
nego kompromisu; Jak zachować władzę 
w PRL. Życzenia noworoczne Adolfa Ro-
mańskiego dla por. Jerzego Borewicza.

Po powstaniu „Solidarności” mocno 
zaangażował się w działalność związko-
wą. Od końca 1980 r. był doradcą Komi-
sji Robotniczej Hutników (KRH) NSZZ 

„Solidarność” w Hucie im. Lenina (HiL). 
W 1981 r. rozpoczął pracę w Sekcji In-
formacji Międzyzakładowego Komitetu 
Założycielskiego „Solidarność” Mało-
polska, a w lipcu 1981 r. został rzecz-
nikiem prasowym Zarządu Regionu 
NSZZ „Solidarność”. 

Był jednym z  twórców niezwykle 
ciekawego, ale szerzej mało znanego 
programu KRH dotyczącego spraw 
społeczno-ekonomicznych, które były 
główną bolączką społeczeństwa pol-
skiego. Program ten wynikał ze stano-
wiska filozoficznego Dzielskiego, do-
tyczącego podstaw egzystencjalnych 
systemu komunistycznego oraz prag-
matycznego, realistycznego podejścia 
do walki z  nim. Współautorami pro-
gramu byli liderzy „Solidarności” w HiL: 
Stefan Jurczak, Marian Kania oraz Zdzi-
sław Wagner.
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Fot. 12. Mirosław Dzielski. IPN.
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REMEDIUM:  
SPÓŁDZIELCZOŚĆ

Osią programu był pomysł zorganizo-
wania w Polsce realnego i autentycz-
nego ruchu spółdzielczego. Diagno-
zowano w nim, że jednym z  poważ-
niejszych problemów gospodarczych 
Polski jest biurokracja. Sama w sobie 
nie była największym problemem, sta-
nowiła jednakże wspaniałą pożywkę 
dla szerokiej grupy nomenklatury, 
która nie chciała dopuścić do żad-
nych faktycznych zmian w sposobie 
gospodarowania i zarządzania. Jedną 
z istot funkcjonowania socjalistyczne-
go systemu społeczno-politycznego 
był upaństwowiony charakter własno-
ści. Aby go zmienić, a w perspektywie 
wyeliminować, należało wprowadzić 
podstawy systemu kapitalistycznego, 
co w warunkach istniejących w 1981 r. 
było niemożliwe.

Program, którego współautorem był 
Dzielski, ogłoszono 5 maja 1981 r. Jego 
twórcy, rozumiejąc ogólną sytuację 
geopolityczną, postanowili pójść drogą 
stopniowych zmian, dla których spół-
dzielczość wydawała się najlepszym 
rozwiązaniem, niegodzącym wprost 
w  podstawy doktrynalne państwa 
komunistycznego. Autorzy programu 
tłumaczyli, że ruch spółdzielczy, po-
wstający poza państwowymi zakłada-
mi pracy, ale też poza „Solidarnością”, 
może rozwijać się niezależnie od kon-
fliktu między władzą a opozycją.

PROGRAM  
SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

W programie nakreślono przede wszyst-
kim kierunki działań dla spółdzielczych 
spółek pracowniczych. Planowano stwo-
rzenie m.in. Robotniczej Spółki Eks-
portowej, która zajmowałaby się wy-
syłaniem pracowników do tzw. krajów 
dewizowych. Kolejnymi podmiotami 
miały być Niezależna i  Samorządna 
Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz Ro-
botnicze Przedsiębiorstwo Budowla-
ne. Organy te miały funkcjonować na 
zasadzie spółdzielczej własności pra-
cowników Kombinatu. Kolejną spółką 
miało być Gospodarstwo Mleczno-

-Hodowlane, oparte na dotychczasowej 
bazie zaopatrzeniowej HiL. Planowano 
utworzenie wokół Kombinatu szeregu 
małych zakładów przemysłowych, któ-
re w razie potrzeby byłyby zdolne do 
szybszej zmiany charakteru produkcji 
niż sam Kombinat. Kolejną postulo-
waną inicjatywą miało być utworzenie 
Niezależnego Samorządnego Banku 
Spółdzielczego.

Program powstawał w  momencie, 
gdy rząd zapowiadał redukcję zatrudnie-
nia w całym kraju o ok. 700 tys. miejsc 
pracy, co zachęcało autorów do szybkiej 
realizacji ich zamierzeń. Projekt został 
przedstawiony podczas Walnego Zebra-
nia Delegatów Regionu Małopolska jako 
wspólny plan KRH i sekcji programowej 
MKZ Małopolska. Przedstawiono go 
również na I Krajowym Zjeździe Dele-
gatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. 
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Nie wywołał niestety spodziewanego 
odzewu.

Projekt Dzielskiego nie pozostał 
jednak tylko na papierze  – wiosną 
1981 r. przystąpiono do jego realizacji. 
Utworzono Klub Inicjatyw Gospodar-
czych, który miał za zadanie realizo-
wać program ruchu spółdzielczego. 
27 maja powołano przy nim Grupę 
Inicjatywną Robotniczej Spółdzielni 
Produkcyjnej. Powstał również Ko-
mitet Inicjatywny Niezależnej Samo-
rządnej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Niedługo później powołano Komitet 
Założycielski Młodzieżowej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej Hutników, którego 
prezesem został Marek Michalczyk. 
Wkrótce liczyła ona ok. 700 członków. 
Nowa spółdzielnia otrzymała pod bu-
downictwo teren Zielonego Jaru na 

Wzgórzach Krzesławickich – pomimo 
sprzeciwu Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Hutnik”. Utworzono cieszącą się du-
żym powodzeniem giełdę towarową. 
Ostatnią inicjatywą było utworzenie 
1 grudnia 1981 r. Biura Turystyki przy 
KRH. Niestety ta i inne inicjatywy nie 
mogły się rozwinąć z powodu wpro-
wadzenia 13 grudnia 1981 r. stanu 
wojennego.

