
Skowronska_Studenci kontra system_druk.indd   1 2012-12-03   10:01:58



Skowronska_Studenci kontra system_druk.indd   2 2012-12-03   10:01:58



Narodowe 
Centrum 
Kultury
Warszawa 2012

studenci 
kontra 
system

Małgorzata Skowrońska

Studencki 
Komitet 
Solidarności
( 1977— 1980)

Skowronska_Studenci kontra system_druk.indd   3 2012-12-03   10:01:58



Skowronska_Studenci kontra system_druk.indd   4 2012-12-03   10:01:58



OD AUTORKI

Złość na „tu i teraz”

Od czego zaczyna się opozycja? Od niezgody na to, co jest. Młodzi 
ludzie ze Studenckiego Komitetu Solidarności nie mieli w głowie 
globalnej rewolucji. Ich bunt brał się z młodzieńczej złości na „tu 
i teraz”.

Lata 70. XX. – eskaesowcy zaczynają studia. Mogą albo wpaso-
wać się w system i budować socjalistyczną ojczyznę, albo szukać 
odskoczni. Opcja pierwsza zakładała zgodę na kłamstwa. Kłama-
ły TV, radio, gazety, rząd, uczelnie, urzędnicy… Eskaesowcy żar-
towali, że jedyną prawdziwą informacją w prasie jest data. Kroni-
ki telewizyjne pokazywały coś, czego nie było: Polskę taką, jakiej 
chciała ówczesna władza. 

Eskaesowcy byli na tyle niewinni, że kłamstwa reżimu odczu-
wali dotkliwiej niż ludzie z pokolenia ich rodziców, złamanych 
stalinizmem. Nie potrafili przymknąć oczu na komunistyczne 
zakazy, nie godzili się na reżimowe nakazy. Denerwowało ich, że 
władza każe im czytać tylko to, co przejdzie kontrolę cenzury; że 
nie ma wolnej i niezależnej organizacji studenckiej. Wkurzał ich 
język PRL-u: butny i odrealniony. Zwykli ludzie tak nie mówili. 
Kto normalny zwracał się do znajomego: „Towarzyszu, podajcie 
filiżankę”? Trzy lata – tyle czasu minęło od powołania ruchu do 
założenia oficjalnej opozycyjnej studenckiej organizacji, NZS-u. 
Niewiele, ale eskaesowcy mieli tyle energii, że mogliby obdarzyć 
pomysłami kilka opozycyjnych ruchów. Prowadzili akcje ulotko-
we i protestacyjne, wykłady, obozy szkoleniowe, drukowali swoje 
książki i pisma. Bezpieka deptała im po piętach, ale oni – tyleż 
dzięki młodzieńczej fantazji, co uporowi – nie dawali się spacy-
fikować. Choć formalnie nigdy nie stworzyli organizacji, byli 
jak – żeby użyć porównania jednego z liderów SKS-u, Bogusława 
Sonika – sieć Facebooka. Była ich garstka, ale każdy miał swoich 
znajomych. Ci znajomi kolejnych znajomych. I  tak tworzyła się 
opozycyjna sieć. 

Ta książka to historia studenckiego buntu, ale też poradnik, 
w  jaki sposób skutecznie zorganizować opozycję. Metody nie 
zmieniają się bez względu na czas. Moje pokolenie nie ma już wie-
lu powodów, by się buntować. Być może czasy radykalnej opozycji 
mamy już za sobą, a może dopiero przed sobą. Jeśli jednak przyj-
dzie kiedyś powalczyć, trzeba będzie sięgnąć po metody SKS-u. 

Małgorzata Skowrońska
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Studenci rządzą. 
Juwenaliowy szał 
raz w roku dozwo-
lony.

Jimi Hendrix 
— inspiracja 
krakowskich 
buntowników. 
Muzyczna 
i wizualna. 
Studenccy 
kontestatorzy 
nosili fryzury jak 
amerykański idol. 

Piece of My Heart 
— śpiewała Janis 
Joplin 10 lat przed 
powstaniem SKS.
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ANARCHIŚCI 
I KATOLICY

Jak połączyć ogień z wodą? 

Pierwsza zasada buntowników: chcesz coś 
zmienić, poszukaj sojusznika. Nawet tam 
gdzie się go nie spodziewasz. Rozumieli 
to młodzi gniewni z Krakowa z dwóch róż-
nych światopoglądowo grup, gdy w 1977 r. 
zakładali Studencki Komitet Solidarności.

Niegrzeczni chłopcy i trusie łączą siły

Na pierwszy rzut oka stanowiły małżeństwo nie od pary. Pierwsza 
kojarzyła się z zadymionymi od papierosów pokojami akademic-
kimi, alkoholem i ironią, która miała być obroną przez PRL-owską 
rzeczywistością; druga – z  codziennymi mszami, rozwojem du-
chowym, budowaniem kościołów, samokształceniem i wolnością 
ograniczoną do murów świątyń. Łączyło je to, że tworzyli je ludzie 
młodzi, których rozpierała energia. Nie rozumieli zakazów i na-
kazów władz. Chcieli czytać bez cenzury politycznej. Beznadzieja 
komunizmu ich przytłaczała. Anarchiści (ci od ironii) i hierarchi-
ści (ci od Kościoła) – jak nazwał ich Adam Zagajewski – kontesto-
wali obłudę komunizmu, ale na swój sposób. Dla pierwszych wzo-
rem buntu była kontestacja zachodnia. Dla drugich, związanych 
z dominikańskim duszpasterstwem akademickim „Beczka”, waż-
na była formacja nie tylko duchowa i religijna, ale też społeczna. 

Anarchiści to grupa kilkudziesięciu studentów, głównie polo-
nistyki i filozofii UJ, m.in.: Stanisław Pyjas, Bronisław Wildstein, 
Iwona Galińska (później Wildstein), Ewa Hein, Elżbieta Majew-
ska, Andrzej Balcerek, bracia Bogusław i Wiesław Bekowie, Mie-
czysław Godyń, Zbigniew Jankowski „Yankes”, Mirosław Kwiek, 
Lesław Maleszka, Adam Szostkiewicz. 

– To byli ekscentryczni rewolucjoniści. Można z nimi było roz-
mawiać o Dostojewskiem, ale też świetnie się z nimi piło wódkę. 
Wtedy alkohol podawano w knajpach, i to tylko do 22. Wiedzie-
li, w które drzwi zapukać, żeby dostać pół litra – charakteryzuje 
swoich kolegów Elżbieta Kensy, która należała do grupy skupio-
nej wokół „Beczki”. 
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W czasach szarzyzny PRL-u anarchiści tworzyli barwną i roz-
rywkową grupę. Swoboda obyczajowa i  chęć eksperymentowa-
nia powodowały, że jedni uważali ich za ekscentrycznych, inni 
za awanturników. Nosili długie włosy: Wildstein miał fryzurę à la 
Jimi Hendrix, Maleszka czesał się na Johna Lenona, Pyjas na Nie-
mena, którego był wielbicielem. Z  założenia odrzucali przyna-
leżność do jakiejkolwiek organizacji. Pogardzali mieszczańskimi 
wartościami, kochali się w Nowej Fali, kontrkulturze i legendzie 
paryskiego Maja ’68. Fascynował ich teatr niezależny (Wildstein 
z Pyjasem jeździli do Grotowskiego), słuchali jazzu, ci zdradzają-
cy talenty literackie pisali. I wciąż szukali sposobu na wyrażenie 
swojej niezgody i buntu – jednak nie w polityce, choć ta i tak ich 

w końcu dopadła. Próbowali uciec w rozmowy o filozofii, sztuce, 
literaturze i filmie. Szydzili z komunistycznego zadęcia. Wystar-
czyło, by wzbudzić zainteresowanie komunistów z ich potrzebą 
kontrolowania wszystkiego, co choć trochę odbiegało od nurtu 
wyznaczonego przez Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą. To 
mogło być cokolwiek: modna wśród  anarchistów amerykańska 
kurtka lotnicza (podejrzana, bo zagraniczna), muzyka, książki, 
nawet wygłupy studenckie. Tego akurat w  tym środowisku nie 
brakowało. 

W roku akademickim 1974/1975 mekką buntowników był po-
kój 328 w  „Żaczku” (akademiku Uniwersytetu Jagiellońskiego). 
Zdarzało się, że spało w nim po osiem osób, oficjalnie zakwate-
rowane były tylko cztery. Studenckie wygłupy, choć szczeniackie, 
irytowały aktyw – jak wówczas mówiono o zaangażowanych par-
tyjnie studentach. Dla młodych ludzi z czerwonymi legitymacjami 
wystawanie w długich majtkach w oknie, gapienie się na słońce, 
a w przerwach połykanie cukru prosto z torebki (Maleszka) było 
nie do pomyślenia. Tak jak owinięcie się papierem toaletowym 
i  spacer od pokoju do pokoju z  papierosem w  ustach z  prośbą 
o ogień (Pyjas). W raporcie Służby Bezpieczeństwa, podpisanym 

Szaleństwa pod 
przykrywką 
juwenaliów. 
Było kolorowo, 
wesoło, czasami 
głupkowato. 
Studenckie zabawy, 
mimo upływu czasu, 
się nie zmieniają.
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przez naczelnika III Wydziału Komendy Miejskiej MO, zachowała 
się notatka: „(…) Stanisław Pyjas, Bronisław Wildstein i Leszek 
Maleszka nazywają się anarchistami. I  jedną z  form ich działal-
ności ma być czytanie i popieranie problematyki zawartej w zaka-
zanych książkach. W ramach prowadzonej sprawy będzie się dą-
żyć do wyjaśnienia faktu, czy wyżej wymieniona grupa prowadzi 
szkodliwą działalność polityczną lub propaguje wrogie poglądy”. 

– Byli trudni, ale inteligentni. Ubarwiali poważny w końcu tok 
życia nauczyciela akademickiego – mówi prof. Ewa Miodońska--
-Brooks, do której anarchiści chodzili na zajęcia z poetyki. Kilka 
wybryków z tamtych czasów: goły tors, który na zajęciach osten-
tacyjnie pokazywał Wildstein, drapiąc się po brzuchu, i drzemka 
na ławce pod salą wykładową po kilku piwach – także w jego wy-
konaniu1. 

Bronisław Wildstein: – Byliśmy bardzo ironicznie nastawieni 
do rzeczywistości. Radykalnie i  negatywnie. Odrzucaliśmy ją 
w całości. To prowadziło do absurdu. Na przykład mój stosunek 
do studiów był niewłaściwy. Powinienem był korzystać z  tych 
studiów, a ja traktowałem je tylko jako formalność. Pracowałem 
sam, uczyłem się sam, czytałem sam. Dyskutowałem z  przyja-
ciółmi w nieformalnych kręgach. Natomiast prawie nie trzyma-
łem się toku studiów. Nie zauważałem, że to był również sposób 
na zdobywanie wiedzy, że należało wykorzystać instytucję do 
własnych celów2. 

Czy krakowscy anarchiści zdawali sobie sprawę z sensacji, jaką 
budzili, i z  intelektualnej renomy, jaką cieszyli się wśród kadry 
akademickiej? Poeta Adam Zagajewski z  pierwszego spotkania 
z nimi zapamiętał ponadprzeciętną temperaturę dyskusji. Wśród 
studentów to rzecz bezcenna i bynajmniej nieczęsta. 

Najbardziej znany 
portret anarchistów 
i katolików. 
Od lewej: 
Liliana Batko 
(to w jej mieszkaniu 
w 1978 r. zrobiono 
fotografię), 
Danuta Sotwin, 
Bronisław 
Wildstein, 
Bogusław Sonik. 
Siedzą: Józef 
Baran (w środku)  
i Lesław Maleszka.
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– To był rok 1973 lub 1974. Doktor Jan Prokop zaprosił mnie na 
zajęcia uniwersyteckie. To była ta słynna grupa: Pyjas, Wildstein, 
Maleszka, chyba też Bronek Maj i Adam Szostkiewicz. Nawet napi-
sałem o tym wiersz, bo to było spotkanie wychodzące poza rutyno-
we uniwersyteckie zajęcia. Była tam żarliwa rozmowa. Zapamięta-
łem tę grupę jako niezwykłe i silne osobowości – wspomina.3

Na drugim biegunie kontestowania komunistycznej rzeczywi-
stości byli studenci z „Beczki”. Ułożeni, związani z Kościołem ka-
tolickim, wychowankowie eksperymentalnego dominikańskiego 
duszpasterstwa akademickiego. Religia to ich kręgosłup i siła. 

– U nas ryk muzyki, Janis Joplin i Jimi Hendrix. Oni byli tacy 
grzeczni, choć wyglądem nie tak bardzo się znowu różniliśmy. 
Też nosili długie włosy i  wojskowe kurtki – wspomina Iwona 
Wildstein4. 

W  1974  r. zjawił się w  Krakowie o. Jan Andrzej Kłoczowski. 
„Beczka” już istnieje (założył ją o. Tomasz Pawłowski), a on – hi-
storyk sztuki i  filozof – miał wyznaczyć jej program intelektu-
alny. Przyciągał studentów zainteresowanych filozofią, religią, 
myślą społeczną. W grupie „Kłocza” są studenci: Liliana Batko, 
Józef Maria Ruszar, Irena Felska, Róża Woźniakowska, Paweł 
Kłoczowski, Bogusław Sonik, Andrzej Bryk, Małgorzata Gątkie-
wicz, Wojciech Oracz, Tadeusz Konopka, Tomasz Schoen, Ewa 
Zając, Teresa Honowska, Jolanta Pękacz, Elżbieta Krawczyk, Jo-
anna Barczyk, Wiktor Szostało. 

– Dominikanie byli jedyną sensowną alternatywą dla komuni-
stycznych organizacji studenckich. Młodzi chcą być razem, po-
trzebują jakiegoś celu i sensu. „Beczka” dawała nam to, czego nie 
dostawaliśmy od tych, którzy rozdawali partyjne legitymacje. To 
było poczucie wspólnoty i wolność. Co prawda, ograniczona do 

Obóz muzyczny. 
Wyjazdy 
pozwalały 
pooddychać 
wolnością.
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murów klasztoru i wspólnych wyjazdów, ale prawdziwa, a nie uda-
wana – mówi Bogusław Sonik. 

Ich spotkania nie miały wyłącznie religijnego charakteru. Gdy 
prawie po sąsiedzku, na Franciszkańskiej, mieszka kard. Karol 
Wojtyła, trzeba myśleć szerzej, społecznie. 

– Nie mieliśmy ochoty uprawiać polityki. Rosło w  nas jednak 
poczucie niesprawiedliwości społecznej i  jednocześnie chęć dzia-
łania – wspomina Liliana Sonik (wtedy Batko). 

Tyle że dla władz PRL-u studiowanie Biblii – dla młodych ka-
tolików ekscytujące, bo oparte na antropologii i  kulturze – za-
głębianie się w lekturę Rudolfa Otto, Mircea Eliadego, Paula Ri-
coeura, Emmanuela Lévinasa, Simone Weil i słuchanie ks. Józefa 
Tischnera okazało się tak samo groźne jak dyskusje zaczytują-
cych się we współczesnej poezji anarchistów. Podejrzane były też 
wszelkie „beczkowe” wyjazdy, nie wspominając o  niedzielnym 
zwyczaju chodzenia do dominikanów na mszę o godz. 9 (grano 
tam muzykę bigbitową). 

Kontestujących PRL-owską rzeczywistość młodych ludzi z krę-
gu anarchistów i katolików polityka dopadła w 1975 r., gdy PZPR 
w konstytucji umieszcza zapis o przewodniej roli partii komuni-
stycznej i sojuszu ze Związkiem Radzieckim. Obie grupy buntow-
ników protestują. Każda na swój sposób i jeszcze nieśmiało. Listy 
protestacyjne, których krąży kilka, podpisuje niewielu studentów. 

Gdy jesienią 1976  r. krakowskim studentom przychodzi bro-
nić Bronisława Wildsteina przed wyrzuceniem ze studiów, po 
raz pierwszy młodzi buntownicy z różnych środowisk czują siłę 
wspólnego działania. Spotykają się dzięki Ryszardowi Terleckie-
mu na Chocimskiej w mieszkaniu Wildsteina. To Terlecki, wtedy 
posthipis (pod koniec lat 60. ostro hipisujący, nosił ksywkę „Pies”) 

SKS miał 
ambicje uczenia 
młodszych  
od siebie. Obóz 
w Busku w 1978 r.
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ubrany na biało, studiujący historię na KUL i świetnie znający śro-
dowiska opozycyjne, poznaje ze sobą anarchistów i katolików. 

– To było przełomowe spotkanie. Już wówczas myśleliśmy 
o  utworzeniu katolickiej organizacji studenckiej. Byliśmy z  tym 
u Wojtyły wiosną 1976 r. Szukaliśmy też kontaktów wśród studen-
tów mieszkających na miasteczku. Gdy usunięto Bronka z  listy 
studentów, wiedzieliśmy, że musimy włączyć się w protest – rela-
cjonuje Bogusław Sonik.    

Wildstein podpada władzom uczelni, bo na praktykach na-
uczycielskich (jest wtedy na piątym roku filologii polskiej) ob-
raża kierownika praktyk zawodowych. „Beczkowcy” wspólnie 
z anarchistami (w spotkaniu biorą udział: Wildstein, Sonik, Bat-
ko, Zbigniew Chrzanowski, Jan Draus, Irena Felska, Ryszard Ter-
lecki) ustalają, że napiszą odwołanie do Ministerstwa Oświaty 
i Wychowania. Chcą też zbierać podpisy pod listem protestacyj-
nym, który redaguje Stanisław Pyjas i który zaczyna się od słowa: 

„Żądam…”. Podpisuje go około 100 studentów. Wildstein może 
dokończyć studia. 

Akcji, które łączą te dwa różne światopoglądowo środowiska, 
jest coraz więcej. Wspólnie zbierają pieniądze dla robotników po-
szkodowanych w Radomiu i Ursusie (1976 r.), najpierw przepisują, 
a potem kolportują kolejne wydania „Biuletynu Informacyjnego 
KOR”. Nawiązują kontakty z warszawskim środowiskiem opozy-
cyjnym, przede wszystkim z kręgu Komitetu Obrony Robotników. 

1978 r. 
Od lewej: Zbigniew 
Jankowski, 
Wojciech Sikora, 
Bogusław Sonik, 
Iwona Galińska, 
Jacek Nowaczek 
wychodzą 
z krakowskiego 
magistratu. 
Uczestniczyli 
w rozprawie 
kolegium ds. 
wykroczeń. 
Autorem zdjęcia 
jest eskaesowiec 
Jan Jarosz. 
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Różnice wciąż istnieją, wywołując nawet zabawne sytuacje: gdy 
katolicy organizują adorację Najświętszego Sakramentu na Ryn-
ku w kościółku św. Wojciecha, anarchiści zastanawiają się, czy to 
działanie opozycyjne, w które powinni się włączyć. 

– Dla anarchistów ważne było odkrycie, że katolicy nie są kle-
piącymi pacierze trusiami. Dostrzegli w nich ludzi, którzy potra-
fią się skutecznie i odważnie zaangażować w sprawy społeczne. 
Z kolei moi „beczkowcy” przekonali się, że anarchiści to nie żad-
ne prymitywy, interesujące się jedynie wódką i narkotykami, lecz 
ludzie inteligentni, oczytani, ciekawi świata i  odważni  – mówi  
o. Kłoczowski.5 

Gdy w maju 1977 r. ginie Pyjas, katolicy i anarchiści łączą siły. 
Powstaje Studencki Komitet Solidarności. 

Bogusław Sonik: – Są w historii SKS-u dwa okresy. Pierwszy, do 
śmierci Staszka Pyjasa, kiedy funkcjonujemy jako rodzaj środowi-
ska, które zajmuje się rozprowadzaniem materiałów KOR-u, zbie-
raniem pieniędzy, podpisów. To jest rodzaj aktywności, gdzie na 
drugi plan schodzi debata czy jakieś ideowe konstrukcje. I drugi, 
po założeniu Studenckiego Komitetu Solidarności. 

Wydarzenia 
radomskie. 
Studenci krakowscy 
związani z „Beczką” 
i anarchiści wspólnie 
zbierają pieniądze 
dla robotników 
poszkodowanych 
w Radomiu i Ursusie 
w 1976 r. 
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Krakowski klasztor 
oo. Dominikanów był 
miejscem spotkań 
młodych ludzi, którzy 
nie chcieli się godzić 
na beznadzieję 
i zakazy PRL-u.

„Beczka” —
swoboda dyskusji, 
intelektualnych, 
pierwsze miłości.

O. Tomasz
Pawłowski
odpowiadał  
w „Beczce” za  
formację duchową.
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DOMINIKANIE

Ojcowie od studentów

W siermiężnej PRL-owskiej rzeczywistości 
dominikańska „Beczka” była miejscem no-
bilitującym. Tu dyskutowano o wszystkim, 
nie było lektur zakazanych ani udawania. 
Była wolność wypowiedzi i otwartość. Wie-
lu eskaesowców, szukając odtrutki na PRL, 
właśnie w murach klasztoru na Stolarskiej 
dojrzewało do aktywności społecznej. 

Dojrzewalnia w „Beczce”

Mówi się, że dominikanie to zakon dla inteligentnych. W latach 70. 
XX w., gdy rodził się Studencki Komitet Solidarności, prowadzone 
przez zakonników w białych habitach duszpasterstwo akademic-
kie było już ogromną strukturą, budowaną od prawie dekady. 

Gdy w 2004 r. o. Tomasz Pawłowski, założyciel „Beczki”, od-
bierał tytuł Honorowego Obywatela Krakowa, przypomniał, że 
w latach 60. wcale nie miał ochoty przeprowadzać się pod Wawel. – 
My z walecznej Warszawy z pychą patrzyliśmy na to miasto, zapy-
ziałe jakieś i apatyczne. I było to wówczas miasto emerytów z la-
skami (Pan Bóg mnie pokarał i sam dziś chodzę z laską), zabytki 
były jakieś takie brudne i jeszcze nam Skawina dymiła. A tu dziś 
królewskie miasto daje mi takie honory. Tylko że dziś Kraków jest 
inny. Kiedy piję sobie małą czarną, przeor wybaczy, bo piję za jego 
zdrowie, tu pod tymi parasolkami i patrzę na to miasto, to widzę 
je inne, piękne, odnowione, radosne. 

Na początku lat 60. XX w., na życzenie kard. Karola Wojtyły, 
krakowscy dominikanie zajęli się tworzeniem duszpasterstwa 
akademickiego. Przeor początkowo był temu niechętny, bo 
ostatni raz mury klasztoru gościły studentów w  XVI stuleciu 
(żacy wystąpili podobno ze zbyt swawolnym przedstawieniem). 
Zakonnicy boją się młodzieńczej spontaniczności, harmideru. 
W  1964  r. ulegają. Zadanie powierzono ściągniętemu ze stolicy 
o. Pawłowskiemu. Później dołączył do niego o. Jan Andrzej Kło-
czowski. Charyzmatyczny o. Tomasz odpowiadał za formację re-
ligijną. Filozof o. Kłoczowski zabrał się za program intelektualny 
dla studentów. 
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Jolanta Kania, związana z „Beczką” i SKS-em, wspomina wczes- 
ne lata działalności dominikańskiego duszpasterstwa: – To był rój. 
Wielka gromada ludzi. Rzeka ludzi. A jak to bywa z rzeką, czasami 
trafiają się w niej mielizny, czasami zaczepi się o korzeń, czasami 
potknie się o  głaz… I  tak zbieraliśmy się, tak powstawała „eko-
logia” krakowskiej „Beczki”, a pośrednio również SKS-u. „Beczka” 
była swoistym egzystencjalnym fenomenem. Dużo akcji, na przy-
kład pomoc starszym ludziom. Dużo dyskusji, wiele słów, rodzą-
ce się przekonania, siła zasad moralnych i otwartość wyrażanych 
poglądów. Oto msza św. podczas jednego z naszych spotkań, tym 
razem u Bohdana Cywińskiego. Mały synek państwa Cywińskich 
wchodzi pod stół mszalny w poszukiwaniu tajemnicy… Jego ro-
dzice i goście mają dosyć strapione miny. Wreszcie w obawie, by 
stół się nie zawalił, Bohdan prosi chłopczyka, aby wyszedł. „Cze-
go tam szukasz synku?” – pyta. „Pana Boga” – pada odpowiedź. 

„Jego nie ma pod stołem. On jest na wierzchu”. 
Józef Ruszar, pisząc o  „Beczce” do „Więzi” w  1983  r., charak-

teryzował obu duchownych: „Dr Tomasz Pawłowski – liturgista, 
który przed 20 laty rozpoczął swą działalność samotnie. Dbając 
o równowagę między modlitwą, nauką i pracą studentów, łączy 
poszczególne, jakże różne grupy we wspólnotę, co nie jest łatwe, 
bowiem »Beczka« liczy około tysiąca aktywnych osób, nie licząc 
luźno związanych sympatyków. Dr Jan Andrzej Kłoczowski 

– filozof. Od kilkunastu lat na nim głównie spoczywa budowa-
nie i  programowanie życia intelektualnego w  duszpasterstwie”. 
W  gronie tych zakonników, którzy kształtowali krakowskich 
studentów, Ruszar wymienił też o. Joachima Badeniego (zmar-
łego w 2010 r. mistyka i znawcę filozofii Wschodu, autora słyn-
nej homilii z mszy żałobnej za Staszka Pyjasa) i o. Marka Pień-
kowskiego (najmłodszego w tym gronie, wychowawcę młodzieży 
i animatora Ruchu Odnowy w Duchu Świętym). 

„Beczkowcy” 
chodzili w góry. 
Budowali też 
kościoły.

Skowronska_Studenci kontra system_druk.indd   16 2012-12-03   10:02:09



17

Liliana Sonik: – Dominikanie przyciągali jak magnes. W Krako-
wie to była jedyna sensowna propozycja dla młodzieży. Zakonnicy 
proponowali wykłady, odczyty, spotkania, wyjazdy. „Beczka” była 
przez lata 70. i 80. ważnym miejscem formacji religijnej i intelek-
tualnej. Ciągle dyskutowaliśmy. O  wszystkim. O  rzeczach waż-
nych i mniej ważnych. Chodziliśmy codziennie na mszę o 7 rano. 
Potem wspólne śniadania: chleb, biały ser, czasami marmolada, 
cienka herbata, a w niedzielę msza o 9. 

Z o. Pawłowskim „beczkowcy” wyprawiali się na Słowację, a wła-
ściwie wtedy jeszcze Czechosłowację (do 1993 r. Czechy i Słowacja 
tworzyły jedno państwo). W latach 70. klasztory za południową 
polską granicą nie istniały – rozwiązano je, a mnichom wydano 
nakazy pracy. Krakowscy studenci wozili tam książki religijne 
w plecakach. – Pamiętam wyjazd do Trsteny. O. Tomasz wynajął 
pokój w hotelu. Numer 12. I w  tym pokoju odprawił mszę. Był 
z nami Słowak. Płakał. Okazało się, że wcześniej ten pokój był 
jego klasztorną celą. To była niezwykła lekcja tego, do czego do-
prowadza komunizm – wspomina Bogusław Sonik. 

Były też inne ważne lekcje. Jak ta, gdy „beczkowy” wyjeżdżali 
budować kościoły. W  tamtych czasach władza niechętnie zga-
dzała się nawet na remonty świątyń, a co dopiero stawianie no-
wych. Jeśli już wydawała pozwolenie, zawsze pojawiły się jakieś 
problemy: brak rąk do pracy, materiałów. 

Dziś już nikt nie pamięta gdzie, ale najpewniej gdzieś pod Ol-
kuszem, na jednym z takich kościelnych placów budowy pojawił 
się Tadzio, zwany „Katorżnikiem”. – Znał się na murarce i twier-
dził, że tej sztuki nauczył się przy budowie kanału Wołga – Don. 
Opowiadał, że uciekł z łagru. Mówił przy tym, że nie było to zbyt 

Góry były 
dla młodych 
opozycjonistów 
z kręgu „Beczki” 
chwilą wytchnienia 
od burej 
rzeczywistości 
PRL i zniewolenia 
komunizmem.
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trudne. Trudno było dopiero przeżyć powrót do swoich przez 
tysiące zaśnieżonych kilometrów – przypomina sobie historię 
sprzed lat Liliana Sonik. Tadzio opowiadał, że przeżył ucieczkę 
przez Syberię dzięki radom zaprzyjaźnionego Chińczyka, który 
w  łagrze nauczył go przetrwania w  ekstremalnych warunkach. 
Mając zapałki i nawet niewielką garść czegoś do spalenia, moż-
na było – wedle wschodnich nauk – zapewnić sobie miejsce do 
spania. Wystarczyło wykopać jamę w  śniegu, wejść do środka, 
zalepić otwór, zapalić cokolwiek, by warstwa najpierw stopione-
go, a  potem szybko zamarzającego śniegu pozwoliła utrzymać 
śnieżną konstrukcję. W takiej jamie, w której było – jak twierdził 
Tadzio – „ciepło jak w  uchu”, można było przetrwać najcięższe 
mrozy. „Beczkowcy” nie bardzo wierzyli w  historie „Katorżni-
ka”, dopóki jeden z gorliwych i gorącej krwi kolegów nie wytrzy-
mał tych kombatanckich opowieści i nie wygarnął Tadziowi, co 
o nich myśli. – Stało się coś, co nawet sceptykom zamknęło usta 
i kazało zweryfikować podejście do jego opowieści. Tadzio pod-
szedł do pionowej ściany i zaczął się po niej wspinać jak jaszczur-
ka. Uwiarygodnił swoje przeżycia, a do nas po raz pierwszy praw-
da o łagrach dotarła nie z literatury, ale przez kogoś, kto w nich 
był więziony – wspomina Sonikowa. 

Gdy zginął Staszek Pyjas, kard. Wojtyła powiedział do „Kłocza” 
(tak studenci nazywali i wciąż nazywają o. Kłoczowskiego): „Nie 
możemy opuścić studentów”. „Kłocz” posłuchał, choć już wcześ-
niej z  „beczkowiczami” realizował duszpasterskie zalecenia Woj-
tyły. U Dominikanów od dawna działał odpowiednik Latającego 
uniwersytetu: seminaria historyczne i filozoficzne, wykłady, spo-
tkania z  cenzurowanymi pisarzami, publicystami, działaczami 

„Kłocz”, czyli  
o. Kłoczowski, 
dawał „beczko- 
wcom” lekcje  
czytania Biblii 
i filozofów.
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Bp Pietraszko o przyszłości narodu

„Beczka” wzięła swoją nazwę od sklepienia kolebkowego (zwa-
nego beczkowym) pomieszczenia, w  którym spotykali się 
członkowie dominikańskiego duszpasterstwa akademickiego. 
Gdy w 1974 r. do dominikanów trafiają Bogusław Sonik, Lilia-
na Batko, Józef Ruszar, Tomasz Schoen, Wojciech Oracz, przy-
szli założyciele Studenckiego Komitetu Solidarności, podczas 
rozpoczęcia roku akademickiego bp Jan Pietraszko mówił: 

„Jesteście lub będziecie w przyszłości tą najbardziej rozumną 
i świadomą częścią społeczeństwa, nad wami nie ma już w za-
sadzie nikogo. Dlatego do was, kochani, się zwracam, abyście 
pomogli Kościołowi w zawróceniu tych zabłąkanych przez wir 
współczesnego życia ludzi”.

społecznymi. U Dominikanów gościli Bohdan Cywiński, ks. Józef 
Tischner, ks. Michał Heller, Andrzej Kijowski, Władysław Barto-
szewski. 

– „Kłocz” to był trening intelektualny. Z nim czytaliśmy Sołże-
nicyna i Kołakowskiego. Z nim rozmawialiśmy o sprawach funda-
mentalnych, wolności, odwadze, kłamstwie. On był przekonany, 
że jeśli mamy być społecznymi liderami, musimy dbać o rozwój 
intelektualny – mówi Małgorzata Kotarba (wtedy Gątkiewicz). 

Do Kłoczowskiego ciągnęli też anarchiści z kręgu „Żaczka” (m.in. 
Bronisław Wildstein). Przychodzili podyskutować, poczytać emi-
gracyjną prasę i literaturę. – Bronek należał do grupy zafascyno-
wanej kontrkulturą. Gdy wyrzucono go ze studiów, „beczkowcy” 
ujęli się za nim. Odtąd anarchiści patrzyli na „Beczkę” i Kościół 
innym okiem, szczególnie gdy parę tygodni po śmierci Pyjasa 
kard. Wojtyła podczas procesji Bożego Ciała pochwalił młodych 
za dojrzałość i przywiązanie do wartości. „Beczkowcy” i anarchi-
ści zaprzyjaźnili się, nawiązał się sojusz antytotalitarny – wspo-
mina o. Kłoczowski. 

Po założeniu SKS-u „beczkowy” starali się nie narażać domi-
nikanów. Bezpieka wielokrotnie żądała od o. Kłoczowskiego, by 
powstrzymał się od krytyki ustroju. Po jednej z takich rozmów 
w teczce zakonnika zapisano: ,,Obiecał poprawę”. Kolejna notat-
ka: ,,Rozmowa odniosła skutek”. I następna, zdradzająca poiry-
towanie oficera: ,,Znów napadł na nasz ustrój”. 

„Beczka” była 
społecznym 
fenomenem. 
Dominikańskie 
duszpasterstwo 
dawało młodym 
formację duchową 
i intelektualną.
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Studenci skupieni wokół duszpasterstwa 
akademickiego „Beczka”, odpowiada-
jąc na apel KOR, zbierają pieniądze na 
pomoc dla represjonowanych po strajku 
robotników. Nawiązują kontakt z konte-
stującymi kolegami z grupy Stanisława 
Pyjasa i Bronisława Wildsteina. Po raz 
pierwszy młodych opoycjonistów spoty-
kają represje ze strony władzy. Dochodzi 
do rewizji, zatrzymań, przesłuchań.

Do Sejmu PRL zostaje przekazany 
zbiorowy list, którego sygnatariusze 
(m.in. krakowscy studenci) domagają się 
zwolnienia z aresztów i przywrócenia 
do pracy represjonowanych po strajkach 
w 1976 r. robotników. W Krakowie list 
podpisało 517 studentów – najwięcej ze 
wszystkich miast uczelnianych w Polsce. 

W górskiej bacówce krakowscy studenci 
związani z dominikańskim duszpaster-
stwem „Beczka” spotykają się z wysłan-
nikami Komitetu Obrony Robotników – 
Wojciechem Ostrowskim, Antonim Ma-
cierewiczem i Andrzejem Celińskim. 
  

Stanisław Pyjas składa w prokuraturze 
doniesienie o przestępstwie (nawoływa-
nie do zbrodni i groźby karalne) z powo-
du anonimów wzywających do „tępienia 
go wszelkimi możliwymi sposobami”. 

październik

marca

maja

19
76

19
77

maja
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Po przełomie w 1989 r. okazało się, że 
twórcami anonimów była Służba Bez-
pieczeństwa.
W bramie przy ul. Szewskiej znaleziono 
ciało Staszka Pyjasa, studenta filologii 
polskiej i filozofii UJ. Żadne ze śledztw, 
nawet te, które prowadzono już po 1989 r., 
nie wyjaśnia sprawy śmierci studenta. 

W mszy żałobnej za Pyjasa w kościele 
oo. Dominikanów bierze udział ok. 
2,5 tys. osób. Po mszy Czarny Marsz wy-
rusza na ul. Szewską 7. Wieczorem wie-
lotysięczny pochód przedziera się przez 
milicyjne kordony i z ul. Szewskiej 
przechodzi pod Wzgórze Wawelskie. 
Tutaj młodzi opozycjoniści odczytują 
deklarację o powstaniu Studenckiego 
Komitetu Solidarności przygotowaną 
w mieszkaniu Liliany Batko. W następ-
nych tygodniach pod deklaracją podpi-
suje się 2 tys. studentów. 

W reakcji na śmierć Staszka Pyjasa 
dochodzi do wieców na uczelniach. SB 
odpowiada rewizjami i zatrzymaniami.

maja

maja

czerwiec
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lipiec — sierpień

lipca

lipiec — grudzień

września

19
77

SKS organizuje wakacyjne obozy dysku-
syjne, podczas których szkoli przyszłą 
kadrę. Młodzi buntownicy wykorzystują 
wolny od studiów czas, by zaplanować 
działania na kolejny rok akademicki. Po-
mysłów mają sporo: od zakładania włas- 
nego czasopisma i drukowania książek 
poza cenzurą do wykładów otwartych, 
akcji protestacyjnych i edukacyjnych. 
  

Śmierć Stanisława Pietraszki – to on 
sporządził portret pamięciowy człowieka, 
z którym widział ostatni raz Pyjasa wie-
czorem 6 maja. Chłopak nie umiał pły-
wać, cierpiał na wodowstręt, a mimo to 
w chwili wyłowienia z Zalewu Solińskiego 
miał na sobie kąpielówki i czepek. Do 
Soliny zaprosiła go przygodnie poznana 
dziewczyna, która jednak nie pojawiła się 
w umówionym miejscu. Nie zachowują się 
żadne akty śledztwa w sprawie Pietraszki. 
Nie ma nawet protokołu sekcji zwłok. 
  

Powstają kolejne SKS-y: w Warszawie, 
Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu i Szcze-
cinie. Próby zorganizowania spotkania 
wszystkich SKS-ów torpeduje SB, która 
wie o nich dzięki informacjom przekazy-
wanym przez agentów bezpieki inwigilują-
cych środowisko studentów. 
  

Prokuratura Wojewódzka w Krakowie 
wyklucza upadek ze schodów jako przy-
czynę śmierci Pyjasa i umarza śledztwo. 
Tego dnia podczas spotkania w mieszka-
niu Tadeusza Kensego przyjęto zasadę, 
że rzecznikiem opozycyjnej krakowskiej 
organizacji nie może być nikt, kto skoń-
czył studia. Ci, którzy swoimi nazwiskami 
firmują oświadczenia SKS-u, muszą być 
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wrzesień 

październik

studentami. W nowym składzie rzeczni-
ków SKS pojawiają się: Joanna Barczyk 
(Akademia Sztuk Pięknych), Liliana Batko 
(Uniwersytet Jagielloński), Bogusław Bek 
(UJ), Szymon Dylewski (Politechnika Kra-
kowska), którego zastępuje później Józef 
Baran (Akademia Ekonomiczna), Tadeusz 
Kensy (UJ), Anna Krajewska (UJ), Ewa 
Kulik (UJ), Ziemowit Pochitonow (Akade-
mia Rolnicza), Bronisław Wildstein (UJ). 
  

W Warszawie ukazuje się pierwszy numer 
niezależnego pisma „Robotnik”. Krakow-
skim członkiem kolegium redakcyjnego 
zostaje Józef Ruszar, jeden z rzeczników 
SKS. 
  

Ukazuje się pierwszy numer niezależnego 
pisma studenckiego „Indeks” wydawanego 
poza cenzurą przez środowiska opozycyj-
ne z Warszawy, Łodzi i Krakowa (Tomasz 
Schoen, Bronisław Wildstein i Lesław 
Maleszka). W 1978 r. pismo przestaje się 
ukazywać. Od stycznia 1979 r. wychodzi 
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w Krakowie. W składzie redakcji są: Ewa 
Kulik, Bogusław Sonik, Anna Szwed, 
Krzysztof Dawidowicz, Jacek Rakowiecki 
i Lesław Maleszka. 
SKS rozpoczyna serię wykładów i kursów 
w prywatnych mieszkaniach. Pierwszymi 
prelegentami są Leszek Moczulski (Ruch 
Obrony Praw Człowieka i Obywatela) i Ja-
cek Kuroń (Komitet Obrony Robotników). 
Na wykłady przychodzą tłumy (ponad  
100 osób). Regularne kursy (z historii, 
ekonomii, literatury) prowadzi kilkunastu 
wykładowców. 
 

Studencki Komitet Solidarności wyda-
je oświadczenie w sprawie zniesienia 
ograniczeń dostępu do druków nauko-
wych i dzieł literackich, m.in. w Bibliotece 
Jagiellońskiej, zakwalifikowanych jako 
wydawnictwa specjalne (tzw. RES-y). 
W następnych miesiącach SKS przeprowa-
dza akcje na rzecz zniesienia „RES-ów”– 
petycje, akcje ulotkowe, plakatowe, 
uchwały oraz rezolucje na wydziałach. 
W akcję włączają się studenci Akademii 
Górniczo-Hutniczej związani z SKS-em. 
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grudnia

grudzień Krakowskie kolegium ds. wykroczeń 
skazuje Zbigniewa Skórę (AGH) „za zanie-
czyszczanie i psucie estetyki miasta”, czyli 
wywieszanie oświadczenia SKS dotyczące-
go „RES-ów” na tablicy ogłoszeń w mia-
steczku akademickim. Bogusław Sonik 
dostaje karę grzywny za udostępnienie 
mieszkania na „nielegalne zebranie”,  
tj. wykład Latającego Uniwersytetu. 
  

Rozpoczyna się wielomiesięczna akcja 
obrony relegowanego z Akademii Rolni-
czej jednego z rzeczników krakowskiego 
SKS-u, Ziemowita Pochitonowa. Pod 
petycją w tej sprawie zebrano kilkaset 
podpisów. 
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Marzył o sławie 
pisarza. Na 
wycieczce 
w Warszawie 
stanął na 
postumencie. 
Swoje zdjęcie 
podpisał: „Pomnik 
Stanisława Pyjasa”.
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STASZEK PYJAS

Śmierć studenta

Dla Krakowa ta śmierć była wstrząsem. 
Dla studentów i przyjaciół Staszka katali-
zatorem buntu, z którego narodził się Stu-
dencki Komitet Solidarności. Ciało Staszka 
znaleziono 7 maja 1977 r. w sieni kamienicy 
przy ul. Szewskiej 7 w Krakowie. 

Mur z kamieni

Lubił Niemena. Tak bardzo, że w liceum prosił mamę, by uszyła 
mu tunikę w kwiaty. W takiej samej występował piosenkarz. Gdy 
Niemen wykrzykiwał „Dziwny jest ten świat”, podkręcał magne-
tofon na full i śpiewał razem z nim. Tak zapamiętała Staszka jego 
mama Stanisława Pyjas. Wspominała po jego śmierci, że były to 
jedne z  niewielu chwil, gdy ten wrażliwiec zachowywał się jak 
gwiazdor. Zazwyczaj był nieśmiały, delikatny, unikał konfliktów. 
Buntować zaczął się przed maturą. Zapuścił włosy, wybrał się na 
samotną wyprawę w góry. Postanowił zdawać na Uniwersytet Ja-
gielloński na polonistykę. Dla chłopaka z inteligenckiego domu, 
ale mieszkającego w niewielkich Gilowicach (Żywiecczyzna) nie 
było to łatwe, ale on chciał być pisarzem. W 1972 r. rozpoczął stu-
dia na filologii polskiej. 

