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ZAMIAST KALENDARIUM
2 wrzeœnia 1980 - 17 lutego 1981 r. walka o studenck¹ niezale¿noœæ
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Walka o kszta³t „studenckiej Solidarnoœci” - powo³anie (2 wrzeœnia) Tymczasowego Komitetu Za³o¿ycielskiego Niezale¿nego Zrzeszenia Studentów Polskich Uniwersytetu Gdañskiego w reakcji œrodowiska studenckiego na „Sierpieñ 80” na Wybrze¿u; og³oszenie „Projektu Programu Dzia³añ”
Zebranie studentów w dniu 18 paŸdziernika 1980 na Politechnice Warszawskiej - „Zjazd
Delegatów Komitetów Za³o¿ycielskich Niezale¿nych Organizacji Studenckich” - unifikacja nazwy „Niezale¿ne Zrzeszenie Studentów” i powstanie Ogólnopolskiego Komitetu Za³o¿ycielskiego NZS.
Odmowa rejestracji Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego o nazwie Niezale¿ne Zrzeszenie Studentów w S¹dzie Wojewódzkim w Warszawie (20 paŸdziernika)
Pierwszy strajk na Uniwersytecie Warszawskim
Podpisanie przez ministra Nauki, Szkolnictwa Wy¿szego i Techniki rozporz¹dzenia „W
sprawie organizacji studenckich”.
Rozprawa rewizyjna, dot. rejestracji NZS, w S¹dzie Wojewódzkim w Warszawie w dn. 30
paŸdziernika i wybiegi formalno-prawne w³adz w celu wyd³u¿enia rozprawy
Styczeñ 1981 - akcja protestacyjna w £odzi, w zwi¹zku z przeci¹ganiem siê sprawy rejestracji NZS, polegaj¹ca na okupowaniu budynków uczelni bez przerywania nauki, zwana
„solidarnym czekaniem”
Luty 1981 - przybycie do £odzi ministra MN,SzWiT Górskiego i negocjacje z Ogólnopolskim Komitetem Za³o¿ycielskim NZS na temat warunków rejestracji Zrzeszenia
17 lutego 1981 r. - rejestracja Niezale¿nego Zrzeszenia Studentów w MN,SzWiT
18 luty - 13 grudzieñ 1981 czas legalnego dzia³ania

•
•
•
•
•
•
•
•

18 lutego 1981 r. - podpisanie „porozumienia ³ódzkiego”, akceptacja studenckich postulatów. Wybory do w³adz statutowych NZS poszczególnych uczelni oraz delegatów na Zjazd
3 - 5 kwietnia obrady w Krakowie I Zjazdu Niezale¿nego Zrzeszenia Studentów, przyjêcie
szeregu uchwa³ (w tym uchwa³a obliguj¹ca KKK do podjêcia dzia³añ w obronie wiêŸniów
politycznych), wybór Krajowej Komisji Koordynacyjnej i Krajowej Komisji Rewizyjnej
25 maja - manifestacje uliczne w kilkunastu oœrodkach akademickich w celu uwolnienia
wiêŸniów politycznych
1 wrzeœnia - przyjêcie KKK przez prymasa Józefa Glempa; nawi¹zanie bezpoœrednich kontaktów z hierarchi¹ katolick¹
Dzia³ania nad wprowadzeniem nowej ustawy o szkolnictwie wy¿szym
Konflikt w Wy¿szej szkole In¿ynierskiej w Radomiu. Walka „o g³owê rektora Hebdy” - 15
listopada powstanie Akademickiego Komitetu Strajkowego, strajki na 30 polskich uczelniach
24 listopada - konflikt w Wy¿szej Szkole Oficerów Po¿arnictwa. Z³amanie oporu strajkuj¹cych studentów po¿arnictwa przy u¿yciu si³y
12/13 grudnia - ogólnopolska pielgrzymka NZS na jasn¹ Górê
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13 grudnia 1981 - wiosna 1988 czas podziemia i konspiracji
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podporz¹dkowanie interesu w³asnego Zrzeszenia walce o przetrwanie Solidarnoœci
Próby organizowania strajków na uczeniach i przymusowe wakacje
Rozwi¹zanie Niezale¿nego Zrzeszenia Studentów decyzj¹ MN,SzWiT - 5 stycznia 1981 r.
Ograniczenie dzia³añ do wydawania niezale¿nej prasy, uczestnictwa - we wszystkich niezale¿nych manifestacjach, organizowania obchodów rocznic itp., a przede wszystkim
do wspierania NSZZ „Solidarnoœæ”.
1983 - 85: swoboda ruchu samorz¹dowego œrodkiem do realizacji celów NZS
1985 - nowa ustawa o szkolnictwie wy¿szym i próba rozbicia przez w³adze uczelnianych
samorz¹dów
10 stycznia 1987: pierwszy w warunkach konspiracyjnych zjazd dzia³aczy z kilku oœrodków akademickich (II Zjazd NZS) w Warszawie
III Pielgrzymka Ojca Œwiêtego do Ojczyzny (8-14 czerwca 1987 r.) sprzyjaj¹cym wydarzeniem w odrodzeniu Niezale¿nego Zrzeszenia Studentów – „sektor NZS” i „las transparentów Zrzeszenia” na Mszy œw. w dn. 12 czerwca na gdañskiej Zaspie
Organizowanie happeningów w œrodowisku studenckim na wzór Pomarañczowej Alternatywy.
Kontrofensywa NZS maj 1988 – wrzesieñ 1989