PODCIĄĆ PODSTAWY SYSTEMU

Współpracownicy Dzielskiego wspo-
minają go jako niezwykłą postać, 
mającą silny intelektualny wpływ na 
otaczających go ludzi. Jego praktycz-
ne poczynania wynikały z filozoficz-
nych przekonań, które w dużej mie-
rze wywodziły się ze społecznej nauki 

Fot. 13. Tablica na budynku przy ul. Poselskiej w Krakowie, gdzie u fizyka  
Zygmunta Chylińskiego odbywały się dyskusje z udziałem Mirosława Dzielskiego.  
Domena publiczna.
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Kościoła oraz utylitarnego, praktycz-
nego i realistycznego podejścia do rze-
czywistości. Stąd też i  jego koncep-
cja tzw. historycznego kompromisu, 
który miał polegać na pozostawieniu 
komunistom władzy politycznej w za-
mian za oddanie społeczeństwu sfery 
gospodarczej. Uważał, że system ko-
munistyczny da się pokonać, podcina-
jąc jego podstawy doktrynalne, które 
z kolei można było naruszyć poprzez 
ewolucyjną zmianę charakteru włas-
ności. Dzielski nie pozostawał tylko 
teoretycznym filozofem, lecz swoje 
myśli starał się przekuć w realny czyn, 
by zmieniać rzeczywistość. Uważa się 
go za twórcę chrześcijańskiej koncep-
cji liberalizmu.

Po wprowadzeniu stanu wojenne-
go szybko stał się głównym autorem 
i  redaktorem podziemnego pisma 

„13 Grudnia”. Należał do Prymasow-
skiej Rady Społecznej, był również 
współzałożycielem Klubu Myśli Po-
litycznej „Dziekania”. Dążył do zjed-
noczenia środowisk prawicowych 
i utworzenia partii politycznej opartej 
na nauce społecznej Kościoła, gospo-
darce rynkowej i  realizmie politycz-
nym. Planów tych w większości nie 
udało się zrealizować. Do sukcesów 
Dzielskiego należało doprowadzenie 
w 1987 r. do rejestracji Krakowskie-
go Towarzystwa Przemysłowego. Był 
uczestnikiem zebrania założycielskie-
go Komitetu Obywatelskiego przy Le-
chu Wałęsie. Choroba i przedwczesna 
śmierć 15 października 1989 r. nie po-
zwoliły mu na udział w wydarzeniach 
końca 1989 r. i następującej po nich 
jesieni narodów, niosących przemiany 
polityczne.





Monika Komaniecka-Łyp

zbignieW Szkarłat – zamordoWany 
działacz SądeckieJ „Solidarności”

Fot. 14. Zbigniew Szkarłat. IPN.
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Urodził się 25 maja 1943 r. w  No-
wym Sączu. W 1977 r. ukończył tam 
Liceum dla Pracujących przy II Liceum 
Ogólnokształcącym im. Marii Konop-
nickiej. Od 1974 r. był pracownikiem 
Spółdzielni Inwalidów im. Juliana Mar-
chlewskiego w Nowym Sączu jako ślu-
sarz remontowy, a od 1981 r. mistrz 
grupy remontowej. 

DZIAŁACZ „SOLIDARNOŚCI” 
I REDAKTOR PISMA

Po powstaniu „Solidarności” zaanga-
żował się w działalność związkową. Był 
jednym z organizatorów Komisji Za-
kładowej NSZZ „Solidarność” w Spół-
dzielni Inwalidów, a w 1981 r. został jej 
przewodniczącym. Był dobrym gospo-
darzem: „w okresie pełnienia funkcji 
przewodniczącego NSZZ „Solidarność” 
dał się poznać jako zrównoważony i od-
powiedzialny członek związku, dbający 
o dobro spółdzielni, załogi i kraju” – jak 
pisał w kwietniu 1984 r. Zarząd Spół-
dzielni Inwalidów, poręczając za Szkar-
łata podczas jego pobytu w areszcie. 
W okresie jawnej działalności związ-
kowej nawiązał kontakty z działaczami 
Komitetu Koordynacyjnego w Nowym 
Sączu: Andrzejem Szkaradkiem, Grze-
gorzem Sajdakiem i Henrykiem Paw-
łowskim, przybywając na spotkania 
do pierwszej siedziby sądeckiej „Soli-
darności” w Domu Robotniczym przy 
ul. Zygmuntowskiej. Zaowocowały 
one późniejszą współpracą w podzie-
miu. W lipcu 1981 r. został wybrany na 

delegata na I Walne Zebranie Delega-
tów Regionu Małopolska, które odbyło 
się w Tarnowie.