Ewa Miodońska-Brooks, która prowadziła na roku Staszka zaję-
cia z poetyki, zapamiętała jedno bardzo dobre kolokwium Pyjasa. 
To była analiza wiersza Mona Lisa Zbigniewa Herberta. – Zorien-
towałam się, że on należy do grupy bardzo zdolnych studentów 

– mówi.6 
Gdy kończył polonistykę pracą dyplomową o Brunonie Schul-

zu, wciągnęła go też filozofia. Pracował nad porównaniem języ-
ka literatury i filozofii. Od polityki uciekał. Jak wspomina jego 
przyjaciel Bronisław Wildstein, w tamtych czasach młodzi ludzie 
postrzegali politykę jako coś brudnego, nieludzkiego i  duszące-
go: – Trzeba było nie mieć elementarnej wrażliwości ani żadnych 
norm moralnych, by czuć się w komunizmie dobrze. Staszek był 
człowiekiem bardzo wrażliwym – twierdzi.7 

Pyjas komunistyczną żądzę władzy ujął dosadnie w  jednym 
ze swoich wierszy: „Na gnojnym podglebiu / Czerwonych haseł / 
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Wyrosło nowe bydło / o opasłych mordach”. Od tej brudnej poli-
tyki i tłamszącej rzeczywistości uciekał w dyskusje, literaturę. Ra-
zem z kolegami ze studiów założył nieformalny klub dyskusyjny. 
Tyle że dla komunistów wszystko, co nieformalne, było groźne. 
Nic dziwnego, że zainteresowała się nim Służba Bezpieczeństwa. 

Gdy w 1976 r. zaczęły się demonstracje w Ursusie i Radomiu, dla 
Staszka nastał czas walki z  komunizmem. Razem z  innymi stu-
dentami zbierał pieniądze dla represjonowanych, przepisywał ko-
munikaty Komitetu Obrony Robotników i kolportował je. – Zde-
cydowaliśmy się zbierać podpisy pod listem do Sejmu z protestem 
przeciwko terrorowi wymierzonemu w niewinnych ludzi. Po raz 
pierwszy wystąpiliśmy tak jawnie. Chodziliśmy po akademikach 
i uczelniach. Mieliśmy nadzieję na 100 podpisów. Zebraliśmy 517. 
Coś zaczynało się zmieniać – wspomina Wildstein.8 

I zmieniło się. SB uznała, że grupa buntowników, do której nale-
żał Staszek, może być groźna. Zaczęły się przesłuchania, inwigila-
cja, prowokacje, rewizje. Pyjas był obserwowany przez kilkunastu 
tajnych współpracowników bezpieki. Gdy w kwietniu 1977 r. cen-
trala SB stworzyła dokument, jak postępować ze zbuntowanymi 
studentami, krakowska placówka dostała materiały opatrzone 
tytułem Do wykorzystania w rozpracowywaniu grupy Pyjasa. Jedną 
z  metod skłócenia młodych opozycjonistów miały być anonimy. 
W tych, które przyjaciele Staszka dostali tuż przed jego śmiercią, 
podszywający się pod „życzliwych” esbecy oskarżali Pyjasa o do-
noszenie na kolegów, alkoholizm i defraudację pieniędzy. Pisali do 
Wildsteina: „Przypomnij sobie początki Twojej znajomości z woj-
ska kontynuowanej następnie w pokoju 328 z  tym zajszczanym 
gnojem uważającym się teraz za »czołowego opozycjonistę«. Ko-
nus zakompleksiony i  wiecznie śmierdzący czołowym opozycjo-

Kilka tygodni 
przed śmiercią 
Staszek w dziale 
książek zakaza-
nych Jagiellonki 
czytał Człowieka 
zbuntowanego 
Alberta Camus.
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nistą? Można ze śmiechu jajca zerwać. Ale SB wie kogo typować 
na swoich kapusiów i wie jak ich do siebie przywiązać. Skąd ten 
zasraniec ma Twoim zdaniem od czasu do czasu hajc, o pochodze-
niu którego nie chce mówić (dla niepoznaki lubi robić długi – do-
bry chwyt), dlaczego studia mu jakoś znośnie idą pomimo opinii, 
jaką o sobie posiada. Dlaczego SB wie wszystko o Tobie. Ruszaj 
więc pałą i  spokojniuteńko myśl. (…) Prześladowany śmierdziel 
Pyjas? Podczas twojej sprawy o wycieraczki gnoja wzięli dopiero 
po tobie i kogo chcieli skompromitować? Pomyśl wreszcie kutasie, 
chociaż raz tylko popatrz na wszystko jak należy. Już dawno po-
winieneś mieć pełną jasność” (IPN Kr 050/26, t. 1, k. 6-7). 

Bogusław Sonik, wtedy także młody opozycjonista, ostatni raz 
widział Staszka 6 maja. – Spotkaliśmy się u mnie w mieszkaniu 
na Floriańskiej. Staszek przyniósł relację z  rewizji u  Wildsteina 
i skargę do prokuratury na anonimy. Miałem te materiały przeka-
zać komuś z Warszawy, by wydrukowano je w „Biuletynie Infor-
macyjnym KOR-u”. To była krótka rozmowa. Był trzeźwy. Do dziś 
nie mogę sobie wybaczyć, że nie porozmawiałam z nim dłużej, że 
go nie zatrzymałem – mówi Sonik. 

Dzień później o 6.50 ciało Pyjasa znaleziono w sieni kamieni-
cy przy Szewskiej 7. Długie włosy, broda, żółta koszula, spodnie 
i bluza z  teksasu, brązowe półbuty. Lokalna prasa („Gazeta Po-
łudniowa” i  „Dziennik Polski”) podała, że „student Stanisław P. 
uległ śmiertelnemu wypadkowi w wyniku upadku ze schodów”. 

Staszek Pyjas, 
Bronek Wildstein: 
ironiczni, 
anarchizujący. 
Wystarczyło, żeby 
zainteresowała się 
nimi bezpieka.
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Krótka notka kończyła się zdaniem, że 
miał ponad 2 promile alkoholu we krwi. 
Przypadkowa śmierć studenta lekkoducha 

– taką wersję lansowała bezpieka i kontro-
lowana przez nią prokuratura. Śledztwo 
umorzono. 

Przyjaciele Staszka nigdy nie uwierzyli 
w  wersję o  nieszczęśliwym wypadku. Za 
dużo zbiegów okoliczności, niewyjaśnio-
nych zagadek i mataczenia. Za dużo śmier-
ci – wkrótce po pogrzebie Pyjasa utopił się 
w  Zalewie Solińskim Stanisław Pietraszko. 
To on widział mężczyznę, który towarzy-
szył Pyjasowi kilka godzin przed śmiercią. 

– Jak to możliwe, że w  tak dziwnych oko-
licznościach ginie ktoś, kto mógłby pomóc 
w rozwiązaniu zagadki śmierci Pyjasa? Pie-
traszko bał się wody i  nagle jedzie na spo-
tkanie z  przygodnie poznaną dziewczyną, 
a jego ciało znajdują z zalewie, na dodatek 
przebrane w strój do pływania – komentuje 
Liliana Sonik, jedna z założycielek SKS. 

Ginie jeszcze jeden człowiek. Marian 
Węclewicz, były bokser Cracovii. Jedna 
z  hipotez w  śledztwie Pyjasa zakłada, że 
pięściarza wynajęto za 100 dolarów, by na-
straszył Staszka. Coś jednak idzie nie tak 
i student ginie. Pół roku później bokser też 
już nie żyje – spada ze schodów. 

Ciało Staszka w  prosektorium widział 
Wildstein. Podał się za krewnego, a  cieciowi dał stówę. Wtedy 
wystarczyło na trochę więcej niż pół litra wódki. Dopiero gdy zo-
baczył zwłoki wyjęte z szuflady chłodni, uwierzył, że Pyjas nie 
żyje. Zapamiętał zmasakrowaną twarz przyjaciela z sińcami, wy-
broczynami, rozbity łuk brwiowy i rozkrwawione usta. Nie miał 
i nie ma wątpliwości, że patrzył na ciało pobitego człowieka. 

Prokurator Krzysztof Urbaniak, który już po przełomie w 1989 r. 
kilkakrotnie podejmował śledztwo w sprawie śmierci krakowskie-
go opozycjonisty, twierdzi, że świadkowie byli zastraszani. Oba-
wiali się zeznawać. Jeden z przesłuchiwanych esbeków miał po-
wiedzieć podczas przesłuchania, że ta sprawa śmierdzi, ale każda 
próba ujawnienia prawdy może się skończyć kolejną śmiercią. 
Sprawców nigdy nie wykryto. Przede wszystkim dlatego że od 

Milicja i bezpieka 
chciały z Pyjasa 
zrobić menela, 
który po pijaku 
spadł ze schodów.
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Do esbeckiej tezy 
o śmierci Pyjasa 
pasowały anonimy, 
które dostawali 
jego koledzy. 
Pisała je bezpieka, 
która chciała 
skłócić młodych 
opozycjonistów.

Anonimy

Z akt sprawy Pyjasa: „Dla ustalenia autorów anonimów Proku-
ratura podjęła ówcześnie szeroko zakrojone czynności śledcze, 
sprawdzając charaktery pisma ponad 40 tysięcy studentów 
w Krakowie i  innych województwach. Mimo to nie zdołano 
ustalić autorów anonimów. Zaangażowanie do tej czynności 
znacznych sił i środków zarówno milicyjnych, jak i prokura-
torskich odbyło się niewątpliwie kosztem czynności wykryw-
czych w zasadniczym wątku sprawy”.
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Eskaesowcy nie dawali się 
podpuścić. Wiedzieli, że 
anonimy na Pyjasa to brudna 
robota. Zawiadomienie 
o popełnieniu przestępstwa 
młodzi opozycjoniści złożyli 
do prokuratury. Dwa dni 
później Pyjas już nie żył. 
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początku śledztwo toczyło się tak, jak chciała bezpieka. Za mata-
czenie w tej sprawie w latach 90. XX w. i utrudnianie dochodze-
nia do prawdy zarzut postawiono sześciu osobom. Trzech oskar-
żonych zmarło w  trakcie postępowania, dwóch prawomocnie 
skazano, a proces przeciwko generałowi Bogusławowi Stachurze, 
z powodu stanu zdrowia oskarżonego, najpierw zawieszono, a po 
jego śmierci umorzono. 

W 2008 r. sprawą Pyjasa zajął się Instytut Pamięci Narodowej. 
Choć wielu miało nadzieję, że wreszcie uda się rozwiązać tajem-
nicę śmierci młodego opozycjonisty, to śledztwo utknęło w mar-
twym punkcie. Nawet ponowne badanie ekshumowanych szcząt-
ków Pyjasa nie posunęło sprawy naprzód. Zdaniem biegłych 
medyków sądowych analiza biomechaniczna, biomedyczna i kry-
minalistyczna pozwala stwierdzić, że najbardziej prawdopodobna 
wersja śmierci to upadek z co najmniej drugiego piętra, odbicie 
się od położonej niżej barierki i uderzenie lewym bokiem o po-
sadzkę. I jeszcze jeden wniosek, jak chichot historii: biegli uznali, 
że nie można ustalić, czy Staszek spadł sam, czy ktoś go zrzucił. 

Śmierć Pyjasa mogła być „wypadkiem przy pracy”. Mogła też 
być zaplanowaną akcją. Może chodziło o  zastraszenie młodej 
krakowskiej opozycji. – Nie wykluczam, że być może chcieli go 

„tylko” mocno pobić i przestraszyć. Nawet jeśli tak było, wybrano 
go z prostych powodów. Nie był Herkulesem jak Wildstein, któ-
ry ćwiczył sztuki walki. Nie był też zakorzeniony w Krakowie.  

Mama Staszka 
wspomina, że był 
wrażliwcem, ale 
upartym. Już jako 
dziecko wiedział, 
czego chce. Na 
zdjęciu: rodzina 
Pyjasów z dziećmi 
(Staszek to ten 
nachmurzony 
chłopiec w krótkich 
spodenkach).
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Nie miał tu rodziny, nikogo znanego, kto by się za nim wstawił. 
Wybierając kogokolwiek innego z nas, bezpieka narażała się na 
to, że zawsze znajdzie się jakiś wujek czy inny krewny wysoko 
postawiony. Taka specyfika Krakowa, a Staszek był z niewielkich 
Gilowic, z daleka od Krakowa. Z nim mogli bezkarnie poćwiczyć 
swoje sztuczki – twierdzi Liliana Sonik. 

Jeśli bezpieka chciała zastraszyć i  zdezorganizować młodą 
krakowską opozycję, skutek był odwrotny. Śmierć Pyjasa stała 
się dla studentów katalizatorem buntu, z  którego narodził się 
Studencki Komitet Solidarności. 

23 września 2006 r. prezydent Lech Kaczyński odznaczył po-
śmiertnie Stanisława Pyjasa Krzyżem Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski. 

Staszek był 
zdolnym  
studentem.  
Pracę dyplomową 
(studiował 
polonistykę) 
napisał o Brunonie 
Schulzu. Potem 
wciągnęła go 
filozofia.

KOR o Pyjasie

Oświadczenie Komitetu Obrony Robotników z 9 maja 1977 r. 
w sprawie śmierci Pyjasa: „Stanisław Pyjas zginął 7 maja praw-
dopodobnie o godz. 3.00 w nocy na skutek obrażeń głowy. 

Komitet Obrony Robotników przypomina, że zabiciem 
przez nieznanych sprawców grożono w trakcie przesłuchania 
członkowi KOR M. Chojeckiemu i współpracującemu z KOR 
E. Klockowi. Gwałtowną śmierć zapowiadali A. Zdziarskie-
mu funkcjonariusze, którzy porwali go do samochodu i wy-
wieźli nocą za miasto. 

W anonimowych listach i telefonach krwawą rozprawę za-
powiadano wszystkim członkom KOR. (…) 

Okoliczności śmierci S. Pyjasa wymagają publicznego wy-
jaśnienia przez kompletne organy władzy i pociągnięcia do 
odpowiedzialności sądowej winnych zbrodni bez względu na 
to, jakie zajmują stanowisko”. 
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Z  notatnika Staszka Pyjasa – napisał te słowa 8 kwietnia 
1977 r. o godz. 23, 28 dni przed śmiercią: „Czasami widzę sie-
bie o  kilka lat później, siedzącego w  jakiejś kawiarence na 
rogu dwóch małych uliczek jednego z wielkich miast na świe-
cie, pijącego kawę i myślącego o sobie, o ludziach, z którymi 
jestem teraz, o tej obecnej rzeczywistości, złożonej z przed-
sennego strachu, nieudanych znajomości, fatalnych kontak-
tów erotycznych, sympatii, nadziei na przełamanie muru 
samotności, o śmierdzącej, źle przyrządzonej porcji flaków 
i z wielu innych rzeczy (jak to łatwo napisać »z wielu innych 
rzeczy«). Widzę siebie oddalonego setkami kilometrów cza-
su, spoglądającego na tego, który to teraz pisze, który nie 
wie, dlaczego ludzie są tak śmiertelnie zmęczeni, że płaczą, 
kiedy zbyt dużo wypiją, albo we śnie, w którym mogą zrezyg- 
nować z ostatnich więzów samodyscypliny”. 

Pyjas pisze
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Staszka  
pochowano 
w rodzinnych 
Gilowicach. SB 
obstawiła pogrzeb. 
Funkcjonariusze 
bezpieki siedzieli 
nawet na drzewach 
rosnących przy 
cmentarzu.
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„Zginął śmiercią tragiczną nasz kolega” – taki nekrolog chciały 
wydrukować w krakowskich gazetach Liliana Sonik, Małgorzata 
Gątkiewicz i Irena Felska. Jeszcze wtedy nikt z przyjaciół Stasz-
ka Pyjasa nie myślał o wielkiej mszy żałobnej ani o manifestacji. 
To miał być tylko nekrolog. Jedno zdanie w czarnej ramce wydru-
kowane gdzieś na ostatnich stronach. 

– Nikt nie chciał tej klepsydry przyjąć. Kobiety w  biurach 
sprzedaży ogłoszeń z przerażeniem na twarzy odmawiały. Mó-
wiły, że nie mogą, że im nie pozwolili. Jeśli miałam po śmierci 
Staszka jakieś wątpliwości, wtedy się od nich uwolniłam – mówi 
Liliana Sonik. 

Przyjęcia nekrologu odmówiły „Gazeta Południowa” (organ 
Komitetu Wojewódzkiego PZPR), „Echo Krakowa” i  „Dziennik 
Polski”. W  „Tygodniku Powszechnym” klepsydrę zdjęła cenzura. 
Blokada informacji o śmierci studenta, nakazana przez bezpiekę, 
okazała się skuteczna. 

13 maja w piątek miały się rozpocząć juwenalia. Wariackie i ra-
dosne święto studentów. Szał młodości w wydaniu Socjalistycz-
nego Związku Studentów Polskich. Dwa dni wcześniej w środo-
wym wydaniu „Kroniki Krakowskiej” (dodatku do „Dziennika 
Polskiego”) ukazał się artykuł pt. Studenci zapraszają do wspólnej 
zabawy: „750-osobowa gwardia zbroi się w insygnia władzy, czte-
ry ekipy filmowo-telewizyjne, w tym dwie zagraniczne, opraco-
wują scenariusze i  przygotowują stanowiska pracy. Krakowia-
nie wiedzą już, że zbliżają się owe trzy dni, kiedy to prezydent 
oddaje miasto we władanie studentom. Słowem – juwenalia już 
w piątek”. W programie: prezentacje uczelni, studencka szopka 
juwenaliowa oraz odbywający się na Rynku mecz hokejowy na 

CZARNE JUWENALIA

Żałoba po Pyjasie

Juwenalia. Dla studentów czas wariackich 
przygód, przebieranek, wyborów najmil-
szej studentki. Gdy zginął Staszek Pyjas, 
zabawa przerodziła się w żałobę i manife-
stację przeciwko państwu, które pozwala 
mordować niewinnych ludzi. 

Moc jest w nas
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wrotkach. I  oczywiście wybór najmilszej studentki Krakowa – 
koronacja na balkonie Ratusza. 

Na tej samej stronie w „Kronice wypadków” znalazła się krót-
ka notka o śmierci Stanisława P. – studenta UJ. Jako przyczynę 
zgonu podano upadek ze schodów po spożyciu alkoholu (2,6 pro-
mila we krwi). 

– Jest taki moment krytyczny, w którym nie można unikać od-
powiedzialności i działania. Choć wcześniej krakowskie środowi-
sko akademickie podglądało, co robili warszawscy opozycjoniści 
z Komitetu Obrony Robotników, zaczęliśmy działać na poważnie 
dopiero po śmierci Staszka. Najpierw był bunt, bo władze nie od-
wołały juwenaliów. Uważaliśmy takie zachowanie za hańbiące – 
mówi Bogusław Sonik. 

Przyjaciele i znajomi Staszka Pyjasa uznali, że juwenalia trzeba 
zbojkotować. Bali się jednak oskarżeń, że wykorzystują śmierć do 
celów politycznych. Miotali się między cichą żałobą i zdecydowa-
ną akcją, która pozwoli nagłośnić tragedię. Radzili się doświadczo-
nych opozycjonistów z KOR. W dniu, gdy odnaleziono martwego 
Pyjasa Sonik zadzwonił do Jacka Kuronia. Jego warszawski nu-
mer telefoniczny – 39 39 64 – znał każdy, kto był związany z opo-
zycją. Kuroń zbierał informacje o aresztowaniach i przekazywał 
je Radiu Wolna Europa. 

– Zadzwoniłem z automatu w hotelu „Pod Kotwicą”, dziś „Polle-
ra”. Mówiłem o tym, że jesteśmy wstrząśnięci. On pytał, co chce-
my zrobić. Uznał, że trzeba zareagować – opowiada Sonik. 

I koledzy Staszka zareagowali. Na dostarczonym do Krakowa 
przez KOR-owców powielaczu hektograficznym odbijali klepsy-
dry i ulotki. Studentom i krakowianom tłumaczyli, co się stało. 
Wzywali do bojkotu juwenaliów. Rozwieszali plakaty. Część przy-
jechała z Warszawy, razem z KOR-owcami. Sporo wyszło spod ręki 
Joanny Barczyk i jej koleżanek i kolegów z Akademii Sztuk Pięk-
nych. W piątek 13 maja, gdy zabawa miała się rozpocząć, koledzy 
Staszka pojawili się na Rynku z ulotkami. 

– Lilka wymyśliła, że będziemy stali w czterech rogach Rynku. 
Każdego mieliśmy informować, co się stało z  Pyjasem. Wzywa-
liśmy do bojkotu juwenaliów. Szybko zdaliśmy sobie sprawę, że 
takiej strategii nie utrzymamy, bo jest nas za mało. Skupiliśmy 
się. Stale ktoś z nas odczytywał oświadczenie o śmierci Staszka. 
Zapraszaliśmy wszystkich na mszę żałobną – wspomina Danuta 
Skóra (wtedy używała panieńskiego nazwiska Sotwin). Z tamtych 
dni zapamiętała, jaką siłę daje grupa. Jeśli odczytywali oświadcze-
nia, nigdy nie robili tego w pojedynkę. To było zbyt niebezpieczne. 
Bezpieka i  bojówki gwardii juwenaliowej próbowały wyłapywać 
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samotników. W ręce czterech osiłków wpadła Elżbieta Majewska. 
Drobna, delikatna dziewczyna. Zaczęła krzyczeć, gryźć. Gdyby 
była sama, pewnie wylądowałaby w areszcie. A tak wybronili ją 
ludzie, jakaś babcia zaczęła okładać agresorów parasolką. – Oka-
zało się, że nie jesteśmy bezbronni. To było bezcenne doświad-
czenie w tamtych dniach – dodaje. 

Anna Krajewska w 1977 r. była na drugim roku etnografii. Sta-
ła na płycie Rynku, gdy Józef Ruszar i  Mirosław Chojecki od-
czytywali komunikat KOR o śmierci studenta. Kiedy skończyli, 
zapytała, czy może pomóc. Dostała do przepisania ulotki i zada-
nie, by zanieść je na dworzec kolejowy. Informacja o krakowskiej 
tragedii miała iść w  Polskę. – Chodziliśmy między studentami, 
opowiadając, co się stało. Tłumaczyliśmy, że w takiej chwili nie 
wypada świętować. Ci trzeźwi słuchali – wspomina. 

Elżbieta Kensy zapamiętała tamte juwenalia jako manifestację 
niezgody na to, co szykowała PRL-owska rzeczywistość. – Zgi-
nął człowiek. Nie rozumiałam, dlaczego zmuszają nas do zaba-
wy, dlaczego nie pozwalają przeżyć godnie momentu żałoby, dla-
czego zdzierają klepsydry. W marszu na Wawel wzięłam udział 
z przekonania, że tak trzeba, ale też było wówczas w mojej po-
stawie jeszcze coś z gapia. Nie byłam zaangażowana w opozycję, 
lecz mój sprzeciw przeciwko temu, co stało się z  Pyjasem, był 
oczywisty – mówi. 

Zbigiew Skóra: – Było niedowierzanie, że ta śmierć zdarzyła się 
naprawdę. W miasteczku studenckim informacja błyskawicznie 
się rozchodziła. Kiedy potwierdziła ją moja dziewczyna, trzeba 

W bramie,  
gdzie zginął 
Staszek Pyjas, 
płonęły znicze. 
Krakowianie 
przynosili kwiaty.
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było zdecydować: bawić się czy stanąć razem z tymi, którzy pro-
testują i  głośno krzyczą, że to było morderstwo. Wróciłem do 
akademika i razem z dwoma Zbyszkami, Soją i Minorem, flama-
strami pisaliśmy ulotki o śmierci studenta zabitego przez milicję. 

W bramie, w której znaleziono ciało Pyjasa, gromadziły się tłu-
my. W archiwach Instytutu Pamięci Narodowej zachowały się fil-
my nagrane z ukrycia przez bezpiekę. Widać na nich Bronisława 
Wildsteina wieszającego plakat na fasadzie kamienicy przy Szew-
skiej. Wokół tłum. Młodzi ludzie i krakowianie, którzy w miejsce 
kaźni przynoszą znicze i kwiaty. 

Na plakaty trzeba było uważać – zrywały je bojówki gwardii ju-
wenaliowej, milicja, esbecy. Buntownicy wymyślili więc „kaplicz-
kę”. Chodziło o  to, by w  miejscu gdzie wisi klepsydra, postawić 
wartę. – Takie warty trzymaliśmy przede wszystkim w bramie na 
Szewskiej. Jeśli zebrał się wokół nas tłum, wiedzieliśmy, że może-
my czuć się w miarę bezpiecznie, że bezpieka nie zaatakuje – opo-
wiada Sonik. 

Czy młodzi buntownicy wzbudzali lęk? Od marca 1968 r. w mie-
ście nie było dużych demonstracji przeciwko władzy, a  tu nagle 
garstka studentów potrafiła się zorganizować i obudzić w krako-
wianach odwagę, by wyjść na ulicę. Kiedy 14 maja w sobotę wie-
czorem koledzy Staszka zjawili się w  radzie miasta, by zażądać 
od prezydenta Jerzego Pękali odwołania juwenaliów, nie zostali 
wpuszczeni do środka. Za to zaraz po opuszczeniu magistratu 
wylegitymowała ich milicja. 

O  odprawienie niedzielnej mszy żałobnej koledzy Staszka po-
prosili dominikanów. Zakonnicy wiedzieli, że jeśli wpuszczą mło-

Garstce 
krakowskich 
opozycjonistów 
udało się obudzić 
społeczeństwo 
Krakowa. 
Ludzie razem 
z kolegami Pyjasa 
protestowali 
przeciwko śmierci 
studenta.
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dych buntowników w swoje mury, bezpieka się zemści. Gdy Lilia-
na Batko z kilkuosobową grupą poszła do przeora o. Walentego 
Potworowskiego, ten powiedział: – Z  jednej strony mam spra-
wiedliwość, z drugiej, przydział na blachę. Blacha konieczna, bo 
klasztor przecieka, ale wybieram sprawiedliwość. 

Na mszę przyszło kilka tysięcy osób. Nowa Huta, gdzie kard. Ka-
rol Wojtyła tego samego dnia konsekrował nowy kościół – Arkę 
Pana – też przysłała delegację. Pamiętne kazanie powiedział o. Jo-
achim Badeni: „A  teraz student Stanisław Pyjas. Nie znałem go. 
Nie byłem przy jego śmierci. Nie byłem przy jego życiu. W tej chwi-
li milczy. Ale chyba każdy powie, że głośno woła. Bardzo głośno. 
Do tego stopnia głośno woła, że tu, w tym kościele, jest pełno ludzi. 
Znacznie więcej niż w takie niedziele, w które on nie wołał. Znacz-
nie więcej. To jest mur. Mur ludzi, żywy mur wokół ołtarza. O tym 
murze mówi się: mur drogocenny, mur z żywych kamieni, w któ-
rym każdy jest cennym kamieniem. Nie powiem: jubilerskim, ale 
czymś, co nie da się wyrazić. Jaka jest wartość kamienia, którym 
jest żywy człowiek? To jest mówiący kamień. Mówiące kamienie, 
bo nie był tylko jeden oczywiście, który zbudował student Stani-
sław. Bez swojej świadomej wiedzy. Swoją śmiercią! I w tej chwili 
dalej buduje. W tej chwili z nas tu obecnych zbudował ten mur wo-
kół ołtarza, potężny zwarty, spokojny. A więc budujemy. Nie tylko 
to, co jest materialne, ale to, co jest w nas duchowe”. 

Tego dnia Kraków przeżył dwa marsze i  zobaczył dwa żywe 
„mury”. Pierwszy wyruszył po mszy na Szewską. Studenci nieśli 
ze sobą czarne flagi. Esbecy tłumu nie ruszali. Jednak kilkuosobo-
wa grupa na końcu pochodu była już w ich zasięgu. Józef Ruszar 

Nawet ci, którzy  
nie przyłączyli się 
do marszu, nie 
mogli zignorować 
akcji, jaką 
przygotował 
rodzący się SKS.
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wspomina, że funkcjonariusze wybiegli z bramy u wylotu ul. Gro-
dzkiej. – Chcieli nam zabrać flagi. Zaczęliśmy uciekać. Ludzie nie 
pozwolili nas dopaść. Wdrapaliśmy się na drzewo. Esbecy stali na 
dole i  nam wygrażali. Po raz pierwszy mogłem się z  nich śmiać. 
Wiedziałem, że nam nic nie zrobią. To poczucie zwycięstwa pamię-
tam do dziś – opowiada.9 

Wieczorem z Szewskiej ruszył drugi pochód – Czarny Marsz. 
Tym razem pod Wawel, gdzie buntownicy chcieli ogłosić powsta-
nie Studenckiego Komitetu Solidarności. Milicja lepiej się przy-
gotowała. Między Szewską a Rynkiem ustawiono kordon. Prze-
drzeć przez niego udało się tylko części młodych opozycjonistów. 
Ci, co zostali na Szewskiej, postanowili pójść Plantami. 

Liliana Sonik: – Światła na Plantach gasły, w miarę jak posu-
waliśmy się w stronę Wzgórza Wawelskiego. Po bokach, w cieniu, 
ukrywali się esbecy. Przemykali schyleni jak pod ostrzałem. Do 
dziś zastanawiam się, czy bali się, że my, studenci, zaczniemy do 
nich strzelać. Szłam z Iwoną Galińską na czele. Sprawiała wraże-
nie, że niczego się nie boi. Ja umierałam ze strachu, ale wiedzia-
łam, że cokolwiek się stanie, nie mogę się wycofać. Liczyliśmy się 
z  tym, że oni mogą zacząć strzelać jak siedem lat wcześniej na 
Wybrzeżu. 

Czarny Marsz zakończył się pod Wawelem. Na pl. św. Idziego 
Józef Ruszar, stojąc na odwróconym koszu na śmieci, odczytał 
oświadczenie o  powstaniu Studenckiego Komitetu Solidarności.  

Czarny Marsz 
zgromadził kilka 
tysięcy ludzi. 
Władza była 
przerażona. 
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– Tuż przed rozejściem się śpiewaliśmy Boże, coś Polskę… Pate-
tycznie, ale i  błagalnie zabrzmiał finał: „Ojczyznę wolną racz 
nam zwrócić Panie” – wspomina Liliana Sonik. 

Media krakowskie na Czarny Marsz zareagowały histerycznie. 
W poniedziałkowym „Dzienniku Polskim” jak gdyby nigdy nic uka-
zały się opisy juwenaliowych popisów: wyścigów w  lektyce z  łóż-
ka i przemiany traktora w świnię. Za to manifestację studentów 
i krakowian bojkotujących juwenalia niepodpisany autor określił 
jako „prowokację polityczną nad jeszcze nieostygłym ciałem”, in-
spirowaną przez „zachodnie ośrodki antykomunistyczne i zimno-
wojenne”. 

Młodzi buntownicy odpowiedzieli listem otwartym: „Nie mo-
żemy zgodzić się z  pewnymi tendencyjnymi sformułowaniami 
zawartymi w tym artykule. Przemilczano, że tradycyjny pochód 
juwenaliowy, organizowany przez SZSP, wyruszający corocznie 
na Rynek w ostatni dzień święta, składał się w tym roku najwy-
żej z kilkuset osób, podczas gdy w pochodzie żałobnym masze-
rowało w milczeniu kilka tysięcy osób. (…) Czujemy się obrażeni 
faktem, że »Dziennik Polski« usiłuje nadać pomyślnej próbie siły, 
jedności i zarazem dojrzałości studenckiego środowiska charakter 
nieświadomego uczestnictwa w  politykierskich machinacjach”. 
Choć list wysłano do „Dziennika Polskiego”, „Polityki”, „Studen-
ta” i zarządu wojewódzkiego SZSP, nigdzie go nie wydrukowano.

W spokojnym 
Krakowie 
manifestacje takie 
jak ta z 1977 r. 
były dla służb 
komunistycznych 
zaskoczeniem.
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Pierwsza pielgrzymka 
Jana Pawła II do Polski 
była przełomem. Był 
rok 1979. Papież wołał: 

„Niech zstąpi Duch Twój 
i odnowi oblicze ziemi… 
Tej ziemi!”.
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WOJTYŁA

Siła z Franciszkańskiej

To do niego chodzili młodzi eskaesowcy po 
poparcie, a on brał ich w obronę. Wiedzie-
li, że mając wsparcie z Franciszkańskiej 3, 
są silniejsi. Młodzi buntownicy z krakow-
skiego Studenckiego Komitetu Solidarno-
ści w kard. Karolu Wojtyle znaleźli autory-
tet i opiekuna. 

Pozdrawiam Solidarność!

Franciszkańska 3. W  Krakowie ten adres zna każdy. W  czasach 
Studenckiego Komitetu Solidarności pałac biskupów krakowskich, 
w którym mieszkał kard. Karol Wojtyła, był jednym z najważniej-
szych miejsc poparcia opozycji. Metropolita krakowski, znany 
wcześniej ze swojej działalności duszpasterskiej wśród młodzieży, 
inicjatywy, które mogły poszerzyć w PRL ciasne granice swobód 
obywatelskich, przyjmował z entuzjazmem. Kiedy studenci z do-
minikańskiej „Beczki” zaczęli myśleć o utworzeniu niezależnej 
organizacji katolickiej dla młodzieży, metropolita krakowski był 
jedną z pierwszych osób, które się o tym dowiedziały. 

– To były czasy przed powstaniem SKS-u. „Beczka” była już dla 
nas za ciasna. Chcieliśmy powołać studencką organizację, któ-
ra pozwoliłaby nam na działalność społeczną na szeroką skalę. 
Wiosną 1976 r. wybraliśmy się z tym pomysłem do kard. Wojtyły 

– wspomina Bogusław Sonik. 
Gdy rok później w maju zginął Staszek Pyjas, a  „beczkowcy” 

połączyli swoje siły ze studentami z  innych środowisk i zawią-
zali Studencki Komitet Solidarności, kard. Wojtyła powiedział 
do o. Jana Andrzeja Kłoczowskiego, opiekuna dominikańskiego 
duszpasterstwa: „Nie możemy ich opuścić”. 

I  tak było. Pierwsze spotkanie z  kardynałem po powołaniu 
SKS-u Liliana Sonik wspomina jako godzinną rozmowę z kimś, kto 

„wierzył w młodzież”. – Wpuszczono nas od razu. Opowiadaliśmy 
o tym, co chcemy zrobić i dlaczego wybieramy takie, a nie inne me-
tody. On sam mówił bardzo mało. Przede wszystkim słuchał. Nie 
stwierdził, że rzucamy się z motyką na słońce. Po takim spotkaniu 
mieliśmy poczucie, że nie jesteśmy sami – mówi. 
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Pierwsze i  najważniejsze wsparcie zbuntowani studenci do-
stali od Wojtyły już niecały miesiąc po powstaniu SKS-u. Gdy 
reżimowa prasa opisywała bunt krakowskiej młodzieży jako 
ekscesy rozbrykanej bandy albo naiwność młodych ludzi, którzy 
dają się zmanipulować „zachodnim mocarstwom”, kard. Wojty-
ła uwiarygodnił ich działalność. Podczas procesji Bożego Ciała, 
niespełna miesiąc po Czarnych Juwenaliach, tłum krakowian 
usłyszał od niego o młodych ludziach, dla których prawda i pra-
wa człowieka są najważniejsze, chwalił ich dojrzałość. Wspo-
minał o  kłamstwach, które po akcji odwołania juwenaliów po 
śmierci Pyjasa pojawiły się w prasie. 

– W tamtej rzeczywistości, w której ludzie bali się mówić praw-
dę i byli skołowani przez podporządkowane partii media, słowa 
kardynała zabrzmiały bardzo mocno. Wziął nas w obronę i po-
parł nasze działania. Wojtyła był autorytetem i jeśli on mówił, że 
to my mamy rację, że nie jesteśmy zgrają chuliganów, to ludzie 
mu wierzyli. On uwiarygodnił nasz bunt i  bronił nas przed za-
rzutami, a nam samym dawał siłę – mówi Liliana Sonik. 

Młodym buntownikom imponowała nie funkcja kardynalska, 
ale osobowość Wojtyły. Do dziś mówią o nim „mistrz”. Wspomi-
nają jego otwartość i  siłę charakteru. Łącznikiem między kra-
kowską kurią a SKS-em najczęściej była Liliana Batko. Na Fran-
ciszkańskiej 3 pojawiała się, by opowiedzieć Wojtyle o kolejnych 
pomysłach eskaesowców, aresztowaniach, pobiciach, relegowa-
niach z uczelni. – Mówiliśmy „Karolek”. To był jego pseudonim, 

Eskaesowcy, 
patrząc na 
papieża, nie mieli 
poczucia dystansu. 
Czuli, że to ten 
sam „Karolek”, 
do którego 
przychodzili na 
Franciszkańską.
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który miał być – jak nam się wówczas wydawało – nieprzeniknio-
ny dla bezpieki, ale był też wyrazem naszego przywiązania do 
kardynała. Przyjmował wszystkich w godzinach południowych, 
ale my z SKS-em nie musieliśmy czekać w kolejce. Ks. Dziwisz py-
tał: „Nie biją was?”, i zaraz wprowadzał do gabinetu. Dlatego gdy 
wybrano Wojtyłę na papieża, byliśmy jedną z nielicznych grup, 
które się cieszyły, lecz miały też poczucie straty – mówi. 

Gdy Jan Paweł II przyjechał do Polski w czerwcu 1979 r., eska-
esowcy mówili o cudzie. W końcu po raz pierwszy papież pielgrzy-
mował do komunistycznego kraju. Dla niepoznaki w sklepach po-
jawiły się proszki do prania, kiełbasa, czekolada – pokazówka dla 
cudzoziemców, że w PRL-u nie jest biednie. A tych przyjechało 
sporo. Także z  innych komunistycznych krajów. Bogusław So-
nik kilkunastu Czechosłowaków spotkał pod bazyliką Mariacką. 
Wyglądali jak hipisi. Nie było miejsc do spania, hoteli niewiele, 
więc położyli się na chodniku pod kościołem. Sonik zapropono-
wał im nocleg w  swoim pokoju przy Floriańskiej. – Widząc, że 
się przygotowujemy na przyjazd papieża, zażądali prześcieradeł 
i mama Bogusia wyciągnęła je bez bólu. Chcieli robić transparent, 
ale nie było pędzla. Nie można było go nawet kupić. Poradzili so-
bie. Towarzystwo nosiło długie włosy. Jeden zebrał włosy w ogo-
nek, uciął je i zrobił pędzel. Mieli już czym malować. I ich wielki 
transparent powiewał na Błoniach – wspomina Liliana Sonik. 

Swoje transparenty malowali też eskaesowcy. W  Warszawie 
papież woła: „Niech zstąpi Duch Twój i  odnowi oblicze ziemi… 

Eskaesowcy 
w drodze na 
spotkanie pod 
papieskim oknem 
na Franciszkań-
skiej 3. Bezpieka 
fotografowała ich 
z ukrycia.
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Tej ziemi!”, a  w  Krakowie Krystyna Czerni z  Maciejem Zycho-
wiczem odpowiedzieli transparentami: „Jest tyle sił w narodzie, 
jest tyle mnogo ludzi, niechże w  nie duch Twój wstąpi i  śpiące 
niech pobudzi” i: „Daj nam poczucie siły i Polskę daj nam żywą”. 
Papież potem komentował: „A to z Wyspiańskiego!”. 

Eskaesowcy postanowili wykorzystać też przyjazd zagranicz-
nych dziennikarzy. – Boguś Sonik uznał, że trzeba zorganizować 
punkt informacyjny dla mediów. Nie bardzo wierzyłam, zresztą 
pewnie nie tylko ja, że ktoś w ogóle do nas przyjdzie i będzie nas 
słuchał. Okazało się, że nie miałam racji – opowiada Małgorzata 
Kotarba. Kontakt z dziennikarzami zagranicznymi z jednej stro-
ny oznaczał podpadnięcie władzom, ale z  drugiej – zapewniał 
parasol bezpieczeństwa, bo władzom nie zależało, by przygoto-
wany wizerunek socjalizmu z ludzką twarzą miażdżyć przez fakt 
wyłapania kilku młodziaków. Jedyną osobą zatrzymaną w Kra-
kowie był Bogusław Sonik. Wtedy po raz pierwszy pisał o nim „Le 
Monde”. Zwolniono go szybko. 

Pomysł na punkt informacyjny był prosty: nie wolno pozwolić 
przejąć zagranicznych dziennikarzy tylko oficjalnym i  wybra-
nym przez komunistów źródłom. Przygotowano ulotki w kilku 
językach z informacjami o SKS-ie, represjach, ograniczaniu swo-
bód obywatelskich, cenzurze, setkach zakazanych książek, braku 
wolności nauki i zgromadzeń. Pomogła Róża Woźniakowska (dziś 
Thun), która znała trzy języki obce. To ona znalazła błędy w an-
glojęzycznych plakatach pielgrzymkowych. Żeby się nie ośmie- 
szyć, na wszelki wypadek ich nie rozwieszono. Rozdano za to kilka- 

Spotkanie 
papieża 
z młodzieżą na 
Skałce. Tyleż 
ważne, co nie-
udane. W tłumie 
byli esbecy, 
którzy przerywali 
oklaskami 
przemówienie.  
Jan Paweł II nie 
mógł powiedzieć 
tego, co chciał.

Skowronska_Studenci kontra system_druk.indd   52 2012-12-03   10:02:27



53

set ulotek. Tłumaczyły, oprócz Woźniakowskiej, także Ewa Kulik 
(angielski) i Anna Zechenter (niemiecki). Tę ostatnią, gdy wkrót-
ce po pielgrzymce udało jej się wyjechać do Wiednia, koleżanka 
przywitała słowami: – Pokazano cię w austriackiej telewizji. Wi-
działam cię! 

Młodzi buntownicy drukowali też ulotki dla swoich rówieśników. 
Na spotkanie papieża z młodzieżą na krakowskiej Skałce przygo-
towali ponad dwa tysiące ulotek z tekstem Pieśni konfederatów bar-
skich i transparenty z napisami „SKS semper fidelis” i „Niech nikt 
nie waży się nas rozliczać z miłości do Ojczyzny”. Chcieli słuchać 
tego, co mówił Jan Paweł II, ale Ojca Świętego zaklaskano. – At-
mosfera była napięta. W tłumie było mnóstwo esbeków. Na każ-
de jego słowo reagowali klaskaniem, a tłum się do nich przyłączał. 
W końcu Jan Paweł II zrezygnował z przygotowanego przemówie-
nia. Rosła w nas irytacja – opowiada Bogusław Sonik. 

Młodzi eskaesowcy stawili się też pod oknem na Franciszkań-
skiej 3. To początek tradycji, która przetrwała wszystkie piel-
grzymki. Trwa zresztą do dziś, bo pod oknem, z którego Jan Pa-
weł II rozmawiał z młodzieżą w czerwcu 1979 r., tłumy pojawiają 
się podczas każdej papieskiej rocznicy. 