•
•
•
•
•
•
•
•

Kwiecieñ/maj 1988: wiece, strajki, akcje informacyjne, zbieranie podpisów poparcia itp.
w reakcji na strajki robotnicze
10 maja: ogólnopolski dzieñ protestu - jednoczesne wiece i strajki w kilkunastu oœrodkach
akademickich
Strajki robotnicze w sierpniu 1988 r. i studencka „pomoc na zapleczu”
9 - 11 wrzeœnia: III Zjazd NZS w Gdañsku; organizowanie jawnych Komitetów Za³o¿ycielskich NZS w roku akademickim 1988/89
Jesieñ 1988: zgoda w³adz na przeprowadzenie tzw. rozmów okr¹g³osto³owych i zaproszenie do nich Niezale¿nego Zrzeszenia Studentów jako tzw. „trzeciej nogi, bez której ¿aden
stó³ siê nie utrzyma” (Lech Wa³êsa)
Próby ponownej legalizacji Niezale¿nego Zrzeszenia Studentów; manifestacje uliczne w
styczniu i strajki okupacyjne w maju 1989
Prze³om polityczny spowodowany zwyciêstwem Solidarnoœci 4 czerwca 1989 r. w wyborach do Sejmu kontraktowego. Praca cz³onków Zrzeszenia w kampanii wyborczej kandydatów Komitetu Obywatelskiego
22 wrzeœnia 1989 r.: S¹d Najwy¿szy, uchylaj¹c decyzjê odmown¹ S¹du Wojewódzkiego z
23 maja 1989 r., zarejestrowa³ Niezale¿ne Zrzeszenie Studentów z prawem do strajku w³¹cznie
opracowa³ Grzegorz Baciñski
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Niezale¿ne Zrzeszenie Studentów (1980-88)
Niezale¿ne Zrzeszenie Studentów powsta³o po Sierpniu 1980. Odwo³ywa³o siê do
tradycji Bratniaka — organizacji pe³ni¹cej funkcjê studenckiego zwi¹zku zawodowego, która odgrywa³a istotn¹ rolê w ¿yciu akademickim II Rzeczpospolitej, a która
zosta³a zlikwidowana przez komunistów w 1950 roku. Bezpoœrednim poprzednikiem
NZS by³y Studenckie Komitety Solidarnoœci powsta³e w 1977 i 1978 r., które nie
zdo³a³y jednak obj¹æ swym dzia³aniem szerszych rzesz studentów.
Trudno ustaliæ, gdzie po raz pierwszy zapad³a decyzja o powo³aniu niezale¿nej
organizacji studenckiej. Wiadomo, ¿e rozmawia³a o tym grupa studentów wspomagaj¹cych strajk w Stoczni Gdañskiej. Rozmowa ta odby³a siê przed bram¹ nr 2.
Ju¿ we wrzeœniu zaczê³y pojawiaæ siê Komitety Za³o¿ycielskie Niezale¿nego Zrzeszenia Studentów, Niezale¿nego Zwi¹zku Studentów, Niezale¿nego Zrzeszenia Studentów Polskich. Przedstawiciele poszczególnych organizacji uczelnianych z ró¿nych miast zaczêli spotykaæ siê ze sob¹. Zebrañ tych by³o kilka.
18.X.80 w Politechnice Warszawskiej, gdzie reprezentowanych by³o ponad 60
organizacji uczelnianych, dokonano unifikacji nazwy, zatwierdzono statut Zrzeszenia
i powo³ano tymczasowe w³adze krajowe — Ogólnopolski Komitet Za³o¿ycielski.
Gdy na pocz¹tku 1981 roku OKZ sk³ada³ wniosek o rejestracjê w MNSzWiT, w
£odzi trwa³a ju¿ akcja protestacyjna polegaj¹ca na okupowaniu budynków uczelni
bez przerywania nauki, zwana solidarnym czekaniem. NZS Uniwersytetu £ódzkiego
wysun¹³ szereg postulatów dotycz¹cych reformy struktur uczelni, programu nauczania, a tak¿e spraw ogólnospo³ecznych wychodz¹cych poza œrodowisko akademickie.
Jednym z zasadniczych postulatów by³a rejestracja NZS. Po pewnym czasie akcja ta
przerodzi³a siê w normalny strajk okupacyjny, do którego do³¹czy³y wszystkie —
poza Wojskow¹ Akademi¹ Medyczn¹ — uczelnie £odzi. Protest ³ódzki zosta³ podjêty bez wczeœniejszych uzgodnieñ z OKZ. Termin jego podjêcia by³ szczególnie niekorzystny, trwa³a sesja zimowa, póŸniej zaœ ferie.
W negocjacjach z przyby³ym w lutym ministrem Górskim brali udzia³ przedstawiciele OKZ, z tym ¿e decyduj¹c¹ rolê odgrywa³a Miêdzyuczelniana Komisja Porozumiewawcza sk³adaj¹ca siê z przewodnicz¹cych uczelnianych Komitetów Strajkowych.
Pierwszym oœrodkiem akademickim, który przy³¹czy³ siê do strajku ³ódzkiego by³
Poznañ. Wynika³o to st¹d, ¿e w Poznaniu, w zwi¹zku z dorocznymi targami rozpoczynaj¹cymi siê w czerwcu, zajêcia w szko³ach wy¿szych zaczynaj¹ siê wczeœniej.
OKZ przeci¹gn¹³ strajk a¿ do zakoñczenia ferii, i gdy — z godziny na godzinê —
strajk obejmowa³ ca³¹ akademick¹ Polskê, nadesz³a informacja o gotowoœci zarejestrowania NZS. By³o to 17.II wieczorem.
W dniach 3-5.IV. 1981 r. obradowa³ w Krakowie I Zjazd Niezale¿nego Zrzeszenia
Studentów. Delegaci przyjêli szereg uchwa³, wybrali Krajow¹ Komisjê Koordynacyjn¹ i
Krajow¹ Komisjê Rewizyjn¹ (z³o¿ono ho³d marsza³kowi Józefowi Pi³sudskiemu, oraz
zamordowanemu w maju 1977 r. przez SB studentowi UJ Stanis³awowi Pyjasowi).
Rano 6.IV, po zakoñczeniu obrad, odby³o siê pierwsze zebranie KKK. Wybrano
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przewodnicz¹cego, zastêpców i prezydium. W przeciwieñstwie do „Solidarnoœci” i
„Solidarnoœci” Rolników Indywidualnych, przewodnicz¹cym nie zosta³ przywódca
strajku ³ódzkiego Wojciech Walczak, który odmówi³ kandydowania na to stanowisko - przewodnicz¹cym KKK zosta³ wybrany Jaros³aw Guzy z UJ.
Jedna z uchwa³ Zjazdu obligowa³a KKK do podjêcia dzia³añ w obronie wiêŸniów
politycznych — przywódców KPN i braci Kowalczykowie. Na sprawê wiêŸniów uwra¿liwi³ NZS fakt aresztowania dwóch studentów KUL — Piotra Opozdy i Piotra Szczud³owskiego, w zwi¹zku z uroczystoœciami 11 .XI. Obaj szybko znaleŸli siê na wolnoœci.
W maju 1981 roku NZS podj¹³ dzia³ania, które w zasadniczy sposób przyczyni³y
siê do uwolnienia kierownictwa KPN i stworzy³y perspektywy na szybsze zwolnienie
braci Kowalczyków. Po nieudanej próbie zorganizowania marszu protestacyjnego w
Lublinie, odby³y siê zsynchronizowane — centralnie kierowane przez cz³onka prezydium KKK Wojciecha Bogaczyka — manifestacje w kilkunastu oœrodkach akademickich, czyli we wszystkich wiêkszych miastach Polski. Wziê³o w nich udzia³ ponad
100 tys. osób. Trzech spoœród szeœciu przywódców KPN, zwolnionych nied³ugo przed
lub po 25.V. 1981 r. zosta³o aresztowanych powtórnie w lipcu, czyli wówczas gdy
mo¿liwoœci dzia³ania NZS by³y bardzo ograniczone w zwi¹zku z przerw¹ wakacyjn¹.
NZS, bêd¹c z za³o¿enia organizacj¹ pluralistyczn¹ pod wzglêdem ideowym i œwiatopogl¹dowym, w przewa¿aj¹cej mierze sk³ada³ siê z katolików. Fakt ten, jak równie¿ polityczna pozycja Koœcio³a, sk³ania³ KKK do nawi¹zania bezpoœrednich kontaktów z hierarchi¹
koœcieln¹. Wkrótce po I ZjeŸdzie KKK wysz³a z inicjatyw¹ spotkania z Prymasem Polski.
W tym czasie Stefan kardyna³ Wyszyñski by³ ju¿ ciê¿ko chory. Do spotkania z prymasem
Tysi¹clecia nie dosz³o. 1.1X.1981 roku KKK zosta³a przyjêta przez prymasa Józefa Glempa. W trakcie spotkania prymas wyrazi³ daleko id¹ce poparcie dla Zrzeszenia.
Centralnym problemem stoj¹cym przed Zrzeszeniem po jego zalegalizowaniu by³a
ustawa o szkolnictwie wy¿szym. Projekt przygotowany przez komisjê spo³eczn¹, na
czele której sta³ prof. Rezich, a w pracach której uczestniczyli przedstawiciele NZS,
by³ wstrzymywany przez rz¹d przed przekazaniem do Sejmu. Jesieni¹ KKK postanowi³a podj¹æ dzia³ania maj¹ce na celu jego odblokowanie. Zbieg³o siê to z konfliktem
w Wy¿szej Szkole In¿ynierskiej w Radomiu.
Ustawa zosta³a przekazana do Sejmu i zanosi³o siê na jej rych³e przyjêcie w kszta³cie
generalnie Zrzeszeniu odpowiadaj¹cym. W Radomiu obie strony zajmowa³y stanowisko nieprzejednane. Dodatkowo zakoñczenie strajku utrudni³ dramatyczny w swym
przebiegu, nowy konflikt w Wy¿szej Szkole Oficerów Po¿arnictwa. Szko³a ta, podlegaj¹ca MSW, mia³a nie podlegaæ nowej ustawie. Strajk okupacyjny podjêty w tej
sprawie przez studentów WSOP zosta³ z³amany przy u¿yciu si³ ZOMO i oddzia³ów
antyterrorystycznych. W sukurs Zrzeszeniu przyszli wówczas rektorzy, powo³uj¹c z
w³asnej inicjatywy Radê Rektorów. Rada zobowi¹zywa³a siê doprowadziæ do rozwi¹zania konfliktu w WSI Radom, stwierdzaj¹c jednoczeœnie, ¿e Hebda nie jest jej cz³onkiem. Usuniêci z WSOP po¿arnicy mieli zostaæ przyjêci na pokrewne kierunki w
szko³ach politechnicznych, g³ównie w PW. W takiej sytuacji KKK, w obecnoœci przedstawicieli komitetów strajkowych ze wszystkich uczelni, podjê³a decyzjê o zakoñczeniu strajku. Decyzja ta zosta³a odrzucona przez strajkuj¹cych studentów, a przedsta6