Po wprowadzeniu stanu wojennego 
zaangażował się w organizowanie po-
mocy dla internowanych i ich rodzin. Po 
powstaniu Międzyzakładowego Komi-
tetu „Solidarności” (MKS) w styczniu 
1983 r., wiosną tego roku włączył się 
w działalność kolportażową i wydawni-
czą. We współpracy z Andrzejem Szka-
radkiem, Alicją Szkaradek i Krzysztofem 
Dąbrowskim brał udział w reaktywo-
waniu „Nowosądeckich Wiadomości”, 
które stały się pismem MKS. Powstały 
one jeszcze w styczniu 1982 r., ich po-
mysłodawcą i założycielem był Tadeusz 
Piasecki. Pod koniec lutego 1982 r. re-
dakcja i sieć kolportażowa zostały roz-
bite przez SB, a jej członkowie areszto-
wani i skazani na więzienie. W styczniu 
1983 r. Szkarłat udostępnił swoje miesz-
kanie na drukarnię. Wydrukowano tam 
trzy numery pisma, materiały propa-
gandowe oraz ulotki dotyczące pobicia 
i uprowadzenia 2 września 1983 r. przez 
funkcjonariuszy SB działacza „Solidar-
ności” Jerzego Wyskiela. Od nr. 11 pismo 
wychodziło jako „Wiadomości Nowosą-
deckie” i drukowane było w Krakowie. 
W latach 1983–1984 Szkarłat był jego 
redaktorem naczelnym.

ARESZTOWANIE PRZEZ SB

W listopadzie 1983 r. Wydział V Woje-
wódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrz-
nych (WUSW) w Nowym Sączu podjął 
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rozpracowanie nowosądeckiej „Solidar-
ności” w ramach sprawy operacyjnego 
rozpracowania krypt. „Ogniwo”. 6 mar-
ca 1984 r. SB zatrzymała na 48 godzin 
38 osób, a 13 z nich oskarżono o prowa-
dzenie nielegalnej działalności i prze-
dłużono im areszt do trzech miesięcy. 
Wśród nich znaleźli się członkowie re-
dakcji i kolporterzy „Wiadomości No-
wosądeckich”: Zbigniew Szkarłat, An-
drzej i Alicja Szkaradkowie, Krzysztof 
Dąbrowski, Konstanty Konar, Krzysz-
tof Michalik i Henryk Szewczyk. Pod-
czas rewizji ich mieszkań znaleziono 
wydawnictwa podziemnej „Solidarno-
ści”, w tym nakład nr 19 „Wiadomości 
Nowosądeckich”, który był głównym 
materiałem obciążającym. Zbigniew 
Szkarłat został aresztowany 13 marca, 
a w trakcie przeszukania SB znalazła 
w  jego mieszkaniu części rozmonto-
wanego powielacza. Przetrzymywano 
go w areszcie śledczym przy ul. Mon-
telupich w Krakowie. Ostatecznie do 
rozprawy nie doszło, ponieważ proku-
ratura umorzyła postępowanie przygo-
towawcze na mocy amnestii z 21 lipca 
1984 r. W  trakcie pobytu w  areszcie 
Szkarłatowi odnowiła się choroba ucha 
i zapadł na zapalenie płuc, ale dopiero 
na dwa dni przed zwolnieniem, co na-
stąpiło 27 lipca 1984 r., umieszczono go 
w szpitalu więziennym.

Po wyjściu z  więzienia odmówio-
no mu przyjęcia do pracy i w 1984 r. 
przeszedł na rentę. Utrzymywał sta-
łe kontakty z  działaczami podziem-
nej „Solidarności”. W  lutym 1985 r. 

współorganizował Duszpasterstwo Lu-
dzi Pracy w kościele ojców jezuitów 
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
tzw. kolejowym, w Nowym Sączu. Za-
początkowało ono odprawianie comie-
sięcznych mszy św. za Ojczyznę oraz 
regularne spotkania działaczy „Soli-
darności”.

NIEWYJAŚNIONA ŚMIERĆ

2 lutego 1986 r. Szkarłat został ciężko 
pobity, kiedy szedł na mszę za Ojczy-
znę. Wieczorem, ok. 21.40, znaleziono 
go na ulicy w  pobliżu hotelu „Orbis 
Beskid” w Nowym Sączu z pękniętą 
czaszką. 5 lutego, po przeprowadzo-
nej operacji, zmarł, nie odzyskawszy 
przytomności. 11 lutego 1986 r. odbył 
się pogrzeb, w którym wzięło udział 
ok. 3 tys. osób, w tym delegacje „So-
lidarności” z Małopolski i Podkarpacia. 
Mszę w kościele ojców jezuitów przy 
ul. Piotra Skargi odprawił o. Kazimierz 
Ptaszkowski. Szkarłat spoczął na cmen-
tarzu komunalnym w Nowym Sączu.

10 lutego 1986 r. Wydział V WUSW 
w Nowym Sączu założył sprawę opera-
cyjnego sprawdzenia krypt. „Drukarz”, 
mającą wyjaśnić okoliczności śmierci 
Szkarłata. W rzeczywistości miało to 
na celu przeciwdziałanie analogicznym 
dążeniom opozycji nowosądeckiej. 
Chodziło głównie o działalność Andrze-
ja Szkaradka, który nagłaśniał fakt po-
bicia Szkarłata i zwracał uwagę społe-
czeństwa na prawdopodobny udział SB 
w spowodowaniu jego śmierci. Zresztą 
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Fot. 15. Klepsydra informująca o śmierci i pogrzebie Zbigniewa Szkarłata. IPN.
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stanowisko to podzielał Regionalny 
Komitet „Solidarności” Małopolska. 
12 lutego 1986 r. na łamach „Paragrafu”, 
pisma Małopolskiego Komitetu Walki 
o Praworządność, ukazał się artykuł 
ze znamiennymi słowami: „Zbyt wiele 
jest tu »zbiegów okoliczności«, byśmy 
mogli uwierzyć, że śmierć Zbigniewa 
Szkarłata była czymś innym, jak no-
wym aktem terroru wobec społeczeń-
stwa”. 12 lutego 1986 r. informację 
o zabójstwie Szkarłata podało Radio 
Wolna Europa. 