– Pierwsze spotkanie pod oknem miało inny charakter niż to 
na Skałce. Tam było napięcie, na Franciszkańskiej był młodzień-
czy entuzjazm. Nie sądziliśmy, że papież wyjdzie i  porozmawia 
z nami. Ale stanął w oknie. Zobaczyliśmy w nim naszego „Karol-
ka”. Ogarnęła nas ogromna radość, bliskość pod oknem pozwoliła 
na dialog – wspomina Liliana Sonik. 

Młodzi 
opozycjoniści  
z SKS podczas 
pierwszej 
pielgrzymki 
zorganizowali 
biuro prasowe 
dla zagranicznych 
dziennikarzy. Nie 
chcieli, by ci byli 
skazani tylko na 
przekaz komu-
nistów.
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Dla eskaesowców wyzwaniem była też papieska msza na Bło-
niach. Wędrowało na nią mnóstwo ludzi ludzi. Bezpieka, dla której 
duża frekwencja stanowiła problem propagandowy, rozpuszcza-
ła plotki, że przygotowano kilkaset trumien na wypadek, gdyby 
ludzie się tratowali. Sonikowa wspomina 30-letnią kobietę, któ-
ra z  trojgiem małych dzieci spała w  kościele oo. Franciszkanów 
na stopniach konfesjonału przy kaplicy Matki Boskiej Bolesnej. 
Nie chciała skorzystać z noclegu w domu na Grodzkiej, bała się, 
że zaśpi i nie znajdzie już miejsca na Błoniach. – Jest taka fraza 
Krasińskiego: „Przez ciebie płynie strumień piękności, ale ty nie 
jesteś pięknością”. Można te słowa sparafrazować w  kontekście 
pielgrzymki. Każdy z  miliona na Błoniach czuł, że przez niego 
płynie strumień wielkości, nawet jeśli on sam nie był wielkością. 
Papież zbudował z  zagubionych wolnych elektronów wspólnotę. 
Nie wspólnotę strachu, nienawiści, bo takie buduje się najłatwiej, 
jak na boisku: my i oni. Wspólnota na Błoniach dawała poczucie 
wielkości. Papież to uczucie jeszcze wzmacniał, gdy mówił o odpo-
wiedzialności za tysiąc lat historii Polski, za teraźniejszość i przy-
szłość. Chciał wydobyć z tych stłamszonych ludzi i z tej szarości 
jakiś blask. I dokonał tego. Wszyscy się prostowali. To było widać 
nawet w mowie ciała, w spojrzeniach, w postawie – mówi Liliana 
Sonik. 

Krystyna Czerni z SKS sześć lat po pierwszej pielgrzymce Jana 
Pawła II do Polski była na stypendium w Rzymie. Idąc na spotka-
nie z  papieżem, zastanawiała się, jak się przedstawić: historyk 
sztuki, studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego… Gdy podeszła 
do Wojtyły, powiedziała: „Ojcze Święty! Studencki Komitet Soli-
darności”. Papież pogłaskał ją po twarzy i odpowiedział: „Pozdra-
wiam Solidarność”.10

 

Zmiana 
w zachowaniu 
Polaków była 
widoczna od 
pierwszego 
dnia papieskiej 
pielgrzymki. 
Wszyscy prostowali 
plecy. Nawet 
milicja, zazwyczaj 
nieprzyjazna, 
spokorniała.
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Karol Wojtyła o Czarnych Juwenaliach

Karol Wojtyła o Czarnych Juwenaliach – kazanie wygłoszo-
ne 9 czerwca 1977 r. podczas procesji Bożego Ciała w Krako-
wie przy trzecim ołtarzu: „Muszę tutaj wrócić do wydarzeń 
z 15 maja. Wszyscy byli zadowoleni z tego, że ten dzień, któ-
ry upamiętnił się także konsekracją kościoła w Nowej Hucie 
Bieńczycach [chodzi o  Arkę Pana], równocześnie i  na tym 
odcinku starego Krakowa przeszedł i  zakończył się pokojo-
wo. Trzeba jednak dobrze odczytać znaczenie chociażby ta-
kiego faktu, że młodzież akademicka Krakowa, zebrawszy 
się wieczorem u stóp Wawelu, śpiewała: »Jeszcze Polska nie 
zginęła…« – no trudno, żeby śpiewali inaczej, bo to przecież 
od nich zależy. I że śpiewała ta młodzież: Boże, coś Polskę. To 
ma swoją wymowę. I swoją wymowę ma też fakt, że ta mło-
dzież wybrała. Wybrała w  tym dniu raczej skupienie, ciszę, 
a nie hałas corocznych juwenaliów. To także ma swoją wymo-
wę. To świadczy, że młodzi – a jest ich przecież w Krakowie, 
studentów, dziesiątki tysięcy – że młodzi są zdolni myśleć 
także o  sprawach zasadniczych, takich jak: sprawiedliwość 
społeczna i pokój, jak prawa człowieka, prawa osoby ludzkiej, 
prawa narodu, odpowiedzialność za wielkie dziedzictwo na-
szego narodu. Tę odpowiedzialność wszyscy czujemy”.

Wojtyła jeszcze 
jako kardynał nie 
pozwolił, by młodzi 
opozycjoniści 
zostali bez opieki.
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Słownik języka polskiego podaje,  
że solidarność to poczucie wspólnoty 
i współodpowiedzialności wynikające ze 
zgodności poglądów oraz dążeń, a także: 
odpowiedzialność zbiorowa i indywidualna 
określonej grupy osób za całość wspólnego 
zobowiązania. Najbardziej popularna 
wyszukiwarka internetowa Google na 
hasło „solidarność” reaguje prawie 7,5 mln 
wyświetleń.
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HISTORIA 
JEDNEGO SŁOWA

Pierwsi solidarni

To krakowscy studenci wypuścili w prze-
strzeń publiczną słowo „solidarność” , które 
trzy lata po założeniu SKS zrobiło świato-
wą karierę. Wybrali je, bo było świeże, nie-
skażone nowomową. Było też wezwaniem. 

Klucz pokolenia

W nocy z 14 na 15 maja 1977 r. kilkoro krakowskich studentów 
znalazło się na Grodzkiej 27 w  mieszkaniu Liliany Batko. Cały 
dzień spędzili na rozdawaniu ulotek i informowaniu krakowian, 
że zginął student  Staszek Pyjas. Wiedzieli, że na niedzielnej 
mszy u Dominikanów zjawią się tłumy. Nie chcieli konfrontacji 
z milicją. To miała być pokojowa manifestacja. 

– Po śmierci Staszka czuliśmy się zagrożeni. W takiej sytuacji 
najlepiej być razem. Jak u Bułata Okudżawy, który śpiewał „Weź-
my się za ręce, żeby nie ginąć pojedynczo” – mówi Bogusław So-
nik, jeden z liderów krakowskiego SKS. 

Był wśród tych, którzy znaleźli się w mieszkaniu Batko tamte-
go wieczora. Tak jak Bronisław Wildstein, Małgorzata Gątkiewcz, 
Joanna Barczyk, Andrzej Balcerek, Elżbieta Majewska, Wiesław 
Bek i Józef Ruszar, a z warszawskiej opozycji – Wojciech Onysz-
kiewicz i Krzysztof Łazarski. 

– Atmosfera była napięta. Kilkoro z  nas wybrało się do rady 
miasta, by zażądać odwołania juwenaliów. Przez okno mieszka-
nia Lilki widzieliśmy światła w magistracie. Do prezydenta nas 
jednak nie wpuszczono. Wróciliśmy na Grodzką – wspomina 
Małgorzata Kotarba. 

Liliana Sonik zapamiętała ten wieczór jako serię narad. Co 
chwila do jej mieszkania ktoś wpadał. Przed północą zostało tyl-
ko kilka osób. To, że powołają organizację, było pewne. Oparli się 
na tym, co mówił Jacek Kuroń: „Nie palcie komitetów, tylko sami 
je zakładajcie”. 

– Wiedzieliśmy, że pojedynczo wszystkich nas zgarną. W gru-
pie się nie damy. Jeśli się buntować, to tylko gromadnie – mówi 
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Bogusław Sonik. Byli zgodni co do tego, że muszą działać razem. 
Jeśli się spierali, to o imię dla swojego buntu. Wiedzieli, że chcą 
podkreślić akademickość ruchu i jego związek ze studentami. 

Słowo „komitet” pojawiło się naturalnie – był już przecież 
Komitet Obrony Robotników. Najdłuższe i najbardziej zaciekłe 
dyskusje trwały nad trzecim słowem. Ktoś rzucił: „Niech będzie 
Studencki Komitet Solidarności”. Nie wiadomo, kto był autorem. 
W takich sytuacjach do ojcostwa zazwyczaj przyznaje się wielu. 
Choćby dla prestiżu. A  eskaesowcy odwrotnie: żadnych kłótni, 
zgodnie twierdzą, że to praca zbiorowa. 

– Pytano nas potem, z kim chcemy być solidarni: z Michnikiem, 
Kuroniem? To słowo było świeże i  nowe. Nie tylko oznaczało, 
że chcemy coś zrobić razem, ale było też nadzieją na to, że nie 
będziemy sami. Nasza „solidarność” to był apel i wezwanie dla 
innych – mówi Liliana Sonik. Wśród młodych buntowników po-
jawiły się głosy, że SKS powinien nosić imię Staszka Pyjasa albo 
że powinna to być solidarność z KOR-em. Żadna tych wersji nie 
przeszła. Dlaczego? Dziś tłumaczą, że nie chcieli wykorzystywać 
tragicznej śmierci kolegi. Podpieranie się KOR-em też nie wcho-
dziło w grę. 

Oświadczenie o powstaniu Studenckiego Komitetu Solidarności 
publicznie odczytał Józef Ruszar, a potem Liliana Batko 15 maja 
pod Wawelem. Słuchał ich kilkutysięczny tłum studentów. Pierw-
szy dowód na to, że solidarność jest możliwa. I przedsmak solidar-
nego wystąpienia stoczniowców w 1980 r., które doprowadziło do 
powołania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 

„Solidarność” i Niezależnego Zrzeszenia 
Studentów. 

Dla krakowskich młodych opozycjo-
nistów solidarność miała wiele wymia-
rów. Od tego najbardziej ideologicznego 
po ten bliski życiu. – Ludzi poznaje się 
w trudnych sytuacjach. Wtedy najlepiej 
rozumie się słowo „solidarność”. Od cza-
su powstania SKS-u, co ocenialiśmy jako 
akt niezwykłej odwagi, międzyludzka, 
zwyczajna solidarność była potrzebna 
coraz bardziej, żeby dało się choć trochę 
znośnie w tej PRL-owskiej rzeczywisto-
ści żyć – mówi Jolanta Kania, z grupy 
tzw. sympatyków SKS-u  (w  rewolucyj-
nych dla młodych krakowian czasach 
mieszkała wraz z  mężem w  Kielcach, 

Solidarność wśród 
krakowskich 
studentów zaczęła 
się przed śmiercią 
Staszka, która 
była katalizatorem 
buntu młodych 
gniewnych. Zanim 
na dobre zaczęli 
działać pod szyldem 
studenckiego ruchu, 
znali się z akcji 
protestacyjnych 
i imprez. Imieninową 
kartkę dla Józefa 
Ruszara podpisali 
anarchiści i katolicy.
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oboje tworzyli tamtejszą opozycję). Ta międzyludzka solidarność, 
o  której mówi, wśród eskaesowców była czymś podstawowym 
i ewangelicznym: przepisywali dla kolegów zakazane przez cen-
zurę książki, zbierali pieniądze dla uwięzionych, jeśli stali w ko-
lejce po skarpetki, kupowali dwie pary – zawsze bowiem znalazł 
się ktoś, kto ich potrzebował; trzeba było kogoś przenocować 
i nakarmić, to też nie kłopot. 

– Żyliśmy w komunie nie tylko PRL-owskiej, ale trochę takiej hi-
pisowskiej. Nie tworzyliśmy hierarchii i struktur, które pomagają 
ogarnąć organizację. Wystarczyła nam solidarność – mówi Anna 
Krajewska (reprezentowała SKS jako rzeczniczka od października 
1977 r.). Po raz drugi doświadczyła tego, jaką siłą jest solidarność 
w 1980 r., gdy pojechała na Wybrzeże z ramienia SKS. – To była 
końcówka strajku. Postulaty stoczniowców już zostały załatwio-
ne. Poza jednym: nie wypuszczono jeszcze aresztowanych opozy-
cjonistów. Wałęsa mówił do robotników, że mogą wracać do pracy, 
bo mu obiecali spełnienie i tego postulatu. Stoczniowcy na to, że 
nie odpuszczą. Krzyczeli, że jeśli dziś Kuroń, to jutro oni znajdą 
się za kratkami. 31 sierpnia komuniści wypuścili aresztowanych. 
Także kolegów z SKS-u, których internowano – opowiada. 

Jolanta Kania przekonuje, że każdy okres w  dziejach historii 
ma swoje słowa klucze, które oddają to, czym żyli ludzie. – Dla 
mojego pokolenia takim słowem na pewno będzie „solidarność”. 
Do dziś noszę w  sobie wspomnienie życzliwości i  solidarności, 
jaka otoczyła mnie, gdy mój mąż w stanie wojennym trafił do wię-
zienia. Nieznajomi ludzie przychodzili takim rodzinom jak moja 
z pomocą. Otaczali nas opieką, której trudno spodziewać się od 
kogoś, kogo widzi się pierwszy raz w życiu. A jednak tak było. Ta-
kich doświadczeń nie da się zapomnieć – twierdzi. 

Eskaesowcy 
solidarność 
rozumieli nie tylko 
jako wspólne 
działanie. Kiedy 
ich pytali, z kim 
chcą być solidarni, 
odpowiadali, że 
sami ze sobą.  
Od lewej: 
Bogusław Sonik 
i Bronisław 
Wildstein. 
Fotografia obok: 
pomnik Lenina 
w Nowej Hucie.
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Konspiracja na 
opak. Zamiast 
uprawiać opozycję 
w podziemiu, 
eskaesowcy 
ujawniali swoje 
nazwiska, adresy. 
Postawili nie na 
wojnę podjazdową, 
ale na jawność.
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JAWNOŚĆ

Metoda na system

Nie mamy nic do ukrycia. Wszystko, co ro-
bimy, jest legalne i zgodne z prawem, ale 
władze komunistyczne zaprzeczają temu 
– mówili młodzi eskaesowcy. Jawność jako 
sposób na konspirację? W PRL-u tylko tak 
można było skutecznie walczyć z syste-
mem.

Adres w sieci 

Konspiracja (z łaciny conspiratio) to działanie niejawne, spiskowe, 
tajne. Tyle że w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej tajne było to, co 
związane z władzą: statystyki, wybory, relacje z sąsiednimi mo-
carstwami. To, co przedstawiano jako prawdę, było kłamstwem. 
Prawda (bieda, tłamszenie wolności, aresztowania) była niewy-
godna i utrudniała rządzenie, dlatego musiała pozostać tajna. 

– Żyliśmy w kłamstwie. Kroniki filmowe rejestrowały zadowo-
lonych obywateli, a nam nawet nie wolno było czytać tego, czego 
chcemy. System bez przerwy kłamał. Wszędzie: w sklepie, w ga-
zetach, na uczelniach. To było wyczuwalne i namacalne, ale nie-
wielu chciało to kłamstwo wytykać palcami. Chcieliśmy prawdy, 
i  to jawnej – mówi Elżbieta Krawczyk, należąca do pierwszego 
składu krakowskiego SKS-u. 

Pomysł odejścia od opozycji tajnej i rezygnacja z typowej pod-
ziemnej konspiracji były w tamtych czasach przejawem niepraw-
dopodobnej odwagi. Tak działały Komitet Obrony Robotników 
i Studencki Komitet Solidarności. Wszystkie próby konspiracji po 
1945 r. kończyły się tragicznie. Służba Bezpieczeństwa była wy-
specjalizowana w likwidowaniu oporu. W latach 60. czy w pierw-
szej połowie 70. w  ogóle trudno było mówić o  konspiracji. Ge-
nialność pomysłu KOR i SKS polegała na tym, że opozycjoniści 
wystąpili z otwartą przyłbicą. Jawność okazała się najtrudniej-
sza do zwalczenia. 

Jawność w SKS-ie zaczęła się od rzeczników. Zostawali nimi 
ci, którzy publicznie reprezentowali młodych buntowników. Na 
ulotkach podawali nie tylko swoje nazwiska, ale też adresy. Pod 
oświadczeniem informującym o powstaniu SKS-u podpisali się: 
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Andrzej Balcerek, Liliana Batko, Elżbieta Majewska, Małgorzata 
Gątkiewicz, Bogusław Sonik, Józef Ruszar, Joanna Barczyk, Wie-
sław Bek, Bronisław Wildstein i Lesław Maleszka (okazał się taj-
nym współpracownikiem bezpieki). W tamtych czasach to był akt 
odwagi i brawury. Paradoksalnie jednak, jawność była dla buntow-
ników także formą ochrony. – Wystawialiśmy się bezpiece jak na 
tacy, ale też wiedzieliśmy, że tylko jawność może nam zapewnić 
bezpieczeństwo. Gdyby nam się coś stało, od razu wszyscy wie-
dzieliby, że stoi za tym bezpieka. Jawność była naszym ubezpie-
czeniem od ryzyka konspiracyjnej działalności – tłumaczy Małgo-
rzata Kotarba. 

Rzecznikami SKS-u zostawali tylko ci, którzy już coś dla opo-
zycyjnego ruchu zrobili, cieszyli się zaufaniem kolegów i mieli wy-
soką średnią. Ten ostatni warunek był o tyle ważny, że komuniści 
wykorzystywali każdą okazję, by wyrzucić młodych buntowników 
z uczelni. Wystarczyło drobne potknięcie na egzaminie czy brak 
zaliczenia z ćwiczeń, by wylecieć ze studiów. Dotyczyło to zresztą 
nie tylko rzeczników, ale wszystkich związanych z SKS-em. – Wie-
dzieliśmy, że trzeba się uczyć, by nie dać pretekstu do pozbycia się 
nas z uczelni. Pozytywne efekty tego strachu były takie, że zaku-
waliśmy ostro. Do dziś pamiętam formułki, jakich wyuczyłam 
się na egzamin z  gramatyki historycznej. Obudzona w  środku 
nocy, jestem w stanie  zacytować je bezbłędnie – mówi Danuta 
Skóra (wtedy Sotwin). Przyznaje, że w tamtych czasach publicz-
ne przyznanie się do działalności w SKS-ie nie było łatwe, lecz 
dodawało animuszu. Gdy szukali wśród studentów tych, którzy 
mogliby przyłączyć się do ruchu, po zajęciach stawali na katedrze 
i  przedstawiali się z  nazwiska, opowiadali o  SKS-ie. Publiczne 
wystąpienia przydawały się, gdy dochodziło do konfrontacji z SB. 

Nazwiska młodych 
opozycjonistów 
podawała 
zagraniczna 
prasa. To zdjęcie 
wydrukowano 
w „Observer” 
podczas pierwszej 
pielgrzymki Jana 
Pawła II do Polski 
w 1979 r. Od lewej: 
Józef Baran, 
Liliana Batko, Róża 
Woźniakowska, 
Bogusław Sonik. 
Na fotografii obok: 
z gitarą Wiesław 
Bek, rzecznik 
SKS-u.
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Danuta Skóra pamięta jedną z takich akcji. Wśród szczególnie do-
kuczliwych esbeków był Zbigniew Olszak. – Podpadł mi przede 
wszystkim dlatego, że gnębił mojego chłopaka Zbyszka Skórę. 
Kiedy drań, śledząc nas, wsiadł za nami do tramwaju – pamiętam 
jak dziś, że to była „ósemka” – odważyłam się i głośno powiedzia-
łam, a w zasadzie wykrzyczałam: „Proszę państwa, nazywam się 
Danuta Sotwin, jesteśmy studentami, działamy w  Studenckim 
Komitecie Solidarności, nie robimy nic niezgodnego z  prawem. 
Ten pan – tu wskazałam na Olszaka – jest ze Służby Bezpieczeń-
stwa. Gdyby nas zatrzymał, proszę powiadomić nasze rodziny i za-
dzwonić pod warszawski numer 39 39 64”. Olszak zgłupiał, zaczer-
wienił się i wysiadł – wspomina Skóra. I dodaje: – Jawność była 
naszą bronią. 

Telefon dzwonił na biurku Jacka Kuronia w jego warszawskim 
mieszkaniu przy Mickiewicza 27. To był najbardziej znany pry-
watny numer w  PRL-u. Znali go robotnicy, studenci, opozycjo-
niści, wszyscy, którzy czytali podziemne wydawnictwa i w ogóle 
konspirowali w  latach między protestami robotniczymi czerwca 
1976 a powstaniem Solidarności. Pod ten numer dzwonili, kiedy 
coś się działo. Wykrzykiwali go, gdy zatrzymywano ich na ulicy, 
w nadziei, że ktoś zawiadomi Kuronia, a ten poda informację do 
Radia Wolna Europa. I  tak się działo. Wiadomość o  powołaniu 
SKS-u radio podało już kilka dni po powstaniu ruchu. 

Zaraz po wakacjach w 1977 r. w SKS-ie pojawili się nowi rzeczni-
cy. Kilkoro tych z pierwszego składu skończyło studia i – choć po-
zostawali w ruchu – traciło prawo, by go publicznie reprezentować. 
15 września do Batko, Barczyk i Wildsteina dołączyli: z UJ – Bogu-
sław Bek, Anna Krajewska, Ewa Kulik, Tadeusz Kensy, z Akade-
mii Ekonomicznej – Józef Baran, z  Politechniki Krakowskiej –  

Dla eskaesowców 
jawność była 
obroną przed 
represjami. Gdy 
bezpieka ich 
zatrzymywała, 
Radio Wolna 
Europa o tym 
mówiło. Na 
zdjęciach —  
od lewej: Józef 
Baran, obok 
Jakub Meissner 
w koszulce 
reklamującej 
Komitet Obrony 
Robotników (KOR).
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Szymon Dylewski, z  Akademii Rolniczej – Ziemowit Pochito-
now. Ten ostatni pojawił się w SKS-ie zaraz po Czarnych Juwe-
naliach. – Zaczynałem od przepisywania komunikatów KOR-u. 
Kiedy zostałem rzecznikiem, koledzy z roku zastanawiali się, czy 
to nie prowokacja, by wyłapać tych, których uda mi się zwerbo-
wać i  wywieźć ich na Sybir. Ludzie nie byli przyzwyczajeni do 
tego, że ktoś może jawnie wystąpić przeciwko władzy – mówi Po-
chitonow, który za opozycyjne działanie zapłacił wyrzuceniem 
z uczelni; egzamin magisterski pozwolono mu zdać dopiero po 
przełomie solidarnościowym w 1980 r. 

Ostatni skład rzeczników powołano w  roku akademickim 
1979/1980. Znaleźli się w  nim: z  UJ – Waldemar Bratuszewski, 
Anna Krajewska, Ewa Kulik, Grzegorz Małkiewicz, Andrzej Miet-
kowski, Wojciech Widłak i Jarosław Zandencki, z ASP – Dorota 
Martini. – W moim przypadku odbyło się to tak, że podczas jakie-
goś ze spotkań Józef Baran zapytał, czy nie zostałabym rzeczni-
kiem. Dał mi trochę czasu na zastanowienie, ale nie było się nad 
czym zastanawiać. Nie mogłam odmówić. Mój dziadek zginął 
w Kazachstanie, a wokół było tyle odważnych kolegów – wspomi-
na Martini. 

  

Młodzi krakowscy 
opozycjoniści 
wiedzieli, że 
przyjmując funkcję 
rzecznika, muszą 
być przygotowani 
na ataki. Nawet 
drobny problem 
z zaliczeniem 
ćwiczeń mógł się 
stać powodem 
do wyrzucenia 
z uczelni. 
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STUDENCKI KOMITET SOLIDARNOŚCI – OŚWIADCZENIE
 
7 maja br. zginął śmiercią tragiczną w  niewyjaśnionych okolicz-
nościach nasz Kolega, student filologii polskiej oraz filozofii UJ 
Staszek Pyjas. Zmarły był człowiekiem o niezależnych nonkonfor-
mistycznych poglądach. W ostatnim okresie życia czynnie współ-
pracował z Komitetem Obrony Robotników. 
Śmierć ta głęboko wstrząsnęła opinią środowiska akademickiego 
nie tylko Krakowa, ale całego kraju. Spowodowała także oficjalny 
protest KOR-u, wyrażony w „Oświadczeniu” z dnia 9 maja. W od-
powiedzi na wstrząsający fakt zabójstwa zrodziła się wśród stu-
dentów krakowskich spontaniczna inicjatywa zbojkotowania im-
prez juwenaliowych. Żałoba studentów i mieszkańców Krakowa 
była wielokrotnie naruszana przez funkcjonariuszy SB i  SZSP. 
Między innymi zatrzymano i aresztowano wielu naszych kolegów 
biorących udział w żałobie, a nawet wielokrotnie dopuszczano się 
profanacji miejsc żałoby. Tym samym SZSP straciło ostatecznie 
moralne prawo do reprezentowania środowiska studenckiego. 
Dlatego z dniem 15 maja br. powołaliśmy Studencki Komitet So-
lidarności dla zainicjowania prac nad utworzeniem autentycznej 
i niezależnej organizacji studenckiej. Studencki Komitet Solidar-
ności oświadcza: Okoliczności śmierci Stanisława Pyjasa wyma-
gają publicznego wyjaśnienia przez kompetentne organy władzy 
i pociągnięcia do odpowiedzialności sądowej winnych zbrodni bez 
względu na to, jakie zajmują stanowisko. Studencki Komitet Soli-
darności żąda ujawnienia i ukarania sprawców i profanacji żałoby 
po Staszku. Studencki Komitet Solidarności apeluje do wszystkich 
o  poparcie i  informacje na temat represji godzących w  uczestni-
ków żałoby. Oświadczamy, że będziemy organizować samoobronę 
przed represjami. Studencki Komitet Solidarności solidaryzuje się 
z Komitetem Obrony Robotników. Członkowie Komitetu upoważ-
niają następujące osoby do reprezentowania stanowiska SKS: 
 1. Lesław Maleszka, Kraków, ul. Bławatkowa 6a 
 2. Andrzej Balcerek, Kraków, ul. Kwiatów Polskich 13 
 3. Liliana Batko, Kraków, ul. Grodzka 27/5 
 4. Elżbieta Majewska, Kraków 
 5. Małgorzata Gątkiewicz, Kraków, ul. Podmiejska 22 
 6. Bogusław Sonik, Kraków, ul. Floriańska 43/3a 
 7. Józef Ruszar, Kraków, ul. Tarnowskiego 8/1 
 8. Joanna Barczyk, Kraków, ul. Reymonta 75 DS 7, p. 105 
 9. Wiesław Bek, Kraków, Al. 3-go Maja DS. „Żaczek”, p. 688 
10. Bronisław Wildstein, Kraków, ul. Chocimska 3/3” 

Po raz pierwszy 
publicznie i jawnie 
Studencki Komitet 
Solidarności  
wystąpił 15 maja  
pod Wawelem.  
Pod oświadczeniem 
podpisało się 
dziesięciu pierwszych 
rzeczników SKS-u, 
którzy ujawnili swoje 
nazwiska i adresy. 
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Wolność według 
komunistów:
obywatela trzeba 
chronić przed 
niebezpiecznymi 
treściami. 
Potrzebna jest 
cenzura.
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OD KSIĄŻKI 

Zaczyna się bunt

Słowo okazało się silną bronią w  walce 
z  komunizmem. Władza wolnych i  nie-
skrępowanych słów bała się bardziej niż 
zbrojnych wystąpień. I zakazywała: druku, 
rozpowszechniania, czytania. Tyle że zaka-
zany owoc smakuje lepiej niż ten, po który  
sięgać wolno. 

Życie bez kłamstwa

„Ci, co liche swoje przywileje okupują tylko milczeniem w  obli-
czu świństwa, na które mogą reagować, będą musieli za te same 
przywileje płacić rychło aktywnym udziałem w świństwie” – pisał 
w  Tezach o  nadziei i  beznadziejności filozof i  intelektualny ojciec 
opozycji lat 70. XX w. Leszek Kołakowski. 

– Zapamiętam te słowa na zawsze. To był nowy język. Wreszcie 
ludzki, normalny, szczery. Dziś to nic, ale wtedy słowa miały wiel-
ką moc. Zazwyczaj zakłamywały rzeczywistość. W  PRL-u  praw-
da była niewygodna i niepotrzebna. Potrzebna była propaganda, 
a  my mieliśmy jej dość, szukaliśmy lektur, które będą dla nas 
olśnieniem – mówi Liliana Sonik. 

Takim olśnieniem okazało się Żyj bez kłamstwa Aleksandra 
Sołżenicyna. Swoisty dekalog człowieka żyjącego w  totalitary-
zmie opisany w publicystycznym zbiorze noblisty (nagrodę dostał 
w 1970 r.). 

– To była iluminacja i emocjonujące przeżycie. On pierwszy po-
kazał, że kłamstwo leży u podstaw komunizmu i że nie ktoś inny, 
ale my sami możemy to zmienić – twierdzi opozycjonistka, któ-
ra tekst dysydenta poznawała na spotkaniach dominikańskiego 
duszpasterstwa „Beczka”. 

Lektura Sołżenicyna wywołała piorunujące wrażenie nie tylko 
na młodych buntownikach. W tezach Rosjanina, że komunizm ob-
umrze dopiero wtedy, gdy ludzie przestaną uczestniczyć w zbioro-
wym łgarstwie, zaczytywał się kard. Wojtyła (jako papież na 15-le-
cie pontyfikatu zaprosił Rosjanina do Watykanu). 

Siłę oddziaływania Sołżenicyna dostrzegał też inny eskaeso-
wiec Józef Ruszar. Rosyjskiego noblistę wymienia wśród trzech 
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autorów, którzy mieli największy wpływ na młodych buntowni-
ków. Dwaj kolejni to Leszek Kołakowski z  Tezami…, które z  pa-
mięci do dziś cytuje Liliana Sonik, oraz Bohdan Cywiński, autor 
Rodowodów niepokornych. 

Ta ostatnia książka, wydana w niewielkim nakładzie tuż przed 
tym jak Edward Gierek nakazał wzmocnienie cenzury, wśród mło-
dzieży akademickiej robiła furorę. Grupa młodych zapaleńców 
pod kierunkiem Józefa Ruszara skopiowała ją na starodawnym 
hektografie w 65 egzemplarzach, które później składano ręcznie 
w mieszkaniu opozycjonisty przy ul. Tarnowskiego. 

Książka Cywińskiego (wydał ją krakowski Znak w  1971 r.) to 
zbiór esejów historyczno-politycznych przedstawiających polską 
inteligencję przełomu XIX i XX w. Adam Michnik w Kościół, lewica, 
dialog pisze o Rodowodach…: „W barwnym i doskonale skonstru-
owanym fresku historycznym Bohdan Cywiński nakreślił histo-
ryczne zaplecze spotkania »niepokornych« z lewicy laickiej z »nie-
pokornymi« chrześcijanami. (…) Podjął wnikliwą i rzetelną próbę 
wytłumaczenia wartości lewicy laickiej chrześcijanom i wartości 
chrześcijaństwa – ludziom lewicy laickiej”. Właśnie u Cywińskie-
go młodzi kontestatorzy odnaleźli receptę na stworzenie opozycji 
nie tyle walczącej, ile opartej na edukacji. 

Elżbieta Kensy wspomina, że gdy powstawał SKS, „obciachem 
było nieczytanie”. Przypomina sobie noc, jaką spędziła na czyta-
niu Dziennika Witolda Gombrowicza. – Dostałam go na kilkana-
ście godzin i nie zmrużyłam oka. Czytanie takiej lektury w takim 
tempie dziś uznałabym za bezsensowne, ale wtedy panował taki 

Towarzysz Edward 
Gierek udawał 

„dobrego wujka”. 
Szybko przyszło 
otrzeźwienie.
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głód książek, że nie mogłam jej zatrzymać na dłużej. Byli następni 
w kolejce – opowiada. 

O mani czytania i dyskutowania opowiada też Małgorzata Ko-
tarba. Duszpasterski trzon SKS-u dostał niezłą szkołę od o. Jana 
Kłoczowskiego. Dominikanin zarządzał czytanie, a potem na ko-
lejnym spotkaniu omawianie lektury. – Lekko nie mieliśmy. Czy-
taliśmy Jacques’a Maritaina, Martina Bubera, Teilharda de Char-
din. To był trening intelektualny. Po nim nie mieliśmy kłopotów 
z uczeniem się do zwykłych egzaminów na uczelni – wspomina. 

Anarchiści, z  Bronisławem Wildsteinem, Staszkiem Pyjasem 
i Lesławem Maleszką na czele, nie ustępowali w oczytaniu kole-
gom z „Beczki”. W poszukiwaniu cennego dla nich egzemplarza 
byli gotowi przewędrować pół Krakowa. Często zaglądali do księ-
garni na Brackiej, gdzie można było dostać za niewielkie pienią-
dze książki z  niszowych wydawnictw. Swoje literackie miłości 
lokowali jednak w nieco innych kręgach. Czytali sporo literatury 
z Ameryki Południowej: Borgesa, Marqueza, Cortazara. Wildstein 
wśród rozchwytywanych przez kolegów autorów wymienia: Elio-
ta, Lowry;’ego, Faulknera; z polskich Konwickiego, Herberta, Ba-
rańczaka i Wojaczka. Z filozofów: Eliadego, Junga, Nietzschego, 
Husserla, Wittgensteina, Levi-Straussa. W chlebakach (modnych 
wówczas torbach rodem z biwaku harcerskiego) anarchiści nosili 
wymiętą od częstego przeglądania „Kulturę” (emigracyjny mie-
sięcznik wydawany w Paryżu). 

– Lektury mieliśmy podobne. Z  tym zastrzeżeniem, że ja Wo-
jaczka nie trawiłam. Za to zachwycałam się Jungiem – mówi Li-
liana Sonik. 

Sprowadzane z  Zachodu i  wydawane 
przez polską emigrację książki w PRL-u były 
zakazane. Władza bała się buntowniczych 
idei zawartych w  „podejrzanych publika-
cjach”. Książki były towarem deficytowym 
i cennym. Dlatego ukrywano je przed bez-
pieką. Janusz Pierzchała podczas jednego 
z najazdów SB, uprzedzony, że może dojść 
do rewizji, ukrył… Doktora Żywago Borysa 
Pasternaka. 

Gdy powstał SKS, potrzeba posiadania 
własnej biblioteki była jedną z tych inicja-
tyw, do których młodzi konspiratorzy za-
brali się najwcześniej. Już od roku akade-
mickiego 1977/1978 studenci opozycjoniści, 
zachęcając swoich kolegów do przyłączenia 

Młodzi 
opozycjoniści nie 
dali się nabrać 
na gierkowskie 

„Pomożecie?”. 
Liliana Batko 
(Sonik) i Jakub 
Meissner. Zdjęcie 
zrobiono  
18 kwietnia 1978 r. 
przed rozprawą 
kolegium ds. 
wykroczeń.
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się do ruchu, oferowali książki do wypożyczenia. Na początku za-
soby były skromne: kilkanaście publikacji Instytutu Literackiego, 
kilka numerów miesięcznika „Kultura”, broszury i  opracowania. 
Ewa Kulik po książki do nielegalnej biblioteki jeździła do Warsza-
wy do Teresy Boguckiej z Komitetu Obrony Robotników. W ten 
sposób Kraków zyskał liczący ponad 100 egzemplarzy księgo-
zbiór, ukrywany w  mieszkaniach niezaangażowanych w  działal-
ność opozycyjną osób. Chodziło o ubezpieczenie przed konfiskatą, 
do jakiej dochodziło przy rewizjach. 

Po Kulik bibliotekę przejęła Anna Smolarczyk (po mężu Ze-
chenter). Część tajnego księgozbioru pomagała jej ukryć mama 
pracująca w Bibliotece Jagiellońskiej. Zakazane lektury znalazły 
się w  magazynach Jagiellonki. Zawsze najciemniej jest pod la-
tarnią… 

Swoją konspiracyjną bibliotekę miała też Akademia Sztuk Pięk-
nych (prowadziła ją Alicja Biegun) i Akademia Górniczo-Hutnicza. 
Do studentów tej ostatniej uczelni książki opozycyjne trafiały naj-
pierw przez Zbigniewa Skórę, który ściągał je od kolegów z UJ. 

Bibliotekę AGH powierzono Andrzejowi Włoszczykowi, któ-
ry mieszkał w  pokoju 1108 w  akademiku „Akropol”. Każdy eg-
zemplarz ze zbioru stemplowano sporych rozmiarów pieczątką 
(używano tuszu o zabarwieniu zielonym) z napisem „Biblioteka 
SKS AGH”. By uniknąć wpadki, Włoszczyk nie trzymał książek 
u siebie. W pokoju można było jedynie przejrzeć kartotekę. Jeśli 
ktoś chciał coś wypożyczyć, wybierał maksymalnie dwie pozycje 
z  katalogu, a  potem umawiał się z  opiekunem biblioteki gdzieś 
poza akademikiem. Po nim prowadzenie tajnego zbioru książek 
przejęli Tadeusz Łabuz i  Robert Kołakowski. Zachował się spis 
egzemplarzy do wypożyczenia z  tamtego okresu. Eskaesowcy 
z AGH pożyczali też taśmy z wykładami Latającego Uniwersytetu 
z  ekonomii, historii, socjologii, historii literatury. Jako że AGH 
to uczelnia zaawansowana technicznie, konspiratorzy oferowali 
też negatywy filmowe druków i książek. Na życzenie wykonywali 
odbitki fotograficzne. 

W spisie znalazły się wydawnictwa bezdebitowe (debit to ina-
czej zezwolenie cenzury na rozpowszechnianie wydawnictwa):  
w kategorii czasopism – m.in. „Indeks”, „Sygnał” (oba pisma wy-
dawał SKS), pisma literackie („Puls” i  „Zapis”), pisma niezależ-
nego ruchu chłopskiego („Gospodarz”, „Placówka”); w  kategorii 
poezja – Nasze życie rośnie Ryszarda Krynickiego, Sztuczne oddy-
chanie Stanisława Barańczaka. Z prozy można było wypożyczyć: 
Kompleks polski Tadeusza Konwickiego, Rozważania o wojnie domo-
wej Pawła Jasienicy i Wspomnienia polskie Witolda Gombrowicza. 

Kiedy komuniści 
zaczęli ograniczać 
dostęp do 
zachodnich książek, 
eskaesowcy założyli 
własną bibliotekę. 
Na zdjęciu: 
budynek Biblioteki 
Jagiellońskiej. 
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Sołżenicyn obowiązkowy 

Dla eskaesowców Żyj bez kłamstwa Aleksandra Sołżenicyna 
było lekturą obowiązkową. Rosyjski dysydent i guru opozycji 
pisał: „Zostaliśmy tak beznadziejnie odczłowieczeni, że dla 
skromnej dziennej racji żywności gotowi jesteśmy wyrzec się 
wszystkich naszych zasad, zapomnieć o duszy i o wszystkich 
osiągnięciach naszych poprzedników, jak również o możliwo-
ściach dla następców – tylko nie zaburz naszej kruchej egzy-
stencji. 

(…) Ale my jesteśmy w stanie zrobić wszystko. Tylko okła-
mujemy siebie, dla dodania sobie pewności. I to nie jest tak, że 
oni ponoszą za wszystko winę – my jesteśmy winni, tylko my. 

(…) Gdy przemoc wdziera się w spokojne życie ludzkie – ma 
oblicze płonące pewnością siebie, wznosi też taki sam sztan-
dar i woła: »Jam jest Przemoc! Rozejdźcie się, rozstąpcie, bo 
was stratuję!«. Lecz przemoc szybko się starzeje, po kilku la-
tach traci pewność siebie, toteż aby się utrzymać, zachować 
czerstwość przynajmniej z wyglądu, sprzymierza się z Kłam-
stwem”.
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Brak wolności wypowiedzi 
i publikacji doskwierał 
młodym ludziom, którzy 
w latach 70. XX w. zaczęli 
studia. Tym bardziej 
że komunistyczna 
propaganda była 
obecna także na uczelni. 
Ilustracja autorstwa 
Marka Ormana do książki 
Upadek wydanej przez 
KOS.
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LEKTURY ZAKAZANE

Akcja „RES”

Student dla władz PRL był podejrzany 
przez sam fakt, że był studentem. W do-
myśle: wichrzycielem, wolnym duchem. 
A  buntu w  idealnej Polsce Ludowej nie 
tolerowano. Jeszcze gorzej, gdy student 
chciał czytać, szczególnie to, co „ideowo 
nieczyste”. 

O czym student nie przeczyta

– Doskwierał nam brak wolności słowa, brak książek. Światowe 
nowości w księgarniach pojawiały się rzadko, a polskie, wydane 
na emigracji, w  normalnym obiegu nie istniały. Wiedzieliśmy 
jednak, że te książki powstają i  są przywożone z  Zachodu, ale 
lądują w Jagiellonce. Jeśli jakimś cudem w bibliotece pojawiły się 
emigracyjne tomiki z wierszami Miłosza, to książkę umieszcza-
no od razu w „RES-ach”, czyli dziale ksiąg na indeksie – mówi 
Danuta Skóra. 

Zakaz wypożyczania dotyczył wydawnictw uznanych za „wro-
gie ideologicznie lub politycznie, nawołujące do walki zbrojnej 
przeciwko PRL lub państwom zaprzyjaźnionym, szerzenia niepo-
koju publicznego itp.”. Komunistom chodziło przede wszystkim 
o kontrolę nad wydawnictwami Instytutu Literackiego w Paryżu 
i publikacjami, które opisywały najnowszą historię Polski. Takie 
książki oznaczano sygnaturami „RES. SPEC.” i  „RES”, a  umiesz-
czano je w  Oddziale Starych Druków. Te ostatnie można było 
przeczytać tylko w  czytelni, i  to wyłącznie po dostarczeniu za-
świadczenia od promotora pracy magisterskiej z potwierdzeniem, 
że zakazana książka jest konieczna do prowadzenia studiów. 

Nie każdy akademicki nauczyciel miał na to dość odwagi. 
O  szczęściu, albo raczej uprzywilejowaniu, w  tamtych czasach 
mogli mówić Jan Draus i  Edward Szczepanowski, w  latach 70. 
ubiegłego wieku seminarzyści prof. Henryka Batowskiego, nie-
żyjącego już historyka i  slawisty z  UJ. Mentor pozwalał swoim 
podopiecznym korzystać z zakazanego księgozbioru. Zbyt częste 
wizyty obu studentów w Jagiellonce denerwowały jednak ówczes- 
nego zastępcę dyrektora Mariana Zawiercana. Nerwowość nie 
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była przypadkowa. „RES-ami” i wypożyczającymi je studentami 
interesowała się SB – prowadziła rejestr, kto i co czyta. 