wiciele komitetów strajkowych zostali wymienieni. KKK uzyska³a wówczas poparcie ze strony ksiêdza Prymasa, który po rozmowie z Prezydium Komisji zwróci³ siê z
apelem o zakoñczenie strajku. Na kolejnym posiedzeniu KKK z nowo wybranymi
delegatami komitetów strajkowych, które odby³o siê w Poznaniu w nocy z 9 na 10.XII
1981 r., potwierdzono decyzjê o zakoñczeniu strajku. Tym razem wesz³a ona w ¿ycie.
W sobotê 12.XII odby³a siê pielgrzymka NZS na Jasn¹ Górê. W niedzielê rano
13.XII, zgodnie z wczeœniejszymi ustaleniami, mszê œw. odprawi³ ks. Prymas. Musiano jednak zmieniæ jej intencjê. Tego ranka problemy Zrzeszenia zesz³y na daleki plan.
Powracaj¹cy z Czêstochowy studenci pochowali emblematy Zrzeszenia: zaczyna³ siê
nowy etap jego istnienia — konspiracja.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, studenci podporz¹dkowali interes Zrzeszenia
walce o przetrwanie „Solidarnoœci”. Liczne rzesze cz³onków i sympatyków NZS podjê³y dzia³alnoœæ us³ugow¹ na rzecz „Solidarnoœci”. Obs³ugiwali jej podziemn¹ poligrafiê, zbierali i przekazywali informacje, organizowali sieci kolporta¿u, prowadzili
„ma³y sabota¿” maluj¹c has³a solidarnoœciowe, a nie NZS. Cz³onkowie Zrzeszenia
wychodzili z za³o¿enia, ¿e NZS mo¿e odzyskaæ prawo do legalnego dzia³ania tylko w
sytuacji posiadania takiego prawa przez „Solidarnoœæ”. Na pocz¹tku stanu wojennego nie rozwa¿ano w zasadzie innej perspektywy ni¿ odzyskanie poprzedniego statusu. Stanowisko to przewa¿a³o, pomimo zdelegalizowania Zrzeszenia ju¿ w styczniu,
do jesieni 1982 roku. Poœwiêcenie si³ i œrodków na rzecz „Solidarnoœci” ograniczy³o
w zasadniczy sposób mo¿liwoœci odbudowy struktur Zrzeszenia w konspiracji. W
pewnym stopniu rzutowa³ te¿ na to brak istnienia podziemnego kierownictwa na szczeblu krajowym. W grudniu 1981 roku trzech cz³onków KKK nosi³o siê z zamiarem
powo³ania takiego. Zatrzymanie przez SB i internowanie Wojciecha Bogaczyka, a
nastêpnie powrót do jawnego ¿ycia drugiego z ukrywaj¹cej siê trójki uniemo¿liwi³y
realizacjê tego projektu.
Po zawieszeniu stanu wojennego pojawi³a siê mo¿liwoœæ realizacji celów Zrzeszenia na szersz¹ skalê w ciesz¹cym siê sporym wówczas zakresem swobody ruchu
samorz¹dowym. Samorz¹dy studenckie funkcjonowa³y ju¿ przed Grudniem 81 pozostaj¹c wówczas w cieniu NZS, czêsto bêd¹c instrumentem w jego rêkach. W latach
1983-1985 sta³y siê g³ówn¹ platform¹ niezale¿nej dzia³alnoœci studenckiej, przyjmuj¹c na siebie znaczn¹ czêœæ zadañ Zrzeszenia.
W roku akademickim 1985/86 wyst¹pi³y pierwsze przejawy o¿ywienia dzia³alnoœci Zrzeszenia, które zdo³a³o zachowaæ ci¹g³oœæ organizacyjn¹ jedynie we Wroc³awiu
i Krakowie, w œladowych formach wystêpowa³o te¿ w Warszawie. Kolejnym wydarzeniem tworz¹cym koniunkturê korzystn¹ dla odrodzenia NZS by³o cofniêcie siê
w³adz w zakresie polityki represyjnej. Jesieni¹ 1986 roku ruch w kierunku odbudowy
Zrzeszenia by³ ju¿ oczywisty.
W styczniu 1987 r. odby³ siê II Zjazd (pierwszy w warunkach konspiracyjnych).
Nie by³ on zakoñczeniem rekonstrukcji Zrzeszenia, a tylko istotnym elementem przyspieszaj¹cym je. Zjazd wybra³ Krajow¹ Komisjê Koordynacyjn¹ z zastrze¿eniem, ¿e
bêd¹ mogli do niej przyst¹piæ przedstawiciele oœrodków na ZjeŸdzie jeszcze nie re7