Postępowanie przygotowawcze do-
tyczące śmierci Szkarłata prowadziła 

Prokuratura Rejonowa w Nowym Są-
czu. Pomimo starań adwokatów, An-
drzeja Rozmarynowicza i  Andrzeja 
Tarnawskiego, reprezentujących ro-
dzinę Szkarłata, sprawy nie wyjaśnio-
no i w sierpniu 1986 r. postępowanie 
umorzono.

Okoliczności śmierci Szkarłata były 
także badane przez Sejmową Komi-
sję Nadzwyczajną do Zbadania Dzia-
łalności MSW w 1990 r. Zwróciła ona 
uwagę, że sprawę krypt. „Drukarz” pro-
wadzili ci sami funkcjonariusze, którzy 
wcześniej rozpracowywali działacza 
opozycji w  sprawie krypt. „Ogniwo” 

Fot. 16. Pogrzeb Zbigniewa Szkarłata na cmentarzu w Nowym Sączu. IPN.
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(mjr Andrzej Chmielowski i por. Kazi-
mierz Mędoń). Nie przekazali oni pro-
wadzącym śledztwo materiałów ope-
racyjnych, co wpłynęło na wykluczenie 
możliwości sprawstwa funkcjonariuszy 
SB. Komisja uznała, że postępowanie 
nowosądeckiej SB w sprawie śmierci 
Szkarłata było „typowym przykładem 
skoncentrowania się organów MSW 
nie na zadaniu wykrycia sprawców 
zabójstwa, lecz na ustaleniu i  wyeli-
minowaniu (poprzez fabrykowanie 
pomówień, szantaż i  tym podobne 
metody działania) wpływów osób 

przekonanych, iż zabójcami są funkcjo-
nariusze MSW”. Śledztwo w tej spra-
wie prowadziła również Oddziałowa 
Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu IPN w Warsza-
wie, wśród 46 spraw zabójstw działaczy 
opozycji politycznej i duchowieństwa. 
Sprawcy śmierci nowosądeckiego dzia-
łacza „Solidarności” nie zostali jednak 
wskazani. 

W 2000 r. Zbigniew Szkarłat został 
pośmiertnie odznaczony medalem Za-
służony dla NSZZ „Solidarność” Re-
gionu Małopolska.



Cecylia Kuta

barbara niemiec – Filar  
krakoWSkieJ „Solidarności”

Urodziła się 13 lipca 1943 r. w Krakowie. 
Po latach przyznawała: „Czas i miejsce 
mojego przyjścia na świat predestyno-
wały do tego, by z mlekiem matki wy-
ssać nienawiść do komunizmu i wszel-
kiego kagańca”.

„ELEMENT ANTYSOCJALISTYCZNY”

Całe życie związana była z Krakowem, 
gdzie ukończyła Szkołę Podstawową 
nr 18, a następnie, w 1961 r., IX Liceum 
Ogólnokształcącego im. Józefa Jotey-
ki. W  latach 1961–1966 studiowała 
polonistykę na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim. Po studiach najpierw przez 
cztery lata (1966–1970) była asy-
stentem w Katedrze Językoznawstwa 
Ogólnego Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, a następnie nauczycielką języka 
polskiego i bibliotekarką w szkołach 
podstawowych nr 93 i  68 w  Krako-
wie. W 1977 r. uzyskała stopień dok-
tora i rozpoczęła pracę jako adiunkt 
w  Instytucie Kształcenia Nauczy-
cieli i Badań Oświatowych, skąd po 
dwóch latach przeniosła się do Insty-
tutu Pedagogiki UJ. Pracowała tam aż 
do przejścia na emeryturę w 2003 r., 
z przerwą w latach 1990–1995.

Podczas studiów należała do Zrze-
szenia Studentów Polskich. Po la-
tach oceniała, że było to „złudzenie 
naiwnej studentki”, która postrzegała 
ZSP jako „opozycję do Związku Mło-
dzieży Socjalistycznej”. Jednocześnie 
podkreślała: „[…] dzięki działalności 
w  tym niby apolitycznym zrzesze-
niu po raz pierwszy dorobiłam się 

Fot. 17. Barbara Niemiec. IPN.
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zaszczytu miana elementu antysocja-
listycznego”.

W marcu 1968 r. brała udział w straj-
ku absencyjnym na UJ. Wspominała: 

„Mój pierwszy strajk to był Marzec ’68, 
już jako pracownika w Katedrze Języ-
koznawstwa Ogólnego. Poprosiliśmy 
wtedy profesora Adama Heinza, aby 
nie było zajęć – dla wewnętrznego po-
czucia jedności z tym, co działo się na 
uniwersytetach”.