W  kwietniu 1977 r., kilka tygodni przed śmiercią, z  „RES-ów” 
korzystał też Stanisław Pyjas. Wypożyczył Człowieka zbuntowane-
go Alberta Camus. 

Jesienią tego samego roku SKS rozpoczął walkę z „RES-ami”. 
Pierwsze doświadczenia, jak rozprawić się z  zakazami, młodzi 
buntownicy mieli już za sobą. 15 sierpnia rektor Uniwersytetu 
Jagiellońskiego postanowił, że książki wydane do końca lat 60. 
ubiegłego wieku nie będą udostępniane studentom. Ci odpowie-
dzieli petycją: „Uważamy, że zarządzenie oraz tryb jego podjęcia, 
uderzając bezpośrednio w  środowisko UJ, naraża ogólną formu-
łę studiów i  rangę wykształcenia akademickiego. Zaniepokojeni 
zaistniałą sytuacją, apelujemy do wszystkich uczelni krakowskich 
o  solidarne akty protestu…”. Trzy dni później mogli świętować, 
bo rektor zniósł idiotyczne zarządzenie. 

Kolejna akcja protestacyjna nie była już tak skuteczna, ale przy-
niosła efekt, który w języku PRL można nazwać propagandowym, 
a we współczesnym – sukcesem PR-owskim. 

– Najważniejsze było to, że tak wiele osób zdało sobie sprawę 
z tego, że UJ ogranicza dostęp do wiedzy. Nikt z nas nie pamięta 
jednak, kto wpadł na ten pomysł – opowiada Anna Krajewska. 

Eskaesowcy na uczelniach rozwieszali plakaty z  książką za-
mkniętą na kłódkę. Przygotowali też ulotki. Pisali w  nich o  ab-

Zwykli krakowianie 
nie mieli pojęcia, 
jakie szykany 
czekały na tych, 
którzy chcieli czytać 
zakazane książki.
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surdalnym zakazie i ograniczaniu dostępu do wiedzy. Apelowali 
do studentów, by ci występowali do władz uczelni z  żądaniem 
zlikwidowania „RES-ów”. „Możliwość korzystania z tej części pi-
śmiennictwa oznaczać będzie moralne uznanie autorytetu i  od-
powiedzialności studenta, a  zarazem umożliwi mu poszerzenie 
i  konfrontację własnej wiedzy o  świecie, w  którym żyje i  który 
pragnie poznawać” – pisali. 

Kolportaż zaplanowano na noc z  20 na 21 listopada. Plakaty 
miały pojawić się w 13 miejscach. SB poprzez swoich agentów mu-
siała jednak wiedzieć o akcji. – Z polonistyki przepędzano nas, ale 
już w Instytucie Nauk Politycznych udało się przylepić do drzwi 
plakat. Przyłapał nas na tym sekretarz Komitetu Uczelnianego 
PZPR, ale skończyło się na pouczeniu – opowiada Elżbieta Kensy. 

Druga grupa, która miała oplakatować miasteczko studenckie 
AGH, wpadła przed końcem akcji. Krzysztofa Bialika, Zbigniewa 
Witeckiego, Bogdana Pilcha i Zbigniewa Skórę zatrzymała SB. Ten 
ostatni próbował się pozbyć resztek ulotek, wyrzucając torbę. Nie-
stety, uderzyła klamrą o ziemię i obudziła czujność bezpieki. Kilka 
tygodni później Skóra stanął przed kolegium ds. wykroczeń – 
dostał naganę za „zanieczyszczanie i psucie estetyki miasta”. Po 
odwołaniu na rozprawie rewizyjnej dołożono karę finansową – ty-
siąc złotych. 

Jak tłumaczy historyk Jarosław Szarek, taki sposób karania 
był typowy dla ekipy Gierka, która Zachód informowała, że prze-

Gdy uczelnie 
okazały się 

„zniewolaczami 
umysłów”, studenci 
zaczęli sięgać 
po książki z tzw. 
drugiego obiegu. 
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Eskaesowcy 
zaprotestowali 
przeciwko „RES-
om”, czyli działom 
książek zakazanych. 
Przygotowali pla- 
katy, które 
uświadamiały 
studentom, że 
mają prawo żądać 
dostępu  
do wszystkich 
publikacji.

cież nie ma więźniów politycznych, a ci, co siedzą, to chuligani, 
złodzieje i kryminaliści. 

Akcja przeciwko „RES-om” miała też inną odsłonę. Do ówczes- 
nego dyrektora Jagiellonki prof. Władysława Serczyka wybrała 
się delegacja SKS (Liliana Batko, Elżbieta Malik i Bronisław Wild-
stein). Studenci usłyszeli, że profesor z nimi się zgadza, ale nie 
może naginać i zmieniać przepisów. Poprosił też o egzemplarze 
SKS-owskich wydawnictw. 

Krakowskie uczelnie rezolucję podchwyciły. Studenci trzeciego 
roku elektrotechniki i elektroniki AGH byli prawie jednogłośnie 
za. Na UJ podobnie: na 130 studentów drugiego roku filologii pol-
skiej przeciwko było tylko pięć osób, a kolejne trzy wstrzymały się 
od głosowania. Studenci historii prowokacyjnie pytali: czy Wojna 
polska 1939 r. Leszka Moczulskiego podburza do walki z komuni-
zmem? 

Choć kampania nie zniosła „RES-ów”, to udowodniła, że zakaz 
jest sprzeczny z duchem uniwersytetu i usuwa na margines oraz 
pozostawia poza zasięgiem studentów ogromną część polskiej li-
teratury, filozofii, historii i nauk społecznych. 
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Przenośna 
maszyna drukarska. 
Marzenie 
wszystkich 
opozycjonistów, 
którzy chcieli 
wydawać własne 
pisma i książki.
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FESTIWAL 
POWIELACZY

Słowa bez cenzury

W  PRL-u  książki traktowano jak materiał 
wybuchowy. Te — według władzy — nie-
prawomyślne nie miały prawa znaleźć się 
w  księgarniach i  bibliotekach. Skoro do-
stęp do ciekawych książek był utrudniany, 
a  w  niektórych przypadkach niemożliwy, 
SKS zaczął wydawać własne. 

Rewolucja w druku 

Najpierw trzeba było na maszynie przepisać tekst na matrycę. 
Kiedy docisnęło się czcionkę, w  cienkim matrycowym materia-
le robiły się dziurki. Tak zadrukowaną matrycę naciągało się od 
spodu na drewnianą ramkę. Na to nakładano siatkę z  szyfonu. 
W  środku umieszczano kartkę. Dopiero na tak przygotowanym 
powielaczu można było zacząć druk. Za pomocą wałka nakłada-
no farbę na szyfon. Technologia się rozwinęła, gdy do powielacza 
przyczepiono gumkę od majtek. Wybrano ją po testach – najlepiej 
z wszystkich, które wypróbowano, tłumiła drgania i nie wprawia-
ła ramki w rezonans. Zaczepiano ją u sufitu po to, by podciągała 
do góry matrycę. Wtedy wystarczyło wyjąć zadrukowaną kartkę 
i wsadzić nową. Odpadała jedna czynność (podnoszenie matrycy), 
można było zwiększyć wydajność powielacza z setki do kilkuset 
egzemplarzy. 

Konspiracyjni drukarze nie mieli łatwego życia. W  obawie 
przed bezpieką często pracowali w nocy, w łazienkach i piwnicach. 
Nie zawsze druk okazywał się na tyle dobry, by bez problemu 
można było odczytać tekst. Farbę opozycjoniści kupowali na lewo 
z  drukarni. Przerabiali ją na powielaczową, mieszając z  olejem. 
Słonecznikowy był lepszy od rzepakowego. Niestety, trudno go 
było zdobyć. Jeśli gdzieś się pojawił, konspiratorzy zdzwaniali się 
i kupowali, ile mogli, narażając się na gniew kolejkowiczów. I jesz-
cze zapach. Po pracy przy powielaczu spirytusowym śmierdziało 
się denaturatem. Niewiele lepiej pachniał powielacz białkowy. 

Problemem był też papier. Reglamentowany i trudno dostępny. 
– Po papier organizowaliśmy wyprawy. Podjeżdżaliśmy pod sklep. 
Jeden z nas wchodził i kupował, ile się dało. Ekspedientki miały 
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prikaz, by dzwonić, jeśli ktoś kupował więcej niż pięć ryz. Jak tyl-
ko widzieliśmy, że sklepowa obsługa zmierza w stronę telefonu, 
braliśmy nogi za pas – opowiada Elżbieta Kensy (wtedy Malik). 

Pierwsze ulotki eskaesowcy drukowali tuż po śmierci Staszka 
Pyjasa. O własnej poligrafii zaczęli myśleć kilka miesięcy później, 
pod koniec 1977 r. Wiosną następnego roku Andrzej Mietkowski 
i Ziemowit Pochitonow pojechali na przeszkolenie do Warszawy 

– do Mirosława Chojeckiego uchodzącego za guru warszawskiej 
podziemnej poligrafii. Komitet Obrony Robotników w  tym cza-
sie wydawał „Robotnika”, „Biuletyn Informacyjny KOR”, „Głos”, 
a od wakacji 1977 prowadził też Niezależną Oficynę Wydawniczą. 
Szkolenie było krótkie – odbyło się w mieszkaniu Ewy Milewicz 
(opozycjonistki, prawniczki i dziennikarki, od 1989 r. publicystki 

„Gazety Wyborczej”). Eskaesowcy dostali do ręki wałek i dokoń-
czyli drukowanie rozpoczętego wcześniej „Zapisu” – pisma literac-
kiego wydawanego od 1977 r. w drugim obiegu. Z Warszawy dosta-
li wyprawkę: wałek, kilkanaście matryc i słoik farby drukarskiej. 

Krakowska Oficyna Studentów – taką nazwę dla niezależne-
go wydawnictwa zaproponował Ziemowit Pochitonow – ruszyła 
w  sierpniu 1978 r. Nie miała stałej siedziby. Byłoby to zbyt nie-
bezpieczne dla konspiratorów. Pierwszą 16-stronnicową broszurę 
sygnowaną przez KOS drukowano w  kamienicy przy Grodzkiej. 
Było to Odrodzenie Rzeczypospolitej Leszka Moczulskiego. Kolej-
ną książką był Dziennik węgierski Wiktora Woroszylskiego (pisa-
rza i poety nawróconego z komunizmu na swobody obywatelskie, 
współpracującego z  KOR-em, świadka pacyfikacji Węgier przez 
Armię Czerwoną w 1956 r.). Do rozwiązania SKS-u w 1980 r. stu-
denckiej oficynie udało się wydać 10 książek i broszur (dwie pierw-

Żeby stworzyć 
podziemne 
pismo, trzeba 
było zacząć od 
maszyny do pisania. 
Przepisywało się 
tekst, który potem 
powielano.
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sze drukowano na powielaczu, kolejne już na offsecie i techniką 
sitodruku). m.in. Ideologię w  społeczeństwie radzieckim Andrieja 
Amalrika oraz Krzyże i miecze Kazimierza Wierzyńskiego. 

Jan Polkowski, który dołączył do grupy odpowiedzialnej za 
KOS, zaprosił do współpracy Tadeusza Nyczka, krytyka literac-
kiego związanego z Nową Falą. Dzięki niemu studencka oficyna 
nawiązała kontakty z opozycyjnymi poetami: Stanisławem Barań-
czakiem, Adamem Zagajewskim, Ryszardem Krynickim, Lechem 
Dymarskim i Julianem Kornhauserem. Pod względem edycji, jak 
na podziemne wydawnictwo, książki KOS zasługiwały na uzna-
nie. Szczególnie te ilustrowane grafikami. Okładkę i  pięć rycin 
do Sztucznego oddychania Barańczaka zrobiła Dorota Martini (od 
1978 r. rzeczniczka SKS na Akademii Sztuk Pięknych). Pracowała 
też przy książce Amalrika. Z kolei Piotr Jaksa opracował graficz-
nie List Zagajewskiego. 

KOS zajmował się nie tylko książkami i broszurami. Konspira-
torzy drukowali też ulotki SKS, Towarzystwa Kursów Naukowych, 
Komitetów Samoobrony Chłopskiej i plakaty (z podobizną J. Pił-
sudskiego i w 1979 r. okolicznościowy na pielgrzymkę Jana Pawła II 
do Polski). 

– Praca przy druku była katorżnicza. Ze względu na niedoskona-
łości techniczne wybieraliśmy niewielkie pozycje, a i tak spędzali-
śmy przy tym ogrom czasu. Ciągle zdarzały się wpadki. Bezpieka 
bez przerwy czyściła nasze drukarnie. Po latach dowiedzieliśmy 
się, że stali za tym tajni współpracownicy, niestety, blisko zwią-
zani z SKS-em – mówi Bogusław Sonik. Wpadek było tak wiele, 
że odpowiedzialnego za KOS Mietkowskiego uważano wręcz za 
pechowca. 

Podziemne 
drukarnie trzeba 
było szybko 
ewakuować — 
to na wypadek 
konieczności 
ucieczki przed 
bezpieką. Walizka 
przydawała się 
do przenoszenia 
drukarskich 
akcesoriów.
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Studencką poligrafię paraliżowali agenci bezpieki (Lesław Ma-
leszka i Henryk Karkosza – TW Monika: nie przyznał się do współ-
pracy). Karkosza zjawił się w SKS-ie z ulicy w 1978 r. Twierdził, że 
zna się na nowoczesnych technikach druku i chce pomóc. – Wie-
dzieliśmy o jego przeszłości. Pracował wcześniej w milicji. W sekcji 
kryminalnej Komendy Wojewódzkiej w Tarnowie. Potrafił się jed-
nak z tej pracy wytłumaczyć, a gdy pojawił się u nas, miał posadę 
w banku PKO na Wielopolu – opowiada Sonik. 

Eskaesowców dziwiło co prawda, że bezpieka podczas rewizji 
zabiera Karkoszy powiększalnik konieczny w metodzie sitodruku 
i zaraz go oddaje, ale sukcesy poligraficzne przeważyły szalę na 
jego korzyść. Mietkowskiemu pozostawiono drukowanie ulotek. 

Z  materiałów operacyjnych SB: „Kilkakrotnie podejmowane 
działania operacyjne w stosunku do KOS częściowo ograniczyły 

Podziemne 
wydawnictwo 
eskaesowców 
miało ambicje 
artystyczne. 
Grafiki tworzyli 
m.in. studenci ASP. 
Dorota Martini 
fantastycznie 
zilustrowała 
Sztuczne 
oddychanie 
Stanisława 
Barańczaka.
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Eskaesowcy nie 
mogli liczyć 
na taką promocję 
swoich książek 
jaką, władze 
gwarantowały 
oficjalnym 
czyli uznanym 
przez reżim 
wydawnictwom.

działalność tych grup, sparaliżowały kolportaż i różne podejmo-
wane akcje, jednak nie doprowadziły do ich likwidacji z uwagi na 
duże rozczłonkowanie i stałe wspieranie dostarczanymi z Zacho-
du środkami poligraficznymi, a także kwotami pieniężnymi ano-
nimowych ofiarodawców”. 

Tuż przed sierpniowym przełomem w 1980 r. KOS wydrukował 
ulotki, które miały trafić do robotników. SB raportowała: „Od TW 
Tomek, Monika i  Stefan uzyskano informacje operacyjne, z  któ-
rych wynikało, że KOS  wydrukowała metodą fotodruku około 
3000 sztuk ulotek pt. Jak utworzyć Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy. Jednym z punktów magazynowania powyższych mate-
riałów było mieszkanie Jarosława Zadeneckiego – krypt. »Polityk«. 
Powyższe ulotki miano rozkolportować w Hucie im. Lenina (Fran-
czyk) i MPK (Wildstein)”. 
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Eskaesowcy nie 
chcieli czytać 
ocenzurowanych 
gazet. Postanowili 
wydawać 
swoją prasę. 
W prymitywnych 
warunkach 
nielegalnych 
drukarni, na które 
składały się proste 
powielacze, można 
było wydrukować 
kilkaset egzem-
plarzy gazet.
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INDEKS. SYGNAŁ. 
ZGRZYT

Podziemna prasa SKS

Prasa reżimowa to był stek bzdur. Zaraz po 
Czarnych Juwenaliach gazety donosiły, że 
studenci świetnie się bawili. Nie zauważo-
no wielotysięcznych żałobnych marszów 
i powstania SKS-u. Młodzi buntownicy wie-
dzieli, że dotarcie do ludzi może im zapew-
nić tylko niezależna prasa.

W gazetach pustki? Pisz sam 

– System miał swoją prasę, omijającą trefne tematy, podporząd-
kowaną cenzurze. Nie dało się tego czytać. Musieliśmy mieć coś 
swojego, własną gazetę, która będzie pisała prawdę, a że była to 
działalność nielegalna, płaciliśmy za to słono – mówi Liliana Sonik. 

Dyskusje nad niezależnym pismem rozpoczęły się już w pierw-
sze wakacje po powołaniu SKS-u. Zwyciężyła koncepcja, że ma to 
być gazeta redagowana w różnych miastach. Wspólnie z SKS-em 
warszawskim i KOR-em ustalono, że pismo będzie redagowane 
w  stolicy. Zastanawiano się nad nazwą „Pozycja” lub „Pozycje”, 
ale w końcu zapadła decyzja, że będzie to „Indeks”. W sierpniu 
1977 r. Liliana Batko, Bronisław Wildstein i Lesław Maleszka spo-
tykali się z tymi, którzy mieli współtworzyć pismo. Na ich trasie 
był też Poznań i wizyta u Stanisława Barańczaka, z którym plano-
wali ustalić zasady współpracy. 

Pierwszy numer wyszedł w październiku 1977 r. Zespół redak-
cyjny tworzyli: Tomasz Schoen, Bronisław Wildstein, Lesław Ma-
leszka – wszyscy trzej z Krakowa, i czworo eskaesowców warszaw-
skich: Urszula Doroszewska, Jan Ajzner, Ludwik Dorn i Sergiusz 
Kowalski. Pisali o SKS-ie, celach, jakie przed sobą stawiają, o sy-
tuacji studentów w Krakowie oraz o rewizjach i przesłuchaniach. 
W tym pierwszym numerze znalazł się także nekrolog Stanisława 
Pietraszki, który w  tajemniczych okolicznościach utonął w  Soli-
nie. Był świadkiem w sprawie Pyjasa. 

„Indeks” nie przetrwał długo. Przy trzecim numerze do skła-
du redakcyjnego dołączyli Marek Zybura i Jerzy Filak, a później 
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Młodzi buntownicy 
chcieli mieć wśród 
autorów swoich 
gazet znanych 
opozycjonistów. 
Na zdjęciu: Liliana 
Batko — jeździła 
do Poznania 
i namawiała 
Stanisława 
Barańczaka, by coś 
dla podziemnej 
prasy studenckiej 
napisał — oraz 
Bogusław Sonik 

— był w drugim 
składzie redakcji 

„Indeksu”.

Leszek Budrewicz z Wrocławia. Potem na rok zawieszono wyda-
wanie pisma. Numer piąty ukazał się dopiero w styczniu 1979 r., 
ale już w Krakowie (do zespołu redakcyjnego weszli: Ewa Kulik, 
Anna Szwed, Bogusław Sonik, Krzysztof Dawidowicz, Jacek Ra-
kowiecki i Lesław Maleszka). – Wtedy sądziliśmy, że to problemy 
z rozrzuconą po Polsce redakcją utrudniają wydawanie pisma. Nie 
wiedzieliśmy, że wśród nas jest agent – mówi Bogusław Sonik. 

Maleszka (TW Return) skutecznie paraliżował prace nad „Indek-
sem”. SB, dzięki jego doniesieniom, znała nie tylko skład redakcji, 
ale też plany wydawnicze, łącznie z datą druku i kolportażu. Już 
przy pracy nad pierwszym numerem raportował swojemu ofice-
rowi prowadzącemu, gdzie i kiedy pismo będzie składane. W IPN 
zachował się plan przejęcia „Indeksu”, datowany na 2 listopada 
1977 r. „»Return« przekazał informację, że będąc 31 października 
br. w Warszawie, spotkał się z Janem Ajznerem i Agnieszką Lip-
ską, którzy zaprowadzili go na ul. Olszewską 8 m. 32 (mieszkanie 
składające się z 1 pokoju, kuchni i łazienki). W lokalu tym znajdo-
wało się około 800 egz. nielegalnego pisma tzw. SKS pt. »Indeks«. 
TW »Return« nie stwierdził, aby w  tym mieszkaniu znajdował 
się powielacz. (…) Zlecono naczelnikowi Wydziału III Komendy 
Stołecznej MO zorganizowanie zakwestionowania nielegalnego 
pisma SKS-u. Ustalono podjęcie następujących działań: (…) pod 
odpowiednim pretekstem wejść do mieszkania w celu zakwestio-
nowania wrogich materiałów. Pretekstem wejścia może być zgło-
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Studencka 
podziemna prasa 
nie przetrwała 
długo. Blokowała 
ją między innymi 
działalność tajnych 
agentów. „Indeks” 
miał tylko osiem 
odsłon. Ostatni i 
podwójny numer 
ukazał się w 1980 r.

szenie ADM-u, że główny lokator nie żyje i mieszkanie jest opusz-
czone lub zamieszkują w  nim osoby bez zameldowania, awaria 
sieci elektrycznej itp. Z  uwagi na konspirację TW ps. »Return« 
uważamy, że nie należy wchodzić do mieszkania pod nieobecność 
osób z redakcji »Indeksu«. Można zastosować za dwiema osobami 
z redakcji obserwację »jawną« (aby zorientowali się, że są obser-
wowani). (…) W ten sposób wymienieni będą myśleli, że na adres 
naprowadziła nas obserwacja”. 

Ostatni, podwójny numer (7/8) „Indeksu” wyszedł latem 1980 r. 
Krakowscy eskaesowcy z kręgu Akademii Górniczo-Hutniczej, 

poirytowani niepowodzeniami „Indeksu”, postanowili wydawać 
własną gazetę. Nazwę „Sygnał” (pojęcie jak najbardziej technicz-
ne, bo zaczerpnięte z automatyki) wymyślił Michał Siciński, sym-
patyzujący z eskaesowcami pracownik AGH (wykładał przyszłym 
inżynierom filozofię). – Byliśmy zwartą grupą, która chciała coś 
zrobić. Pismo wydawało nam się najlepszą formą dotarcia do in-
nych i  poinformowania o  naszej działalności – mówi Zbigniew 
Skóra. Jego dziewczyna Danuta Sotwin (studentka filologii pol-
skiej) razem z  Tadeuszem Kensym sygnowali swoimi nazwiska-
mi pierwszy numer, który ukazał się wiosną 1978 r. To było kilka 
kartek formatu A4 zszytych w górnym rogu. Pismo wydrukowano 
na kiepskiej jakości powielaczu białkowym. Nie najlepsza była też 
farba. Druk był tak nieczytelny, że Bogusław Sonik, by przeczytać 
felieton Jana Polkowskiego, musiał przejrzeć kilka egzemplarzy, 
składając w całość pojedyncze słowa i zdania. 

Początkowo redakcja „Sygnału” skupiała się na informacjach 
o represjach, regułach zachowania w razie przesłuchań. W jednym 
z numerów wydrukowano fabularyzowany opis przesłuchania au-
torstwa Zbigniewa Skóry: „ Żądasz otwarcia protokołu przesłucha-
nia. I słyszysz: – Nie podskakuj, gówniarzu, bo jeszcze poczujesz 
trepa, prokurator już się zajął twoją sprawą. Dobrze ci radzę, mo-
żesz się jeszcze wycofać. Chcę tylko porozmawiać. Tak będzie dla 
ciebie lepiej.

Ponownie żądasz protokołu. – Od jak dawna pan działa w SKS? 
Odmawiam odpowiedzi. – Powinien pan w tej chwili dostać w mor-
dę – swoim zachowaniem sugeruje, że w tej chwili nie odpowiada 
za swoje czyny. Powoli się uspokaja”. 

Po kilku numerach informacyjnych w „Sygnale” pojawia się też 
publicystyka. Studenci na łamach pisma podsumowują działalność 
SKS, analizują założenia ruchu non violence, piszą felietony, wier-
sze oraz tzw. sygnały o absurdach życia w PRL. Choć redakcja prosi 
o przekazywanie uwag dotyczących pisma i zamieszczonych arty-
kułów, chętnych do współpracy wśród zwykłych studentów nie ma. 
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Pierwsze numery „Sygnału” były drukowane w  akademikach 
AGH. Między innymi u  „Kaskadera”. Nikt nie pamięta, jak na-
prawdę nazywał się ten zakręcony student, który w nieczynnych 
prysznicach akademika urządził sobie pokój. W  każdym razie 
udostępnił swoje lokum na nielegalną drukarnię – wchodziło się 
do niej przez toaletę. Trzeci numer wydrukowano zieloną farbą – 
tylko taką konspiratorzy dostali. 

Po czwartym numerze „Sygnał” przejęli eskaesowcy z Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. – Uznali, że są lepiej przygotowani do 
prowadzenia pisma, a my się nie buntowaliśmy – mówi Zbigniew 
Skóra. 

W SKS jawne były nazwiska i  adresy rzeczników, ich numery 
telefonów. Prasę – nieuznawaną przez władze PRL – trzeba było 
chronić. Nakłady nie były duże (kilkaset egzemplarzy). Te, które 
udało się uratować przed konfiskatą, rozchodziły się natychmiast. 

„Sygnał” dotrwał do 8. numeru. Ostatnie wydanie wyszło w lutym 
1980 r. – niestety, większość nakładu trafiła w ręce bezpieki. 

Wydawany 
w Krakowie 
podziemny „Sygnał” 
drukowano m.in. 
w miasteczku 
studenckim 
AGH. To właśnie 
studenci z tej 
uczelni postanowili 
stworzyć 
opozycyjne 
pismo. Na zdjęciu: 
akademiki, 
w których 
powstawała 
eskaesowska 
gazeta.

Podziemne pisma 
drukowano na 
kolorowo nie 
ze względu na 
walory estetyczne, 
ale problemy ze 
zdobyciem czarnej 
farby.
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Wrocławscy eskaesowcy wydawali aż pięć pism: „Podaj Dalej”, 
„Akademickie Pismo Informacyjne”, „Zgrzyt”, „Interim” i „Te-
maty”. 

Redakcja „Zgrzytu” proponowała stu-
dentom publikowanie artykułów na swo-
ich łamach. Zapewniała anonimowość, 
chyba że ktoś wolałby publikować pod 
swoim nazwiskiem (chętnych nie było). 
W odezwie do czytelnika pisała: „Musisz 
sam zacząć działać. Sytuacja w ruchu stu-
denckim dojrzała do zmian. Będzie nas 
Trzech, a  »Boh trojeu liubit«. Współpra-
cuj z nami. Postaramy się Twoje zgrzyty 
przedrukować. Mogą to być felietony, ar-

tykuły, notatki, cie- 
kawe spostrzeżenia, informacje. Jedy-
nym kryterium będzie ich wartość. Mu-
sisz przekazać »Zgrzyt« dalej. Nie stać nas 
na milionowe nakłady. Cierpliwie czekaj 
na następny »Zgrzyt«. Zgrzytamy aperio-
dycznie. Musisz pogodzić się z  brakiem 
serwisu informacyjnego. Nie chcemy, aby 
»Zgrzyt« zbyt szybko dezaktualizował się. 
Wybacz nam, jeśli pominiemy jakąś waż-
ną sprawę. Nie do wszystkiego możemy 
dotrzeć. Liczymy na Ciebie. Chcielibyśmy, 
żebyś zgrzytał z nami”. 

W Trójmieście prasowym dzieckiem eskaesowców był „Brat-
niak”. Pierwszy numer (z datą 1 października 1977 r.) wydru-
kowano fioletową czcionką na prymitywnym powielaczu 
w  200 egzemplarzach. Zamieszczono w  nim przede wszyst-
kim materiały dotyczące Studenckich Komitetów Solidarno-
ści. Tekstem, który zmienił profil pisma i skierował na inne 
tory trójmiejski SKS, był artykuł jezuity Bronisława Sroki 
Duch, który ożywia. Duchowny pisał w nim – powtarzając za 
Romanem Dmowskim – że katolicyzm nie jest dodatkiem 
do polskości, ale tkwi w jej istocie. Ostatecznie gdański SKS 
przekształcił się w Ruch Młodej Polski. 

Zgrzytnij we Wrocławiu, zbrataj się w Gdańsku 

Pozakrakowski 
SKS także tworzył 
od podstaw swoją 
prasę. Przodował 
Wrocław, który 
wydawał aż pięć 
tytułów, w tym 
najbardziej 
znany „Zgrzyt”. 
SKS z Wybrzeża 
wydawał 

„Bratniaka”.
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Na uniwersytetach młodzi 
ludzie czuli się ograniczani. 
Zaczęli sami organizować 
wykłady w ramach tzw. 
Latającego Uniwersytetu. 
Przyjeżdżali na nie 
intelektualiści prawicowi 
i lewicowi. Łączyło 
ich to, że nie flirtowali 
z komunistyczną władzą.

Tomasz Bur
ek

Edward Łukawer

Tomasz Łub
ieński

Janusz Szpotański

Tadeusz Kowalik
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TOWARZYSTWO 
EDUKACJI

SKS sięga po wiedzę 

Bunt, by był udany, musi iść w parze z sa-
mokształceniem. Młodzi buntownicy z SKS 
wiedzieli, że sięgając po wiedzę, dopieką 
systemowi bardziej niż przez wojnę pod-
jazdową. Zapraszając na wykłady Barań-
czaka, Michnika czy Kuronia, grali na nosie 
komunistom i poznawali inną niż oficjalnie 
obowiązującą wiedzę. 

Słuchaj i nie daj się pobić

– To było odkrycie. Historii politycznej PRL-u w wydaniu Adama 
Michnika słuchaliśmy jak najlepszego kryminału. Mówił innym 
językiem niż nasi uczelniani wykładowcy. Przede wszystkim 
mówił prawdę – wspomina Liliana Sonik jedno ze spotkań La-
tającego Uniwersytetu. Eskaesowcy, wzorem inicjatyw z czasów 
zaborów i hitlerowskiej okupacji, postawili na edukację. 

Od 22 października 1977 r. działał w Krakowie Klub Dyskusyjny 
SKS-u. Jego pierwszym gościem był Leszek Moczulski – historyk 
i  opozycjonista, współzałożyciel Ruchu Obrony Praw Człowieka 
i Obywatela. Na wykład w mieszkaniu Bogusława Sonika na Flo-
riańskiej przyszło kilkadziesiąt osób.

– Po raz pierwszy w życiu słyszałam, jak ktoś mówi, że komu-
nizm wkrótce się skończy, a swoje tezy opiera na skomplikowa-
nych analizach demograficznych Nawet my, młodzi buntowni-
cy, nie bardzo w to wierzyliśmy, a okazało się, że on miał rację 

– mówi Sonikowa. 
Spotkanie inaugurujące eskaesowski konspiracyjny uniwer-

sytet stało się przyczyną niesnasek z  KOR-em. Pretensje o  za-
proszenie Moczulskiego miał Jacek Kuroń. – W Warszawie już 
zaczęły się kłótnie, kto ważniejszy. Nas to nie interesowało. Za-
łożyliśmy, że będziemy się spotykać z ludźmi różnych poglądów. 
Do Krakowa mógł przyjechać Zbigniew Romaszewski, Adam 
Michnik, Leszek Moczulski. W mieszkaniu Lilki bywali konser-
watyści w  stylu Dzielskiego i  marksiści-rewizjoniści. Pilnowa-
liśmy, żeby paleta była szeroka – opowiada Elżbieta Krawczyk.  

Janusz Szpotański
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Dodaje, że z niektórymi zażarcie dyskutowali, z innymi się zga-
dzali. – Najważniejszy był ferment intelektualny – twierdzi. 

Trzy tygodnie po spotkaniu z Moczulskim do Krakowa przyje-
chał Jacek Kuroń. Eskaesowcy witali go entuzjastycznie. Dla nich 
wykład jednego z  najważniejszych ludzi warszawskiej opozycji 
i KOR-u o wydarzeniach Marca ’68 był – używając języka partyj-
nego – sukcesem propagandowym. 

– W tamtych czasach zgromadzenie około stu ludzi niekoniecz-
nie ściśle związanych z  opozycją to było coś. Nasze działania 
nabierały masowego charakteru. Komuniści dostawali białej go-
rączki, a my mieliśmy poczucie, że jesteśmy skuteczni – podkreśla 
Danuta Skóra.

Nic dziwnego, skoro do Krakowa nagle zaczynali zjeżdżać pol-
scy opozycjoniści i naukowcy dużego kalibru: Antoni Macierewicz 
mówił o totalitaryzmie po 1945 r., Tadeusz Kowalik i Edward Łu-
kawer opowiadali o gospodarce socjalistycznej. 

W styczniu 1978 r. powstało Towarzystwo Kursów Naukowych. 
Profesorowie i naukowcy nie chcieli bowiem młodzieży z Latają-
cego Uniwersytetu zostawić samej. „Niedostatki wykształcenia 
oficjalnego oraz praktyczne i  ideologiczne ograniczenie wolno-
ści nauki znane były i  krytykowane od wieków. (…) Świadomi 
tej tradycji oraz współczesnych potrzeb, występujemy z  naszą 
inicjatywą, mającą na celu pomoc wszystkim, którzy przez sa-
mokształcenie chcą wzbogacić swoją wiedzę” – pisali w deklara-
cji programowej. Inicjatorem TKN został prof. Edward Lipiński, 
przewodniczącym rady programowej prof. Jan Kielanowski, a jej 
sekretarzem Andrzej Celiński. Deklarację podpisało 58 osób, 
w  tym 17 profesorów i  8 docentów. Z  Krakowa: Wisława Szym-
borska, Hanna Malewska, Kornel Filipowicz, Antoni Gołubiew, 

Kraków w szoku. 
Młodzi ludzie 
odważyli się głośno 
mówić, że PRL nie 
jest idealna. 
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Adam Zagajewski, Jacek Woźniakowski. Program obejmował wy-
kłady i seminaria z historii, socjologii, ekonomii, filozofii, literatu-
roznawstwa i pedagogiki. Spotkania odbywały się w prywatnych 
mieszkaniach i kościołach w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Pozna-
niu i Wrocławiu. W Krakowie działalność Towarzystwa wspierał 
kard. Karol Wojtyła. 

Pod opieką Kościoła były też inne miejsca, w  których eska-
esowcy i sympatyzujący z nimi studenci szukali wiedzy. Wykłady 
organizowano też w  krakowskim klasztorze Dominikanów (or-
ganizowało je duszpasterstwo akademickie) i w klasztorze Sióstr 
Norbertanek.

U  Dominikanów tradycja nieformalnych „uniwersytetów” się-
gała czasów przed SKS-em. To w dominikańskiej „Beczce” liderzy 
studenckiego ruchu zaczynali swoją przygodę intelektualną z nie-
zależną i niekontrolowaną przez partię myślą. Młodzi buntowni-
cy po założeniu studenckiego ruchu odsunęli się od zakonników, 
by chronić ich przed represjami komunistów. Nowe pokolenie 

„Beczki” nie rezygnowało jednak z wykładów, zresztą przy wspar-
ciu eskaesowców. 

Gdy cenzura zamieniła rzeczywistość w farsę, spotkania z wy-
bitnymi intelektualistami nieuznawanymi przez oficjeli PRL-u 
cieszyły się ogromną popularnością. Na wykład Władysława 

Na wykłady, które 
firmował SKS, była 
moda. Przychodzili 
na nie ci, którzy 
chcieli posłuchać 
nie reżimowych 
opowieści, jak 
jest dobrze, ale 
intelektualistów 
kwestionujących 
PRL. Na zdjęciu 
harmonogram 
zajęć organi-
zowanych przez 
warszawski TKN.
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Bartoszewskiego O  Polskim Państwie Podziemnym przyszło kil-
kuset studentów. Tłumnie stawili się też, by posłuchać Marcina 
Króla, Tomasza Łubieńskiego, Stanisława Mierzwy, Stanisława 
Stommy.

Popularne, choć bardziej kameralne były wykłady u sióstr nor-
bertanek na krakowskim Salwatorze. Ich inicjator Józef Ruszar, 
jeden z założycieli SKS-u, rozstał się z ruchem, nie mogąc poro-
zumieć się z eskaesowcami co do formuły działalności studenc-
kiego Komitetu. Po odejściu skoncentrował się na niezależnej 
edukacji. Zaczęło się od tego, że poproszono go o zorganizowa-
nie w  Krakowie występów Haliny Mikołajskiej, której komuni-
styczne władze – po tym jak wstąpiła do KOR-u – uniemożliwiły 
granie w  teatrach. Salę odpowiednią na przedstawienie mono-
dramu o  historii Racheli i  Jakuba oraz prezentację wierszy Ju-
liusza Słowackiego Ruszar znalazł u norbertanek na Salwatorze. 
Sukces był spory i były eskaesowiec postanowił, że nie będzie to 
jednorazowe wydarzenie, ale zalążek czegoś na kształt Latające-
go Uniwersytetu połączonego z  duszpasterstwem. Kolejnym go-
ściem u norbertanek był Stanisław Lem. Lista tych, których udało 
się Ruszarowi ściągnąć do klasztoru, jest imponująca: Jan Józef 
Szczepański, Andrzej Kijowski (czytał swoje felietony), Stefan Ki-
sielewski (mówił o  styku literatury i  polityki), Jan Józef Lipski, 
Stanisław Barańczak, Jerzy Turowicz, Kornel Filipowicz, Adam 
Zagajewski. W marcu 1978 r. bezpieka zagroziła zakonnicom i pro-
boszczowi, że nie da zgody na poszerzenie cmentarza, jeśli ci dalej 
będą prowadzić u siebie eksperymentalne duszpasterstwo. I tak 
rekolekcjami znanego z „Beczki” dominikanina o. Jana Andrzeja 
Kłoczowskiego spotkania na Salwatorze się zakończyły. 

Miesiąc wcześniej bezpieka przerwała wykład Adama Mich-
nika, który do Krakowa przyjechał na zaproszenie eskaesowców. 

10 lutego 1978 r. na krakowskim dworcu bezpieka zatrzymała 
Michnika i  Stanisława Barańczaka. Tego ostatniego, po półgo-
dzinnym przesłuchaniu, wypuszczono. Wieczorem w  mieszka-
niu państwa Honowskich (ich córki angażowały się w opozycyjną 
działalność) odbył się jego wieczór poetycki. Kamienicę otoczy-
li funkcjonariusze SB i  umundurowani milicjanci. Próbowali 
odstraszyć studentów zmierzających na spotkanie z  poetą, fo-
tografując z  użyciem flesza każdego, kto wchodził do kamieni-
cy. Mimo to zjawiło się ok. 80 osób. Trzy z nich zabrano na ko-
mendę: Józefa Barana, Jakuba Meissnera i  Bogusława Sonika. 
Po czterech godzinach byli wolni i  cieszyli się, że zdążą na wy-
kład Michnika, który w areszcie spędzał 12 ostatnich godzin. Na 
Floriańską do mieszkania Sonika, gdzie korowiec miał wygłosić 
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trzeci z  serii wykład poświęcony historii politycznej PRL, przy-
szło ponad 100 osób. Wykład rozpoczyna się punktualnie o godz. 
19. Milicja zamyka ulicę i  wygasza lampy. Po godzinie bezpieka 
wchodzi do mieszkania, w którym Michnik rozmawia ze studen-
tami. Panowie z SB tym razem nie są sami – wsparli się delegacją 
z Urzędu Miasta. To świetna przykrywka dla represji. Studentom 
każą się rozejść, bo stropy są popękane i tak duże zebranie grozi 
katastrofą budowlaną. Eskaesowcy na to, że zebranie „ma charak-
ter samokształceniowy”. Michnik nie przerywa swojej opowieści, 
a esbecy próbują wyciągnąć z tłumu pojedynczych słuchaczy. Wy-
wlekają Zbigniewa Skórę z AGH – pobitego, wrzucają do radiowo-
zu. W ręce bezpieki wpadają też Jacek Rakowiecki i Łukasz Świerz. 
Reszta studentów bierze się za ręce i śpiewa hymn Polski, Boże, coś 
Polskę i  Warszawiankę 1905. Bezpieka odpowiada gazem łzawią-
cym. Trzeba opuścić mieszkanie, ale eskaesowcy nie chcą dopu-
ścić do kolejnych zatrzymań. W stronę mieszkania Liliany Batko, 
u  której korowiec ma doczekać do odjazdu pociągu, idą ściśnię-
ci. Milicji udaje się wyciągnąć ze szpaleru jeszcze 7 osób. Reszta 
dociera na Grodzką. Drugi raz bezpieka uderza, gdy eskaesowcy 
odprowadzają Michnika na dworzec. 

13 lutego eskaesowcy wydają oświadczenie o  zajściach: „Tej 
nocy o godz. 4.30 funkcjonariusze MO i SB napadli na Michnika 
oraz na odprowadzających go na dworzec troje studentów. Po-
bito Elżbietę Krawczyk. Czterech milicjantów trzymało ją, zaś 
osobnik w  cywilu bił ją po twarzy, po głowie i  szarpał za wło-
sy. (…) Najbardziej brutalnie obchodzono się z  Adamem Michni-
kiem. Milicjanci bili go pięściami po twarzy, ciągnęli za włosy. Kiedy 
Michnik upadł – leżącego kopano i zawleczono za włosy do radio-
wozu, gdzie bito go w dalszym ciągu. Wszystkich zatrzymanych 

Częstymi gośćmi 
eskaesowców 
byli opozycjoniści 
z Komitetu Obrony 
Robotników. Na 
zdjęciu: Adam 
Michnik (pierwszy 
z lewej) z KOR-u. 
Tym razem nie 
jako wykładowca 
Latającego 
Uniwersytetu, ale 
gość na ślubie 
Liliany i Bogusława 
Soników.
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przewieziono na Komendę Dzielnicową MO przy ul. Szerokiej. 
Michnika czterej milicjanci wciągnęli po schodach do budynku 
komendy, rzucili na podłogę krzycząc »zdychaj, ty narkomanie«, 
»przyjedziesz jeszcze raz – to zdechniesz«. Lilianę Batko, Elżbietę 
Krawczyk i Lesława Maleszkę zwolniono po 30 minutach. Adama 
Michnika po 5 godzinach. Stosowanie przemocy – jako reakcja 
Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej na wykłady z hi-
storii PRL – nie wymaga komentarza. Studencki Komitet Soli-
darności w Krakowie oświadcza, że wykłady i spotkania będą od-
bywały się nadal”. Pod dokumentem podpisują się: Józef Baran, 
Liliana Batko, Joanna Barczyk, Bogusław Bek, Ewa Kulik, Anna 
Krajewska, Ziemowit Pochitonow, Bronisław Wildstein. 