prezentowanych. Po ZjeŸdzie NZS odrodzi³ siê w kolejnych oœrodkach i uczelniach.
W koñcu roku akademickiego 1986/87 Zrzeszenie istnia³o w 30 uczelniach: Krakowa, Wroc³awia, Warszawy, Lublina, Gdañska, £odzi, Poznania i Górnego Œl¹ska.
Przewiduje siê, ¿e z pocz¹tkiem przysz³ego roku akademickiego NZS zostanie reaktywowany w Szczecinie. Jeœli tak siê stanie to Zrzeszenie bêdzie funkcjonowaæ we
wszystkich du¿ych oœrodkach akademickich.
NZS wydaje obecnie ponad 20 pism. Pismem ogólnopolskim Zrzeszenia jest
„Nurt”, pozosta³e maj¹ charakter uczelniany b¹dŸ oœrodkowy. Zrzeszenie posiada dwie
agencje prasowe: Biuro Informacji i Propagandy NZS oraz Centrum Informacji Akademickiej. Wyda³o te¿ kilka pozycji ksi¹¿kowych, g³ównie o charakterze podrêczników akademickich.tak jak ostatnio Stefana Korboñskiego „Polskie Pañstwo Podziemne”. Mia³y te¿ miejsce audycje radiowe nadawane z zakonspirowanych nadajników.
Na pocz¹tku lipca tego roku dosz³o do spotkania KKK, w pe³nym sk³adzie, z
przewodnicz¹cym NSZZ „Solidarnoœæ” Lechem Wa³ês¹. Prezydium KKK spotka³o
siê tak¿e z przewodnicz¹cym RKS NSZZ „Solidarnoœæ” Dolnego Œl¹ska. W pocz¹tku
sierpnia dosz³o do spotkania Prezydium z przewodnicz¹cym Konfederacji Polski Niepodleg³ej, Leszkiem Moczulskim.
II Zjazd NZS nie uchwali³ programu Zrzeszenia. Jest to zrozumiale zwa¿ywszy,
¿e Zjazd obradowa³ po d³ugim regresie dzia³ania i nie by³o na nim reprezentantów
wszystkich wa¿niejszych oœrodków. Okreœli³ tylko, w wydanej deklaracji, i¿ ostatecznymi celami Zrzeszenia jest niepodleg³oœæ i demokracja oraz ¿e NZS opiera sw¹ dzia³alnoœæ na zasadach etyki chrzeœcijañskiej. KKK na posiedzeniu lipcowym, w oparciu o deklaracjê Zjazdu uchwali³a „Zarys p³aszczyzny ideowo-programowej”, który
ma pe³niæ funkcjê programu do czasu kolejnego Zjazdu. „Zarys” mówi, ¿e NZS upatruje sw¹ rolê w przygotowaniu kadr m³odej inteligencji do odbudowy niepodleg³ego
pañstwa. Uznano, ¿e w Zrzeszeniu mieszcz¹ siê wszystkie orientacje stoj¹ce na gruncie niepodleg³oœci i demokracji, czyli od narodowej demokracji do niepodleg³oœciowej lewicy. (W Zrzeszeniu nie ma wiêc obecnie miejsca dla rewizjonistów, trockistów itp.).
KKK wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e w interesie niepodleg³oœci Polski le¿y pozyskiwanie, a nie negacja Ludowego Wojska Polskiego zajê³a stanowisko alternatywne do
obecnego stanowiska WiP. KKK wezwa³a swych cz³onków i sympatyków do odmowy sk³adania przysiêgi na wiernoœæ Armii Czerwonej i socjalizmowi, a nie odmowy
samej s³u¿by.
Stanis³aw PODORZECKI
PS Tekst ten pisa³em w sierpniu 1987 roku. Obecnie jest marzec 1988 r. W miêdzyczasie NZS odrodzi³ siê w Toruniu, Bydgoszczy i Szczecinie, powsta³y nowe komisje
uczelniane w oœrodkach, gdzie dzia³alnoœæ istnia³a wczeœniej — razem ok. 40. Wzrasta liczba pism Zrzeszenia (do trzydziestu). Zrzeszenie uzyska³o akceptacjê ze strony
hierarchii koœcielnej, nawi¹za³o wspó³pracê z,, Solidarnoœci¹ Walcz¹c¹”, Grup¹ „G³osu” i Ruchem M³odej Polski.
Stanis³aw Podorzecki [w:] „Kontakt” maj ‘88
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CZAS PRÓBY
W czwartek 11 czerwca na spotkanie z papie¿em udaliœmy siê poci¹giem w grupie
20-30 studentów Uniwersytetu Wroc³awskiego. Wyró¿nia³ siê charakterystyczn¹ brod¹
Artur Adamski. Mieliœmy swój ponad piêciometrowy transparent „Niezale¿ne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Wroc³awskiego”, który wykonali Gienek Dedeszko-Wierciñski i jego kolega z pokoju z DS „Wagant”. Ze mn¹ jecha³a moja dziewczyna Beata
Orlik, studentka Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu. Mieliœmy zamiar spotkaæ siê w
jednym sektorze z ludŸmi z NZS z ca³ej Polski. NZS Politechniki Wroc³awskiej i Akademii Rolniczej umówi³y siê na spotkanie gdzie indziej, pod wielkim transparentem „Wroc³aw”. Mia³a tam siê zgromadziæ opozycja z Wroc³awia. Dworzec by³ obstawiony, czêœæ
milicjantów mia³a psy. Ludzie zamilkli. Nagle ktoœ przerwa³ œmierteln¹ ciszê i wychyla-

Gdañsk Zaspa VI ’87 przed msz¹ œw., któr¹ odprawi³ Jan Pawe³ II: transparent NZS Politechniki Lubelskiej,
jeden z bardzo wielu jakie wówczas po raz pierwszy od 1981 „wyros³y z podziemia”.

j¹c siê z okna zacz¹³ œpiewaæ: „Witamy was, alleluja, witamy was, alleluja...!”. Towarzystwo ryknê³o œmiechem, ludzie zaczêli œpiewaæ. Napiêcie pêk³o jak balon.
Bez rewizji dotarliœmy do koœcio³a œw. Brygidy, ostoi „Solidarnoœci” i miejsca naszej
zbiórki. Nieustannie do³¹cza³y grupy cz³onków i sympatyków NZS z ró¿nych miast.
Atmosfera by³a doskona³a, wci¹¿ gadaliœmy i gadaliœmy. A. Sosnowski rozda³ wejœciówki dla poszczególnych oœrodków akademickich. Ks. H. Jankowski przywita³ nas ¿yczliwie. Rozda³ te¿ swoje zdjêcia z autografem. Prawdê powiedziawszy, myœla³em, ¿e rozdaje œwiête obrazki. Na parafii pod wezwaniem œw. Brygidy bardzo o nas zadbano, mieliœmy ciep³¹ herbatê i do woli kanapek. Noc spêdziliœmy na strychu koœcio³a w œpiworach i pod kocami.
Rano w pi¹tek 12 czerwca podzieliliœmy siê na grupy i id¹c ró¿nymi trasami dotarliœmy pod Uniwersytet Gdañski i do³¹czyliœmy do gromadz¹cych siê studentów tej
uczelni. G³êboko chowaliœmy transparenty. Dzielnie spisywa³a siê Beata, która nios³a
ukryte pod ubraniem rurki do odkurzacza (po z³o¿eniu dobrze nadawa³y siê na drzew9