NIE DAŁA SIĘ ZASTRASZYĆ

Po powstaniu „Solidarności” Barbara 
Niemiec aktywnie włączyła się w dzia-
łalność związkową. Była członkiem 
Komitetu Założycielskiego NSZZ „So-
lidarność” na Wydziale Filozoficzno-

-Historycznym UJ, a  następnie prze-
wodniczącą koła w  Instytucie Peda-
gogiki. Uczestniczyła we wszystkich 
regionalnych i ogólnopolskich akcjach 
podejmowanych przez „Solidarność”. 
Wspominała: „Przyszedł rok 1980. 
Śledziłam […] co działo się w Gdańsku. 
Był to sierpień, na Uniwersytecie nie 
było nikogo. Wszystko zaczęło się pod 
koniec września. Na Wydziale Filozo-
ficzno-Historycznym zwołano zebra-
nie pracowników. Wiadomo już było, że 
powstała »Solidarność«, ale działania 
były nieskoordynowane, nikt nie miał 
jasnej perspektywy, co dalej robić. […] 
Ja od początku byłam zwolennikiem 
»Solidarności«, bo dla mnie była to 
sensowna idea. […] Przez 16 miesięcy 
karnawału »Solidarności« robiłam ową 

szarą pracę związkową w Instytucie. 
[…] Czuło się fantastyczną więź. Gdy 
człowiek powiedział słowo »Solidar-
ność«, wszędzie spotykał się z pomocą”.

Po wprowadzeniu stanu wojennego 
brała udział w  strajku absencyjnym, 
trwającym od 14 do 24 grudnia 1981 r. 
na UJ. W kolejnych miesiącach uczest-
niczyła w demonstracjach przeciwko 
wprowadzeniu stanu wojennego, włą-
czała się w organizowanie pomocy dla 
internowanych i  represjonowanych, 
współpracowała z Arcybiskupim Ko-
mitetem Pomocy Więzionym i Inter-
nowanym w Krakowie. Prowadziła też 
działalność konspiracyjną w ramach 
tajnych struktur regionalnej „Soli-
darności”, była członkiem Tajnej Ko-
misji Zakładowej UJ. Angażowała się 
w niezależną działalność wydawniczą, 
była redaktorem pisma „Wolna Myśl”, 
członkiem redakcji „Kroniki Małopol-
skiej”, kolportowała i  organizowała 
kolportaż bibuły.

Nawiązała także kontakt z tajnymi 
strukturami pozazakładowymi. Weszła 
w skład tzw. grupy Roberta Kaczmar-
ka i jak podkreślano, „stała się jednym 
z filarów podziemnych struktur”. Dla 
potrzeb konspiracji występowała wów-
czas pod pseudonimem „Marysia”. 
Osoby współpracujące z  nią w  tym 
czasie wspominają, że wyróżniała się 
osobistą odwagą.

Ważną formą pracy podziemia 
solidarnościowego była działalność 
edukacyjna, w  którą Niemiec rów-
nież się włączyła. Była wykładowcą 



barbara niemiec – filar krakowskiej „solidarności”   57

Chrześcijańskiego Uniwersytetu Ro-
botniczego im. kard. Stefana Wyszyń-
skiego w Krakowie-Mistrzejowicach 
oraz jednym ze współorganizatorów 
Komitetu Solidarności Nauki.

W związku z działalnością w „Soli-
darności” była inwigilowana przez SB 
i kilkakrotnie przesłuchiwana. Wspomi-
nała: „Wiedzieli, że trudno mnie prze-
straszyć”. Była osobą głęboko wierzącą. 
Wiara w Boga i miłość do Ojczyzny da-
wały jej siłę.

W SŁUŻBIE „SOLIDARNOŚCI”

W październiku 1988 r. została człon-
kiem powołanego na Uniwersytecie 
Jagiellońskim Komitetu Założycielskie-
go NSZZ „Solidarność”, który miesiąc 
później złożył w  Sądzie Wojewódz-
kim w Krakowie wniosek o rejestrację. 
Weszła w skład delegacji na rozprawę 
rewizyjną przed Sądem Najwyższym 
w  Warszawie, która miała miejsce 
29 grudnia 1988 r.

Po 1989 r. w  dalszym ciągu anga-
żowała się w  działalność związkową. 
W jej rozumieniu „Solidarność” stano-
wiła swego rodzaju sztafetę pokoleń, 
która nie jest dorobkiem pojedynczych 
osób. W  reaktywowanej „Solidarno-
ści” pełniła ważne funkcje zarówno na 
szczeblu regionalnym, jak i centralnym, 
była członkiem Komisji Zakładowej na 
UJ, delegatem na kolejne walne zebra-
nia delegatów Regionu Małopolska oraz 
krajowe zjazdy delegatów. Była człon-
kiem Zarządu Regionu (1990–1998), 

jego sekretarzem (1990–1992) oraz 
wiceprzewodniczącą (1992–1995). Po-
nadto w latach 1990–1992 i 1995–1998 
była członkiem Komisji Krajowej, zaś 
przez rok, od 1991 do 1992 r., wiceprze-
wodniczącą „Solidarności”. Oprócz tego 
w latach 1993–1995 była redaktorem 
naczelnym „Tygodnika Solidarność 
Małopolska”, a  przez kolejne pięć lat 
(1995–2000) – redaktorem „Tygodni-
ka Solidarność”.