Po tym wykładzie bezpieka nasila represje wobec TKN. Podróże 
wykładowców nie są bezpieczne. Nagrywają więc na taśmy swoje 
prelekcje i wysyłają w Polskę. – Jeździłam po taśmy do Warszawy. 
Przy okazji zabierało się bibułę – wspomina Elżbieta Krawczyk. 
TKN zakończyło swoją działalność po wprowadzaniu stanu wo-
jennego w 1981 r. 

Wśród zapraszanych na eskaesowskie spotkania był Janusz 
Szpotański, poeta i  satyryk (zmarł w  2001 r.). – Gdy recytował 
swoją sztukę Cisi i gęgacze, płakaliśmy ze śmiechu – wspomina Li-
liana Sonik. (Pełny tytuł: Cisi i gęgacze, czyli bal u prezydenta, ope-
ra w trzech aktach z uwerturą i finałem, 1964 r.) To w tym utworze 
Gomułkę „Szpot” nazwał Gnomem. W  rewanżu pierwszy sekre-
tarz powiedział o literacie, że to „człowiek o mentalności alfonsa”, 
a  utwór nazwał „reakcyjnym paszkwilem, ziejącjącym sadystycz-
nym jadem nienawiści do naszej partii”. Na słownej ripoście się nie 
skończyło i w 1968 r. Szpotańskiego skazano na trzy lata więzienia 
za „rozpowszechnianie informacji szkodliwych dla państwa”.

Poeta i satyryk 
Janusz Szpotański, 
choć sporo starszy 
od pokolenia 
eskaesowców, był 
częstym gościem 
w Krakowie. 
Słuchając, 
jak recytuje 
swoje utwory 
ośmieszające 
władzę, młodzi 
opozycjoniści 
płakali ze śmiechu.
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SKS-y bronią TKN i rodziny Kuronia 

SKS-y Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław 25 marca 1979 r. piszą 
wspólne oświadczenie w  sprawie represji, jakie spotykają wykła-
dowców i słuchaczy TKN. 

„Towarzystwo Kursów Naukowych, prowadzące w kilku miastach 
Polski zajęcia seminaryjne i wykłady dla studentów, działa od prze-
szło roku. Od stycznia br. wykłady TKN-u  w  Warszawie są syste-
matycznie zakłócane przez działaczy SZSP SZMP. Dotyczy to szcze-
gólnie wykładów Adama Michnika (historia PRL) i Jacka Kuronia 
(pedagogika). 

Od 10 stycznia do 7 marca br. czterokrotnie kilkudziesięciooso-
bowe grupy złożone z aktywistów organizacji młodzieżowych kie-
rowanych przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa uniemoż-
liwiały lub zakłócały wykłady Jacka Kuronia, odbywające się w jego 
mieszkaniu. W  dniu 21.03.79 Jacek Kuroń odwołał swój wykład 
ze względu na stan przedzawałowy jego 74-letniego ojca (kartkę 
z informacją o odwołaniu wykładu i jego przyczynach wywiesił na 
drzwiach). Około godz. 19-tej – godzina planowanego wykładu – do 
mieszkania Jacka Kuronia wtargnęła ok. 50-cioosobowa bojów-
ka. Żonie Kuronia wykręcano ręce i bito ją, lżąc wulgarnie, pobito 
znajdujących się w  mieszkaniu Konrada Bielińskiego, Seweryna 
Blumsztajna, Adama Michnika i Wojciecha Malickiego. Henryk Wu-
jec i 19-letni syn Kuronia – Maciej pobici zostali do nieprzytomno-
ści – lekarz stwierdził u obu wstrząs mózgu. Stan ojca Kuronia uległ 
w czasie zajścia pogorszeniu. Obecnie znajduje się on w szpitalu. 

Przedstawiciele władz partyjnych – E. Gierek, Z. Marzec, M.F. Ra- 
kowski – niejednokrotnie zapewniali, że konfrontacja z opozycją 
prowadzona będzie metodami politycznymi. Samosąd na rodzinie 
Kuroniów i ich gościach świadczy o tym, że albo oświadczenia władz 
partyjnych były kłamstwem obliczonym na wprowadzenie w błąd 
opinii publicznej, albo nikt już w Polsce nie panuje nad milicją (…). 
Apelujemy do działaczy partyjnych i aktywistów organizacji młodzie-
żowych: dysponując uznanymi przez władzę uprawnieniami, żądaj-
cie zaprzestania opisanych praktyk. Wasze milczenie w szczególny 
sposób będzie aprobatą i  wzięciem na siebie współodpowiedzial-
ności za sytuację, w której nasi warszawscy koledzy są narzędziem 
policyjnego terroru. Apelujemy do naukowców i studentów o popar-
cie działalności Towarzystwa Kursów Naukowych. Do wszystkich: 
okażcie solidarność z prześladowanymi, solidarność w imię takich 
wartości jak sprawiedliwość, prawo, spokój społeczny”. 

Jacek Kuroń — 
guru opozycjonistów. 
To on przekazywał 
Radiu Wolna 
Europa informacje 
o represjach wobec 
eskaesowców.
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W mieszkaniu Bogusława Sonika odbywa 
się spotkanie z poetą Stanisławem Barań-
czakiem, a 11 lutego z Adamem Michni-
kiem. Spotkania przerywa interwencja 
MO i SB. Inwigilacja, zatrzymywania na 
48 godzin, rewizje, przesłuchania stają się 
codziennością działaczy i sympatyków 
SKS-u. Dochodzi do pobić. 

„Nieznani sprawcy” brutalnie biją Andrze-
ja Mietkowskiego. Zastraszanie staje się 
codziennością młodych opozycjonistów.
  

Ukazuje się pierwszy numer „Sygnału”, 
pisma krakowskiego SKS-u, wydawa-
nego początkowo przez sympatyków 
SKS-u z AGH, sygnowany przez Danutę 
Sotwin i Tadeusza Kensego. Od grudnia 
1978 redakcję przejmują studenci z UJ. 
W stopce pojawiają się nazwiska Grze-
gorza Małkiewicza, Jerzego Pawełczyka, 
Jana Polkowskiego. Z pismem współpra-
cują m.in.: Anna Krajewska, Wojciech 
Sikora, Łukasz Świerz, Bogusław Bek. 
  

Przed bramą kombinatu w Nowej Hucie 
robotnicy i studenci rozdają „Robotni-
ka”. Do aresztu trafiają Łukasz Świerz 
i Wojciech Sikora. Obaj zostają skazani 
przez kolegium na grzywny pod zarzutem 

„zakłócania porządku”. Poprzez represje 
SB utrudnia SKS-owi kontakty z załogami 
zakładów pracy. Najbardziej aktywnymi 
działaczami środowiska robotniczego są 
inżynier Franciszek Grabczyk wyrzucony 
z Huty im. Lenina i młody robotnik z „El-
budu” Ryszard Majdzik. 
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październik Rzecznikami krakowskiego SKS-u w roku 
akademickim 1978/1979 zostają: Bogusław 
Bek (UJ), Anna Krajewska (UJ), Elżbieta 
Krawczyk (AM), Ewa Kulik (UJ), Doro-
ta Martini (ASP), Jerzy Pawełczyk (UJ), 
Janusz Szczepański (AGH), Bronisław 
Wildstein (UJ), Róża Woźniakowska (UJ). 
Powstaje Krakowska Oficyna Studentów 
(KOS), która wydaje nieocenzurowane 
książki. Pomysłodawcą nazwy wydaw-
nictwa jest Ziemowit Pochitonow, grafikę 
projektuje Dorota Martini. W wyniku 
esbeckich prowokacji Andrzeja Mietkow-
skiego odpowiedzialnego za poligrafię 
zastępuje Henryk Karkosza (TW Monika). 
Do lata 1980 r. KOS wydaje 10 książek, 
m.in.: Odbudowę Niepodległej Leszka 
Moczulskiego, Dziennik węgierski Wikto-
ra Woroszylskiego, Cienie zapomnianych 
przodków Adama Michnika, Ideologię 
w społeczeństwie radzieckim Andrieja 
Amalrika, Krzyże i miecze Kazimierza Wie-
rzyńskiego oraz tomiki wierszy Adama 
Zagajewskiego i Ryszarda Krynickiego, 
a także wiele ulotek i plakatów. 
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W związku kolejną falą esbeckich repre-
sji krakowski SKS wysyła do sekretarza 
generalnego ONZ Kurta Waldheima, 
przewodniczącego XXXII Sesji Zgroma-
dzenia Ogólnego ONZ, telegram z prośbą 
o interwencję. Odpisy przekazano Radzie 
Państwa PRL i organizacji Amnesty Inter-
national w Londynie. Pomysłodawcą tej 
akcji jest Józef Baran. 
  

Po wyborze ks. kard. Karola Wojtyły na 
Stolicę Piotrową Studencki Komitet Soli-
darności wysyła do Watykanu telegram 
gratulacyjny na ręce Jana Pawła II: „Ojcze 
Święty. Z radością łączymy się w modli-
twie z Tobą, który w Polsce byłeś z nami”. 
  

W Pradze rozpoczyna się proces działaczy 
Karty ’77 (m.in. Vaclava Havla), skaza-
nych na od 2 do 5 lat więzienia. Tego dnia 
w Warszawie grupa kilkunastu studen-
tów SKS-u z Krakowa zostaje napadnięta 
i pobita przez funkcjonariuszy MO i SB 
(zatrzymano 29 osób). 
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SB zatrzymuje Bronisława Wildsteina, 
Janusza Szczepańskiego i Jacka Skrobo-
towicza wyjeżdżających do Katowic, by 
kolportować ulotki w obronie aresztowa-
nego i skazanego w październiku na dwa 
miesiące aresztu Kazimierza Świtonia, 
przywódcy i założyciela Komitetu Wol-
nych Związków Zawodowych. SKS anga-
żuje się w akcję obrony Świtonia, organi-
zując wyjazdy na Śląsk, podczas których 
rozdano tysiące ulotek i broszur. Tego 
dnia w Katowicach SB zatrzymuje też na 
48 godzin: Zbigniewa Skórę, Annę Krajew-
ską, Krystynę Czerni. Akcja trwa do marca 
1979 r. i kończy się sukcesem – Świtonia 
zwolniono. 

  
W 60. rocznicę odzyskania przez Pol-
skę niepodległości w Krakowie po mszy 
w katedrze wawelskiej (z udziałem m.in. 
gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza) 
rusza pochód pod pomnik Mickiewicza. 
Wieczorem po mszy w kościele Mariackim 
opozycjoniści spotykają się pod Grobem 
Nieznanego Żołnierza. 
  

MO i SB nie dopuszczają do wykładu 
Tomasza Burka w ramach Towarzystwa 
Kursów Naukowych w mieszkaniu Ewy 
Zalewskiej. 
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Antysocjalistyczny 
plakat według 
pomysłu Tadeusza 
Kensego z SKS-u. 
Happeningi, akcje 
plakatowe, własne 
czasopisma i książki 

— tak eskaesowcy 
zmieniali 
PRL. Plakat 
przygotowano 
w 1977 r. na 
60. rocznicę 
bolszewickiego 
przewrotu w Rosji.
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PASZPORTY

Socjotechnika akcji 

SKS działał tylko trzy lata. Krótko, ale licz-
ba akcji, happeningów, obozów edukacyj-
nych, oświadczeń i ulotek była tak duża, że 
starczyłoby na kilka opozycyjnych ruchów. 
Studenci z Krakowa zdali egzamin z socjo-
techniki buntu. 

Jak zrobić dym 

Na uniwersytetach nie uczą techniki buntu. Zajęć „Jak skutecznie 
zrobić happening” albo „Jak zebrać setkę podpisów od nieznajo-
mych ludzi w kilka dni” nie było na UJ ani na AGH. Artystyczna 
ASP też tego nie uczyła. Eskaesowcy, mimo braku podbudowy teo-
retycznej, byli skuteczni, potrafili zrobić wokół siebie szum.

– Działaliśmy metodą prób i błędów. Napędzani młodzieńczą 
spontanicznością. Podczas Czarnych Juwenaliów, a potem Czar-
nego Marszu przeszliśmy chrzest bojowy. Wtedy nauczyliśmy się 
mówić do tłumów. A  potem działaliśmy już od akcji do akcji – 
wyjaśnia Bogusław Sonik. 

Danuta Skóra dodaje: – Jak się ma 20 lat, nie ma rzeczy niemoż-
liwych. Pomysłów mieliśmy aż nadto. Dostarczała ich rzeczywi-
stość, która tak okropnie mierziła. W młodości jest siła do działa-
nia i myśmy tę siłę wykorzystali. 

Gdy kilka młodych opozycjonistek zjawiło się u Wisławy Szym-
borskiej z  prośbą o  podpisane jakiegoś protestu, na ich widok 
Kornel Filipowicz uciekł w popłochu. – Kiedy wyjaśniło się, po co 
przyszłyśmy, poetka – nieco strapiona – powiedziała: „Ojej, a Fi-
lipowicz myślał, że panie jesteście początkującymi poetkami”. Ja 
na to: „A czy wyglądam na poetkę?”. I się zdziwiłam, bo Szym-
borska odpowiedziała: „Oczywiście!” – wspomina Liliana Sonik. 
Znane osoby podpisane pierwsze na liście protestacyjnym – to 
działało jak chwyt reklamowy i ośmielało innych. 

W młodości, nieobciążonej rodziną i pracą, jest siła do buntu. 
Jednak jego ukierunkowanie, tak by był sensowny i skuteczny, to 
inna sprawa. Eskaesowcom akcje się udawały. Nawet przy wszyst-
kich szykanach bezpieki, informowanej o poczynaniach buntow-
ników przez sztab tajnych współpracowników, potrafili zaskoczyć. 
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Tak było z paszportami, które w czasach PRL nie leżały w prywat-
nych szufladach. Były towarem reglamentowanym i ściśle kontro-
lowanym przez władzę. Choć PRL ratyfikowała Międzynarodowy 
Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (uchwalony na konferencji 
ONZ w Nowym Jorku, wszedł w życie pod koniec marca 1976 r.), 
gwarantujący każdemu obywatelowi swobodę w  opuszczaniu 
kraju, to paszport wciąż pozostawał w dyspozycji władz. Żeby go 
dostać, trzeba się było wybrać do wydziału paszportów, a ten pod-
legał SB. Nie przez przypadek. Wizyty i  prośby o  wydanie pasz-
portu były przy okazji wykorzystywane do werbunku agentów. 
Akta Instytutu Pamięci Narodowej po latach ujawniały, że był to 
jeden ze skuteczniejszych sposobów zdobywania tajnych współ-
pracowników. 

Odmowa przyznania paszportu nie była czymś rzadkim. Ktoś, 
kto podpadł władzy, nie miał szans na wyjazd. Chyba że PRL chcia-
ła się go pozbyć na zawsze. Wtedy dostawał paszport z sugestią, że 
do kraju nie ma po co wracać. Tę taktykę stosowano wobec szcze-
gólnie uciążliwych dla komuny opozycjonistów. Student, który 
zamierzał wyjechać za granicę, musiał najpierw uzyskać zgodę 
rektora. Ta zaś była zależna od tego, jak władze uczelni oceniają 
jego postawę moralną i polityczną. Nawet jeśli rektor nie miał nic 
przeciwko wyjazdowi, potrzebna jeszcze była opinia Rady Uczel-
nianej SZSP, a tę często uzależniano od zaprzestania opozycyjnej 
działalności albo zapisania się do socjalistycznej organizacji. 

– Akcja paszportowa to była de facto akcja społeczna, która mia-
ła uświadomić ludziom, jakie mają prawa. Paszport powinien na-
leżeć do obywatela, a nie do władzy – mówi Małgorzata Kotarba. 

SKS-owi udało się doprowadzić do publicznych dyskusji na ten 
temat. Co prawda, nie spowodowało to zmiany polityki paszpor-

Żeby wyjechać 
poza granice 
socjalistycznej 
Europy, trzeba 
było prosić 
władze o paszport, 
który nie leżał 
w domowym biurku, 
ale był zamknięty 
w milicyjnych 
sejfach. Na 
zdjęciu: Bogusław 
Sonik i Margerita 
(koleżanka 
z Austrii) — podróż 
do Wiednia. 
Obok: Liliana 
Batko, Bogusław 
Sonik i Bożena 
Tyszkiewicz (tyłem) 
na Campo di Fiori. 
Obie fotografie 
zrobiono w 1976 r. —  
rok przed 
powstaniem 
SKS-u.
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towej, ale do ludzi dotarło, że władza nie przestrzega praw oby-
watelskich. Jest jeszcze jeden pozytywny efekt akcji z roku akade-
mickiego 1978/1979 – studencki ruch występuje oficjalnie i jawnie, 
a władze uczelni muszą się z nim zacząć liczyć. Nie mogą już uda-
wać, że chodzi tylko o garstkę kontestatorów. 

Eskaesowcy zazwyczaj dyskutowali o  akcjach i  wspólnie po-
dejmowali decyzje. Zdarzały się jednak działania na własną rękę. 
Jeśli były sensowne, zyskiwały akceptację reszty. W 1977 r. przy-
padała 60. rocznica bolszewickiego przewrotu w Rosji. Władze 
przygotowywały propagandowe pokazówki. Kraków ustrojono 
w czerwone flagi, sierpy i młoty oraz portrety Lenina. Tadeusz 
Kensy wpadł na pomysł rozlepiania antysocjalistycznych pla-
katów. Rozmawiał na ten temat z  Lesławem Maleszką, ale ten 
był przeciwko. Razem z  Elżbietą Malik (później jego żoną), Ja-
nuszem Środą i Ryszardem Świątkiem przygotowali kilkadziesiąt 
plakatów z sierpem i młotem oraz napisami „The End” i „Co da-
lej?”. 5 listopada rozwiesili je w  Krakowie. Niewiele brakowało, 
by podczas plakatowania zatrzymała ich milicja. Koło nich prze-
jeżdżał radiowóz. Zorientowali się na tyle szybko, że zaczęli uda-
wać zainteresowanych propagandowymi treściami partyjnymi. 
Milicjanci odjechali, chyba lekko zszokowani, że młodzi czytają 
oficjalne plakaty z takim zainteresowaniem. 

O antypartyjnych plakatach reszta eskaesowców dowiedziała 
się kilka dni później. Liliana Batko pochwaliła inicjatywę: – Jaka 
fajna indywidualna akcja. 

Mówi się wśród tych, którzy chcą być popularni: „Nieważne 
jak. Ważne, żeby po nazwisku”. Eskaesowcy także i  tego sposo-
bu używali. Fakt, że nie dla celebryckiego rozgłosu korzystali 
z prowokacji. Choć trudno dziś zrozumieć, że w tamtych czasach 

Eskaesowcy biorą 
udział w dyskusjach 
na uczelniach. 
Pytają nie o politykę, 
ale m.in. o prawa 
studenta, kulturę. 
Na zdjęciu: 
legitymacja 
filmowego klubu 

„Rotunda” Wiesława 
Beka. Warto zwrócić 
uwagę na pieczątkę: 
Studenckie Centrum 
Filmowe miało 
Biuro Informacji 
i Propagandy.
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prowokacyjne mogło być zadawanie pytań. Po tzw. desanty, bo 
o nich mowa, krakowscy buntownicy sięgali często. 

Desant to nic innego jak chodzenie na publiczne zebrania, by 
zadawać niewygodne pytania i wygłaszać niepopularne – w tam-
tych czasach – poglądy. Po tę metodę  sięgali też członkowie ko-
munistycznych młodzieżówek i  agenci bezpieki, rozbijając spo-
tkania organizowane przez SKS. 

Do historii przeszedł desant eskaesowców na uczelniane spo-
tkanie z  ministrem do spraw wyznań Kazimierzem Kąkolem 
(odbyło się 15 marca 1978 r. w auli UJ). Publiczność była spora, 
bo około 500-osobowa. SKS stawił się w składzie: Liliana Batko, 
Bogusław Sonik, Józef Baran, Jerzy Budyń, Janusz Pierzchała, 
Jacek Rakowiecki. Zabierali głos, czym doprowadzili partyjnego 
oficjela i  rektora uniwersytetu do białej gorączki. Budyń wystą-
pił z  oceną socjalizmu, a  Kąkolowi zarzucił demagogię i  nega-
tywny stosunek do Kościoła. Mówił: „Czuję się chrześcijaninem 
ze względu na swą kulturę i  jest to nie do negacji nawet przez 
marksizm. Doskonale znam przebieg takich spotkań, ale zdecy-
dowałem się na postawienie pytań. Oburzony jestem na pańskie 
sformułowania, precyzyjne i  demagogiczne. Reprezentuje pan 
socjalizm – ale o jakim socjalizmie jest mowa: teoretycznym czy 
praktycznym? Na przykład rewolucja socjalistyczna w  Związku 
Radzieckim pochłonęła 50 milionów ofiar, a ostatnio – jak podaje 
Sołżenicyn – oblicza się ich liczbę na około 66 milionów”. 

Oliwy do ognia dolała też reszta: Sonik pytał o podwyższenie 
nakładów prasy katolickiej, Pierzchała o możliwość zakładania 
stowarzyszeń katolickich, Batko o  finansowanie KIK-u, a  Ra-
kowiecki domagał się wydania książki Michnika Kościół, lewica, 
dialog. Jakby tego było mało, Baran nazwany przez Kąkola „to-

Akcja „Paszport”. 
Eskaesowcy 
wiedzieli, że nie 
zmuszą władz do 
oddania paszpor-
tów. Chodziło o to, 
by uświadomić 
ludziom, jakie mają 
prawa.
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warzyszem” zaprotestował, stwierdzając, że to słowo się zdezak-
tualizowało.

Rektor UJ prof. Mieczysław Hess nie wytrzymał i wykrzyczał: 
„Nie pozwolimy, aby wrednymi wypowiedziami przeciw naszemu 
państwu i  w  salach naszej uczelni socjalistycznej wredni wrogo-
wie szkodzili. Prawem kaduka obywatel Sonik tu się znalazł, gdyż 
nie jest ani naszym studentem, ani pracownikiem, i nie wiem, czy 
mamy potrzebę go słuchać”. Wtórował mu Kazimierz Buchała, 
pierwszy sekretarz uczelnianej PZPR: „Cieszę się z tego spotkania, 
bo ujrzeliśmy SKS jako przedłużenie ramienia KOR, a KOR jako 
przedłużenie zagranicznej reakcji. Można by powiedzieć, proszę 
mi darować, bo nie wiedzą, co czynią, ale oni wiedzą”. To wtedy 
padły z ust władz UJ słowa, które po tym, co stało się z Pyjasem, 
mroziły krew: „Takich jak wy zrzuca się ze schodów”.

– Chodziłam na takie desanty i nie mogłam pojąć, skąd w moich 
kolegach, Soniku, Lilce i innych, tyle spokoju. Oni z taką pewno-
ścią wygłaszali tezy, które po drugiej stronie wywoływały wściek- 
łość. Żeby to robić, trzeba mieć w sobie nie tylko odwagę, ale też 
poczucie, że prawda jest po naszej stronie – mówi Danuta Skóra. 

Jesienią tego samego roku miała miejsce inna sławna akcja, 
w  której brali udział eskaesowcy. Chodzi o  obronę Kazimierza 
Świtona. To on był inicjatorem powstania Komitetu Założyciel-
skiego Wolnych Związków Zawodowych w  Katowicach. Infor-
mację o tym, że robotnicy ze Śląska tworzą związki zawodowe, 
podało Radio Wolna Europa. Wściekłość władz sięgnęła zenitu. 
Krążyły pogłoski, że pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkie-
go PZPR w Katowicach Zdzisław Grudzień ze strachu, że nie za-
trzymał Świtonia, dostał ataku serca. Represje dotknęły wszyst-
kich opozycjonistów, ale Świtoń zapłacił za swoje zaangażowanie 

Niewiele osób 
przyłączało się 
do studentów, ale 
akcje eskaesowców 
pokazywały, że 
można wyjść ze 
swoimi poglądami 
poza granice 
swojego mieszkania.
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najwięcej. Wracającego po niedzielnej mszy, zaatakowali czterej 
mężczyźni. Pobitego, wrzucili do radiowozu, a  chwilę później 
prokuratura oskarżyła go o pobicie czterech milicjantów. Sprawa 
stała się na tyle głośna, że mówiła o niej cała opozycyjna Polska. 
Wszędzie odbywały się protesty w obronie Świtonia. W  listopa-
dzie 1978 r. włączył się w nie SKS. Krakowscy buntownicy dostali 
zadanie rozrzucenia w  Katowicach ulotek opisujących bezpra-
wie, jakiego dopuścili się komuniści. Przywiozła je z Warszawy 
Małgorzata Gątkiewicz. – Miałam je odebrać z  domu państwa 
Przewłockich. Pracowałam już wtedy w  domu dziecka. Po pra-
cy pojechałam po te ulotki pociągiem. Przy sobie miałam tylko 
mały plecak. Myślałam, że je odbiorę i  rano będę z  powrotem 
w Krakowie. W Warszawie pryzmy śniegu i zimno. Wrócić mogę 
dopiero rano następnego dnia. Tuż przed wyjściem przynieśli mi 
wielki plecak z ulotkami. Złapałam się za głowę. Ile się zmieściło, 
przepakowałam do mojego plecaczka. Resztę wsadziłam do kar-
tonowego pudła. I z tym pudłem wróciłam. Okazało się później, 
że ulotki przewożone samochodami przepadły, a moje nie – opo-
wiada. 

Noc przed akcją eskaesowcy spędzili u Adama Zagajewskiego. 
U niego Gątkiewicz ukryła przywiezione z Warszawy ulotki. Do 
Katowic dotarli różnymi drogami. Uznali, że podzielenie się na 
małe grupy nie pozwoli bezpiece wszystkich wyłapać. Róża Woź-
niakowska i  Andrzej Mietkowski skorzystali z  propozycji pod-

Eskaesowcy 
swoimi akcjami 
nie pozwalali 
zamknąć się 
ludziom w „małej 
stabilizacji”. 
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wiezienia złożonej przez nieznajomego kierowcę, który twierdził, 
że niedawno wrócił z Ameryki. Ryzykowali, bo mógł się okazać 
agentem. Mieli szczęście. Samochodem dotarł do Katowic też 
Bogusław Sonik. Reszta podróżowała pociągiem albo korzysta-
ła z aut znajomych. Wpadki nie dało się uniknąć – bezpieka wie-
działa o wszystkim od tajnych współpracowników, ale desant był 
tak duży, że ulotki trafiły do mieszkańców. SB zatrzymała: Annę 
Krajewską, Bronisława Wildsteina, Janusza Szczepańskiego, Jac-
ka Skrobotowicza i  Zbigniewa Skórę. Tego ostatniego bezpieka 
dopadła pod „Spodkiem”. Nie było świadków, więc nie miał kto 
przekazać informacji do Warszawy o zatrzymaniu. Na szczęście 
po 48 godzinach Skórę wypuszczono z aresztu. Ofiarą bezpieki 
w tej akcji była również Krystyna Czerni, którą dotkliwie pobito. 

– „Kłocz” nas wtedy obsztorcował, że takie delikatne dziewczyny 
zabieramy na akcje – wspomina Liliana Sonik. 

Świtoń dzięki protestom społecznym nie dostał – jak zapowia-
dano – ośmiu lat, ale rok i zaraz go wypuścili. Przyjechał nawet 
do Krakowa, by podziękować SKS-owi za pomoc i solidarność. 

SKS solidaryzował się nie tylko z tymi, których represjonowała 
PRL, ale też z opozycjonistami z innych krajów socjalistycznych. 
Pod koniec maja 1979 r. do czechosłowackich więzień trafili opo-
zycjoniści z Komitetu Obrony Niewinnie Prześladowanych i  sy-
gnatariusze Karty ’77. W Polsce m.in. eskaesowcy zbierali podpisy 
pod listem do Konferencji Episkopatu Czech i Moraw. Udało się 

SKS nie był 
formalną 
organizacją. 
Pomysły na 
akcje rodziły się 
spontanicznie 
podczas 
zwykłych spotkań 
towarzyskich. Na 
zdjęciu od lewej: 
Jakub Meissner, 
Bożena Rybicka, 
nn.
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przekonać do złożenia pod nim autografu 500 osób (dużą jak na 
tamte czasy liczbę). List z wyrazami solidarności przekazali przez 
kard. Stefana Wyszyńskiego, a na wakacje do Krakowa zaprosili 
dzieci aresztowanych Czechów i Słowaków. 

Gdy 22 października w Pradze zapadł wyrok, krakowscy eska-
esowcy pojechali do Warszawy protestować pod Czeskim Cen-
trum Kultury (zapowiedziały się też SKS-y z innych akademickich 
miast, ale dojechał tylko krakowski). Ledwo się zjawili w stolicy, 
od razu trafili w ręce bezpieki. W areszcie znaleźli się: Iwona i Bro-
nisław Wildsteinowie, Ewa Zalewska, Anna Krajewska, Bogusław 
Bek, Grzegorz Małkiewicz, Andrzej Mietkowski, Wojciech Sikora, 
Marek Kucia, Paweł Witkowski i Jarosław Zadencki. Opozycjoni-
ści aresztem się nie przejęli. Najważniejsze było to, że bezpieka 
zatrzymała ich w  centrum miasta na oczach ludzi wracających 
z pracy. Jeszcze tego samego dnia w świat poszło oświadczenie 
SKS o  warszawskich zajściach. Podpisali je ci, którym udało się 
uniknąć aresztowania. 

Eskaesowcy 
wiedzieli, że 
jeśli świat ma się 
dowiedzieć o ich 
działalności, muszą 
wydawać swoje 
gazety, pozbawione 
reżimowej cenzury. 
Na zdjęciu: 
Grzegorz 
Małkiewicz — był  
w składzie redak-
cji „Sygnału”, 
niezależnego pisma 
studentów.
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Jaja z paszportem 

W  komedii Miś Ryszard Ochódzki zdo-
bywa paszport podstępem. Rzecz fikcyjna, 
ale możliwa w PRL. W 1962 r. mieszkaniec 
podsłupskiej miejscowości opisał swoje 
przygody podczas starania się o  paszport. 
Chciał wyjechać do Paryża na wakacje na 
zaproszenie rodziny. 

„Trzeba odebrać paszport. W tym celu na-
leży się czasowo wymeldować. Idę do Ad-
ministracji Domów Mieszkalnych po druk. 

– Nie mamy druków – odpowiada kobieta. 
– Gdzie można je dostać? – pytam. – W miej-
skiej radzie. 

Wpadam do miejskiej rady. Proszę o druk. 
Zdziwienie.

– Powinni mieć w administracji. – Nie mają 
– odpowiadam. – Co mnie to obchodzi? Po-
winni mieć – mówi kierownik referatu mel-
dunkowego. 

Po pięciu minutach wzajemnie wypowiadanych grzeczności 
mam w ręku kawałeczek zadrukowanej kartki. Pędem do admini-
stracji. Kobieta chowa druczek do szuflady, każe przyjść za tydzień 
i zaczyna czytać książkę. – Proszę pani, może mnie pani jednak 
załatwi. Paszport mam odebrać już, to ostatni termin. 

– Przecież widzi pan, że nie mam rejestrów. Za tydzień.
– To może pojedzie pani ze mną do miejskiej rady po te rejestry. 
– Za 20 minut kończę urzędowanie – mówi. 
Referat meldunkowy. Tłok. Czas płynie. Po kilkunastu minu-

tach wychodzi kobieta z  administracji. Wręcza mi dowód osobi-
sty. Otwieram dowód, ani śladu pieczątki. Wracam. – Nie mam 
pieczątki. 

Na to kierownik: – Wystarczy, że na kartce jest pan wymeldo-
wany. Pieczątki nie trzeba. 

– Ale przecież nie wydadzą mi paszportu. Proszę dać pieczątkę. 
Minęły 4 godziny. Mam pieczątkę. Jestem wymeldowany. Mam 

paszport”. 
Relacja kończy się słowami: „Chciałbym już umrzeć. Niewiele 

mi brakuje”.

PRL przełomu 
lat 70. i 80. 
była systemem 
pełnym absurdów 
i sprzeczności. 
Czasami 
tragicznych, 
czasami śmie-
sznych. Świetnie 
dokumentowały 
to filmy, m.in. Miś 
Stanisława Barei.
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SKS 
rozpracowywała 
bezpieka. Nękała 
studentów 
wezwaniami na 
przesłuchania, 
inwigilowała ich 
działalność. 

Jeden dzień  
z życia eskaesowca.
Liliana Batko 
notuje, kogo nękała 
bezpieka.
Notatka powstała 
po to, by informacje 
o represjach dotarły 
do Wolnej Europy.
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OPRAWCY Z SB

Bezpieka rozpracowuje SKS

Eskaesowcy mówili, że esbek to nie zawód, 
ale charakter. SB, milicja polityczna, którą 
powołano po to, by tłamsiła każdą wolną 
myśl, utrzymując komunistów przy władzy, 
młodych buntowników z Krakowa i ich na-
śladowców z  innych akademickich miast 
nękała, wsadzała do  aresztów i biła. Bała 
się, że SKS stanie się zarzewiem społecz-
nej rewolucji. Słusznie. 

Student w opozycji, esbek w dyspozycji

– Najgorszy był pierwszy raz. Niekończące się korytarze na pl. Wol-
ności [dziś Inwalidów]. Krakowska Służba Bezpieczeństwa woziła 
nas tam na przesłuchania. Ktoś, kto bezpiekę umieścił w miejscu, 
które w nazwie miało słowo „wolność”, musiał mieć zabójcze po-
czucie humoru – mówi Elżbieta Kensy. Opozycjonistkę z krakow-
skiego SKS po raz pierwszy zatrzymano w 1978 r. To było podczas 
akcji przeciwko „RES-om”. Malik – takie nazwisko nosiła wtedy 
Kensy – razem z  Iwoną Galińską (późniejszą żoną Bronisława 
Wildsteina) rozdawały ulotki pod Collegium Novum. Esbecy zgar-
nęli obie konspiratorki do radiowozu i  zawieźli na komisariat. 

– Bawili się zazwyczaj w  złego i  dobrego policjanta. Zły straszył 
wyrzuceniem z uczelni, dobry pytał: „Po co wam to, dziewczyny?” 

– wspomina Kensy. 
Bezpieka uważnie przyglądała się akademickim środowiskom. 

Młodzi sięgający po zakazaną literaturę i kontestujący system dla 
komunistów mogli stanowić zagrożenie. Nie dlatego że byli w sta-
nie obalić system, ale dlatego że pokazywali ludziom: „Patrzcie, 
można inaczej żyć. Można się nie bać”. Młodzi byli niebezpieczni 
także dlatego, że byli nieodporni na zachodnie hasła o wolności 
i za nic mieli gierkowską stabilizację (126 p, M3 i 2+2, czyli samo-
chód, mieszkanie, rodzina). 

Krakowskimi buntownikami SB interesowała się już przed po-
wstaniem SKS-u. Inwigilowani byli anarchiści (Wildstein & spółka 
rozrywkowych i  rozdyskutowanych studentów – dostali krypto-
nim „Optymiści”) i  młodzi katolicy związani z  duszpasterstwem 
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dominikanów. Po zawiązaniu SKS-u bezpieka zorientowała się, że 
nie będzie łatwo ich kontrolować. Już na początku września 1977 r. 
Departament III MSW zabrał się do rozpracowywania studentów. 
Akcji nadano kryptonim „Wasale”. Miała objąć wszystkie miasta, 
w których SKS był albo w których planowano go założyć. SB próbo-
wała nie dopuścić do stworzenia ogólnopolskiej struktury ruchu. 

– Kryptonim akcji bezpieki przeciwko nam poznaliśmy dopiero 
po otwarciu teczek w IPN. Słowa „wasale” użyto, bo zapewne uwa-
żano nas za niesamodzielne i podporządkowane KOR-owi grupy. 
To nas miało, zdaje się, obrażać – mówi Elżbieta Krawczyk. 

Pod koniec lat 70., gdy powstawał SKS, wierchuszka bezpieki 
nie chciała iść na ostateczną rozprawę z  buntownikami. Śmierć 
Pyjasa była dla niej wystarczającym obciążeniem. Zapadła decy-
zja strategiczna: zamiast likwidować, lepiej kontrolować. Bano się, 
że jeśli zniszczy się jedną grupę, ta odrodzi się w  innej postaci, 
a to może doprowadzić do wybuchu potężnego ruchu społeczne-
go. Władza takich społecznych niespodzianek obawiała się naj-
bardziej. Dlatego zamiast długotrwałych aresztów i pokazowych 
procesów jak w  latach stalinowskiego terroru stosowano takty-
kę nękania przeciwnika przesłuchaniami i  rewizjami. Raz tylko 
posunięto się do próby otrucia – podczas pielgrzymki do Często-
chowy bezpieka podrzuciła eskaesowcom zatrutą wodę. Podejrze-
wali, że narkotykami. – Siedzieliśmy pod drzewem z  Bogusiem 
Sonikiem i Różą Woźniakowską. Ktoś podał nam metalowy kubek 
z wodą. Wypiliśmy i zaczęły się dziać straszne rzeczy. Róża upad- 
ła na ziemię, Bogusia z migotaniami przedsionków zabrało pogo-
towie, a ja miałam jakieś wizje, czułam się tak słaba, że nie było 
mowy, bym mogła iść dalej. Na szczęście wszyscy wyszliśmy z tego 
bez poważniejszych problemów – wspomina Małgorzata Kotarba. 

Eskaesowcy nie 
chcieli szukać 
agentów wśród 
swoich. Stosowali 
zasadę zaufania. 
Po latach okazało 
się, że bezpieka 
miała swoje 
wtyczki wśród tych, 
którzy byli najbliżej 
liderów ruchu. 
Na zdjęciu od 
lewej: Liliana Batko, 
Bogusław Sonik, 
Lesław Maleszka.
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Wykorzystywano też fałszywki – w grudniu 1977 r. w akademikach 
rozrzucono tekst podpisany nazwiskami rzeczników SKS, potępia-
jący rozwiązłość w koedukacyjnych domach studenckich. 

W walce z bezpieką SKS nie używał siły. Dominowała w nim po-
stawa non violence (bez przemocy). Do obrony w czasie przesłuchań 
miał instrukcję Obywatel a Służba Bezpieczeństwa autorstwa działa-
jącego w  tajnym Polskim Porozumieniu Niepodległościowym me-
cenasa Jana Olszewskiego. Buntownicy wręczali broszurkę każde-
mu, kto miał kontakt z SKS-em i mógł trafić do aresztu. Olszewski 
bez ideologicznego zadęcia tłumaczył w niej, jakie uprawnienia ma 
obywatel, który trafił na przesłuchanie. Najważniejsze było to, że 
każdy miał prawo milczeć i nie odpowiadać na pytania. To był ele-
mentarz opozycjonisty. 

– Przesłuchujący uderzali w najsłabsze miejsce. Straszyli, a jeśli 
to nie pomagało, próbowali przekupstw – mówi Bogusław Sonik. 
W  materiałach operacyjnych występuje jako „Ponury”. Akurat 
w wymyślaniu pseudonimów bezpieka nie wykazała się inteligen-
cją. Brat Liliany Batko został „Bratem”, Elżbietę Krawczyk, która 
studiowała medycynę, nazwała „Chirurgiem”, a Jakuba Meissnera 

– „Mirafiori”. Nietrudno zgadnąć, że takim samochodem jeździł. 
W  poszukiwaniu słabych miejsc funkcjonariusze SB represjo-

nowali rodziny eskaesowców. Ojcu Anny Szwed powiedzieli, że 
„córkę może spotkać wypadek samochodowy”. Metodę „na rodzi-
ców” zastosowali także wobec Małgorzaty Gątkiewicz – zagrozi-
li, że jej ojciec straci pracę, a na pierwsze przesłuchanie zabrali 
ją razem z  mamą. Gdy bezpiece podpadła Liliana Batko (była 

„zbyt aktywna”), tajny współpracownik sugerował w raporcie, że 
przez rektora UJ trzeba ją zmusić do szybkiego napisania pracy 
magisterskiej. Wtedy – jak przewidywano – powinna wyjechać 

Jedną z metod 
zastraszania 
eskaesowców 
były kolegia ds. 
wykroczeń. Kary 
grzywny młodzi 
opozycjoniści 
dostawali za 
zaśmiecanie 
miasta (gdy 
rozrzucali ulotki) 
i za nielegalne 
zgromadzenia 
(gdy organizowali 
wykłady). Na 
zdjęciu: Józef Maria 
Ruszar i mecenas 
Jerzy Ostafil 
przed rozprawą 
na kolegium 
ds. wykroczeń. 
Fotografia obok: do 
Ruszara i Ostafila 
dołączył Wojciech 
Oracz.
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Milicja i SB 
nie cieszyły się 
szacunkiem 
społeczeństwa 
PRL-u. Władza 
postanowiła 
ocieplić wizerunek 
funkcjonariusza 
filmem 
o sympatycznym 
oficerze 
dochodzeniówki, 
który rozwiązuje 
kryminalne zagadki. 
W 07 zgłoś się 
bohaterem był 
porucznik Stanisław 
Borewcz. W tej roli  

— Bronisław Cieślak.

z miasta i skoncentrować się na magisterce, a nie na działalności 
opozycyjnej. 

– Szybko opanowaliśmy metody, które bezpiekę doprowadza-
ły do szału. Zasada była jedna: niczego nie mówić, nie wchodzić 
w dyskusje i niczego nie podpisywać. Raz podczas maglowania za-
snęłam. Nie ze zmęczenia. Po prostu tak postanowiłam. To mój 
osobisty wkład w  podnoszenie ciśnienia bezpiece – mówi Lilia-
na Sonik. Zasadę milczenia złamała tylko raz. Była w Warszawie.  

– Zgarnęli mnie i  zawieźli do pałacu Mostowskich. Pytali, po co 
przyjechałam do stolicy. Trwało to tak długo, że w końcu mocno 
już poirytowana powiedziałam, że jestem tu po to, by w imieniu 
SKS-u spotkać się z Rakowskim [prominentnym członkiem PZPR, 
redaktorem naczelnym „Polityki”]. Miny mieli nietęgie – opowiada. 

Danuta Skóra z  pierwszego przesłuchania wyszła – jak sama 
mówi – „przerobiona”. – Niczego ważnego im nie powiedziałam, 
ale mimo to miałam poczucie, że to oni byli górą. Każdy, kto był 
przesłuchiwany, zdawał po wyjściu relację pozostałym eskaesow-
com. Dostałam od Józefa Ruszara w żołnierskich słowach repry-
mendę i  już podczas kolejnych aresztowań wiedziałam, co robić 

– wspomina. W ogrywaniu bezpieki miała swoje sukcesy. Ze Zbysz-
kiem Skórą mieli rozdawać ulotki. Nie zdążyli ich jednak odebrać, 
bo dopadła ich bezpieka. Zaczęli uciekać. Rozegrały się filmowe 
sceny: oni do kamienicznej bramy i na ostanie piętro, esbecy za 
nimi. – Dopadli nas i  zrewidowali. Niczego jednak nie znaleźli 
i musieli nas puścić. Kiedy znowu na nich wpadliśmy, już się nami 
nie interesowali. Tyle że akurat wtedy nielegalne ulotki mieliśmy 

Skowronska_Studenci kontra system_druk.indd   116 2012-12-03   10:03:15



117

przy sobie. Dostaliśmy je od Wildsteina i pojechaliśmy pod kościół 
Misjonarzy na Lea, gdzie bez problemów je rozdaliśmy – opowiada. 