ce do transparentu). Pogoda dopisywa³a wyœmienicie, œwieci³o mocno s³oñce. Maszeruj¹c dotarliœmy do odpowiedniego sektora. Nagle do góry powêdrowa³ transparent NZS Uniwersytetu Gdañskiego, rozleg³y siê oklaski. Potem NZS Uniwersytetu
Wroc³awskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Œl¹skiego... Studenci z
Gdañska os³upieli - sk¹d w jednym miejscu tyle NZS z ca³ego kraju? Wojtek Bogaczyk
zacz¹³ wywijaæ sztandarem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego niczym rycerz Marcin z
Wrocimowic chor¹gwi¹ koronn¹ pod Grunwaldem... Znowu brawa. Skandowanie „NZS,
NZS” i „Solidarnoœæ, Solidarnoœæ”. Euforia. Z kolejnego helikoptera wysiad³ Jan Pawe³ II.
Rozleg³y siê d³ugotrwa³e oklaski. Jak w zaczarowanych
ogrodzie rozwija³y siê kwiaty
flag i transparentów. Tysi¹ce
ludzi w skwarze s³ucha³o s³ów
Ojca Œwiêtego, w skupieniu
modli³o siê. Po mszy œwiêtej
t³um uformowa³ pochód i ruszy³ do miasta ³ami¹c kolejne
milicyjne blokady. Skandowano „Solidarnoœæ”, „Solidarnoœæ”, „NZS”, „NZS”, „Precz
…i po mszy – w œrodku widaæ transparenty NZS: KUL i Warszawa
z komun¹”, „Wolne wybory”,
a tak¿e nazwiska dzia³aczy „Solidarnoœci”: Lecha Wa³êsy, W³adys³awa Frasyniuka,
Kornela Morawieckiego, Janusza Pa³ubickiego. Ludzie z okien pozdrawiali przechodz¹cych. Wreszcie doszliœmy do solidnego kordonu zomowców w pe³nym rynsztunku, w kaskach, z pa³kami i tarczami. Dowódca oddzia³u wezwa³ do rozejœcia siê, ale
pochód nie pos³ucha³. Wtedy zomowcy uderzyli, bij¹c pa³kami pierwsze szeregi. Kiedy
ludzie zaczêli klêkaæ, ZOMO cofnê³o siê. Protestuj¹cy zaczêli siê g³oœno modliæ.
Zomowcy po chwili zaatakowali, wœciekle lej¹c pa³kami, gdzie popadnie, deptali przewracanych. Ludzie w panice rzucili siê do ucieczki. Pogubiliœmy siê w t³umie uciekaj¹cych. Miasto, a szczególnie teren przy dworcu PKP, patrolowali milicjanci. Tu i
tam, dla postrachu, majestatycznie przeje¿d¿a³y wielkie polewaczki, s³u¿¹ce do rozpraszania manifestacji. Do Wroc³awia wróciliœmy poci¹giem w czwórkê: Monika ¯mudziñska, Gienek, Beata i ja. Przed odjazdem odwiedziliœmy w Gdañsku siostrê Gienka Justynê, która studiowa³a oceanografiê.
Roman Kowalczyk
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CZAS LUDZI NIEPOKORNYCH
Odrodzenie Niezale¿nego Zrzeszenia Studentów
na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika.
Jak ju¿ wspomina³em od 1983 r. NZS istnia³ na UMK w formie luŸnego œrodowiska, zdolnego jednak do przeprowadzania w³asnych, dobrze zorganizowanych przedsiêwziêæ. W 1985 r. dzia³acze samorz¹du: Krzysztof Zaleski i Radzimir Prus-Grobelski zajêli siê tworzeniem tajnej Uczelnianej Komisji Koordynacyjnej NZS. W tych
staraniach pomaga³a im bardzo Marianna B³aszczak. Komisja ta istnia³a w latach
1985 – 1987. Nie przejawia³a on du¿ej aktywnoœci, trzeba jednak przyznaæ, ¿e w
tamtym okresie postêpuj¹cego zobojêtnienia praca podziemna na uczelni by³a trudna.
Dnia 1 X 1987 r. NZS UMK wyda³ Immunitet nr 1 (2 strony formatu A – 5), w którym
oficjalnie og³oszono powstanie Uczelnianej Komisji Koordynacyjnej NZS UMK.
Mia³a ona ci¹gle charakter tajny.
Podziemne struktury NZS funkcjonowa³y tak¿e na innych uczelniach. 10 I 1987 r.
na zjeŸdzie podziemnych organizacji NZS z Wroc³awia, Krakowa, £odzi, Katowic,
Radomia i Warszawy (nazwano go póŸniej II Zjazdem NZS) utworzono Krajow¹
Komisjê Koordynacyjn¹. Kilka miesiêcy póŸniej - 26 IX 1987 r., dziêki kontaktom
Marianny B³aszczak, do³¹czy³ do niej (na razie jako obserwator) przedstawiciel Torunia. Radzimir Prus-Grobelski i Krzysztof Zaleski jeŸdzili na posiedzenia zamiennie.
Na prze³omie 1987 i 1988 r. grupa studentów UMK zaczê³a tworzyæ bardziej
rozbudowane struktury NZS na UMK. Byli to: Maciej Romaniuk, Jaros³aw Garbowski, Rafa³ Maszkowski, Robert Erdmann, Anna Olpeter, Krzysztof Michalski, Tomasz Romanowski, Ireneusz Grabowski, Waldemar Pawlak, Aleksandra Ciurzyñska
(obecnie: Garbowska). Grup¹ kierowali faktycznie Maciej Romaniuk i Jaros³aw Garbowski. Przez pewien wspó³pracowali oni z grup¹ Prusa-Grobelskiego i Zaleskiego.
Np. Radzimir Prus-Grobelski i Rafa³ Maszkowski jeŸdzili wspólnie na posiedzenia
KKK do Warszawy. Od pocz¹tku 1988 r. grupa Romaniuka i Garbowskiego zaczê³a
prowadziæ dzia³alnoœæ pó³jawn¹, we wspó³pracy ze strukturami niezale¿nymi w Toruniu („Solidarnoœæ”, Ruch „Wolnoœæ i Pokój”, Konfederacja Polski Niepodleg³ej). Grupa
Prusa – Grobelskiego i Zaleskiego, przyzwyczajona raczej do dzia³añ konspiracyjnych odda³a inicjatywê nowym dzia³aczom.
W styczniu 1988 r. odby³o siê w salce katechetycznej przy ul Podgórnej, u¿yczonej dziêki uprzejmoœci ks. Stanis³awa Kardasza, pierwsze studenckie spotkanie w
sprawie tworzenia jawnych struktur NZS. Drugie zebranie odby³o siê w Instytucie
Fizyki w dniu 14 IV 1988 r. W maju ujawni³ siê Komitet Za³o¿ycielski NZS UMK. W
jego sk³adzie byli m. in.: Maciej Romaniuk, Rafa³ Maszkowski, Jaros³aw Garbowski,
Robert Erdmann, Aleksandra Ciurzyñska (obecnie: Garbowska), Anna Olpeter, Krzysztof Michalski, Tomasz Romanowski, Ireneusz Grabowski, Waldemar Pawlak, Przemys³aw Olstowski. W czasie trwania fali strajków w Polsce, dnia 9 V 1988 r. Komitet
Za³o¿ycielski NZS og³osi³ na dzieñ nastêpny strajk absencyjny oraz zwo³a³ wiec pod
DS – 5. W nocy 9/10 V rektor Jan Kopcewicz zaprosi³ (przez radio studenckie) dzia³aczy NZS do DS – 7 i tam zaproponowa³ im odbycie wiecu „legalnego” w auli UMK.
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Na zmianê decyzji by³o ju¿ jednak za póŸno. W strajku absencyjnym w dniu 10 V
1988 r. wziê³o udzia³ 85% studentów, a wiec pod DS-5 zgromadzi³ ok. 700 osób.
Trzymano transparent Chcemy NZS. G³os zabrali m. in. prorektor Jan G³uchowski,
prodziekan Wydzia³u Prawa i Administracji prof. B³a¿ej Wierzbowski oraz przedstawiciele NZS: Maciej Romaniuk, Jaros³aw Garbowski, Robert Erdmann, Ireneusz Grabowski. Na wiecu przyjêto rezolucjê solidaryzuj¹c¹ siê ze strajkuj¹cymi w Hucie im.
Lenina i Stoczni Gdañskiej, podpisa³o j¹ (tak¿e w dniach wczeœniejszych) 650 osób.
Rezolucja zosta³a dostarczona przez Macieja Romaniuka do przedstawicieli strajkuj¹cych stoczniowców w parafii œw. Brygidy w Gdañsku. W liœcie skierowanym do
rektora UMK wysuniêto szereg postulatów ogólnospo³ecznych oraz dotycz¹cych œrodowiska akademickiego. Domagano siê: wprowadzenia pluralizmu politycznego i
zwi¹zkowego, przeprowadzenia rzeczywistych reform gospodarczych, zapewnienia
autonomii wyzszych uczelni, cofniêcia ustawy o szkolnictwie wy¿szym z 1985 r.,
przywrócenia mo¿liwoœci dzia³ania organizacji studenckich - w tym NZS, zwiêkszenia udzia³u przedstawicieli studentów w cia³ach kolegialnych uczelni, zlikwidowanie
ramowych programów studiów narzucanych przez ministerstwo, swobodnego dostêpu studentów do zbiorów bibliotecznych (poprzez likwidacjê tzw. prohibitów), wolnoœci prowadzenia badañ naukowych, podwy¿szenia stypendiów studenckich, przywrócenia na uczelnie pracownikow usuniêtych z przyczyn politycznych po 1985 r.,
wycofania œwie¿o z³o¿onego w sejmie projektu o nadzwyczajnych pe³nomocnictwach
dla rz¹du PRL, likwidacjê studenckich praktyk robotniczych. Po wiecu zatrzymano
na kilka godzin jednego z jego organizatorów - studenta Ireneusza Grabowskiego.
prof. Wojciech Polak
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NIEZALE¯NE ZRZESZENIE STUDENTÓW
ŒWIADECTWO DROGI
Swoj¹ si³ê studenci pokazali wiosn¹ 1988 r., kiedy to na prze³omie kwietnia i maja
dosz³o do robotniczych strajków. Protest na tle p³acowym kierowców i tramwajarzy
w Bydgoszczy, szybko zosta³ podjêty przez solidaryzuj¹cych siê z nimi robotników
Huty im. Lenina w Krakowie i stoczniowców Gdañska. Ci jednak do³¹czyli postulaty
natury politycznej, g³ównie relegalizacji NSZZ „Solidarnoœæ”. Jak zwykle studenci
nie zawiedli. I tak jak poprzednio stanowili dla
strajkuj¹cych robotników organizacyjne zaplecze.
Na samych zaœ uczelniach studenckie wyst¹pienia
trwa³y 14 dni. Ró¿nego rodzaju strajki przeprowadzono na kilkunastu uczelniach, zbierano podpisy protestacyjne, organizowano wiece itp. Najwiêkszy i najbardziej widoczny protest odby³ siê
10 V, uda³o siê go zsynchronizowaæ dziêki odbywaj¹cej siê na Jasnej Górze dorocznej pielgrzymki akademickiej dwa dni wczeœniej. Tam, w gor¹cej atmosferze wydarzeñ politycznych odby³o siê
spotkanie „nieoficjalnej krajówki” NZS, tj. cz³onków NZS, lecz bez odpowiedniego mandatu macierzystej uczelni, niejako na gor¹co podjêto decyzjê o przeprowadzenia ogólnopolskiego dnia
protestu 10 V. Po zakoñczeniu pielgrzymki uczestnicy rozjechali siê do po kraju, organizuj¹c u siebie na miejscu przygotowania do maj¹cego nast¹piæ „egzaminu z dojrza³oœci politycznej”. Akcja powiod³a siê ca³kowicie. Jednego dnia odby³y siê skoordynowane
protesty w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Wroc³awiu, Poznaniu, Gdañsku, Toruniu,
£odzi, Katowicach, Czêstochowie, Rzeszowie. By³ to wielki sukces nie tylko dla Zrzeszenia. Jednak¿e tego dnia o godz. 20 Komitet Strajkowy Stoczni Gdañskiej z Lechem Wa³ês¹ zdecydowa³ zakoñczyæ akcjê strajkow¹. Studenci byli jedyn¹ si³¹, która
w sposób tak masowy i widoczny popar³a wiosenny protest robotników. Nieco inaczej sprawa mia³a siê w czasie sierpniowych robotniczych wyst¹pieñ. Z oczywistych
wzglêdów poparcie to nie mia³o ju¿ masowego charakteru, a pomoc studentów mia³a
charakter jednostkowy, g³ównie intelektualny, jak np. w kopalniach Górnego Œl¹ska,
gdzie pomagali przy redagowaniu ró¿nego rodzaju pism i listów protestacyjnych.
Wyst¹pienia wiosenne na uczelniach, pomoc w strajkach sierpniowych by³y najwiêksz¹ rol¹ jak¹ odegra³o Zrzeszenie w doprowadzeniu do przemian 1988/1989 r.,
poniewa¿ wsparcie, jakiego udzieli³o „Solidarnoœci” spowodowa³o przerodzenie siê
pojedynczych akcji robotniczych w protest ogólnopolski – pierwszy na tak masow¹
skalê od czasu wprowadzenia stanu wojennego. Konfrontacja ta z³agodzi³a nieprzejednany dotychczas stosunek w³adz PRL do swych adwersarzy i przygotowa³a pole
do maj¹cego nast¹piæ wkrótce zwyciêstwa „Solidarnoœci”. W wyniku tych strajków
w³adze zgodzi³y siê na przeprowadzenie rozmów Okr¹g³ego Sto³u, który mia³ zdecy17