W 1994 r. weszła w skład Społecz-
nej Komisji Konstytucyjnej. Pełniła 
w  niej funkcję przewodniczącej ze-
społu ogólnych zasad konstytucyj-
nych i stanów nadzwyczajnych. W la-
tach 1991–1993 była sędzią Trybunału 
Stanu. W 1994 r. kierowała zespołem 

„Solidarności” ds. zbadania akt Stasi. 
W latach 1995–1999 zasiadała w Ra-
dzie Programowej Polskiego Radia 
w Krakowie.

Była współzałożycielką i wiceprze-
wodniczącą Komitetu Opieki nad Miej-
scami Zbrodni Komunizmu, działają-
cego od marca 2003 r. Współtworzyła 
powstałą 22 czerwca 2005 r. małopol-
ską grupę „Ujawnić Prawdę”, której 
celem było m.in. informowanie opinii 
publicznej o roli byłych współpracow-
ników tajnych służb PRL.

W 2006 r. odznaczona została Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, a w 2011 r. Medalem za Zasługi 
dla Małopolskiej „Solidarności” oraz 
Medalem „Niezłomnym w  Słowie”. 
Pośmiertnie odznaczono ją medalem 

„Dziękujemy za wolność”.
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Zmarła 8 stycznia 2014 r. „W jej oso-
bie »Solidarność« i inne związane z nią 
ruchy i organizacje utraciły człowieka 
wyjątkowo wrażliwego na krzywdę 
ludzką, wiernego ideałom Sierpnia 
1980 oraz wielką patriotkę” – pisano, 
żegnając ją na stronie internetowej 
małopolskiej „Solidarności”.

28 maja 2015 r. Zarząd Regionu 
Małopolskiego NSZZ „Solidarność” 
ustanowił Nagrodę Małopolskiej „So-
lidarności” im. Barbary Niemiec, przy-
znawaną osobom, organizacjom i in-
stytucjom, które szczególnie zasłużyły 
się w działalności związkowej.



Andrzej Malik

kazimierz kubrak – elektryk  
z noWeJ huty

Przyszedł na świat 21 sierpnia 1952 r. 
w najmłodszej dzielnicy Krakowa, w No-
wej Hucie. Wychowywała go samotnie 
matka, Stanisława (wówczas Pazdur), 
pracująca w  Hucie im. Lenina. Miał 

dwóch braci przyrodnich – starszego Jó-
zefa oraz znacznie młodszego Jerzego.

ŚWIADEK OBRONY KRZYŻA

Miał niespełna osiem lat, kiedy 27 kwiet-
nia 1960 r. na jego oczach działa się 
w Nowej Hucie historia. Mieszkańcy 
tej „wzorcowej socjalistycznej dzielni-
cy” stanęli w obronie krzyża, domagając 
się zrealizowania przez władze obietni-
cy postawienia w Nowej Hucie kościoła. 
Mieszkając wówczas na os. Krakowia-
ków, mały Kazimierz miał okazję za-
obserwować brutalność sił milicyjnych 
wobec kobiet i robotników. Ponieważ 
matka Kazimierza była osobą głęboko 
wierzącą, wydarzenia te także wywarły 
na niego bardzo duży wpływ, kształtu-
jąc niechęć do komunizmu i milicyjnego 
munduru.

W 1970 r. ukończył Zasadniczą Szko-
łę Elektryczną na os. Szkolnym i jako 
elektryk odbył staż w  Nowohuckim 
Przedsiębiorstwie Instalacji Przemy-
słowych „Instal” (później „Montin”). 
Ponieważ nie wstąpił do PZPR ani do 
ZMS, po roku pracy wciąż nie otrzymał 
przeszeregowania. Rozwiązał zatem 
umowę o pracę i w 1971 r. przeniósł 

Fot. 18. Kazimierz Kubrak. IPN.
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się do Hutniczego Przedsiębiorstwa 
Remontowego nr 3, gdzie otrzymał 
wyższą stawkę godzinową. Wiosną 
1973 r. upomniało się jednak o niego 
wojsko i został skierowany do odbycia 
zasadniczej służby wojskowej. Służył 
w 68. batalionie łączności Wojsk Obro-
ny Wewnętrznej w Węgrzcach Wiel-
kich. Jak sam opowiadał, miał tam do-
znać szczególnych nieprzyjemności ze 
strony p.o. pomocnika oficera politycz-
nego, kpr. Sylwestra Mlonka, który dał 
się poznać żołnierzom z jak najgorszej 
strony. Po zakończeniu służby wojsko-
wej, 31 lipca 1974 r., powrócił do pracy. 
Przed 1980 r. często zmieniał praco-
dawców w poszukiwaniu godziwych 
zarobków. Pracował m.in. w: „Żelbecie”, 

„Piecbudzie”, Hucie Katowice, Przedsię-
biorstwie Gospodarki Mieszkaniowej, 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” 
oraz w Hucie im. Lenina.

w nowohUcKieJ „solidarności”

We wrześniu 1980 r. pracował jako elek-
tryk na budowie w Krakowskim Przed-
siębiorstwie Budownictwa Ogólnego. 
Wtedy wstąpił do nowego związku 
zawodowego, NSZZ „Solidarność”. Po-
dobnie jak kilka innych osób zainterwe-
niował, gdy dowiedział się o wyborze na 
przewodniczącego największej struktu-
ry zakładowej nowego związku w HiL 
znanego mu z nie najlepszej strony Syl-
westra Mlonka. Wiedząc, że na Mlonku 
nadal ciąży wyrok w zawieszeniu „za od-
mowę powrotu do jednostki i pełnienia 

służby wojskowej”, pytali związkowców, 
jak ktoś taki może być wiarygodnym 
przywódcą nowego związku. Oczywi-
ście ani osoby interweniujące, ani związ-
kowcy nie wiedzieli, że Mlonek był także 
tajnym współpracownikiem Wojskowej 
Służby Wewnętrznej o  ps. „Malutki” 
(a następnie o ps. „Kuzyn”). Dzięki inter-
wencji wielu osób i nagłośnieniu sprawy 
doszło do zmiany na stanowisku prze-
wodniczącego Komitetu Robotniczego 
Hutników NSZZ „Solidarność” – Mlon-
ka zastąpił Władysław Hardek.