Elżbieta Krawczyk mówi, że najtrudniejsze były te przesłucha-
nia, które przeciągały się w wielogodzinne nasiadówki. Jej rekord 
to 8 godzin odpowiadania na te same pytania. – Po serii krzyków 
i straszenia zazwyczaj zjawiał się „dobry” milicjant. Zagajał, uspo-
kajał, mówił, żeby tylko jeden podpis złożyć, a dadzą spokój. Naj-
wyżej raz w miesiącu trzeba się będzie z nimi spotkać – wspomina. 

Barbara Twardzik z  przesłuchań pamiętała opowieści o  za-
chodnich agentach: – Manipulowali nami. Opowiadali, że SKS to 
w większości agenci CIA, którzy takich naiwnych jak ja wykorzy-
stują. Podsuwali wnioski, podpuszczali. Pytali, czy nie chcę spo-
kojnie skończyć studiów i zacząć kariery zawodowej. Grozili, że 
opozycyjna przeszłość przekreśli moje życie. 

Po miesiącach aresztowań i przesłuchań eskaesowcy mieli już 
grubą skórę, potrafili drwić z  esbeków i  zagrywać równie sku-
tecznie jak oni. Nauczyli się ich ośmieszać i stosować presję. Wy-
korzystywali to, że SB uważała ich za desperatów. Bogusław So-
nik zapytany kiedyś przez esbeka, czy zawsze będzie w opozycji, 
odpowiedział: „Nie wiem, ale pan zawsze będzie w dyspozycji”. 

Anna Krajewska miała swoją metodę na śledzących ją agentów. 
Szczególnie nie lubiła łażącego za nią młodego funkcjonariusza. 

– Stawałam, odwracałam się i zaczynałam krzyczeć: „Czemu pan 
za mną chodzi? Nie wstyd panu?”. Ludzie się zatrzymywali. Są-
dzili, że to jakiś natręt, a jego to okropnie peszyło. Odwracał się 
na pięcie i uciekał.

Rzeczywistość nie 
była tak kolorowa 
jak filmy o milicji. 
Funkcjonariusze 
bezwzględnie 
pacyfikowali 
tych, którzy nie 
poddawali się 
komunistycznemu 
systemowi. 
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Metodę desperacką Krajewska zastosowała też, gdy wynajęła 
wraz z innymi eskaesowcami chałupę od chłopa w Toniach. Esbe-
cy pod dom podjechali samochodem. – Czułam się jak w potrzas- 
ku. W końcu wyszłam do nich i zagroziłam: „Jeśli nie odjedzie-
cie, zamknę się w środku i podpalę chałupę”. Naprawdę byłam 
gotowa to zrobić. Przestraszyli się i po 10 minutach już ich nie 
było – opowiada. 

Wyczynem, który bezpieka zapamiętała na długo, popisał się 
Bronisław Wildstein. Zatrzymano go podczas akcji plakatowania 
miasta. Eskaesowcy wzywali właśnie do bojkotu wyborów do 
Sejmu zaplanowanych na 23 marca 1980 r. Wildstein trafił na pl. 
Wolności. Przesłuchiwano go w jednym z niezliczonych pokoi na 
pierwszym piętrze. Wykorzystał moment nieuwagi i wyskoczył 
przez okno. Szyba w niczym mu nie przeszkodziła. Ze skręconą 
nogą i na szczęście tylko lekko pokiereszowany, uciekł. 

Do aresztu można było trafić w każdej chwili. Nie tylko podczas 
rozlepiania plakatów czy nieuznawanych przez władz spotkań.  

– Byłeś na celowniku, nie znałeś dnia ani godziny – mówi Sonik. 
Szedł akurat ul. Szpitalną z  Andrzejem Mietkowskim i  Ziemo-
witem Pochitonowem. Ten ostatni u lodziarki zamówił trzy lody. 
Nagle z piskiem opon podjechała milicyjna suka. Bezpieka wrzu-
ciła Mietkowskiego do radiowozu i odjechała. – Na ulicy panika, 
a  Pochitonow flegmatycznym głosem mówi: „Teraz to już tylko 
dwa poproszę” – wspomina Sonik. 

Żaden z eskaesowców nie jest w stanie powiedzieć, ile razy był 
zatrzymywany. Zdarzało się to tak często, że Mietkowski w aresz-
cie przeczytał całego Dostojewskiego. Gdy ląduje się w  więzien-
nej celi na 48 godzin kilka razy z rzędu, trzeba jakoś zabić czas. 
Areszty były brudne i  niewygodne. Za to ciekawe: politycznych 

Antymilicyjne 
hasła malowane 
na budynkach, 
były rzadkością. 
Za taką formę 
kontestacji 
systemu można 
było zapłacić 
więzieniem. 
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– jak nazywano tych, którzy siedzieli za przekonania, więzienne 
towarzystwo (złodzieje, chuligani, prostytutki) uważało za inte-
resujących. Zdarzało się, że eskaesowcy prowadzili w  aresztach 
antykomunistyczną agitację.

Zmorą były kolegia. Bezpieka uznała, że skoro nie dało się 
eskaesowców zastraszyć tradycyjnymi metodami, to może repre-
sje finansowe okażą się skuteczne. Buntownicy przed kolegiami 
ds. wykroczeń stawali za zbiórki pieniędzy, uczestnictwo w nie-
legalnych zebraniach. Karę grzywny dostali organizatorzy słyn-
nego wykładu Adama Michnika na Floriańskiej: Liliana Batko, 
Józef Ruszar, Jakub Meissner, Lesław Maleszka. Mieli zapłacić 
od 1,8 tys. do 5 tys. zł. Średnia ówczesna pensja wynosiła około 
3 tys. zł. Sonika, który udostępnił mieszkanie, skazano na za-
płacenie 4 tys. zł z zamianą na 40 dni aresztu. To nie było pierw-
sze kolegium Sonika. W grudniu 1977 r. skazano go na grzywnę  
2 tys. zł także za udostępnienie mieszkania na nielegalne zebra-
nie. Powiedział wtedy: – To nie ja stoję tutaj oskarżony, ale kon-
stytucja gwarantująca swobodę zgromadzeń. 

Czy się bali? Nie bardziej niż reszta społeczeństwa. Strach był 
tak duży, że znajomi, widząc nas na ulicy, przechodzili na dru-
gą stronę albo spuszczali głowy i  udawali, że nas nie zauważyli 

– mówi Danuta Skóra. Sonik przypomina sobie znajomego wykła-
dowcę, który wciągnął go w bramę i po kryjomu wręczył pieniądze 
na KOR. Nie chciał, by widziano ich razem. Byli też tacy, którzy 
bibułę czytali w rękawiczkach, by nie zostawić odcisków palców. 

Jacek Kuroń podkreślał, że nie warto szukać agentów we włas- 
nym środowisku, bo to droga donikąd. Rozpoczyna się spirala po-
mówień, a to przynosi więcej szkody niż pożytku. Kiedy jednak 
już w  wolnej Polsce dawni eskaesowcy przeczytali swoje teczki 

SB chciała mieć 
w SKS swoich 
ludzi. Mariusz 
Nowak przedstawił 
się jako student 
Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej. 
Chciał się zająć 
finansami. 
Eskaesowcy go 
zdemaskowali. 
Okazał się potem 
oficerem SB, który 
przesłuchiwał 
studentów- 

-opozycjonistów.  
Na pierwszym 
planie: Joanna 
Burchardt.
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w  Instytucie Pamięci Narodowej, przeżyli szok. Okazało się, że 
wśród rozpracowujących ich tajnych współpracowników byli ich 
najbliżsi przyjaciele. TW Ketman, Return, Tomek, Zbyszek – czte-
ry pseudonimy i jedna osoba. Lesław Maleszka, który na łamach 

„Gazety Wyborczej” przyznał się do współpracy z SB. – Dla nas to 
był szok. Największy chyba dla Bronka Wildsteina. On z Malesz-
ką i Pyjasem stanowili trzon anarchistów. Przyjaźnili się. I nagle 
okazuje się, że to nie przyjaciel, ale konfident – mówi Sonik. – Raz 
drukowałem z  Maleszką tomik wierszy Barańczaka Sztuczne od-
dychanie. Używaliśmy mojego starego powielacza spirytusowego. 
Niespodziewanie wchodzi bezpieka. Zdziwiłem się, bo to była 
chałupnicza robota. Tylko ja i Leszek wiedzieliśmy. Kiedy zapyta-
łem o to Maleszkę, ten odpowiedział, że pewnie sąsiad poczuł spi-
rytus i dał znać bezpiece. Wtedy to wyjaśnienie, choć zadziwiające, 
mi wystarczyło – opowiada. 

Tadeusz Kensy o  tym, że Maleszka próbował wsypać jego ak-
cję plakatową w 60. rocznicę puczu bolszewickiego w Petersbur-
gu, dowiedział się z  IPN-owskich teczek. – TW Return usiłował 
o  moim zamiarze uprzedzić prowadzącego go oficera SB kapita-
na Stanisława Nowaka. Szczęśliwym trafem donos trafił za póź-
no, bo niepodobna było się dodzwonić – opowiada. W  donosie 
Maleszka tak go scharakteryzował: „Bardziej aktywny staje się 
Kensy i staje się dość ważną osobą. Jest spokojny i cichy, jest do-
bry do roboty, ma trochę kompleksów”. – Jakoś nie napisał, że 
Kensy „lubi czasem wypić”, i  już nie pamiętam, czy tego jeszcze 

Władza 
inwestowała w SB 

— bezpieka jako 
pierwsza instytucja 
w Krakowie miała 
komputer do 
analizowania 
danych. Komputer 
wtedy wielkością 
był równy szafie. 
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wtedy nie wiedział, czy też pozostawił tę „okoliczność” do swojego 
osobistego użytku operacyjnego, do czego zresztą wkrótce dałem 
mu okazję. Na jego imieninach czy też urodzinach na ul. Bławatko- 
wej 6a/2 miałem przykrą przygodę. Otwierając pięścią butelkę 
wina, na rozbitym dnie przeciąłem żyłę. Andrzej Mietkowski 
pomógł mi dostać się na pogotowie, tam (mocno pijany) lekarz 
zszył mi rękę, po czym wróciliśmy na imprezę. Maleszka o  tej 
imprezie nie raportował – opowiada Kensy. 

Liliana Sonik: – Cóż mam powiedzieć? Chodziliśmy nawzajem 
w swoich swetrach. Jedliśmy razem posiłki. I nagle okazuje się, że 
ktoś, kogo uważamy za przyjaciela, jest kimś zupełnie innym. To 
dramat jak z Dostojewskiego. 

W  studenckie środowisko, z  którego powstał SKS, bezpiece 
udało się wprowadzić jeszcze dwóch znaczących agentów. Jed-
nym z nich był TW Mietek, zidentyfikowany jako Jarosław Resz-
czyński (wtedy student prawa UJ, a  w  wolnej Polsce pracownik 
naukowy tej uczelni i dyplomata). W 30. rocznicę powstania SKS 
jego tajną działalność ujawnił Wildstein. Nazwał go wtedy „pro-
wokatorem bezpieki”, bo to on miał wytypować Maleszkę do taj-
nej współpracy.

Bolesnym ciosem dla eskaesowców okazało się też ujawnienie 
tożsamości TW Moniki. Okazał się nim Henryk Karkosza, który 
zajmował się w SKS poligrafią. 

– Wiedzieliśmy, że wśród nas są TW. Nie sądziliśmy jednak, że to 
ludzie z samego środka. To jak wyrwanie kawałka świata, w któ-
rym się żyło. Nagle część życia zmienia się w słup lodowy - mówi 
Bogusław Sonik. 

Lilianie Batko i  Małgorzacie Gątkiewicz jednego z  TW udało 
się rozpracować. Zgłosił się do SKS student Wyższej Szkoły Pe-
dagogicznej (dziś Uniwersytet Pedagogiczny). Ponieważ z  tego 
akademickiego kręgu eskaesowców nie było, przyjęto go z otwar-
tymi rękoma. Chciał zajmować się finansami, ale eskaesowcy skie-
rowali go do pracy na powielaczu. I  od razu zaczęły się wpadki.  

– W końcu zorientowaliśmy się, że facet jest kapusiem. Wzięłyśmy 
go z Gośką na spytki. Zaczął kręcić. Zaprosiłyśmy go na spotkanie 
z resztą grupy. Nie przyszedł – opowiada Liliana Sonik. Wkrótce 
po zdemaskowaniu Mariusz Nowak opublikował w  „Magazynie 
Studenckim” tekst pt. Solidarni, w którym oskarżył czołówkę SKS 
o nadużycia finansowe i manipulowanie studentami. Dwa miesią-
ce później już oficjalnie przesłuchiwał swoich byłych kolegów na 
pl. Wolności. 

W archiwach SB 
zachowały się 
raporty agentów 
z prywatnych 
uroczystości (na 
zdjęciu: przyjęcie 
po ślubie Liliany 
i Bogusława 
Soników. 
Na pierwszym 
planie Kazimierz 
Dąbrowa).
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„Wasale”, „Alfa”, „Niepokorni”, „Wierni”

SB rozpracowywała SKS-y. Akcji nadano kryptonim „Wasale”. Oto 
kilka informacji, zebranych z w raporcie dla bezpieki w Warszawie: 

„Wydział III w Krakowie realizuje kombinację operacyjną polega-
jącą na rozpowszechnianiu przez SZSP w środowisku studenckim 
tekstu kompromitującego Studencki Komitet Solidarności oraz 
jego czołowych przedstawicieli. 

Szczegóły związane z  przygotowaniem tekstu i  jego kolporta-
żem uzgodniono z W[ydziałem] III D[epartamentu] III MSW oraz 
Komitetem Wojewódzkim PZPR w Krakowie. Tekst ten ma się uka-
zać w nieregularnie ukazującym się piśmie SZSP Kraków. 

Krakowski SKS kolportuje aktualnie pisma pt. »Sygnał«. W pi-
śmie tym znajduje się m.in. artykuł Jerzego Budynia pt. »Doty-
czy nie tylko mieszkańców D[omu] S[tudenckiego] Żaczek«. W ar-
tykule J. Budyń podważa m.in. prawdziwość wyników do Rady 
Samorządu DS i  postuluje powołanie niezależnych samorządów 
studenckich, które byłyby – jego zdaniem – rzeczywistymi repre-
zentantami środowiska studenckiego. W piśmie tym znajduje się 
również artykuł B[ronisława] Wildsteina kreślący wizję niezależ-
nych ruchów, które w przyszłości doprowadzą do zmiany władzy. 

Rzecznik krakowskiego SKS-u  Liliana Batko przyjęta została 
jako członek-uczestnik do Klubu Inteligencji Katolickiej. 

W dniu 28 lutego br. rzecznicy krakowskiego SKS-u B[ronisław] 
Wildstein i M[ariusz] Roefler zatrzymani zostali przez MO. W wy-
niku przeszukania u  Wildsteina znaleziono i  zakwestionowano  
9 egzemplarzy pisma SKS-u pt. »Sygnał«. W celu uniemożliwienia 
w[yżej] wymienionym przyjazdu do Katowic na proces K[azimie-
rza] Świtonia zatrzymano ich w areszcie na okres 48 godz. 

Jacek Kuroń i  Halina Mikołajska czynią naciski na krakowski 
SKS, by przesłano im wszystkie materiały związane ze swoją dzia-
łalnością oraz zdjęcia i notatki wykonane w czasie zajść juwenalio-
wych w maju 1977 r. Materiały te J[acek] Kuroń zamierza przesłać 
do Londynu na organizowaną tam wystawę pt. »Fasada i Pyły«. 

W  dniu 27 II br. w  mieszkaniu Bronisława Wildsteina odbyło 
się zebranie rzeczników krakowskiego SKS-u. W trakcie zebrania 
ustalono, że na proces K[azimierza] Świtonia do Katowic uda[dzą] 
się m.in. Grzegorz Małkiewicz oraz Anna Podgórczyk. 

Ustalono również, że B[ronisław] Wildstein opracuje tekst 
w sprawie polityki paszportowej prowadzonej przez władze uczel-
ni”. (Źródło: AIPN, 0222/701, t. V, k. 93-96). 

Bezpiekę 
interesowało  
nie tylko polityczne 
zaangażowanie 
eskaesowców, 
ale też ich życie 
prywatne. Takie 
informacje 
wykorzystywała 
potem do 
szantażu.
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Milicjant docieplany, esbek po studiach 

Milicja w  PRL-u  nie miała – jak to się dziś mówi – najlepszego 
PR. SB, milicja polityczna działająca w strukturach Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych, powołana do tego, by – o  ironio – zapew-
niać bezpieczeństwo w kraju i kreować idealny wizerunek PRL-u, 
walnie się do tej społecznej niechęci do funkcjonariuszy przyczy-
niła. Tuż przed przełomem w 1989 r. SB zatrudniała prawie 25 tys. 
pracowników operacyjnych. Posługiwała się też konfidentami – hi-
storycy podają, że tajnych współpracowników (w skrócie zwanych 
TW) było około 90 tys. 

Z czasów PRL pochodzą dowcipy o głupich milicjantach. „Dro-
dzy słuchacze, minęła godzina ósma. W  wersji dla milicjantów: 
duża wskazówka na górze, a  mała na bałwanku”. I  jeszcze jeden 
oddający napięcie pomiędzy obywatelami a  funkcjonariuszami: 

„Kiedy władza znajduje się w rękach ludu? Kiedy kilku robotników 
niesie pijanego milicjanta”. Nic dziwnego, że partia postanowiła 
popracować nad wizerunkiem funkcjonariuszy. Pod koniec lat 60. 
milicyjna „góra” zaaprobowała pomysł serii wydawniczej dla doro-
słych oraz oddzielnej dla dzieci i młodzieży, w których funkcjona-
riusze byliby pokazywani jako błyskotliwe, prawe i przystojne asy 
Milicji Obywatelskiej. Iskry zaczęły wydawać wtedy serię opowia-
dań Ewa Wzywa 07, a Sport i Turystyka – komiksy z kapitanem 
Żbikiem. Wersja dla dorosłych na tylnej okładce miała rysunek 
przodu radiowozu MO (w pierwszych częściach była to warszawa, 
a od połowy lat 70. fiat 125 p). W latach 1973–1974 z przodu moż-
na było przeczytać pionowy napis „30 lat Służby Bezpieczeństwa 
i Milicji Obywatelskiej”, a z tyłu – zamiast spisu serii – drukowa-
no kalendarium MO i  SB. Nazwa serii opowiadań kryminalnych 
wzięła się z dyspozytorni MO. Takim wezwaniem („07 zgłoś się”) 
wywoływano funkcjonariuszy. „Ewa” to z kolei kryptonim dyspo-
zytorni i imię żony jednego z pomysłodawców serii, Zbigniewa Ga-
bińskiego. Na podstawie tych kryminałów powstał serial 07 zgłoś 
się (pokazywano go w TV od 1976 do 1987). Jego bohater porucz-
nik Stanisław Borewicz (rola życia Bronisława Cieślaka), funkcjo-
nariusz stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych, oprócz tego, 
że rozwiązywał bez większych kłopotów kryminalne zagadki, miał 
styl nieco zachodni: pił coca-colę (w puszce!), nosił amerykańską 
kurtkę M65 i używał – niedostępnych dla przeciętnego Polaka płci 
męskiej – kosmetyków Old Spice. Być może dlatego tak działał na 
kobiety – przynajmniej te serialowe. 

Ocieplanie 
wizerunku milicji 
i SB, czyli kolorowe 
kryminalne 
powiastki dla 
dorosłych.
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Dziewczyny SKS-u 
jak pistolety. Zawsze 
na pierwszej linii. 
Dzielne i ambitne. 
Eskaesowcy płci 
męskiej mówią,  
że „mieli szczęście do 
kobiet”.
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KOBIETY

Do tańca, różańca i roboty

Zadziorne, odważne, wyszczekane, ale też 
delikatne. Dziewczyny z SKS-u nie cho-
wały się za plecami swoich kolegów, gdy 
bezpieka zabierała się do bicia. Nie miały 
taryfy ulgowej. Na własne życzenie. 

Kolorowe panny od wybijania palców

Bogusław Sonik pytany o  kobiety w  Studenckim Komitecie So-
lidarności zawsze odpowiada, że młodzi krakowscy buntownicy 
mieli do nich szczęście. – Dawały nam natchnienie. Urodą, odwa-
gą, stanowczością. Co tu dużo mówić, mobilizowały nas – twierdzi. 
Wie, co mówi. Jego żoną została Liliana Batko. Jedna z najsilniej-
szych osobowości i liderek SKS-u. Drobna i niewysoka, a potrafi-
ła zaprowadzić porządek podczas najbardziej burzliwych zebrań. 
Mówili o niej: „Przewodnicząca Li”. 

– Wyglądało to tak, że Lila zwoływała zebranie. Przychodziła 
dwie godziny później, niż było ustalone, i zaczynaliśmy obrado-
wać. Kiedy wszyscy, a przede wszystkim nasi koledzy, zaczynali 
się kłócić, potrafiła wejść na stół i krzyknąć kilka nieparlamen-
tarnych słów. Robiło to piorunujące wrażenie na panach, bo ona 
zazwyczaj jednak nie klęła – opowiada Danuta Skóra. 

To właśnie na Grodzkiej w mieszkaniu Liliany powołano SKS. 
Jej panieńskie nazwisko (Batko) znalazło się też w  pierwszym 
dziesięcioosobowym składzie rzeczników, którzy reprezentowali 
SKS. To ona wreszcie zasłynęła w starciu z SB, gdy opozycjoniści 
odprowadzali na dworzec PKP Adama Michnika. – Jeden z  es-
beków skarżył się, że go poturbowałam. Palec mu wybiłam czy 
coś… – wspomina. 

W 1977 r., gdy SKS prowadził pierwszy nabór, Batko i Sotwin 
ustawiły ławkę w Gołębniku (zwyczajowa nazwa budynku, w któ-
rym mieści się filologia polska) na pierwszym piętrze. Na tabli-
cy powiesiły afisz zachęcający do wpisywania się do opozycyjnej 
organizacji studenckiej. Dziś banał, ale wtedy tak jawne działa-
nie nielegitymizowane przez partię było odczytywane jako wa-
riactwo albo desperacka odwaga. Tym bardziej że na tym samym  
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piętrze swój nabór prowadzili działacze Socjalistycznego Związ-
ku Studentów Polskich. 

– Usiadłyśmy na ławce, żeby pilnować naszego plakatu. Przy-
chodzi taki asystencik około trzydziestoletni i zrywa afisz. Lilka 
do niego: „A pan czemu to zrywa? A wie pan, ile wysiłku kosztuje 
przygotowanie takiego plakatu?”. Odszedł jak zmyty – opowiada 
Danuta Skóra. 

Liliana Sonik, pytana o kobiety w SKS, przyznaje rację swoje-
mu mężowi. Twierdzi, że to był czas świetnych dziewczyn. Każda 
była inna i  każda oryginalna. – Adam Michnik żartem powie-
dział kiedyś, że krakowski SKS był skazany na sukces z powodu 
silnej reprezentacji świetnych dziewczyn – wspomina. 

Oprócz Liliany Batko w  pierwszym składzie rzeczników były 
także Elżbieta Majewska, Joanna Barczyk i Małgorzata Gątkiewicz. 

O Majewskiej wśród SKS-owców do tej pory krążą legendy. Jej 
dawni koledzy twierdzą, że takiej kobiety nie da się zapomnieć. 
Kolorowa, niezwykle piękna i  ekscentryczna. Studiowała filolo-
gię polską. Fascynowała się figurą klowna, która – jej zdaniem 

– w kulturze umarła. – Ela miała misję. Chciała klowna odrodzić 
i dlatego wyjechała uczyć się do szkoły cyrkowej w Julinku. Już 
wtedy była wyjątkowo wygimnastykowana i  potrafiła założyć 
nogę na szyję. Ta sztuczka zrobiła zresztą ogromne wrażenie na 
ojcu Adama Michnika Ozajaszu Schechterze, który przy każdej 
okazji wspominał tamto wydarzenie – wspomina Sonikowa. 

W PRL-u 
świętowano 
8 Marca — 
Międzynarodowy 
Dzień Kobiet. Panie 
obowiązkowo 
dostawały 
po goździku, 
opakowaniu 
nylonowych 
rajstop 
i czekoladzie. 
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Majewska zapadła w pamięć SKS-owcom nie tylko z powodu 
swojej ekscentryczności. To ona pierwsza dała przykład, jak za-
chowywać się podczas zatrzymania. Stała pod klepsydrami Pyja-
sa na Szewskiej, gdy rzuciła się na nią gwardia SZSP, która chwilę 
wcześniej zatrzymała Antoniego Macierewicza. Ta drobna jak 
przecinek kobietka zaczęła gryźć, kopać. – Trzeba to było wi-
dzieć. Ona w pozycji horyzontalnej robi takie wygibasy jak z cyr-
ku i jeszcze drze się do tego niemiłosiernie. Bojówkarze zgłupieli 
i ją puścili – wspomina Danuta Skóra. 

Po latach, gdy krakowscy opozycjoniści szukali dawnych ko-
legów, okazało się, że Majewska w Julinku spędziła tylko kilka 
miesięcy. Potem przeniosła się do teatru Gardzienice i  tam po-
znała Chilijczyka o  imieniu Julio, który w  Polsce schronił się 
przed Pinochetem. Oboje wyjechali do Chile. W drugiej połowie 
lat 90. Bogusław Sonik spotkał ją wczesnym rankiem na krakow-
skim Rynku. Z parasolką i maleńką walizeczką biegła na kongres 
ezoteryczny. 

Artystyczną duszą w SKS-ie była też Joanna Barczyk. Studiowała 
zresztą na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W marcu 1977 r. 
zbierała podpisy pod listem do marszałka Sejmu PRL z  prośbą 
o amnestiowanie wszystkich aresztowanych w Radomiu i Ursusie 
(czerwiec 1976 r.). Chodziła po akademikach od pokoju do poko-
ju. Uzbierała prawie 100 podpisów. Tyle samo, ile Staszek Pyjas. 
To ona malowała plakaty, które wzywały studentów do żałoby po 

Dziewczyny 
z SKS-u trafiały 
do aresztu 
równie często 
jak ich koledzy. 
Na pierwszym 
planie Krystyna 
Kwiatkowska.
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jego śmierci. Dzień po powstaniu SKS-u chciała ogłosić deklara-
cję krakowskich opozycjonistów na swojej uczelni. Ktoś jednak do-
niósł rektorowi. Barczyk wezwano na rozmowę do prof. Mariana 
Koniecznego i prorektora prof. Andrzeja Pietscha. Gdy za nią do 
rektoratu przywędrowała kilkudziesięcioosobowa grupa studen-
tów, odczytała przygotowany tekst i  dyskutowała z  profesorami. 
Już wtedy miała dar przekonywania. – Ten system musi się skoń-
czyć i to kwestia kilku lat – mówiła do Tadeusza Kensego, gdy ten 
zastanawiał się, czy angażowanie się w walkę z komunizmem ma 
sens. Uwierzył Joannie i zaczął działać w SKS-ie (to on później roz-
kręcał ruch opozycyjny wśród chłopów na Podkarpaciu). 

Małgorzata Gątkiewicz, psycholożka, opiekowała się tzw. mło-
dzieżą SKS-owską. W jej grupie byli: Jan Maria Rokita, Bogdan 
Klich, Wojciech Modelski. – Zabieraliśmy ich w  góry i  karmili-
śmy antykomunistycznym jadem. Jak widać, bardzo skutecznie. 
Może nawet w niektórych przypadkach przedobrzyliśmy – mówi 
nie do końca serio. 

Gdy nazwisko Gątkiewicz jako jednej z założycielek SKS-u po-
wtarzano we wszystkich serwisach informacyjnych Radia Wol-
na Europa, do jej mamy zapukała sąsiadka. Nigdy wcześniej nie 
utrzymywały kontaktów, a tu nagle gratulacje i bukiet kwiatów. 

– Pani mecenasowa, jak się okazało, słuchaczka Wolnej Europy, 
przyszła pogratulować rodzinie z  mojego powodu. Mama była 
nieco zdziwiona, bo nie opowiedziałam jej o swojej działalności – 

Dawni eskaesowcy 
do dziś twierdzą, 
że studencka 
opozycja 
w Krakowie to był 
czas świetnych 
dziewczyn. Na 
zdjęciu od lewej:
Adam Szostkiewicz, 
Krystyna 
Kwiatkowska, 
Bogusław Bek.
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wspomina. Na pierwsze przesłuchanie bezpieka wzięła ją razem 
z mamą. – To było upokarzające, bo miałam już 23 lata. Taka for-
ma presji. Udana, bo bardziej bałam się o nią niż o siebie – mówi. 

Dziewczyny z  SKS nie miały taryfy ulgowej. Lądowały na 
pierwszej linii opozycyjnych działań. Elżbieta Krajewska, dziś 
lekarz, a przede wszystkim zakonnica ze Zgromadzenia Małych 
Sióstr, odpowiadała za kolportaż. Opracowała metodę, dzięki któ-
rej nigdy nie wpadła. Przywiezioną z Warszawy bibułę trzymała 
w kilku „skrzynkach” (miejscach). Bezpieka dostawała białej go-
rączki, bo nie można jej było przyłapać. Kilka razy napuszcza-
ła na Krawczykównę najcenniejszego tajnego współpracownika.  

– Przeżyłam dwie rewizje po tym, jak po bibułę przyszedł Leszek 
Maleszka. Ponieważ nigdy jej nie trzymałam u siebie, Maleszka 
nie był w stanie przekazać SB żadnych informacji – mówi. 

Bezpieka nie litowała się nad krakowskimi opozycjonistkami. 
Trafiały do aresztu równie często jak ich koledzy. Straszono je wy-
rzuceniem ze studiów albo umieszczeniem w areszcie razem z pro-
stytutkami. – Ta ostatnia represja okazywała się nie taka straszna 

– twierdzi Liliana Sonik. Podczas jednego z takich zatrzymań trafi-
ła do aresztu na Szeroką. W niewielkiej celi siedziała z kilkoma pa-
niami lekkich obyczajów. Jedna z nich miała kruczoczarne włosy 
i twierdziła, że jej kuzynką jest porucznik Marta Słupek z SB. – To 
była oficer, która często nas przesłuchiwała. Okropna sucha zołza, 
tak można ją najkrócej określić. Moja świeżo poznana koleżanka 

W czasach Gierka 
PRL odszedła od 
hasła: „Kobiety 
na traktory”. 
Kobieta miała 
być żoną, matką 
i pracownikiem 

„na miarę swoich 
możliwości”.
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a  jej kuzynka podała mi do niej numer. Miałam poinformować 
Słupek, że zgarnęli jej krewną. Oczywiście zadzwoniłam po wyj-
ściu. Nie tylko raz. Często dzwoniliśmy do pani Słupek na przy-
kład o trzeciej w nocy… – wspomina Sonikowa. 

Dobre wspomnienie o  odsiadkach z  prostytutkami zachowa-
ła też Róża Thun (rzecznik SKS w roku akademickim 1979/1980). 
Koledzy bali się, że dziewczyna z dobrego krakowskiego domu 
(jest córką Mai i  Jacka Woźniakowskich) nie będzie najlepiej 
wspominała aresztu. Okazało się, że przetrwała, a z celi wyszła 
zachwycona opieką i  sympatią, jaką okazywały jej przetrzymy-
wane przez milicję krakowskie prostytutki. Róża Woźniakowska 
miała dar do języków. To do niej eskaesowcy wysyłali zagranicz-
nych dziennikarzy, którzy pojawiali się w  Krakowie. Opozycjo-
niści korzystali też z  jej kontaktów z  przedstawicielami przed-
wojennej arystokracji. W  ich domach organizowano wykłady, 
ukrywano bibułę. 

W zatrzymaniach na 48 godzin – jak twierdzą – najgorsze były 
nie warunki i  towarzystwo, ale niemożliwość przewidzenia od-
siadki. – To nam kompletnie dezorganizowało życie. Nie mówiąc 
już o tym, że musiałyśmy nosić ze sobą bez przerwy środki higie-
niczne – wspomina Sonikowa. 

– Dziewczyny SKS-u  to były pistolety. Nawet jeśli się bały, 
ukrywały to. Zdarzało się, że brały na siebie najcięższe odcinki, 
bo nam się wtedy wydawało, że bezpieka z kobietami będzie się 
obchodziła delikatniej – mówi Bogusław Sonik. 

Pistoletami były nieustraszona Iwona Galińska, Anna Krajew-
ska (mówili o niej „nasza Ulrike Meinhof” – niemiecka terroryst-
ka o lewackich poglądach), Danuta Sotwin (o niej Liliana Sonik 
mówi: – Zawsze wszystko doprowadzała do końca, perfekcyjna 

Życie codzienne 
kobiet w PRL-u
nie było bajką, ale 
raczej karuzelą…
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organizatorka), Ewa Kulik (pyskowała bezpiece, prowadziła bi-
bliotekę SKS), Anna Szwed (to w jej mieszkaniu obradował po raz 
pierwszy Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ), Anna 
Podgórczyk (zwana „Oleńką” – uparta i odważna jak bohaterka 
Potopu Sienkiewicza). I  wiele, wiele innych. Nawet jeśli nie na 
pierwszej linii frontu, to bezcennych dla SKS-u. Jak Anka Środoń 

– żona Jana Środonia. Piękna Aka – jak mówili o niej eskaesowcy – 
prowadziła rodzaj salonu otwartego dla opozycji. Ratowała nieraz 
kolacją, gdy brakowało pieniędzy i czasu na stanie w kolejkach. 

Barbara Twardzik, współpracownik SKS, zajmowała się m.in. 
kolportażem bibuły: – Patrzyłam na dziewczyny z  SKS-u  z  po-
dziwem. Były do bólu zmotywowane i skuteczne. Broniły swoich 
praw jak lwice i myśmy wszystkie tego się od nich uczyły. Kiedy ze 
względu na działalność w SKS-ie odmówiono mi akademika, wal-
czyłam, bo wiedziałam, że zgodnie z prawem miejsce mi się należy. 

Krystyna Czerni, od początku w  SKS, dziś historyk sztuki:  
– Nie mam zmysłu politycznego ani rewolucyjnej odwagi. Nie lubię 
być pod obstrzałem i na barykadzie. A jednak do tego środowiska 
coś mnie przyciągało. Czasem myślę, że szukałam po prostu pięk-
nych ludzi. Czasy były paskudne, szare, udawane, nijakie, a SKS 
był kolorowy, prawdziwy, wyrazisty, ciekawy i atrakcyjny intelek-
tualnie. Były też adrenalina, dreszczyk emocji i smak owoców za-
kazanych…11

SKS był 
demokratycznym 
ruchem. 
Eskaesowcy 
mówią, że relacje 
damsko-męskie nie 
tyle przeszkadzały 
w opozycyjnej 
działalności, ile 
inspirowały do 
działania. 
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Strach o dziecko. 
Tym żyli rodzice 
eskaesowców. 
Wielu zdawało 
sobie sprawę, że 
żaden zakaz nie 
uchroni dziecka 
przed niebezpie-
czeństwami 
opozycyjnej 
działalności. 
Na zdjęciu: Jakub 
Meissner z mamą.
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RODZICE

Dziecko, a w co ty się bawisz?

Jak pozbyć się pierwotnego lęku o dziecko 
— nieważne, że dorosłe? Dla matek i ojców 
młodych buntowników z  SKS-u  w  1977 r. 
przyszedł czas błyskawicznego odcinania 
pępowiny. 

W 48 godzin

Dziecko zawsze będzie dzieckiem. Nieważne, czy ma 2 czy 22 lata. 
Rodzice buntowników z SKS-u bali się tak jak każdy rodzic w po-
dobnej sytuacji. Przyjmowali różne strategie przetrwania. Jedni 
wspierali, inni z lęku uciekali się do połajanek, czasem gróźb. Idąc 
rozlepiać ulotki, drukować bibułę czy protestować, eskaesowcy 
rodzicom opowiadali bajki, że idą się uczyć do kolegi. A matki i oj-
cowie udawali, że w to wierzą. 

To ojciec Anny Krajewskiej wpadł na pomysł, by podczas noc-
nego druku bibuły zakrywać okna szczelnie kocami. Zaciemnie-
nie działało, bo esbecy stali przed domem i niczego nie podejrze-
wali. – Rodzice wiedzieli, że z 21-latką, która ma same hormony 
i ideały w głowie, nie ma co dyskutować. Chyba wyszli z założenia, 
że lepiej i bezpieczniej dla mnie będzie, gdy będą mnie wspierać. 
Mamie zdarzało się nasze podziemne czasopisma wieźć w wózku 
sąsiadki, a tata robił w konia esbeków. Wsiadał w samochód. Za-
jeżdżał od tyłu i pakowaliśmy całą naszą produkcję. Kiedy to dzi-
siaj wspominam, mam wrażenie, że esbecy inteligencji nie mieli 
za grosz – mówi Krajewska. 

Przez 24-metrowe mieszkanie przy ul. Floriańskiej, należące 
do Janiny i Jana Walentego Soników, rodziców Bogusława Sonika, 
przewinęły się tłumy eskaesowców. Zawsze tam można było prze-
nocować, coś zjeść. Ojciec był stróżem, a mama krawcową. – Lu-
dzie przyjeżdżali zmęczeni wielogodzinną podróżą do Krakowa 
i kładli się w łóżku ojca. On przychodził z pracy i czekał, aż zwolni 
się miejsce, żeby sam mógł się przespać – wspomina Sonik. 

Janina Sonik ma 89 lat i wciąż nie może zapomnieć, że SB posą-
dziła ją o kradzież. Była krawcową. W domu trzymała spory zapas 
kolorowych nici. Było ich tak wiele, że podczas jednej z rewizji  
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esbecy nie uwierzyli, że mogą pochodzić z legalnego źródła. – Do 
tej pory mama nie może przeżyć, że oskarżyli właśnie ją, porząd-
ną obywatelkę – opowiada Bogusław Sonik. 

– Nasi rodzice bali się, ale też wierzyli w  nas. Każdy na swój 
sposób. Czasami tylko pytali: „A  co ty, dziecko, będziesz robiła, 
jak dadzą ci wilczy bilet?” – mówi Liliana Sonik. Jej rodzice, Zo-
fia i Franciszek (oboje już nie żyją), byli nauczycielami w Ochojnie 
pod Krakowem. 

SB straszyła Batków wyrzuceniem z pracy, relegowaniem córki 
z uczelni i zabraniem brata do wojska (tę ostatnią groźbę spełni-
ła). Zachowało się nawet zażalenie Liliany Batko do prokuratury 
na nachodzenie jej rodziców w domu. – Mamy szybciej dawały się 
przekonać. Z ojcami było trudniej. Mój zamykał się w sobie i słu-
chał Wolnej Europy. Z mamą można było porozmawiać, ale nie mó-
wiliśmy jej wszystkiego, by jej nie przestraszyć. Przy spotkaniach 
rodzinnych krewni pytali o SKS. Nie ukrywaliśmy, co robimy. Na-
sze nazwiska podawała Wolna Europa, mimo to gdy wchodziłam 
do pokoju, rozmowy milkły – opowiada.

Melania, mama Danuty Skóry, szyła opaski i  czarne flagi na 
marsz 15 maja, podczas którego ogłoszono powstanie SKS-u. – 
Byłam na pierwszym roku, gdy zginął Staszek. Ktoś rzucił po-
mysł, że trzeba uszyć czarne opaski i flagi. Zgłosiłam się i dosta-
łam kupon czarnego materiału. Resztą zajęła się mama. To była 
spontaniczna akcja. Ani mama, ani ja nie zdawałyśmy sobie spra-
wy z tego, co będzie dalej – mówi Skóra. 

Strach pojawił się, gdy ich dom na Rybitwach zaczęli nachodzić 
esbecy, a młoda Sotwinówna trafiła po raz pierwszy na przesłu-
chanie. Danuta Skóra pamięta niezadowoloną minę mamy, kiedy 
po jednym z opozycyjnych spotkań do domu odwiózł ją ks. Adam 
Boniecki. – Mama nie wiedziała, że za kierownicą siedział ksiądz, 
i była mocno zaniepokojona tym, że odwozi mnie do domu jakiś 
obcy mężczyzna. Uspokajałam, że to był duchowny, ale nie wiem, 
czy mi wtedy uwierzyła – opowiada opozycjonistka. 

Nie wszyscy rozumieli bunt młodych. Długie włosy, brody, do 
tego epizody więzienne. Sąsiedzi odsunęli się od Sotwinów. Po-
mógł dopiero proboszcz, który na kazaniu powiedział o pomocy 
dla internowanych. – Pomocy nie było, ale zniknął ostracyzm spo-
łeczny, którym mama bardzo się przejmowała. Wtedy Rybitwy to 
była wieś na obrzeżach Krakowa, a tam ludzie nie bawią się w sen-
tymenty – mówi Skóra. Jej mamie długowłosi i brodaci koledzy na 
początku też się nie podobali. 

– W  końcu się do nich przekonała. Byliśmy kolorową i  urokli-
wą grupą. Mama do dziś, gdy wspomina przyjęcie po moim ślubie, 
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opowiada o grzywie Bronka Wildsteina i  jego uroczej żonie Iwo-
nie, z którą rozmawiała o kwiatach – opowiada 

Teściowie Danuty Skóry, rodzice Jana, który też był w SKS-ie, 
wiedzieli, na co stać komunistów. Czesław Skóra przesiedział w sta-
linowskich więzieniach dziewięć i pół roku. Był w AK, po wojnie nie 
oddał broni. Dostał za to karę śmierci, którą zamieniono najpierw 
na dożywocie, a potem na długoletnie więzienie. Jan Skóra jako 
nastoletni chłopiec znalazł wśród dokumentów ojca rozliczenie re-
kompensaty za „nienależną” odsiadkę. – Wyliczono dokładnie, że 
w czasie gdy siedział, zarobiłby tyle i tyle, a na życie wydałby taką 
kwotę. Po podsumowaniu wystarczyło akurat na kupno garnituru. 
Poszedł w nim do ślubu – wspomina były eskaesowiec. 

Rodzice nie wiedzieli wszystkiego o jego działalności. – Nie mó-
wiłem im za wiele, żeby się nie denerwowali. Gdy spodziewaliśmy 
się aresztowania, mówiło się, że idziemy na noc uczyć się do ko-
legi. Zdarzało się jednak, że nawet najbardziej tajne plany i próby 
oszczędzenia im nerwów nie udawały się, bo wszystkiego dowia-
dywali się z Wolnej Europy – dodaje. 