dowaæ o przysz³oœci
Polski, a NZS mia³
uczestniczyæ w jego
obradach jako równorzêdny partner ze
swoim dotychczasowy „dobrym wujaszkiem” – „Solidarnoœci¹”. Znalaz³o to odbicie w g³oszonym
wówczas przez Lecha
Wa³êsê haœle o NZS
jako trzeciej nodze,
bez której ¿aden stó³
siê nie utrzyma. Nigdy przedtem ani potem ju¿ NZS nie posiada³ tak silnej pozycji wzglêdem „Solidarnoœci”, i nie tylko.
Jednak¿e problemy, które najbardziej
absorbowa³y dzia³ania Zrzeszenia, tj. relegalizacja NZS oraz
zmiana ustawy o
szkolnictwie wyWojtek Bogaczyk (KUL) i Darek Kocuñ (przewodnicz¹cy
¿szym, pozostawa³y
NZS UMCS i wiceprzewodnicz¹cy MK NZS Lublin) - na
wci¹¿ nie za³atwione.
Placu œw. Piotra - pielgrzymka NZS sierpieñ 1988
W dodatku obie strony rozmów przy Okr¹g³ym Stole, solidarnoœciowa i rz¹dowa, traktowa³y studentów
instrumentalnie. Pierwsza u¿ywa³a ich jako „straszaka” na w³adzê, druga zaœ, podobnie jak mia³o to miejsce na jesieni 1981 r., umiejêtnie niepokoi³a studentów przeci¹gaj¹cymi siê negocjacjami w sprawie legalizacji NZS i zmiany ustawy o szkolnictwie
wy¿szym (co doprowadzi³o do regularnych walk ulicznych w Krakowie w lutym 1989
r. pomiêdzy manifestuj¹cymi studentami a oddzia³ami ZOMO), by w ten sposób przedstawiæ spo³eczeñstwu nieodpowiedzialnoœæ strony opozycyjnej. Nie wykluczone, ¿e
prowokacja ta mia³a na celu sabotowanie obrad Okr¹g³ego Sto³u przez partyjny „beton”. Tak wiêc studenci byli w tej grze kart¹ przetargow¹.
Prze³om spowodowany zwyciêstwem „Solidarnoœci” 4 VI 1989 r. w wyborach do Sejmu kontraktowego, co w konsekwencji doprowadzi³o do przejêcia przez
ni¹ w³adzy i zmiany systemu panuj¹cego niepodzielnie w Polsce od 1945 r., „odci¹¿y³” Zrzeszenie w walce o sprawy ogólnospo³eczne i narodowe. Teraz wszystko mia18