Po wprowadzeniu stanu wojennego 
Kubrak bezskutecznie próbował zorga-
nizować strajk w swoim zakładzie pracy, 
za co karnie został przeniesiony do pra-
cy w budynku administracyjnym. Zry-
wał ogłoszenia o wprowadzeniu stanu 
wojennego, kolportował ulotki i prasę 
drugiego obiegu. Jednak głównym jego 
zajęciem od 30 kwietnia 1982 r. stało 
się uczestnictwo w nowohuckich de-
monstracjach. Tego dnia wziął udział 
w pierwszym marszu hutników, pod-
czas którego pracownicy Huty im. Le-
nina po zakończeniu pierwszej zmiany 
przeszli w  całkowitym milczeniu od 
bramy głównej Kombinatu na pl. Cen-
tralny, podnosząc jedynie dłonie z pal-
cami ułożonymi w charakterystycznym 
geście zwycięstwa: „V”. 

Po uchwaleniu przez Sejm PRL 8 paź-
dziernika 1982 r. nowej ustawy o związ-
kach zawodowych, która formalnie 
delegalizowała NSZZ „Solidarność”, 
uczestniczył w trwających od 13 paź-
dziernika demonstracjach w  Nowej 
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Hucie. Zatrzymany przez ZOMO 14 paź-
dziernika na os. Dąbrowszczaków, dwu-
krotnie przechodził na terenie Komen-
dy Dzielnicowej MO w Nowej Hucie na 
os. Zgody tzw. ścieżkę zdrowia. Został 
skazany przez kolegium ds. wykroczeń 
na karę 25 tys. zł grzywny, którą spłacał 
m.in. dzięki pomocy udzielonej przez 
parafię pw. Matki Bożej Królowej Pol-
ski. Z końcem roku dotknęła go kolejna 
represja – zwolniono go z pracy.

ODWET NA MILICJANTACH

Podczas manifestacji 1 maja 1983 r. był 
świadkiem śmiertelnego postrzelenia 
w krtań Ryszarda Smagura pociskiem 
z pistoletu sygnałowego. W odwecie za 
śmierć kolegi i pozorowanie śledztwa 
w tej sprawie uczestniczył w przygoto-
waniu w trakcie manifestacji 31 sierp-
nia 1983 r. udanej zasadzki, w którą dał 
się wciągnąć pluton Nieetatowych Od-
działów Milicji Obywatelskiej (NOMO) 
z Myślenic. W efekcie trzech funkcjo-
nariuszy, którym nie udało się wycofać, 
zostało pobitych i pozbawionych tarcz, 
pałek i  elementów umundurowania, 
a dwóch z nich rozbrojono z pistoletów 
P-64 z ostrą amunicją.

Po tym wydarzeniu zaczął się ukry-
wać. Funkcjonariusze SB przepro-
wadzili w  jego mieszkaniu rewizję 
i zatrzymali jego nieletniego przyrod-
niego brata, grożąc, że jeśli Kazimierz 
Kubrak sam się nie zgłosi, to Jerzy zo-
stanie za niego osadzony w areszcie. 
5 września stawił się więc w budynku 

Wojewódzkiego Urzędu Spraw We-
wnętrznych w Krakowie, przy ul. Mo-
gilskiej, żądając zwolnienia brata. Wie-
lokrotnie bity podczas przesłuchań, 
odmawiał składania zeznań. Został 
zwolniony z aresztu 14 listopada, ale 
w wyniku doznanych obrażeń został 
przyjęty do szpitala im. Żeromskiego, 
gdzie stwierdzono uszkodzenie czasz-
ki. Prowadzono przeciwko niemu i jego 
kolegom podejrzanym o rozbrojenie 
funkcjonariuszy NOMO postępowa-
nie sądowe oraz operacyjne rozpra-
cowanie krypt. „Odwet”, które jednak 
zostały umorzone w wyniku amnestii. 
Zdobyta broń nigdy nie została użyta 
ani odnaleziona. Represje wobec Ku-
braka i inwigilowanie go przez bezpiekę 
nie ustały, co nie zahamowało jednak 
jego zaangażowania w  nowohuckie 
demonstracje.