Andrzej Mietkowski do dziś pamięta rozmowę z ojcem w ogród-
ku jordanowskim na tyłach „Żaczka”. – Musiałem mu powiedzieć, 
że postanowiłem zaangażować się w SKS. Za to, co ja robiłem w Kra- 
kowie, on mógł stracić swoją warszawską pracę. Chciałem go 
uprzedzić. Ojciec wysłuchał, a potem powiedział, żebym się nie 
przejmował, jeśli coś się stanie. Mówił, że cokolwiek się wydarzy, 

Melania, mama 
Danuty Sotwin 
(Skóry), szyła 
żałobne opaski  
dla studentów  
na Czarny Marsz.

Skowronska_Studenci kontra system_druk.indd   135 2012-12-03   10:03:25



136

nie będzie w tym mojej winy – opowiada. Dla dwudziestoparoletnie-
go studenta, który chce zmieniać rzeczywistość, świadomość rodzi-
cielskiego wsparcia musiała być ważna. I była. 

– Miałem łatwiej niż koledzy. Nie musiałem martwić się o ojca. 
Wiedziałem, że mnie popiera. Do dziś jestem mu wdzięczny, że 
nie próbował szantażować mnie emocjonalnie i  straszyć konse-
kwencjami. Nawet radziłem się go, co robić w razie aresztowania. 
Mówił, że nie mogą zmusić mnie do mówienia tego, czego nie 
będę chciał powiedzieć – wspomina Mietkowski. 

Historia rodziców Zdobysława Milewskiego, także zaangażo-
wanego w SKS, czeka na swój czas. – Zawsze chciałem napisać 
o ojcu. Mam wobec niego dług. Wydaje mi się, że był porządnym 
człowiekiem, ale do tej pory nie rozumiem jego wyborów – mówi 
były opozycjonista. 

Bogusław Milewski w 1977 r., gdy zawiązywał się SKS, był pod-
pułkownikiem Wojska Polskiego. Należał do PZPR. Jego syn po 
raz pierwszy trafił do aresztu w Białym Domku przy ul. Lubicz 
rok później. – Od początku obchodzili się ze mną jakoś tak deli-
katnie. Zadawali pytania i odsyłali do celi. Po 14 godzinach zno-
wu poszedłem do pokoju przesłuchań. W drzwiach stał już mój 
ojciec. W mundurze. Esbecy pytają, czy dać mu auto. Podziękował, 
bo przed komisariatem stał jego wojskowy gazik. Po powrocie do 
domu było ciężko. Krzyczeliśmy do siebie: „Ty zdrajco”. Mama 
popłakiwała. Przeze mnie nie dostał awansu na pułkownika. Po 

Bogusław, ojciec 
eskaesowca 
Zdobysława 
Milewskiego, był 
podpułkownikiem 
Wojska Polskiego.
Kochał syna, ale 
nie rozumiał jego 
wyborów. 
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latach dowiedziałem się, że przeze mnie nie został też dyrekto- 
rem zakładów zbrojeniowych – wspomina Milewski. Chciał chro-
nić ojca. Dlatego – jak twierdzi – nie podpisywał się imieniem i na-
zwiskiem pod petycjami i apelami SKS-u. I uciekał, gdy jego kole-
dzy pozwalali się aresztować. – Ojciec płacił więcej niż ja za moją 
opozycyjną działalność. Prosił, żądał, żebym się wycofał. Chyba 
raz mu to nawet obiecałem. Dla świętego spokoju – dodaje. 

Rodzina Milewskich pochodziła z  Kresów. Bogusław widział, 
jak upowcy (UPA – Ukraińska Powstańcza Armia) morduje jego 
ojca. Po wojnie skończył Wojskową Akademię Techniczną. Na jego 
biurku stały popiersia Lenina i  Piłsudskiego. – Wiem, że fizycz-
nie jestem do ojca bardzo podobny. I wiem, że to on wychowywał 
mnie patriotycznie, ale gdzie indziej lokowaliśmy swoje uczucia. 
13 grudnia przyniósł mi kalesony, paczkę papierosów. Był pewien, 
że już nie wrócę – wspomina eskaesowiec. 

Zdobysław Milewski najbardziej żałuje, że nie zdążył z ojcem 
porozmawiać, spróbować zrozumieć, rozliczyć się: – Tak napraw-
dę chyba nigdy go nie poznałem. Najpierw nie chciałem, a potem 
było już za późno. Przed przełomem w 1989 r. na pół roku poje-
chałem do Stanów Zjednoczonych. Gdy wróciłem, był już bardzo 
chory. Wkrótce zmarł. 

Do domu ojca Anny Szwed esbek zapukał 4 kwietnia 1978 r. Mie-
siąc później do Prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie wpłynęło 
zawiadomienie o  próbach szantażu i  zastraszania. Eskaesowcy  

Dopiero gdy 
eskaesowcy założyli 
rodziny, zaczęli 
rozumieć, co znaczy 
strach o dziecko.  
Na zdjęciu: 
Bogusław Sonik 
z synem Jackiem.
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wiedzieli, że tylko zgodne z prawem działanie może być ich ubez-
pieczeniem. „Niniejszym pragnę zawiadomić Prokuraturę Woje-
wódzką m. Krakowa o następującym incydencie: (…) Do mojego 
ojca Władysława Szweda przybył funkcjonariusz, który okazaw-
szy legitymację, stwierdził, że jest z  »tajnej milicji«. Funkcjona-
riusz ten poinformował mojego ojca, że jestem związana ze Stu-
denckim Komitetem Solidarności w Krakowie, po czym ostrzegał 
ojca w  następujący sposób: »Niech się pańska córka nie miesza 
w  te sprawy, bo jest młoda, a  różne nieszczęścia chodzą po lu-
dziach. Może na przykład iść ulicą i może ją wtedy przejechać sa-
mochód«. Powiadamiając o niniejszym Prokuraturę Wojewódzką 
w Krakowie, pragnę oświadczyć co następuje: 1. Stosowanie szan-
tażu i gróźb fizycznej likwidacji w stosunku do ludzi pragnących 
indywidualnie i  niezależnie kształtować swój światopogląd jest 

– pomijając już aspekt etyczny tego typu presji – sprzeczne z pra-
wem i podlega ściganiu zgodnie z artykułem 166 Kodeksu Karne-
go. W związku z tym wnoszę o podjęcie przez Prokuraturę docho-
dzenia przeciwko odpowiedzialnej komórce MO czy SB, których 
pracownik używał w  rozmowie z  moim ojcem argumentów nie-
dopuszczalnych w pracy organów mających na celu kształtowanie 
praworządności w PRL”. 

Ile osób, tyle historii… – Rodzice, nawet jeśli początkowo nas 
nie rozumieli, jeśli bali się o nas, z czasem jednak pojmowali, że 
nie chodzi nam o młodzieńcze wybryki, że nie chcemy się tylko 

Rodzice Bogusława 
Sonika: Janina 
i Walenty. Przez 
ich mieszkanie 
na Floriańskiej 
przewalały się 
stada studentów 
z SKS-u.
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wyszumieć, że chodzi o coś więcej. Sporo z nich angażowało się 
później w  opozycyjne działania. Pozwalali nam się spotykać 
w  swoich domach, organizować wykłady. W  mojej pamięci naj-
mocniej odcisnęły się: wyrozumiała, niezwykłej dobroci i  szla-
chetności pani Polkowska; pani Baranowa z Zielonek, która po 
aresztowaniu syna przyszła na Rynek i  zrobiła jednoosobowy 
wiec protestacyjny. Także Elżbieta Meissnerowa, mama Jakuba, 
piękna kobieta, hrabianka. Takich rodziców było wielu – mówi 
Liliana Sonik. 

Byli eskaesowcy dziś sami mają dzieci, niektórzy zostali dziad-
kami. – Kiedy zostaje się rodzicem, zmienia się perspektywa. Nie 
wiem, skąd oni mieli tyle siły i  cierpliwości, by wytrzymać to 
wszystko. Podziwiam ich za to, że nie łamali nam charakterów, 
nie szantażowali emocjonalnie. Wiedzieli, że nie dorosną za nas. 
Mimo lęków nie zamykali nas w domach. Zresztą byliśmy dorośli. 
Oni wiedzieli, że to nic nie da – mówi Zbigniew Skóra. 

Mamę Małgorzaty 
Gątkiewicz 
wzięto razem 
z opozycjonistką 
na przesłuchanie. 
Straszenie rodziców 
było jednym 
ze sposobów 
wywierania presji 
na eskaesowcach. 
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Funkcjonariusze SB podczas zatrzymania 
łamią rękę Józefowi Baranowi.

Pod pretekstem poszukiwania sprawców 
zamachu bombowego na pomnik Lenina 
w Nowej Hucie (monument stracił stopę) 
SB przeprowadza akcję zatrzymań i rewi-
zji wśród działaczy i współpracowników 
SKS. Kilkadziesiąt osób przesłuchano, 
wiele trafiło do aresztu. 
  

Podczas wizyty Jana Pawła II w Polsce 
krakowski SKS organizuje w mieszkaniu 
Bogusława Sonika biuro prasowe . SB 
przeprowadza rewizję i zatrzymuje Sonika, 
jednak biuro prasowe SKS odwiedzają 
liczni dziennikarze prasy światowej. Eska-
esowcy przekazują im informacje o sytua- 
cji w Polsce oraz przetłumaczone doku-
menty o niezależnym ruchu studenckim. 

W środowiskach opozycji Gdańska, Kra-
kowa, Lublina, Warszawy i Wrocławia 
krakowski SKS inicjuje akcję zbierania 
podpisów pod listem w obronie areszto-
wanych w Czechosłowacji sygnatariuszy 
Karty ’77. List przekazano prymasowi kard. 
Stefanowi Wyszyńskiemu. 
  

Rzecznikami krakowskiego SKS-u na rok 
akademicki 1979/1980 zostają: Waldemar 
Bratuszewski (UJ), Anna Krajewska (UJ), 
Ewa Kulik (UJ), Grzegorz Małkiewicz 
(UJ), Andrzej Mietkowski (UJ), Wojciech 
Widłak (UJ), Jarosław Zadencki (UJ). 

stycznia
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Po uroczystej mszy rocznicowej w kate-
drze wawelskiej eskaesowcy idą z wieńcem 
przez ulice miasta pod Pomnik Nieznane-
go Żołnierza. SB używa gazów łzawiących, 
uczestników szarpie i kopie, wlecze po 
ziemi. Wielu aresztuje na 48 godzin. 
  

W rocznicę wydarzeń grudniowych 1970  r. 
na Wybrzeżu SKS wydaje oświadczenie 
przypominające pomordowanych stocz-
niowców oraz wzywające Polaków do 
samoorganizacji. 
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SKS angażuje się w akcję bojkotu wyborów 
do Sejmu PRL wyznaczonych na 23 marca. 
Na ścianach budynków młodzi opozycjo-
niści malują antywyborcze hasła, kolpor-
tują tysiące ulotek i wspólnie z zespołem 
niezależnych „Wiadomości Tarnowskich” 
redagują oświadczenie Dlaczego nie głosu-
jemy: „Ponieważ nie akceptujemy władzy, 
która ubezwłasnowolniła społeczeństwo, 
odbierając mu jakąkolwiek możliwość sa-
mostanowienia, która dławi każdą nieza-
leżną myśl i inicjatywę, a z kultury uczy-
nić chce jedynie narzędzie propagandy, 
która doprowadziła całe społeczeństwo 
do kryzysu gospodarczego, a której cała 
nadbudowa uzasadniająca jej panowanie 
to frazes i kłamstwo, dlatego odmawiamy 
jej owego mandatu i nie głosujemy! Nie 
bierzemy udziału w farsie wyborczej!  
Nie głosujemy!”. 
  

W Rynku Głównym w proteście przeciw-
ko zatajaniu przez władze PRL prawdy 
o zbrodni katyńskiej podpala się Walenty 
Badylak. W miejscu jego śmierci krakowia-
nie tworzą kwietny krzyż. Esbecy unie-
możliwiają delegacji SKS złożenie kwiatów.   
  

W związku z kolportowaniem kilku tysię-
cy ulotek w obronie aresztowanych pod 
zarzutem kradzieży powielacza Mirosława 
Chojeckiego (członka KSS „KOR” i szefa 
niezależnego wydawnictwa NOWA) oraz 
jego współpracownika Bogdana Grzesia-
ka SB zatrzymuje kilku działaczy SKS-u. 
W głodówce zorganizowanej w Podkowie 
Leśnej w obronie Chojeckiego i Grzesiaka 
biorą udział: Jerzy Godek, Róża Woźnia-
kowska, Bronisław Wildstein i Lesław 
Maleszka. Ostatecznie Chojeckiego zwol-
niono 10 maja.
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SB próbuje porwać z pochodu spod Arki 
Pana do Krzyża Nowohuckiego Józefa 
Barana i Łukasza Świerza oraz Adama Ma-
cedońskiego (organizatora uroczystości 
20. rocznicy obrony krzyża). Dzięki reakcji 
uczestników około 1500-osobowego po-
chodu akcja się nie powiodła.    

Na procesie działacza opozycji chłopskiej 
Jana Kozłowskiego w Sandomierzu – ska-
zanego na dwa lata więzienia – dochodzi 
do zatrzymania ponad 50 osób, obser-
watorów przybyłych z Lublina, Krakowa 
(Anna Mietkowska i Paweł Witkowski 
z SKS-u), Rzeszowa, Łodzi, Warszawy 
i Tarnobrzeskiego. 

Władze PRL ogłaszają podwyżkę cen. 
Rozpoczyna się fala strajków – naj-
większego w historii PRL robotniczego 
protestu. Od początku strajku w Stoczni 
Gdańskiej trwają aresztowania działaczy 
SKS. Reżim zostaje zmuszony do podpi-
sania porozumień ze strajkującym i zgody 
na powstanie wolnych związków zawo-
dowych. We wrześniu powstaje NSZZ 

„Solidarność” i pierwsze komitety założy-
cielskie Niezależnego Zrzeszenia Studen-
tów. Wśród założycieli tych organizacji są 
działacze i sympatycy SKS. 
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Życie codzienne 
młodych 
opozycjonistów. 
Studia i nocne 
dyskusje.
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ŻYCIE CODZIENNE

Młodzi buntownicy szaleją

Młodość to bunt i  zabawa. Eskaesowcy, 
choć bardzo zaangażowani w nadgryzanie 
komunizmu, nie byli przygniecionymi cięża-
rem odpowiedzialności za kraj żołnierzami 
opozycji. Nawet gdy było ciężko, bo kolej-
ne aresztowania, rewizje i strach, próbowa-
li znaleźć powody do śmiechu. A tych PRL 
dostarczała aż nadto. 

Love & zakąska 

Lata 70. XX w. Nowy pierwszy sekretarz Edward Gierek pyta 
w styczniu 1971 r. strajkujących: „No więc jak, pomożecie?”. Ro-
botnicy odpowiadają: „Pomożemy”. Po Władysławie Gomułce, 
skompromitowanym śmiercią stoczniowców w grudniu 1970 r., 
wychowany za granicą Gierek to nowa jakość. Choć trudno zapo-
mnieć studenckie demonstracje z 1968 r., antysemicką nagonkę, 
interwencję żołnierzy Układu Warszawskiego w Czechosłowacji, 
to nastroje społeczne się poprawiają. Nadchodzi mała stabiliza-
cja. Na estradzie kariery robią: Maryla Rodowicz, Anna Jantar, 
Urszula Sipińska, Krzysztof Krawczyk. W księgarniach i kioskach 
można kupić serię Ewa Wzywa 07 (o milicjantach) i magazyn ko-
miksowy „Relax”. W telewizji lecą: Janosik (o rozbójniku), Czter-
dziestolatek (o mężczyźnie w kryzysie wieku średniego), Podróż za 
jeden uśmiech (wariackie przygody małolatów). Powstają kultowe 
komedie: Rejs, Poszukiwany, poszukiwana, Co mi zrobisz jak mnie 
złapiesz?, Brunet wieczorową porą. Polacy przesiadają się z  syre-
nek do przeboju motoryzacji – fiata 126  p, słynnego malucha. 
Dzieci pakują kredki w chińskie piórniki, szaleją na punkcie kost-
ki Rubika. Rozkwitają bary  mleczne i  działki pracownicze. Gło-
śno na świecie o naszych sportowcach: w Monachium i Montrealu 
królują Lubański, Deyna i Lato, a Szurkowski i Szozda triumfują 
w Wyścigu Pokoju. Wojciech Fortuna zdobywa złoto na zimowych 
igrzyskach w  Sapporo. Himalaistka Wanda Rutkowska staje na 
szczycie Mount Everestu. Mirosław Hermaszewski leci w kosmos. 
Kogo stać, kupuje w sklepach Pewexu (Przedsiębiorstwie Eksportu 
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Wewnętrznego), które powstają z przekształconych kiosków to-
warowych PeKaO. Za dolary lub bony towarowe można w nich 
dostać to, co na Zachodzie jest codziennością, a u nas luksusem: 
dżinsy, gumę do żucia Donald, papierosy Marlboro, pachnące my-
dła i proszki do prania. W 1972 r. Polska kupuje licencję na produk-
cję coca-coli, uznawanej za napój imperialistyczny. W Krakowie 
młodzi wolą jednak pepsi, bo produkowana jest w tutejszym Po-
lmosie. 

Dane statystyczne, oczywiście oficjalne, są imponujące. Produk-
cja przemysłowa i dochód narodowy w latach 1971–1975 zwiększa-
ją się o ok. 60 proc., a produkcja rolna o blisko 20 proc. Wreszcie 
można podróżować – otwarto granicę ze stosunkowo dobrze za-
opatrzoną NRD. 

Skoro jest tak dobrze, po co psuć nastroje? I władza nie psuje. 
Nie wspomina o rosnącym zadłużeniu Polski za granicą – w 1975 r. 
sięga ono 8 mld dolarów i PRL wpada w pułapkę kredytową. 

Druga połowa dekady to już coraz częściej puste półki. I śmiel-
sza cenzura. Nie wolno drukować Kotta, Jeziorańskiego, Tyrmanda 
Brzezińskiego, Herlinga-Grudzińskiego. Leszek Kołakowski w opu-
blikowanym w paryskiej „Kulturze” eseju Sprawa polska ostrzega: 

„Sowietyzm buduje się jako taka sytuacja, w której wszyscy wiedzą, 
że nic nie jest i nie może być »naprawdę« w mowie publicznej, że 
wszystkie słowa utraciły pierwotny swój sens i że dziwić się temu 
nie należy, że można karalucha nazwać słowikiem, a pietruszkę 
symfonią, wówczas zaś grozę i osłupienie budzi odkrywca, któ-
ry karalucha karaluchem nazwie, a pietruszkę pietruszką. Tam 
właśnie sowietyzacja zbiera żniwo, gdzie za wyczyn umysłowy 
i  moralny albo za ekstrawagancję szaleńczą uchodzi publiczne 
użycie słów w  ich zwykłym znaczeniu; gdzie jest rzeczą samo 

Czas 
SKS-u przypada 
na rządy Edwarda 
Gierka. Marzeniem 
przeciętnego 
człowieka było 
zdobycie malucha 
(fiata 126 p) 
i mieszkania 
w bloku z wielkiej 
płyty.
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przez się zrozumiałą, iż mowa publiczna nie ma zgoła nic wspól-
nego z »prawdziwym życiem«, a prawdziwe życie to: błoto na ulicy, 
kaszanka na talerzu, podanie o mieszkanie, podwyżka, obniżka, 
jabłka podrożały, nie dać sobie świni podłożyć, nie ma frajerów, 
urwać, poderwać, zarwać, wyrwać, podłapać, załatać, kac, lekar-
stwo, pogrzeb”. 

– To był gwiezdny czas, jak mówił Jacek Kuroń. Wydawało nam 
się, że żyjemy bez „grzechu pierworodnego”, że niegodziwość nie 
ma do nas dostępu: oczywiście za naiwność zostaliśmy surowo 
ukarani, ale to dopiero potem, nie wtedy! – mówi Liliana Sonik. 
I dodaje: – Nikt z nas chyba nie wierzył w tak błyskawiczny roz-
pad systemu komunistycznego, jaki potem obserwowaliśmy, lecz 
każdy miał poczucie, że w  zalewającej nas magmie kłamstwa 
i brzydoty realnego socjalizmu tworzy sobie i  innym niszę wol-
ności. I to chyba było właśnie motorem napędowym SKS. 

Róża Thun dopowiada, że najbardziej zależało im na stworze-
niu własnego azylu. – PRL nie dawała nam niczego poza ograni-
czeniami. Nie chcieliśmy zmieniać systemu, bo nam się to wtedy 
wydawało niemożliwe. Zależało nam na tym, byśmy mogli czy-
tać to, co chcemy, by nikt nie zmuszał nas do przyswajania tych 
wszystkich propagandowych bzdur – mówi. 

Nie da się jednak bez przerwy żyć wielkimi hasłami. A już na 
pewno nie wtedy, gdy hormony buzują. SKS-owcy korzystali 
z życia. – Zdarzało się, że po ważnym spotkaniu imprezowaliśmy 

– przypomina sobie Bogusław Sonik. Ostro, bez zakąsek, bo o je-
dzenie nie było łatwo. Na jedno z takich spotkań do Liliany Batko 
Tadeusz Kensy przyniósł puszkę. – Lilka otworzyła drzwi i ja na-
tychmiast obwieściłem donośnie, że właśnie przywiozłem puszkę 
farby drukarskiej. Lilka zbladła, postukała mnie w czoło i powie-
działa to i tamto. Rzeczywiście, nie było to z mojej strony zbyt roz-
sądne. Mieszkanie było bowiem z pewnością na podsłuchu. Puszka 
była rzeczywiście wielka, galonowa, ale zawierała konserwę mięs- 
ną, która się chyba przydała tego wieczoru, bo gości było sporo. 
Tego samego wieczoru poznałem Adama Michnika, jak również 
Staszka Barańczaka – opowiada.12 

Były też sylwestry w górach. Ten w Ustupie Elżbieta Kensy wciąż 
pamięta, bo podała kolegom płonącą kawę. – Chciałam, żeby było 
elegancko. Kubki były ohydne, metalowe i pomyślałam sobie, że 
podam tę kawę wykwintnie ze spirytusem. Za dużo go jednak na-
lałam i alkohol się zapalił. 

Damski SKS nie unikał lżejszych alkoholi. Z dostępnym wtedy 
winem był jednak ten problem, że im starsze, tym gorsze. Piło 
się sofię i  „byczą krew” (Egri Bikavér). Na kaca po takim winie 

PRL 
propagandowo 
pokazywała się 
jako kraj sukcesów. 
Zaliczono do nich 
lot w kosmos 
Mirosława 
Hermaszewskiego.
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najlepsza była woda z saturatora albo sodowa z domowego syfonu. 
Naboje kupowało się w sklepach. Miłośnicy słodkich, ale bezalko-
holowych napojów mieli do wyboru: złotą rosę albo oranżadę bez 
bąbelków sprzedawaną w plastikowych torebkach. 

Ważne sprawy dobrze było omówić przy setce lub piwie. Jeśli to 
była knajpa, trzeba było zamówić zakąskę. Obowiązkowo, inaczej 
nie sprzedawali. – Pamiętam bar na Karmelickiej – wspomina Bro-
nisław Wildstein. – Do wódki dawali koreczki, ale nikt ich nie jadł, 
więc wracały do baru i dostawał je następny chętny na setkę. Były 
tam jeszcze smętne kanapki z poskręcanym agonalnie żółtym 
serem, nasadzonym na to jajem z kleksem czegoś czerwonego…13

Kulinarne doznania z tamtych czasów to także stołówki stu-
denckie. Miejsca tyleż pożądane, co znienawidzone. – No, oszuki-
waliśmy trochę. Na jeden bloczek wchodziły dwie osoby – mówi 
Elżbieta Kensy. Przejawy studenckiej solidarności stołówkowej: 
zupy można było wziąć, ile się chce, brało się więc koleżankę na 
pierwsze danie, a drugim dzielono się po połowie. Tym, którzy po 
stołówkowym jedzeniu wciąż byli głodni, bar w pobliżu „Żaczka” 
oferował płucka – wersja oszczędnościowa, bo najtańsza w karcie, 
albo na bogato – tatara i wątróbkę. 

Z  surrealistycznych przeżyć eskaesowcy pamiętają imprezę 
u  Andrzeja Mietkowskiego. – Łukasz Świerz zasnął. Dość moc-
no, a że był obdarzony sporym zarostem, dokonano ogolenia mu 
brzucha golarką – wspomina Bogusław Sonik. 

SKS połączył wiele 
par, m.in. Lilianę 
Batko i Bogusława 
Sonika. Na zdjęciu 
obok: weselny tort 
kroją Aleksandra 
Argasińska 
i Wiesław Bek.
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Przy opozycyjnych dyskusjach rodziły się miłości. Ubarwiały 
tamten czas. – Romanse dodawały nam energii. Przy tej naszej 
nadaktywności, ogromnej liczbie akcji, protestów i wykładów, ja-
kie organizowaliśmy, miłość była czymś oczywistym i szalenie eks-
cytującym. Wzajemne fascynacje dodawały odwagi i mobilizowały. 
Kochaliśmy się więc w  sobie śmiertelnie. Nic dziwnego, że doro-
biliśmy się wielu eskaesowskich małżeństw – mówi Liliana Sonik. 

Jej ślub z Sonikiem był wydarzeniem nie tylko towarzyskim, ale 
też politycznym. Przyjechali na niego opozycjoniści z  Warszawy. 
Służba Bezpieczeństwa odnotowała: „Z  informacji uzyskanych 
od tw. tw. ps. Tomek, Monika, Leo wynika, że w dniu 23.06.1979 r. 
o godz. 16.00 w kościele OO. Dominikanów w Krakowie odbył się 
ślub kościelny figurantów niniejszej sprawy: Liliany Batko i Bogu-
sława Sonika. Na uroczystościach zebrało się ok. 100 osób m.in. 
z  Warszawy: Jacek Kuroń, Adam Michnik, Jan Lityński, Marcin 
Król, Konrad Bieliński, z  Wrocławia: Mariusz Wilk, Aleksander 
Gleigewicht [red. Gleichgewicht], Marek Burak, z Gdańska: Rybicki 
oraz czołówka i sympatycy krakowskiego SKS-u. Po wyjściu z ko-
ścioła nowożeńców powitano transparentem o treści »Start Kocha-
nych Soników« oraz obsypano maleńkimi karteczkami z brystolu 
z napisem SKS. Po uroczystości wszyscy goście udali się na przyję-
cie weselne, które odbyło się w Ochojnie Górnym – w miejscu za-
mieszkania rodziców L. Batko. W trakcie przyjęcia nie poruszano 
tematów związanych z planami dotyczącymi działalności SKS-u”. 

W PRL-u 
umiano się 
bawić. Imienieny, 
śluby, rocznice 
celebrowano 
w gronie 
przyjaciół. Na 
zdjęciu: przyjęcie 
weselne Liliany 
i Bogusława 
Soników. Od 
prawej: o. Jan 
Kłoczowski, 
Zygmunt Chyliński, 
Mirosław Dzielski 
z synem Witoldem, 
Maria Dzielska. 
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Ten transparent, który – jeśli go skrócić – układał się w napis 
SKS, zrobiła Ewa Kulik, a przywiózł go do Krakowa z Warszawy 
Adam Michnik. 

Jednak to nie Sonikowie otworzyli śluby worek. Serię ślubną 
zaczęli Danuta Sotwin i Zbigniew Skóra – byli parą jeszcze przed 
założeniem SKS-u. Za ich przykładem poszli następni: Anna Pod-
górczyk i Andrzej Mietkowski, Iwona Galińska i Bronisław Wild-
stein, Anna Petrycka i Jan Polkowski, Joanna Burchardt i Tomasz 
Schoen, Elżbieta Malik i Tadeusz Kensy, Maria Michniewicz i Ja-
rosław Zadencki, Agata Bogdan i Leszek Czarnecki, Maria Pelow-
ska i Mariusz Roeffler, Ola Argasińska i Wiesław Bek, Alicja Bie-
gun i Janusz Szczepański. 

Liliana Sonik: – Na tle beznadziejnie nudnej, burej rzeczywi-
stości schyłkowego socjalizmu nasza codzienność była barwna, 
wielowymiarowa, pasjonująca. Działalność opozycyjna pozwala-
ła na poznawanie ogromnej rzeszy interesujących ludzi. Inten-
sywność życia dawała mnóstwo adrenaliny. Każde zdarzenie dla 
eskaesowców mogło mieć wymiar inny niż spodziewany. Choćby 
ślub Bronka Wildsteina z Iwoną Galińską. Wprawdzie Bronka wy-
puścili w przeddzień z aresztu, ale potem dali spokój. Ślub jak ślub, 
czekało nas trochę wzruszenia i tyle. Kiedy jednak pani urzędnik, 
recytując urzędową formułkę, zwróciła się do świeżo poślubio-
nych w te słowa: „Tworzycie rodzinę, podstawową komórkę spo-
łeczeństwa, a socjalistyczne państwo otoczy was specjalną opie-

Luksus na miarę 
PRL. To, co 
na zachodzie 
Europy było 
czymś normalnym 
(pachnące mydła, 
kolorowe buty, 
dobre alkohole), 
w Polsce można 
było dostać jako 
towar luksusowy 
w Pewexie. Kupował 
w nim ten, kto miał 
dolary.
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ką”, ktoś nie wytrzymał i parsknął śmiechem. Groteskowość tego 
sformułowania w odniesieniu do nas była porażająca. I wszyscy 
zwijaliśmy się ze śmiechu, a  nieszczęsna urzędniczka piszczała, 
że jeśli nie zachowamy powagi, to anuluje uroczystość. 

Już po ceremonii eskaesowcy zauważyli esbeków siedzących 
w  maluchu. Jeden z  nich nosił nazwisko Wróbel. Rozbawieni 
buntownicy, niewiele myśląc, otoczyli auto i śpiewali „Ćwir, ćwir, 
wróbelku, od samego rana…”. Esbek, choć miał kwaśną minę, nie 
odważył się wysiąść z auta. 

Bogusław Sonik pamięta też ostatnią imprezę przed wyjazdem 
Wildsteinów na Zachód. To był grudzień 1980 r. – Impreza od-
była się w mieszkaniu ciotki Rokity. Alkohol szybko się skończył, 
a czasy były kartkowe, trzeba było więc szukać go na melinach. 
Na poszukiwanie ruszyła kilkuosobowa grupa, ale złośliwie wska-
zano jej dom jakiegoś komendanta milicji albo ormowca. Gdy tam 
weszła, uznano to za prowokację i  doszło do rękoczynów. Kole-
dzy uciekli. I ruszyła druga ekipa, karna, z Wildsteinem na cze-
le. Triumfalnie wracając, trafili na dworzec kolejowy. Pojawiła się 
milicja i wywiązała się regularna bitwa, a dworzec kilkakrotnie 
przechodził z rąk do rąk. O poranku Bronek z Iwoną pojechali do 
Francji – wspomina.

W sklepach, 
w których 
zaopatrywał się 
zwykły Polak, 
mający tylko 
złotówki, półki 
świeciły pustkami.
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Gdyby zrobić mapę 
eskaesowskich 
adresów, musiałaby 
się znaleźć na niej  
ul. Floriańska 43 
i mieszkanie 
Bogusława Sonika 

— miejsce spotkań 
krakowksiego 
SKS-u. Na zdjęciu: 
kamienica  
w 2012 roku.
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GRANICE WOLNOŚCI

SKS z meldunkiem i wizytą

Grodzka, Floriańska, kawiarnie „Rio”, „Te-
limena” i „Senacka”, mieszkania Woźnia-
kowskich, Honowskich, Pelagii Potockiej, 
Środoniów i Chylińskich. Adresy ważne dla 
Studenckiego Komitetu Solidarności. 

Adresy niepokornych

Mieszkanie Liliany Batko, Grodzka 27, 1977 r. Maleńki przed-
pokój. Jakieś 70 cm na 2 m. Zaraz po wejściu wpada się w górę 
powieszonych płaszczy i  kurtek. Po prawej stronie – wejście do 
wąskiej kuchni. Dalej pokój z widokiem na Grodzką. Jest też dru-
gi, po przeciwnej stronie mieszkania – z widokiem na magistrat. 
Wchodzi się do niego także z korytarza, ale przez ubikację (przez 
eskaesowców czule zwaną „sraczem”, ewentualnie „kibelkiem”). 
Skomplikowany układ to efekt powojennych podziałów większych 
mieszkań na mniejsze. 

– Chyba nikt z nas do końca życia nie zapomni rozkładu miesz-
kania Lilki. Żeby zrobić zebranie, trzeba było wybrać stronę: albo 
kuchenną, albo sanitarną. Strona z ubikacją była o tyle kłopotli-
wa, że blokowała toaletę i na czas spotkania nikt nie mógł z niej 
w spokoju korzystać – wspomina Małgorzata Kotarba. 

Liliana Sonik przypomina sobie szyby, które dzieliły kuchnię 
od pokoju. – Powiesiłam na nich zdjęcia aresztowanych w 1977 r. 
korowców. Okazało się, że szybek jest akurat tyle, ilu represjono-
wanych. I tak wisieli obok siebie Michnik z Kuroniem i resztą. Po-
stanowiłam, że nie zdejmę fotografii aż do ich uwolnienia – opo-
wiada. 

To właśnie w tym mieszkaniu na Grodzkiej zawiązał się Stu-
dencki Komitet Solidarności. Tu też w  czasie gorących przygo-
towań do Czarnych Juwenaliów pojawiali się studenci z duszpa-
sterstwa dominikańskiego i ci z grupy Wildsteina, przyjeżdżali 
opozycjoniści z  Warszawy. Mirosław Chojecki (KOR) wpadł na 
Grodzką w  przeddzień Czarnego Marszu i  ogłoszenia powsta-
nia SKS-u. W  mieszkaniu Batko w  najlepsze trwała produkcja 
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plakatów i ulotek. Zmęczony Chojecki zapytał, gdzie się może 
zdrzemnąć. Batko odpowiedziała, że nigdzie, bo wszystkie po-
mieszczenia zajęte. – Mirek na to, że nie szkodzi, bo on może spać 
gdziekolwiek. Usiadł pod ścianą i zasnął – wspomina Sonikowa. 

Niezapowiedziane wizyty w  czasach SKS-u  były czymś zwy-
czajnym. Gdy statystycznie 6 telefonów przypada na 100 miesz-
kańców, a  o  internecie piszą tylko autorzy science fiction (Lem 
przewidział powstanie ogólnoświatowej sieci informacyjnej już 
w 1955 r. ), uprzedzenie gospodarzy o wizycie to skomplikowana 
operacja logistyczna. Nic dziwnego, że domy są otwarte, a życie 
towarzyskie kwitnie. Także dlatego że w domach ludzie czują się 
wolni. Mogą wreszcie swobodnie rozmawiać, narzekać, krytyko-
wać. W pracy i w miejscach publicznych to rzecz niebezpieczna. 
Zawsze może się przecież trafić jakiś donosiciel, który „z życzli-
wości” poinformuje władzę o antypaństwowych wystąpieniach. 
A za takie uznawano nawet zwykłe utyskiwanie na puste półki 
w sklepach. 

– Niektórzy przekraczali progi swoich domów i  stawali się in-
nymi ludźmi. Mieszkania, choć czasami te klitki trudno było 
nazywać domami, wyznaczały granice wolności – twierdzi Bogu-
sław Sonik. Akurat on o  klitkach i  trudnych warunkach miesz-
kaniowych w PRL-u wie sporo. Wychował się na Floriańskiej 43 
(kamienica sąsiaduje z  Jamą Michalika – literacką kawiarnią 
z tradycjami, powstał w niej Kabaret Zielony Balonik) w zaledwie 
24-metrowym mieszkaniu ze wspólną ubikacją dla wszystkich 
lokatorów na piętrze. To kolejny ważny adres dla krakowskiego 

Eskaesowcy mieli 
kilka „skrzynek”, 
czyli miejsc, 
w których chowali 
bibułę (zakazane 
przez komunistów 
książki, czasopisma, 
ulotki). Najczęściej 
były to domy 
ich znajomych, 
niezwiązanych 
z opozycją.
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SKS-u. U Soników nocowały tabuny młodych ludzi. Kamienica na 
Floriańskiej to także tzw. pokój pod wisielcem. – To był 40-metro-
wy pustostan, w którym nikt nie chciał zamieszkać, bo powiesił się 
w nim jakiś mężczyzna. Zanim ktoś zauważył, co się stało, trochę 
czasu minęło. Gdy Boguś wprowadził się do tego mieszkania, na-
wet 15-krotne malowanie nie zlikwidowało zacieków na ścianach 

– wspomina Liliana Sonik. 
Nocleg w  pokoju „pod wisielcem” zaliczyło wielu opozycjoni-

stów. To tu odbywały się otwarte wykłady, na które przyjeżdżali 
Adam Michnik, Jacek Kuroń i Leszek Moczulski. W czasie pierw-
szej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski eskaesowcy zorganizo-
wali u Sonika biuro prasowe dla zagranicznych dziennikarzy. Tu 
też kwitło życie towarzyskie. Właśnie na Floriańskiej młodzi 
buntownicy zgotowali wesele przyjaciołom z  SKS, Annie i  An-
drzejowi Mietkowskim. – O ile sobie przypominam, nawet tańce 
były – wspomina Małgorzata Kotarba. 

Mieszkania Batko i Sonika, z  racji położenia w okolicy Rynku 
Głównego, były w centrum eskaesowskich działań. Te adresy zna-
ne były też z ulotek i audycji Radia Wolna Europa – rzecznicy SKS-u, 
a oboje pełnili taką funkcję – podawali swoje adresy jako miejsca 
kontaktu. Rzecznikiem był też Bronisław Wildstein. Jego miesz-
kanie przy ul. Chocimskiej 3/3 było kolejnym ważnym dla buntow-
ników miejscem. To właśnie przez Chocimską do SKS-u trafiła Ewa 
Kulik – adres zapamiętała z manifestacji 15 maja 1977 r. Tą samą 
drogą do SKS-ub dotarła Anna Krajewska. Z kolei Anna Zachen-
ter (wtedy Smolarczyk) odnalazła adres Wildsteina w Niemczech. 

Spotkania SKS-u 
odbywały się 
w prywatnych 
mieszkaniach. 
Szans na wynajęcie 
jakiegoś lokum nie 
było żadnych. Na 
zdjęciu od lewej:
Liliana Batko, Jakub 
Meissner, Barbara 
Twardzik, Ewa 
Zalewska.
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W 1978 r. spędzała za zachodnią granicą wakacje i w mieszkaniu 
znajomych rodziców odkryła sporą kolekcję paryskiej „Kultury”. 
W  jednym z  numerów odnalazła kartkę z  adresem krakowskie-
go opozycjonisty. Jak zapamiętała pierwszą wizytę? Zadymiony 
pokój, mnóstwo ludzi, a wśród nich rozdyskutowani Sonik, Wild-
stein, Maleszka. 

Rzecznicy SKS nie tylko podawali swoje adresy, ale mieli też 
obowiązek raz w tygodniu „urzędować” w wyznaczonych krakow-
skich kawiarniach. To był sposób na komunikację w dobie bez ko-
mórek. – Przychodząc do takiego miejsca, miało się pewność, że 
spotka się kogoś z tego opozycyjnego grona. W ten sposób prze-
kazywało się wieści o kolejnych akcjach, ale też zostawiało wiado-
mości o represjach – opowiada Małgorzata Kotarba. 

To była „Senacka” na Grodzkiej, na Szewskiej „Śnieżka” i  „Te-
limena” z  witrażem na Gołębiej. Były też inne kawiarnie: w  Su-
kiennicach, „Mocca” i „Fafik”. W „Balatonie” – istniejącej do dziś 
restauracji węgierskiej na Grodzkiej – Liliana Batko miała skryt-
kę, w której przechowywała bibułę. Pomagały jej kelnerki – Bara-
nówny, siostry eskaesowca Józefa Barana. 

I  lubiane przez konspiratorów „Rio” przy ul. św. Jana. Do tej 
ostatniej sentyment ma Sonik – rozpoczynał w  niej opozycyjną 
działalność. – Rozdawałem tam komunikat KOR-u, zbierałem pie-
niądze dla aresztowanych robotników. Urzędowała tam legendar-
na pani Kazia. Zapamiętałem ją jeszcze z czasów licealnych. Tuż 
przed maturą wybrałem się z kolegą do Częstochowy, wcześniej 
zajrzeliśmy do „Rio” na kawę. Nie mieliśmy pieniędzy i zamówili-
śmy jedną na spółkę. Pani Kazia tak się rozczuliła naszym pomy-
słem modlitwy na Jasnej Górze, że nie tylko dała nam na bilet, 
ale też poprosiła, by zamówić mszę za nią u paulinów – opowiada. 

Tańce i imprezy 
pozwalały 
odreagować 
stres. Tańczą od 
lewej: Cezary 
Ulasiński, Jerzy 
Budyń, Adam 
Jastrzębski.
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Liliana Sonik mówi, że adresów bliskich eskaesowcom było tyle, 
ile ludzi związanych z  ruchem. Tych, którzy w nim działali (np. 
w mieszkaniu Józefa Ruszara odbyły się słynne imieniny gospo-
darza, na których był Staszek Pyjas – z tamtego czasu zachowała 
się kartka z życzeniami podpisanymi przez buntowników), i tych, 
którzy sympatyzowali z  młodymi opozycjonistami. Miejscem 
spotkań były Empik na Rynku i  Instytut Geologii Polskiej Aka-
demii Nauk na Senackiej, w którym pracował związany z SKS-em 
Jan Środoń. To on poznał młodych konspiratorów ze Stanisławem 
Czarneckim, społecznikiem jakby żywcem wyciągniętym z pozy-
tywistycznych powieści Bolesława Prusa. Na pierwsze spotkanie 
z buntownikami przyniósł obrazek Strajk dzieci we Wrześni. 

Była też kuria na Franciszkańskiej. Eskaesowcy mieli w kard. 
Wojtyle naturalne zaplecze, a gdy wybrano go na papieża, stał się 
dla nich parasolem ochronnym. 

SKS był jak Facebook (porównanie wymyślone przez Bogusła-
wa Sonika): każdy z działaczy miał swój krąg znajomych. W ten 
sposób eskaesowcy poszerzali swoje wpływy. – Trzon SKS-u  to 
było ok. 30 osób, ale tych, którzy z nami współpracowali i sympa-
tyzowali, liczyło się już w setki – twierdzi Sonik. 

W czasach SKS-u komórek nie miało nawet wojsko (Motorola 
dopiero w 1973 r. wypuściła na rynek w USA telefon komórkowy, 
który ważył prawie kilogram i miał wymiary cegły). Jak sobie ra-
dzili eskaesowcy bez telefonów, internetu, e-maili? Sieć działała 
przez ludzkie kontakty. Wiedzieli, że idąc pod znany adres, zawsze 
kogoś spotkają, kto przekaże informację.