³o siê niejako samo za³atwiæ, choæ sprawa rejestracji NZS jakoœ nie chcia³a
siê „sama” za³atwiæ i potrzeba by³o wielu starañ ze
strony studentów, strajków, wieców, i protestów,
by wreszcie 22 IX 1989 r.
S¹d Najwy¿szy, uchylaj¹c
decyzjê odmown¹ S¹du
Wojewódzkiego z 23 V
1989 r., zarejestrowa³ Niezale¿ne Zrzeszenie StuWojtek Bogaczyk i Darek Kocuñ - pielgrzymka NZS sierpieñ
dentów z prawem do straj1988 -Neapol - z Gustawem Herling-Grudziñskim ...
ku w³¹cznie. Rejestracja
nast¹pi³a najpóŸniej jak
tylko siê da³o, dalsze jej odwlekanie grozi³o masowym protestem na uczelniach od
nowego roku akademickiego, a odebrane mog³oby zostaæ jako negowanie nowej rzeczywistoœci politycznej w
kraju z rz¹dem „solidarnoœciowym” na czele.
Na tym koñczy siê
okres dzia³alnoœci Zrzeszenia, najpierw podziemnego, póŸniej zaœ pó³legalnego. Nast¹pi³ czas zwyk³ej, pozytywistycznej
zwi¹zkowej pracy, walki
ju¿ nie na ulicach, ale w
parlamentach uczelnianych. NZS pozbawione
nonkonformistycznego
niepokoju utraci³, bo stra... oraz w Castel Gandolfo z Ojcem Swiêtym
ciæ musia³, swe przywództwo ruchu studenckiego na polskich uczelniach. Straci³ na atrakcyjnoœci, budz¹c coraz mniejsze zainteresowanie œrodowiska. Praca w Zrzeszeniu „za biurkiem” nie by³a
ju¿ tak podniecaj¹ca. Wielu aktywnych dzia³aczy przesz³o do „doros³ych instytucji
dokañczaæ rewolucjê” – ró¿nych partii, instytucji rz¹dowych, fundacji itp.
Grzegorz Baciñski „Niezale¿ne Zrzeszenie Studentów”
w: Œwiadectwo Drogi. Ksiêga pami¹tkowa dwudziestopiêciolecia kap³añstwa
ks. Pra³ata Józefa Romana Maja, Warszawa 1998 (fragment)
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UCHWA£A
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 17 lutego 2006 r,
z okazji 25-lecia Niezale¿nego Zrzeszenia Studentów
25 lal temu po strajkach studenckich rozpoczêtych w £odzi zarejestrowano Niezale¿ne
Zrzeszenie Studentów, pierwsz¹ oficjaln¹ organizacjê studenck¹ niezale¿n¹ od w³adz komunistycznych. NZS kontynuowa³ tradycje; Studenckich Komitetów Solidarnoœci zainicjowanych
w toku 1977, po politycznym zabójstwie studenta Uniwersytetu Jagielloñskiego Stanis³awa
Pyjasa, dokonanym przez funkcjonariuszy komunistycznej S³u¿by Bezpieczeñstwa.
NZS by³ studenckim odpowiednikiem ruchu Solidarnoœci. Dziêki aktywnoœci cz³onków
NZS dzisiejsze uczelnie wy¿sze s¹ miejscami zdobywania wiedzy i wykszta³cenia, a nie politycznej indoktrynacji. Dziêki NZS-owi kolejne roczniki m³odych Polaków trwa³y w oporze
wobec re¿imu komunistycznego, domagaj¹c siê poszanowania podstawowych praw cz³owieka. NZS-owcy drukowali, kolportowali, organizowali demonstracje, strajki i bojkoty,
W roku 1988 wspólnie z m³odymi robotnikami cz³onkowie NZS zapocz¹tkowali seriê strajków, najpierw w maju potem w sierpniu, zmuszaj¹c wiadze PRL do podjêcia dialogu z opozycj¹.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyra¿a swoje uznanie i podziêkowanie dla kolejnych pokoleñ m³odych ludzi aktywnie dzia³aj¹cych w Niezale¿nym Zrzeszeniu Studentów na rzecz
Polski niepodleg³ej i suwerennej.

MARSZALEK SEJMU
Marek Jurek
Homilia ks. Pra³ata Józefa Maja, kapelana NZS od 1981r.
Koœció³ Garnizonowy NMP Królowej Polski, Lublin 7 V 2006 r.
Czcigodny Ksiê¿e Kapelanie, dziêkujê za ¿yczliwe otwarcie tego koœcio³a dla NZS-u, nie
tylko dziœ ale i w przesz³oœci, u jego pocz¹tków, kiedy bycie z t¹ m³odzie¿¹ wymaga³o szczególnego rodzaju odwagi. Odwagi zewnêtrznej wobec W³adzy Pañstwowej, odwagi cywilnej wobec
œcieraj¹cych siê grup gromadz¹cej siê wokó³ nas m³odzie¿y i odwagi wewnêtrznej w Koœciele.
NZS Lubelski zna³em g³ównie z relacji Wojtka Bogaczyka. Zawsze mi mówi³ wiêcej, ni¿ ja mog³em przyswoiæ, a mówiê to nie tylko w odniesieniu do znanej mi dziêki temu uporczywej walki
o za³o¿enie NZS-u, czy walki w obronie pocz¹tków jego istnienia. Cieszy³o mnie zawsze w wiadomoœciach dochodz¹cych z Lublina to Wasze spokojne trwanie przy Koœciele, mimo ró¿nych
meandrów lubelskich w tej dziedzinie.
Dziœ te¿ cieszê siê, ¿e spotkanie jubileuszowe zorganizowaliœcie w pobli¿u œwiêta Matki Bo¿ej Królowej Polski i w koœciele poœwiêconym Jej czci. Jest to szczególny rok, jeœli idzie o relacje
miêdzy polsk¹ m³odzie¿¹ akademick¹ a Królow¹ Polski. W tym roku mija bowiem 70 lat od czasu
œlubów akademickich z³o¿onych Matce Bo¿ej przez studentów polskich 24 maja 1936 roku. Na
JasnejGórze zebra³o siê wówczas 40% ogó³u m³odzie¿y akademickiej Polski a ponad 50% studentów narodowoœci polskiej. Tam obwo³ano Matkê Bo¿¹ Czêstochowsk¹ Patronk¹ Polskiej
M³odzie¿y Akademickiej. Ten rok to tak¿e 350-lecie œlubów Jana Kazimierza, to 80. rocznica
votum Kobiet Polskich na Jasnej Górze, wœród których niema³e miejsce zajê³o œrodowisko naukowe, to 60. rocznica œlubów Kard. Hlonda dla pokrzepienia Narodu, to 50. rocznica Œlubów
Prymasa Wyszyñskiego.
Ja te¿, w takim roku, dziœ tu, w tym koœciele, chcia³bym odnowiæ w Waszych sercach mi³oœæ
i przywi¹zanie do Matki Bo¿ej i prosiæ J¹ o opiekê nad NZS-em. Nie tylko nad lubelskim NZSem, ale nad NZS-em w ca³ej Polsce. Przywi¹zanie szczere, mocne, nasze polskie przywi¹zanie do
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Matki Pana i na dzisiejsze czasy jest Ÿród³em si³y potrzebnej do zachowania prawoœci w ¿yciu tak
osobistym, jak i publicznym. Na tym tle w³aœnie cieszy³ mnie bardzo charakterystyczny rys NZSu lubelskiego - liczne zaanga¿owanie siê tutejszej m³odzie¿y w podziemne wydawnictwa. To by³a
wówczas szczególna forma walki prowadzonej nie tylko w Lublinie, ale i w ca³ej Polsce.
By³a to walka o prawdê przez jej ujawnianie. Ta walka jeszcze siê nie zakoñczy³a. Jest to
zadanie, które ci¹gle jeszcze stoi przed NZS-em, jeœli chce byæ istotnym elementem polskiego
¿ycia publicznego obecnego czasu. Tu idzie nie tylko o wytrwa³¹ pracê nad poznaniem prawdy
historycznej, ale i o odwa¿n¹ pracê dla budowania dzisiejszego ¿ycia polskiego na ugruntowanej
w prawdzie wiedzy. Nie da siê tego uczyniæ bez pokornej pracy nad poznaniem prawdy tak¿e o
tym wielkim zmaganiu, które po ostatnich wyborach parlamentarnych stanowi jak¿e istotny nurt
¿ycia spo³ecznego w Polsce. Mówiê wyraŸnie o potrzebie odwagi przy budowaniu nowoczesnego patriotyzmu w Polsce, patriotyzmu tak¿e typu pañstwowego, jeœli nie chce siê uczestniczyæ w
wygodnej kapitulacji poprzez mechanizm tzw. poprawnoœci politycznej czy œrodowiskowej wobec œrodowisk rozumiej¹cych patriotyzm „inaczej”. Dzisiejsze decyzje NZS-u musz¹ te¿ nosiæ
znamiê odwagi, jeœli Stowarzyszenie chce zachowaæ sw¹ autentycznoœæ i twórczy charakter swej
obecnoœci w bie¿¹cym ¿yciu polskim. Odwagi w rozpoznawaniu z³o¿onoœci uk³adu politycznego
Polaków, odwagi w rozpoznawaniu stawianych celów dla ¿ycia publicznego przez ró¿ne œrodowiska polityczne, zawodowe, bran¿owe, odwagi w rozpoznawaniu prowadzonej gry politycznej i
jej zwi¹zku z kondycj¹ intelektualn¹ lub moraln¹ rozgrywaj¹cych.
Rozpoznawanie to winno zachowywaæ pamiêæ o tym, co stanowi³o, i myœlê, ¿e nadal stanowi,
mimo obecnego kryzysu stowarzyszeñ, o to¿samoœci NZS-u, tj. o patriotyczno-niepodleg³oœciowym charakterze rodowodu Tej Organizacji i o ideowym sprzeciwie m³odzie¿y NZS-owskiej
wobec komunizmu. Sprzeciwu tak co do ideologii, jak i jej form etatystycznych. Nie widzê wspó³czesnego NZS-u wchodz¹cego w bezpoœredni lub poœredni uk³ad ze œrodowiskami czy uk³adem
uderzaj¹cym w wartoœci konstytuuj¹ce Pierwszy NZS. A mówiê to maj¹c œwiadomoœæ zacierania
siê w dzisiejszym pokoleniu NZS-u wyrazistoœci ideowej poszczególnych cz³onków. Nie chcê
jednak niszczyæ Waszej radoœci jubileuszowej mówieniem o tym, co mnie boli.
Korzystaj¹c z okazji chcia³bym bardzo serdecznie podziêkowaæ NZS-owi lubelskiemu za tak
zdecydowane zaanga¿owanie siê w Pomarañczow¹ Rewolucjê na Ukrainie. Wiem, ¿e zaanga¿owa³ siê tam NZS ogólnopolski, ale do mnie najmocniej dochodzi³y wiadomoœci o Lublinie. Byæ
mo¿e Wasze po³o¿enie geograficzne sprawi³o Wasze ¿ywsze zainteresowanie siê t¹ spraw¹, albo
lepsze zrozumienie Was przez s¹siadów. W ka¿dym b¹dŸ razie z Kijowa dochodzi³y mnie s³uchy
o obecnoœci
NZS u lubelskiego tak z KUL, jak i Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej. Informacje te
dochodzi³y do mnie w³aœnie ze strony m³odzie¿y ukraiñskiej, co musia³o byæ czymœ spowodowane.
Nie widzê tu dziœ wielu osób ze „starego” NZS-u lubelskiego, ale na rêce tych, co s¹, chcia³bym z³o¿yæ podziêkowanie za aktywny udzia³ m³odzie¿y lubelskiej w dzia³aniach tutejszego oddzia³u Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolnoœci i Ich Rodzinom.
Wiem bowiem, ¿e to Wy prze³amaliœcie dystans ksiêdza biskupa Pylaka do tej formy zaanga¿owania laikatu katolickiego Lublina w okresie stanu wojennego. Dziêkujê obecnej szefowej Waszego
NZS-u za Jej koncyliarn¹ postawê na posiedzeniach Krajówki. Miejcie œwiadomoœæ, ¿e jesteœcie
najwiêksz¹ struktur¹ NZS-u z wysuniêtych na wschód grup m³odzie¿y akademickiej naszego
Stowarzyszenia. A od czasu Unii Lubelskiej w³aœnie Wasze Miasto jest szczególnie powo³ane do
tworzenia wra¿liwoœci polskiej na to co na wschodzie i do czuwania.
Trzymajcie siê. Trzymajcie siê mocno na tym miejscu.
21