DZIAŁACZ ZWIĄZKOWY 
I MIŁOŚNIK NOWEJ HUTY

Od 1988 r. Kazimierz Kubrak był pra-
cownikiem Powszechnej Spółdzielni 
Spożywców „Społem”. Przepracował 
tam łącznie 20 lat. W  lutym 1989 r. 
wraz z  kilkoma innymi działaczami 
związkowymi reaktywował Komisję 
Zakładową NSZZ „Solidarność” PSS 
„Społem”, której został wiceprzewod-
niczącym (w latach 1989–1991, 2010–
2012), a następnie przewodniczącym 
(1991–2010). Był też przewodniczącym 
Regionalnej Sekcji Pracowników Hand-
lu NSZZ „Solidarność” Małopolska 
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(1990–2012), członkiem Prezydium 
Krajowej Sekcji Handlu (KSH) NSZZ 

„Solidarność” (1989–1992) oraz rady 
KSH NSZZ „Solidarność” (1992–2002). 
Był zaangażowany m.in. w obronę ba-
rów mlecznych w Krakowie oraz w or-
ganizowanie małej prywatyzacji handlu, 
w ramach której w latach 1992–1993 
ułatwiono przejęcie lokali użytkowych 
przez dotychczasowe załogi przedsię-
biorstw państwowych i spółdzielczych. 
W  latach 1992–1993 wygrał sprawę 
przeciwko Radzie Miasta Krakowa 
w Sądzie Najwyższym, co pozwoliło 
zaskarżać uchwały organów gminy 
dotyczące zakresu działania związków 

zawodowych. Umożliwiło to przejęcie 
w Krakowie ok. 2 tys. lokali użytkowych 
przez pracowników.

Kazimierz Kubrak był miłośnikiem 
historii współpracującym z lokalnymi 
instytucjami kultury i nauki, eksplo-
ratorem i odkrywcą nowohuckich for-
tów, schronów oraz innych nieznanych 
i  zapomnianych miejsc związanych 
z  lokalnym dziedzictwem. Pomimo 
problemów zdrowotnych pozostawał 
aktywny, zafascynowany historią, przy-
rodą, Nową Hutą i Krakowem. 

Zmarł 9 stycznia 2021 r. po zakoń-
czeniu ostatniej, samotnej wyprawy 
do jaskiń na Skałkach Twardowskiego.



Wykaz SkrótóW

AGH  Akademia Górniczo-Hutnicza
HiL  Huta im. Lenina
IJP  Instytut Języka Polskiego
IPN  Instytut Pamięci Narodowej
KC  Komitet Centralny
KF  Komitet Fabryczny
KKKF  Krajowy Komitet Kultury Fizycznej
KL  obóz koncentracyjny (niem. Konzentrationslager)
KOR  Komitet Obrony Robotników
KRH  Komisja Robotnicza Hutników
KSH  Krajowa Sekcja Handlu
KSS „KOR” Komitet Samoobrony Społecznej „KOR”
MKS  Międzyzakładowy Komitet „Solidarności”
MKZ  Międzyzakładowy Komitet Założycielski
MO  Milicja Obywatelska
MSW  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
NKWD   Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych (ros. Narodnyj 

Komissariat Wnutriennich Dieł)
NOMO  Nieetatowe Oddziały Milicji Obywatelskiej
NSZZ PNTiO  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników 

Nauki, Techniki i Oświaty
NSZZ „Solidarność” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”
OKO  Ogólnopolski Komitet Oporu
PAN  Polska Akademia Nauk
PAU  Polska Akademia Umiejętności
PRL  Polska Rzeczpospolita Ludowa
PSS  Powszechna Spółdzielnia Spożywców
PZPR  Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
RKS  Regionalny Komitet „Solidarności”
RKW  Regionalna Komisja Wykonawcza
SB  Służba Bezpieczeństwa
SOS  sprawa operacyjnego sprawdzenia
TKK  Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
TPPR  Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej
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UB  Urząd Bezpieczeństwa
UJ  Uniwersytet Jagielloński
UKZ  Uczelniany Komitet Założycielski
WMN  Wydawnictwo Myśli Nieinternowanej
WOP  Wojska Ochrony Pogranicza
WSP  Wyższa Szkoła Pedagogiczna
WUSW  Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych
ZMS  Związek Młodzieży Socjalistycznej
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ZSP  Zrzeszenie Studentów Polskich
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nota edytorSka

Artykuły zamieszczone w broszurze były pierwotnie publikowane w ramach serii 
Małopolscy bohaterowie Solidarności na łamach „Gazety Krakowskiej”.

M. Komaniecka-Łyp, Ireneusz Serwan: księgowy „Solidarności”, 3 IX 2021 r.
M. Komaniecka-Łyp, Zbigniew Szkarłat: zamordowany działacz sądeckiej „Soli-

darności”, 7 V 2021 r.
M. Korkuć, Zakopiańska „Wałęsówna”, 3 XII 2021 r.
M. Krzek-Lubowiecki, Nieinternowane myśli Józefa Smagi, 9 IV 2021 r.
C. Kuta, Barbara Niemiec – filar krakowskiej „Solidarności”, 5 I 2021 r.
C. Kuta, Danuta Suchorowska-Śliwińska – „Nie zaprzestanę działalności…”, 2 VII 

2021 r.
C. Kuta, Slawista z „Solidarności”: Roman Laskowski (1936–2014), 1 X 2021 r.
A. Malik, Cezary Kuleszyński – lekkoatleta z hutniczej „Solidarności”, 6 VIII 2021 r.
A. Malik, Franciszek Grabczyk w walce o prawdę i godność robotnika, 5 II 2021 r.
A. Malik, Kazimierz Kubrak – elektryk z Nowej Huty, 4 VI 2021 r.
P. Mazur, Elżbieta Turnau i łacińskie kartoteki „Solidarności”, 5 XI 2021 r.
W. Paduchowski, Mirosław Dzielski i budowa wolności, 5 III 2021 r.
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