FRAGMENT STENOGRAMÓW „NARAD KIEROWNICTWA”
LUBELSKIEJ BEZPIEKI, Z DOKUMENTÓW PRZEKAZANYCH, PRZEZ
LUBELSKI ODDZIA£ IPN, WOJCIECHOWI BOGACZYKOWI;
SYGNATURY:
IPN LU 0168/6; NARADA Z 19.11.1987
„-Bogaczyk (szef krajowego NZS) zamierza
dotrzeæ min. do Wa³êsy, szefa regionu ŒlD¹browskiego, z prymasem Glempem
Powizytki - AM
Duszp Akademickie{
Przykulowski – AR, KUL

IPN LUB 0168/7;
NARADA Z 18.08.1988

p³k Kowalski
nie mamy bezpoœredniego dotarcia do czo³ówki organizatorów
(s¹ postêpy we wprowadzaniu ale jesteœmy
na obrze¿ach
18 bm by³o walne spotkanie czo³ówki lub
struktur w pomieszczeniach KUL potwierdzenie z ‘T” i ‘B’ NZS jest w KUL /Bogaczyk,
Chojnacki/
1) kierowaæ osoby maj¹ce pozycjê wyjœciow¹.
zabezpieczyæ ich konspiracjê – nie ma potrzeby czêsto u¿ywaæ ich [niecztelne]
2) [Chojnacki] w sta³ym kontakcie z Wêglarzem, potrzebne wspó³dzia³anie z wymiany
inf miêdzy wydzia³ami”

„- NZS UMCS i KUL (prym)
17 lutego reaktywacjia NZS Lublin
- jawny kolporta¿
- przejœcie do dzia³alnoœci masowej i jawnej
- wzmocnienie NZS > samorz¹d
> legalizacja NZS
- w konspiracji aktyw nieznamy:
* nielegalna poligrafia 2 pisma
* organizacja marszów heppeningów
* synchr. dzia³alnoœci z „S” w zak³adach pracy
* ogólnopolski strajk stud na jesieni:
- leg. NZS
- ¿¹danie zmiany ustawy o Szk.W.”
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Stowarzyszenie

www.sws.org.pl
Komitet Obchodów Studenckich Protestów ’88
Przewodnicz¹cy Wojciech Bogaczyk
– cz³onek legalnych i podziemnych w³adz krajowych NZS 80-88
Sekretarz Wojciech Borowik
– sekretarz Zarz¹du Stowarzyszenia Wolnego S³owa
Miros³aw Chojecki
– prezes Stowarzyszenia Wolnego S³owa
Jacek Chudziñski
– przewodnicz¹cy Rady Stowarzyszenia „Klub NZS 80” (Poznañ)
Andrzej Gorgol
– przewodnicz¹cy Stowarzyszenia „Pokolenia Niezale¿nych” (Lublin)
Janusz Kurtyka
– prezes Instytutu Pamiêci Narodowej
Ks. Pra³at Józef Maj
– kapelan NZS od 1981r.
Przemys³aw Miœkiewicz
– przewodnicz¹cy Stowarzyszenia „Pokolenie” (Katowice)
Pawe³ Potakowski
– przewodnicz¹cy NZS KUL
Olgierd Smoleñski
– przewodnicz¹cy Klubu NZS Politechniki Warszawskiej (Warszawa)
Bogus³aw Sonik
– przewodnicz¹cy Stowarzyszenia „Maj 77” (Kraków)
Wies³aw Urbañski
Organizatorzy:
Uroczystoœci zosta³y dofinansowane ze œrodków
z programu operacyjnego

Wystawa zosta³a zorganizowana przez lubelski Oddzia³ IPN