Eskaesowcy nie 
byli organizacją, 
ale ruchem: 
grupą przyjaciół 
i znajomych, którzy 
wspólnie działali. 
Łączyła ich 
opozycyjna robota, 
ale też normalne 
młodzieżowe 
sprawy: wyjazdy, 
szaleństwa. 
Szukali w swoim 
towarzystwie 
oderwania od 
szarości PRL-u.
Na zdjęciu 
na pierwszym 
planie: Janusz 
Gwoździowski 
i Joanna 
Burchardt.
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SKS w gościach

Eskaesowcy bywali w domach starej krakowskiej arystokracji i  in-
teligencji. Trafiali do nich przez swoich kolegów, ale także dlate-
go że zapewniały bezpieczeństwo – zazwyczaj bezpieka omijała je 
z daleka. 

Tak było w przypadku mieszkania Mai i Jacka Woźniakowskich, 
rodziców Róży, Anny, Jana i Henryka (mieszkali przy ul. Wyspiań-
skiego, a potem przy Pijarskiej 5). U nich Piotr Wierzbicki czytał 
swój jeszcze wówczas niewydany Traktat o  gnidach (krytykujący 
postawy intelektualistów lojalnych wobec PRL). Tutaj także odby-
wały się eskaesowskie bale i urodziny (młodzi buntownicy właśnie 
u  Woźniakowskich zorganizowali 40. urodziny zaprzyjaźnionego 
z nimi dominikanina o. Jana Andrzeja Kłoczowskiego). 

– Spod ich drzwi nas wyłapywano, ale do środka SB nie wchodzi-
ła. Woźniakowscy przestrzegali, że w kamienicy mogą być donosi-
ciele. Nie bali się jednak i nas przyjmowali. Gospodarze mieli swoje 
rytuały. Kiedy zbliżał się wieczór i prof. Woźniakowski wchodził do 
kuchni, pani Maja delikatnie nas wypraszała, bo trzeba było podać 
kolację – wspominają eskaesowcy.

Młodzi 
opozycjoniści 
szukali oparcia. 
W kręgi 
przedwojennej 
arystokracji 
wprowadzała 
ich Róża  
Woźniakowska 
(dziś Thun). Na 
zdjęciu od lewej: 
Jacek Woźniakowski 
(ojciec Róży), 
Bogusław i Liliana 
Sonikowie. 
Fotografia 
z chrzcin Jacka 
Sonika. 
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Eskaesowcy bywali też u  mieszkającej na Pijarskiej Matyldy 
z Sapiehów Osterwinowej. U niej odbywały się wykłady Latającego 
Uniwersytetu. 

Młodzi opozycjoniści mogli też liczyć na wsparcie Pelagii Potoc-
kiej. W kamienicy na rogu Brackiej i Rynku przed pierwszą wojną 
bywał Józef Piłsudski, a w czasie hitlerowskiej okupacji ukrywali 
się żołnierze Armii Krajowej. Potoccy przechowywali też słynnego 
kuriera z Warszawy Jana Nowaka-Jeziorańskiego. I właśnie pani 
Pelagia, mieszkająca na poddaszu swojej rodowej kamienicy, za-
proponowała Annie Szwed, działaczce SKS, mieszkanie. Dziewczy-
nę wyrzucono z poprzedniego lokum na bruk po kolejnej wizycie 
SB. Panie się zaprzyjaźniły i – jak relacjonowała w książce Czarne 
Juwenalia Anna Szewed – zdarzały im się wspólne akcje. 

Gdy w 1980 r. sportowcy z Zachodu zbojkotowali letnie igrzyska 
olimpijskie w Moskwie z powodu komunistycznej agresji w Afgani-
stanie (grudzień 1979 r.), w Krakowie eskaesowcy wydrukowali pla-
katy z kółkami olimpijskimi wylatującymi z lufy czołgu. Pomysł tak 
się spodobał starszej pani, że wieczorem czekała z teczką, słoikiem 
kleju i pędzelkiem na Annę. „Będziemy udawały, że wieszamy klep-
sydry” – przekonywała opozycjonistkę. Ta, choć martwiła się, czy 
z racji wieku w razie wpadki pani Potocka będzie w stanie uciekać, 
uległa jednak i obie ruszyły w okolice Rynku. Kiedy na drugi dzień, 
idąc do kościoła, podziwiały swoje dzieło, pani Pelagia znajdowała 
coraz to nowe miejsca, w których można by przykleić plakaty. Była 
niepocieszona, gdy usłyszała, że nie ma już nic do rozwieszenia. 

Eskaesowcy bywali też w  domu państwa Honowskich na Kar-
melickiej. Prof. Maria Honowska, wybitna znawczyni języka staro- 

-cerkiewno-słowiańskiego, wykładowczyni UJ, w pięciopokojowym 
mieszkaniu prowadziła otwarty salon, w którym opozycja spotyka-
ła się z ludźmi Kościoła. Jej córki (miała ich cztery), zafascynowane 
wspólnotą z Taizé, zaczynały od organizacji spotkań modlitewnych, 
a  w  czasach SKS-u  towarzysko-dyskusyjnych. Prof. Honowską po 
którymś z takich spotkań wezwał na rozmowę rektor UJ. Pytał, czy 
wie, co się wyprawia w jej domu. „Oni się tylko modlą” – ze spoko-
jem odpowiedziała.
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Eskaesowcy 
myśleli, że uczelnie 
wezmą ich pod 
ochronę. Mylili się. 
Uczelnie były pod 
nieustanną presją 
bezpieki
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UCZELNIE

SKS studiuje i się buntuje

SKS zaczął się na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim, bo to studenci najstarszej pol-
skiej uczelni byli liderami studenckiego 
ruchu. Szybko dołączyli do nich jednak 
młodzi buntownicy z  innych krakowskich 
szkół wyższych. 

Konspiruj, ale się ucz! 

Młody człowiek i  polityka? Nieczęste połączenie. Młodzi mają 
inne sprawy na głowie. Chyba że polityka wkracza brutalnie w ich 
życie. Współczesny przykład to studenckie protesty przeciwko 
umowie Acta. W czasach SKS-ów to nie młodzi ludzie garną się 
do politycznych protestów, ale polityka dezorganizuje im życie. 
W 1975 z Uniwersytetu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie 
wyrzucono studenta Stanisława Kruszyńskiego. Nikogo nie ob-
raził, niczego nie ukradł, zdał egzaminy. Relegowano go z uczel-
ni za to, że w listach do brata krytykował system. Podobny los 
spotkał Jacka Smykałę ze Szczecina – za to, że w czasie ćwiczeń 
z nauk politycznych skrytykował politykę PRL-u. 

– Program zajęć akademickich był tworzony pod system, prak-
tyki miały kształtować etos pracy socjalistycznej, a prace dyplo-
mowe musiały być poprawne ideologicznie. Bezsens do kwadratu 

– wspomina Liliana Sonik. 
Eskaesowcy przyznają, że życie uczelniane w  chwili rozpoczę-

cia konspiracyjnej działalności traciło na znaczeniu. – Większość 
z nas to byli humaniści z UJ. I to był nasz problem, bo o ile koledzy 
z AGH uczyli się technicznych rzeczy, które bez względu na system 
są takie same, o tyle w humanistyce regularnie nas okłamywano – 
mówi Liliana Sonik. I dodaje: – Nas już nie bawiła gra subtelnych 
aluzji. Czytaliśmy Sołżenicyna, Orwella, Mackiewicza, Besançona, 
Herlinga, Czapskiego i Kołakowskiego. Po takich lekturach atrak-
cyjność zajęć uczelnianych bladła. Zdawało się więc egzaminy z ko-
nieczności, nierzadko korzystając ze spolegliwości wyrozumiałych 
profesorów. 

W  czerwcu 1977 r. Bogusław Sonik nie pojawił się na egzami-
nie z prawa rolnego. Jako usprawiedliwienie przedstawił wydane 
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przez SB zaświadczenie – w tym czasie był przesłuchiwany. Wy-
kładowcy potraktowali go ulgowo i  wręcz sami odpowiadali na 
zadawane mu pytania. To było zaledwie kilka tygodni po powo-
łaniu SKS-u. O  nauce nie było mowy. Sonik, w  drodze na egza-
min, wpadł na Grodzką do Liliany Batko. Pechowo trafił na kocioł 
i bezpieka zgarnęła go razem z  innymi obecnymi w mieszkaniu 
opozycjonistami. Przy wyjściu z aresztu, zgodnie z procedurami, 
dostał zaświadczenie o zatrzymaniu z pieczątką bezpieki i para-
grafami. Robiło wrażenie. 

Profesorowie, nawet ci sprzyjający buntownikom, nie byli jed-
nak w stanie zapewnić bezpieczeństwa eskaesowcom. SB – jeśli 
tylko miała taką możliwość – gnębiła studentów, strasząc ich wy-
rzuceniem ze studiów. Wystarczył błahy powód, by uniemożliwić 
dokończenie nauki. Tak straszono Staszka Pyjasa – jego rodziców 
wezwano do rektoratu z żądaniem, by przekonali syna, że grozi 
mu relegowanie z  uczelni za opozycyjną działalność (a  przecież 
to były czasy przed SKS-em, studenci sympatyzowali z KOR-em 
i czytali zakazane książki – to była cała konspiracja). 

Metody zastraszania wyrzuceniem ze studiów doświadczył 
też Bronisław Wildstein, którego próbowano w  przedeskaeso-
wych czasach skreślić z listy studentów, bo pyskował opiekunowi 
praktyk zawodowych. Ujęła się wtedy za nim spora część krakow-
skich studentów, z dominikańską „Beczką” na czele. Sonika tak-
że próbowano w ten sam sposób usunąć z wydziału prawa. Tuż 

Dla rektora UJ 
Mieczysława 
Hessa studenci 
opozycjoniści byli 
kłopotem.
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przed obroną pracy magisterskiej dostał, podpisane przez rekto-
ra Mieczysława Hessa, pismo, że przestaje być studentem. Jako 
powód podano niezaliczenie egzaminu z jakiegoś błahego przed-
miotu. Okazało się, że Sonik zaliczenie ma, tylko potwierdzający 
to dokument się zawieruszył. Sprawę udało się odkręcić, ale dla 
opozycjonisty oczekiwanie na wyjaśnienie nie było przyjemne. 

Koszty opozycyjnego zaangażowania poniósł też inny eskaeso-
wiec – Wojciech Oracz, który przeniósł się na UJ z Akademii Eko-
nomicznej. Wykorzystano fakt, że oblał egzamin z logiki, a razem 
z  nim kilkunastu innych studentów. Tyle że koledzy mogli zda-
wać tzw. poprawkę, a Oracz nie. Młody opozycjonista pożegnał 
się więc z Krakowem i pojechał dokończyć studia filozoficzne na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 

Na AE studiował też Józef Baran. To on był inicjatorem wysła-
nia do ONZ telegramu o łamaniu praw człowieka w PRL (podpisa-
ły go też Róża Woźniakowska i Anna Krajewska). 

O  Akademii Medycznej mówiło się „czerwona uczelnia” – 
uchodziła za najbardziej upartyjnioną w Krakowie. Gdy Joanna 
Barczyk (jedna z założycielek SKS) zbierała na AM podpisy pod 
apelem o wypuszczenie z aresztu korowców, wróciła z akcji tylko 
z kilkoma głosami poparcia. Pewnie dlatego medycy w SKS mieli 
zaledwie jedną przedstawicielkę – Elżbietę Krawczyk. – Nie wy-
walili jej, bo była starostą roku i do tego jedną z najlepszych stu-
dentek. Piątki od góry do dołu – opowiada Liliana Sonik. Siostra 

Uczelnie stosowały 
kilka metod 
dyscyplinowania 
niepokornych 
studentów 
zaangażowanych 
w działalność 
opozycyjną. 
Zdarzało się, 
że wyrzucano 
eskaesowców 
z akademików. 
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Elżbieta (dziś jest zakonnicą) twierdzi jednak, że tak źle z sumie-
niem medyków nie było. Koledzy z roku wspierali ją, gdy kolpor-
towała bibułę. Jednak gdy przykleiła na tablicy informacyjnej 
niewielką nalepkę z napisem „SKS”, już na drugi dzień wezwali 
ją rektor i dziekan wydziału. – Prof. Halicki załamał ręce i mówi: 

„Pani Elżbieto, co pani robi? Pani się zajmie tym po studiach”. 
Kiedy odpowiedziałam, że nie mogę, kazał mi zdawać egzaminy 
w terminie, bo inaczej mnie nie wybroni – wspomina. 

Była jeszcze Akademia Górniczo-Hutnicza – na tej uczelni za-
wiązała się po UJ druga najliczniejsza grupa eskaesowców. W pra-
wie 30-osobowym składzie zaangażowanych w  opozycyjną dzia-
łalność studencką byli m.in.: Zbigniew Skóra, Andrzej Włoszczyk, 
Janusz Szczepański, Wiesław Tomasik, Bogdan Pilch, Krzysztof 
Bialik. Studentów wspierali pracownicy: Robert Kaczmarek i Mi-
chał Siciński. 

– Po śmierci Staszka Pyjasa w  akademiku na miasteczku stu-
denckim ze Zbyszkiem Soją i Zbyszkiem Minorem w pokoju nad 
klubem „Perspektywy” napisaliśmy kilka ulotek z  informacją 
o tym, co się wydarzyło. Rozwiesiliśmy je i rozdaliśmy, a kolejne 
dni to była już prawdziwa fabryka. Zaraz w poniedziałek 16 maja 
rzuciłem legitymacją SZSP, wcześniej wyrwawszy z niej zdjęcie 

– wspomina Zbigniew Skóra, wtedy student Wydziału Elektro-
niki, Automatyki i  Elektrotechniki AGH. Pierwszy komunikat 
SKS-u odczytał kolegom z Instytutu Odlewnictwa. 

Na Akademii 
Górniczo- 

-Hutniczej działała
silna grupa 
eskaesowców. 
Wspierał ich 
m.in. asystent 
Michał Siciński, 
który zapłacił 
za opozycyjne 
zaangażowanie 
wyrzuceniem 
z uczelni.
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Chłopcy z AGH świetnie sprawdzali się w ekstremalnych wa-
runkach. Mieli perfekcyjnie opanowane kanały kolportażu bi-
buły. Na uczelni zorganizowali też kółko filozoficzne – oficjalne, 
o  co wystarał się Siciński, wykładowca filozofii. Sympatyków 
SKS-u i buntowników, którzy woleli działać, niż siedzieć z nosem 
w skryptach egzaminacyjnych, przyciągał Skóra. Miał przez Da-
nutę Sotwin świetne kontakty z pierwszym składem ruchu (So-
nikiem, Batko, Wildsteinem). 

Kółko długo nie przetrwało, bo o  jego kontestujących PRL- 
-owską rzeczywistość zapędach informowali współpracujący z SB 
donosiciele. O ile jednak studentów nie spotkały po rozwiązaniu 
kółka żadne nieprzyjemności ze strony uczelni (w każdym razie 
nie wtedy), o tyle Siciński musiał pożegnać się z AGH. Nie wyrzu-
cono go od razu, by sprawie nie nadać rozgłosu i nie narazić się na 
zarzut politycznego działania. Filozof dostał jednak ultimatum: 
przed zakończeniem roku akademickiego musiał obronić pracę 
doktorską. Sądzono, że mu się to nie uda. Kiedy jednak się obro-
nił, jako powód relegowania go z uczelni podano, że za wcześnie 
doktorat skończył… 

Władze uczelni nie były szczęśliwe z posiadania grupy niepo-
kornych, i to ograniczającej się w zasadzie do jednego wydziału. 
Zmieniono dziekana, ale to niewiele dało. SKS na AGH się za-
domowił. Gdy rzecznikiem opozycjonistów miał zostać Szcze-
pański, władze uczelniane ostrzegały go, by nie ważył się wypo-
wiadać w imieniu AGH. Prywatnie może mieć poglądy, jakie chce, 
ale nie może mieszać uczelni do polityki. W  końcu wyrzucono 
go z uczelni, jako pretekst wykorzystując brak jednego zaliczenia 
(studia mógł ukończyć dopiero w 1980 r.). 

Z  represjami spotkał się też Skóra, którego o  mały włos nie 
skreślono z listy studentów, gdy występował w obronie Ziemowi-
ta Pochitonowa, eskaesowca relegowanego z Akademii Rolniczej. 
Kłopoty miał również Włoszczyk. Podczas obrony pracy dyplo-
mowej urządzono mu egzamin z fizyki, którą skończył na drugim 
roku. Oblał. 

Uczelniane granice wolności były wąskie. Po latach okazało się, 
że władze uczelni przekazywały bezpiece informacje na temat 
buntowników. – Nie zdawaliśmy sobie sprawy, że jesteśmy taką 
zawadą. SB stosowała różne formy nacisku, by kontrolować to, co 
robimy. Uczelnia świetnie się do tego nadawała – mówi Bogusław 
Sonik. 

Komunistyczne 
władze wolały 
rozbawionych 
i szalejących 
studentów niż 
takich, którzy 
zastanawiali 
się, pytali 
i — co najgorsze 

— kontestowali 
system.
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Sprawa Pochitonowa 

Pierwszą osobą wyrzuconą ze studiów za związki z  SKS-em był 
Ziemowit Pochitonow z  Akademii Rolniczej w  Krakowie. Kon-
spirator dołączył do eskaesowców 16 maja, dzień po Czarnych 
Juwenaliach i ogłoszeniu powstania studenckiego ruchu. Pojawił 
się w  poniedziałek rano w  mieszkaniu Liliany Batko na Grodz-
kiej. Przedstawił się, powiedział, że jest z AR. Usłyszał: „To nawet 
lepiej”. Adres dostał od ks. Adama Bonieckiego z  „Tygodnika Po-
wszechnego” – mieszkali w tym samym domu na Woli Duchackiej. 

Pochitonow stracił indeks jesienią1977 r. Oficjalnie z  powodu 
niezaliczenia języka angielskiego, a  tak naprawdę pogrążyła go 
w oczach władz uczelni działalność w SKS. Co ciekawe, język znał 
dobrze, a negatywny wpis był dlatego, że nie pojawił się na jednych 
zajęciach. Spotkana po paru miesiącach lektorka pytała go z  lek-
kim wyrzutem, dlaczego nie przyszedł wtedy do niej. Tłumaczyła, 
że gdyby wiedziała, co się stanie, od razu by wpisała zaliczenie. 

W  obronie kolegi eskaesowcy rozpoczęli akcję protestacyjną. 
Do profesorów i  studentów z  całej Polski wystosowano apel, że 
wyrzucenie Pochitonowa to nic innego jak represja za opozycyjne 
zaangażowanie. Zbierano też podpisy pod listem do rektora AR, 
w którym żądano przywrócenia opozycjonisty na studia. Sprawę 

Jedną  
z represji wobec 
eskaesowców 
było wyrzucenie 
z uczelni. Za 
opozycyjne 
zaangażowanie 
Akademia 
Rolniczna 
relegowała 
Ziemowita 
Pochitonowa. Na 
zdjęciu: rok 2012, 
dawny student-

-opozycjonista 
odbiera 
odznaczenie 
Honoris Gratia dla 
SKS-u, przyznane 
przez prezydenta 
Krakowa.
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nagłośniło Radio Wolna Europa, w jego obronie wystąpiło też nie-
mieckie „Libberles Forum” – pismo studenckie z Kolonii. Przez za-
mieszanie i rozgłos medialny student z Krakowa stał się gwiazdą. 
Radiowa „Trójka” puszczała wtedy popularny program Gwiazda 
siedmiu wieczorów, i tak też nazywano Pochitonowa. 

Gdy do prof. Tadeusza Wojtaszka, mocno rozsierdzonego za-
mieszaniem, udała się delegacja eskaesowców, rektor AR odmówił 
spotkania. Odczytano tylko jego oświadczenie, w  którym uznał 
sprawę za „definitywnie zakończoną”. „Zwróćcie się do swoich 
przyjaciół z RFN, którzy wstawiają się za Pochitonowem w »imię 
człowieczeństwa«. Żaden rektor w  Polsce, a  tym bardziej rektor 
Akademii Rolniczej, nie będzie przyjmował rad w  kwestii »czło-
wieczeństwa« od Niemców, którym długo nie zapomnimy naszych 
doświadczeń z ostatniej wojny”. – Zadziwia mnie do tej pory, że 
Ziemowita wyrzucił rektor, który sam był więźniem sowieckich 
łagrów. Takich ludzi, złamanych swoimi przeżyciami, było więcej. 
Ciężko doświadczeni, uważali, że PRL to w porównaniu z ich prze-
życiami miód – komentuje Liliana Sonik. 

Sprawą wyrzuconego ze studiów opozycjonisty przejęli się też 
korowcy. Jacek Kuroń proponował Pochitonowi dokończenie stu-
diów w Szwecji, ale wyjazd oznaczał wtedy także brak możliwości 
powrotu. Krakowski opozycjonista utrzymywał się z  lekcji nar-
ciarstwa i prac sezonowych w rolnictwie (od czerwca 1978 r. pra-
cował w Instytucie Ziemniaka pod Warszawą). Pracę magisterską 
pozwolono mu obronić w  1980 r. jeszcze przed Porozumieniami 
Sierpniowymi. Informacje o finale nie dotarły jednak do strajku-
jących robotników z Wybrzeża i ci zażądali powrotu Pochitonowa 
na uczelnię. 

Młodzi 
buntownicy, 
w obronie 
swoich kolegów 
wyrzuconych 
z uczelni za 
opozycyjną 
działalność, 
organizowali 
akcje 
protestacyjne.
Taką metodą 
bronili Bronisława 
Wildsteina 
i Ziemowita 
Pochitonowa. 
Ilustracja 
autorstwa Marka 
Ormana do 
książki Upadek.
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SKS miał swoje 
odpowiedniki  
w innych akade-
mickich miastach. 
Plakat zniechęcający 
do wyborów powstał 
w środowisku 
wrocławskiego SKS.
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ZAMIEJSCOWE 
KOMITETY

SKS pączkuje w Polsce 

Buntownicy z SKS nie ograniczali się tylko 
do Krakowa. Od samego początku ideą 
tworzenia środowisk opozycyjnych chcieli 
zarażać inne ośrodki akademickie. Zare-
agowały: Warszawa, Szczecin, Wrocław, 
Poznań, Gdańsk.

Student w sieci

– Naszym marzeniem było powołanie Studenckich Komitetów So-
lidarności w całej Polsce. To miała być taka akademicka sieć po-
wiązań i tworzenia niezależnych organizacji studenckich. Na tym 
etapie nie myśleliśmy jednak o sformalizowaniu ruchu i stworze-
niu programów czy struktur. Działaliśmy od akcji do akcji. Tego 
wymagała sytuacja – mówi Liliana Sonik. 

Krakowscy buntownicy uruchomili swoje kontakty z  innymi 
miastami już w pierwsze wakacje po powstaniu SKS-u. Wykorzy-
stali letnią przerwę w nauce i fakt, że krakowscy studenci rozje-
chali się do domów, by w innych ośrodkach akademickich znaleźć 
podobnych do siebie buntowników. Jedno z takich agitacyjnych 
spotkań odbyło się pod Warszawą. Na rozmowy z tamtejszymi 
studentami z  Krakowa pojechali Bronisław Wildstein i  Ziemo-
wit Pochitonow. Obowiązywała pełna konspiracja, która kra-
kowskich eskaesowców nieco zaskoczyła. Najpierw przykazano 
im wyskoczyć z pociągu przed stolicą – tak na wszelki wypadek, 
gdyby ciągnęli za sobą ogon bezpieki. Czekali na nich łącznicy, 
którzy zawieźli opozycjonistów na miejsce zebrania do Puszczy 
Kampinoskiej. Grupie warszawskiej przewodził Ludwik Dorn ze 
starannie przygotowanym… wykładem – odczytał manifest na 
temat ruchu studenckiego. 

Nie we wszystkich akademickich miastach znaleźli się na-
śladowcy krakowskiego SKS-u: w  Łodzi i  Lublinie się nie uda-
ło. Pierwsza odpowiedziała Warszawa. Tamtejszy SKS powstał 
17 października 1977 r. W  tym samym roku kolejne studenc-
kie Komitety zawiązały się w Gdańsku (5 listopada), Poznaniu  
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(23 listopada) i Wrocławiu (14 grudnia). Ostatnim akademickim 
ośrodkiem, w  którym studenci zbuntowali się przeciwko syste-
mowi, był Szczecin – SKS zawiązano tam 10 maja 1978 r. 

Wszystkie SKS-y miały podobną do krakowskiego strukturę: 
trzon stanowili studenci związani z  Kościołem poprzez duszpa-
sterstwa, „drugą nogą” byli anarchiści (hipisi i wolni strzelcy). Ta-
kie same były też cele: SKS-y miały się stać pierwszymi niezależ-
nym studenckimi ruchami, działającymi jawnie i ujawniającymi 
represyjny charakter PRL-u. Powoływały się przy tym na gwaran-
towane przez konstytucję prawa i swobody. Koncentrowali się na 
organizowaniu wykładów i  spotkań z  liderami opozycji i  nieza-
leżnymi artystami, wydawali oświadczenia i tworzyli podziemną 
prasę. W  tym ostatnim przodował Wrocław, który wydawał aż 
pięć tytułów: „Podaj Dalej”, „Akademickie Pismo Informacyjne”, 

„Zgrzyt”, „Interim”, „Tematy”. 
Prym w  szczecińskim SKS-ie wiedli studenci z  duszpaster-

stwa o. Huberta Czumy. Jednak nie rozwinęli skrzydeł. Mocno 
przyciskani przez SB i represjonowani przez władze uczelniane, 
nie byli w stanie zorganizować się tak, jak to działo się w innych 
miastach akademickich. Nawet deklaracja założycielska szcze-
cińskiego SKS-u nie powstała na spotkaniu opozycjonistów, ale 
na drodze indywidualnych uzgodnień. Silna pozycja ROPCiO po-
wodowała także, że studenci – zamiast w sparaliżowanym SKS-ie 

– woleli działać w „dorosłej” organizacji opozycyjnej. 

SKS-y w innych 
miastach miały 
inną specyfikę niż 
SKS krakowski. 
W Warszawie 
studenci byli 
związani z KOR-em 
i stworzoną przez 
opozycjonistów 
z tego kręgu 
Niezależną Oficyną 
Wydawniczą.
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Więcej szczęścia mieli studenci warszawscy. Byli blisko opo-
zycjonistów z KOR i mogli pochwalić się większym doświadcze-
niem w ogrywaniu systemu i bezpieki. Pod deklaracją powołania 
stołecznego SKS-u  podpisali się: Jakub Bułat (etnografia, UW), 
Jan Cywiński (filologia klasyczna, UW), Ludwik Dorn (socjolo-
gia, UW), Urszula Doroszewska (socjologia, UW), Agnieszka Lip-
ska (psychologia, UW), Bogdan Łoszewski (filozofia, ATK), Jerzy 
Szczepkowski (etnografia, UW), Michał Worwąg (filozofia, UW), 
Rafał Zakrzewski (socjologia, UW), Marcin Stępniewski (fizyka, 
UW), Stefan Kawalec (matematyka, UW). 

Młodzi warszawscy buntownicy postawili na poligrafię. To do 
nich reszta polskich eskaesowców jeździła po bibułę i podziemne 
wydawnictwa książkowe. Do dziś zachowała się opowieść o stu-
dencie z Wrocławia (Jerzym Ochmanie), który przyjechał do sto-
licy po książki. Znakiem rozpoznawczym miał być batonik. Tyle 
że w czasach pustych półek (późnego Gierka) zdobycie słodyczy 
graniczyło z  cudem. Wysłannik, który miał zapukać do miesz-
kania Teresy Boguckiej z nieszczęsnym batonikiem w ręku jako 
znakiem rozpoznawczym, w chwili desperacji napisał na kartce 

„batonik”. Gdy drzwi się otworzyły, wręczył jej kartkę. 
Za opozycyjne zaangażowanie warszawscy studenci płacili aresz-

tami, pobiciami i  skreśleniami z  listy studentów. W  maju 1978 r. 
prorektor UW prof. Stanisław Orłowski wyrzucił z  akademików 
za to, że rozdawali książki drugiego obiegu i  tworzyli punkty in-
formacyjne SKS, Ewę Romaniuk, Mieczysława Książczaka, Józefa 
Naumowicza i Janusza Siewierskiego. Eskaesowcy w ich obronie 
wydali oświadczenie. Napisali: „Oburzający jest fakt pozbawiania 
prawa do mieszkania w akademiku osób prowadzących działalność 
wynikającą z  własnych przekonań, zgodną z  podstawowymi pra-
wami obywatelskimi i  ludzkimi. Poprzez takie działanie władze 
akademickie usiłują usunąć ze środowiska studenckiego osoby 
dla siebie niewygodne, a stwarzając atmosferę zagrożenia, zmusić 
środowisko do posłuszeństwa i  postawy konformistycznej. Tym 
społecznie niebezpiecznym posunięciom należy przeciwdziałać. 
Niezbędne jest wystąpienie w  obronie represjonowanych miesz-
kańców akademika”. 

Każde z akademickich miast miało i ma swoją specyfikę. Stu-
denci z Wybrzeża nie byli w takim stopniu powiązani z KOR-em 
jak ci z Krakowa, Wrocławia, Poznania i Warszawy. W deklaracji 
powołującej SKS napisali: „Nawiązując do inicjatywy naszych ko-
legów z Krakowa i Warszawy, powołujemy dziś w Gdańsku Stu-
dencki Komitet Solidarności. Inicjatywa nasza ma na celu dal-
sze rozwijanie istniejącego już niezależnego ruchu studenckiego.  

Stołeczny 
SKS mocno 
zaangażował 
się w podziemną 
poligrafię.
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Ruchu, który byłby autentycznym solidarnym działaniem na rzecz 
swoich praw”. Pierwszymi rzecznikami zostali: Piotr Dyk (Aka-
demia Medyczna), Anna Młynik (AM), Magdalena Modzelewska 
(Uniwersytet Gdański), Grzegorz Pliszka (UG), Andrzej Słomiński 
(AM), Błażej Wyszkowski (Politechnika Gdańska). 

W Trójmieście królowała stocznia i wokół niej koncentrowali się 
tamtejsi eskaesowcy: chodzili na stoczniowe manifestacje, spoty-
kali się z zaangażowanymi w opozycyjną działalność robotnikami. 
Szukali swojej drogi. W 1979 r. powołali Ruch Młodej Polski. 

Zanim jednak do tego doszło, jeszcze jako studencki ruch mu-
sieli bronić się przed represjami bezpieki. Pod koniec maja 1978 r. 
do mieszkania Krzysztofa Wyszkowskiego, opozycjonisty i brata 
eskaesowca Błażeja Wyszkowskiego, wtargnęła SB. Ktoś doniósł, 
że buntownicy spotykają się na zebraniu redakcyjnym niezależne-
go „Robotnika”. Doszło do przepychanek, a Błażej stanął w obro-
nie Anny Młynik, koleżanki w  SKS-u. Wyciągnął dziewczynę 
z  radiowozu, co kolegium ds. wykroczeń potraktowało jako wy-
woływanie zbiegowiska i zakłócanie porządku publicznego. Wyrok 
trzymiesięcznej odsiadki zapadł bez wysłuchania świadków obro-
ny. Wyszkowski na znak protestu rozpoczął głodówkę (skończył ją 
po 33 dniach). Solidarnie głodować postanowili także brat Błażeja 
Krzysztof, Józef Śreniowski, Bohdan Borusewicz i Piotr Dyk. 

W oświadczeniu wydanym przez gdański SKS studenci stwier-
dzili, że trzymiesięczne więzienie to kara za opozycyjną dzia-
łalność i  zakładanie SKS-u  w  Trójmieście, a  nie za zakłócanie 
porządku. Przypomnieli, że Błażej był wieloletnim członkiem 
kadry narodowej, mistrzem świata w żeglarstwie w 1966 r. i re-
prezentantem Polski na olimpiadzie w Monachium. Eskaesowcy 
zacytowali też mowę obrońcy: „Adwokat Siła-Nowicki wskazał na 

W Poznaniu SKS 
tworzyli ludzie 
skupieni m.in. 
wokół Teatru 
Ósmego Dnia.
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głęboką szkodliwość społeczną niesprawiedliwego wyroku i  ten-
dencyjne prowadzenie przewodu sądowego. »Taki wyrok będzie 
kłamstwem i tak zostanie oceniony przez społeczeństwo, będą się 
ludzie śmiali z  takiego wyroku«”. Pod kolportowaną w  środowi-
sku akademickim relacją z procesu podpisali się studenci z kręgu 
SKS-u. Obok nich widnieją nazwiska członków Komitetu Założy-
cielskiego Wolnych Związków Zawodowych: Andrzeja Gwiazdy, 
Krzysztofa Wyszkowskiego i Edwina Myszka. Oświadczenie koń-
czy się zaproszeniem na modlitwy za skazanego i innych prześla-
dowanych – odbywające się codziennie o godz. 17 w kaplicy Matki 
Boskiej Ostrobramskiej w kościele Mariackim w Gdańsku. 

Obserwatorami na procesie byli krakowscy eskaesowcy – na 
rozprawę do Gdańska przyjechali Bogusław Sonik i Andrzej Miet-
kowski. Mieli razem z gdańszczanami rozrzucać ulotki w kolejce 
podmiejskiej, ale trafili na komisariat milicji. Po zwolnieniu poje-
chali na spotkanie z gdańskimi opozycjonistami. Był na nim tak-
że Lech Wałęsa, późniejszy przywódca strajku w 1980 r. 

Poznański komitet – analogicznie do krakowskiego – tworzyli 
młodzi anarchizujący ludzie, skupieni wokół Teatru Ósmego Dnia 
(zaangażowanego opozycyjnie teatru studenckiego), oraz środowi-
sko wywodzące się z dominikańskiego duszpasterstwa. Wielkopol-
ski SKS miał też swój mit założycielski. Nie była nim śmierć, ale 
obrona Stanisława Barańczaka, wówczas wykładowcy uniwersyte-
tu w  Poznaniu. Poeta związał się z  Komitetem Obrony Robotni-
ków, za co wyrzucono go z  pracy. Pod listem protestacyjnym ze-
brano kilkaset podpisów. Władze uczelni i bezpieka zareagowały 
rozmowami ostrzegawczymi. Studenci odpowiedzieli założeniem 
SKS-u. Deklarację sformułowano w  mieszkaniu Jacka Kubiaka – 
jakżeby inaczej, przy ul. Powstańczej. Podpisało ją 19 studentów, 
m.in.: Włodzimierz Fenrych, Jaromir Jedliński, Ewa Kubacka, Ja-
cek Kubiak, Wiesław Lisecki, Edward Maliszewski, Jerzy Nowacki, 
Wiesława Skrzeszewska, Maciej Szczerkowski. Później dołączyli do 
nich Krystyna Antowska, Małgorzata Bratek, Włodzimierz Filipek. 

Oficjalnie władze poznańskich uczelni były przeciwko zbun-
towanym studentom. Wykładowcy jednak przyklaskiwali po 
cichu opozycji. Kubiak pamięta z  tamtych pionierskich czasów 
egzamin z nauk politycznych. Wybrał termin późniejszy i uczył 
się w domu. Błogi spokój przerwała dr Ewa Żurowska. Wezwała 
go i  bez pytania wpisała do indeksu piątkę. Kazała powtórzyć, 
że pytała go z kierowniczej roli partii w państwie i klubu PZPR 
w polskim Sejmie. Po cichu wyjaśniła, że partia nakazała wykła-
dowcom oblewać wszystkich eskaesowców, nawet jeśli potkną się 
na drobnej rzeczy. 

Mitem 
założycielskim 
wielkopolskiego 
SKS-u była obrona 
wyrzuconego 
z uczelni za 
opozycyjną 
działalność 
Stanisława 
Barańczaka, 
wówczas 
wykładowcy 
poznańskiego 
uniwersytetu.
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Do bólu praktyczni Wielkopolanie finezję wykazali w  opozy-
cyjnej poligrafii. Ich pierwsze wydawnictwo „Witrynki Literatów 
i Krytyków”, prowadzone przez Jaromira Jedlińskiego, opubliko-
wało m.in. wiersze E.E. Cummingsa w przekładzie Stanisława Ba-
rańczaka i tomik Za Zgodą Autora Lecha Dymarskiego. 

Wrocław miał drugi – po Krakowie – najprężniej działający Stu-
dencki Komitet Solidarności. Jacek Kuroń oceniał: „Tylko w Kra-
kowie i  Wrocławiu SKS-y stały się na tyle silne, że pełniły rolę 
głównej siły opozycyjnej. SKS w Warszawie został przygnieciony 
siłą KOR-u: jeśli ktoś decydował się na zaangażowanie, to robił to 
w ramach ruchu KOR-owskiego, a nie w SKS-ie. W Gdańsku było 
podobnie – tyle że liderem okazał się Ruch Młodej Polski i Wolne 
Związki Zawodowe”.  

25 maja 1977 r. we wrocławskiej katedrze spotykali się na mszy 
za Staszka Pyjasa tamtejsi studenci. Ksiądz, który odprawiał na-
bożeństwo, chyba pomylił intencje mszalne – w  kazaniu mówił 
o aborcji. Po nabożeństwie studenci zgromadzili się pod pomni-
kiem Jana XXIII. Ktoś zaczął czytać deklarację krakowskiego 
SKS-u, ale nie skończył – uciszyła go przestraszona narzeczona. 
Dokończył Zenon Pałka, drukarz KOR-u. Z dolnośląskich opozy-
cjonistów para jednak uszła i  dopiero w  nowym roku akademic-
kim udało im się powołać wrocławski SKS. Pod deklaracją podpi-
sali się m.in.: Marek Adamkiewicz, Jerzy Filak, Marek Rospond, 
Piotr Siekanowicz, Juliusz Szymczak. Wsparcie otrzymali z Kra-

Wrocławski 
SKS zasłynął 
wydawaniem 
opozycyjnych 
czasopism. 
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kowa – Bronisław Wildstein pomagał im sformułować deklarację. 
Leszek Budrewicz w książce Pamiętanie Peerelu wspomina: „Przy-
jechał Bronek Wildstein z  Krakowa, żeby podkręcić atmosferę. 
Dziewczyna Czartoryskiego, kumpla Kęcika, spisała na maszynie 
oświadczenie. Wszyscy podpisali, ale jeden kolega w jakiś czas po-
tem zrezygnował. Ja sobie wtedy powiedziałem: – Trudno. Wy-
rzucą, nie wyrzucą ze studiów. Było siedem nazwisk, jest sześć, 
trzeba będzie się podpisać. Podpisałem (i jeszcze namówiłem Jur-
ka Ochmana z matematyki). Żeby nie było, że jeszcze nic nie za-
częliśmy robić, a już nas jest mniej. Ale wtedy też przypomniałem 
sobie, że na początku studiów, przy pierwszej studenckiej popi-
jawie coś tam zacząłem mówić o komunie i nagle się okazało, że 
tylko ja i moja koleżanka z Wrocławia tak uważamy. A ci wszyscy, 
którzy przyjechali skądinąd na studia, to mówią: – O  co ci cho-
dzi? To jest nasza socjalistyczna ojczyzna… I zaczęli napieprzać 
slogany”. 

Trzy miesiące później, w 10. rocznicę Marca ’68 roku eskaesow-
cy postanowili zorganizować spotkanie z  bohaterem tamtych 
wydarzeń. Zaprosili Bogusławę Blajfer, która 5 marca 1978 r. wy-
głosiła odczyt u Gleichgewichtów przy Norblina 21 (rodzeństwo 
Helena i Aleksander byli rzecznikami wrocławskiego SKS-u). Wy-
kład przerwała bezpieka. Ktoś krzyknął: „Siadamy! Trzymajcie 
się za ręce!”. Zanim SB przebiła się przez ten żywy łańcuch, Anto-
nina Krzysztoń zdążyła wykręcić numer do Jacka Kuronia. Dwie 

Gdański SKS był 
mocno związany 
ze stocznią 
i tamtejszymi 
opozycjonistami.
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godziny później o  Wrocławiu mówiło już Radio Wolna Europa. 
Blajfer zamknięto na tydzień, a  pozostałych ukarano grzywna-
mi. Mieli zapłacić za szkodzenie socjalistycznej ojczyźnie. Gleich- 
gewichtowi wlepili karę 4,5 tys. zł – wtedy prawie dwie średnie 
pensje. Koledzy błyskawicznie zorganizowali zbiórkę, pomagali 
ludzie ze środowisk KiK-u i duszpasterstwa akademickiego „Pod 
Czwórką”. Zajął się tym głównie Maciej Zięba (dziś dominikański 
zakonnik). 

Wrocławski SKS kolportował wydawnictwa bezdebitowe, pro-
wadził akcje ulotkowe pod fabrykami, organizował pomoc dla 
represjonowanych. Za bibliotekę odpowiadała Renata Otolińska. 
Sporo się udawało, ale były też wpadki. Gruchnęła wiadomość, że 
Jacek Kuroń kazał malować na murach „KOR i ROPCiO”. Młodzi 
buntownicy, nie myśląc wiele, zaopatrzyli się w farby i zaczęli ma-
lować na murach. Oczywiście wpadli. Wiktor Grotowicz tłumaczył 
potem na komisariacie, że chciał napisać „KORniszon to najlep-
sza zagrycha”. 

Bezpieka nie była miła. Gdy po którejś z kolejnych eskaesow-
skich akcji SB na dworcu kolejowym aresztowała Marka Adam-
kiewicza, w ramach represji ścięto mu długie włosy. Wkrótce po-
tem za opozycyjne zaangażowanie trafił przed sąd, wyrzucono 
go też z uczelni. 

Eskaesowcy z Dolnego Śląska byli pod kontrolą SB. Gdy Filak 
z  Grzelczykiem szli na spotkanie, ciągnął się za nimi „gość ze 
świńską buźką i  złamanym nosem”. Chcieli go zgubić, więc we-
szli do jednego z wieżowców i wsiedli do windy. On za nimi. Jadą 
razem do góry, a tu z bezpieckiego rękawa rozlega się nagle głos: 

„Grzesiek, gdzie jesteś?”. „W windzie” – pada odpowiedź „opieku-
na” zupełnie bez skrępowania. 

Dolnośląski SKS, 
obok krakowskiego, 
był jednym 
z najprężniej 
działających. 
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Sierpień 1980 r. to koniec historii SKS-u. Powstał NZS, a daw-
ni studenci wydorośleli. Zanim jednak do tego doszło, udało się 
zorganizować kilka spektakularnych akcji. Jedną z  większych 
był kolportaż ulotek nawołujących do bojkotu wyborów do Sejmu 
i  rad narodowych wiosną 1980 r. W  Warszawie rozprowadzono 
ich 100 tys., w  Krakowie i  Wrocławiu ok.  60  tys. W  stolicy Dol-
nego Śląska stosowano metodę „na papierosa”: polegała na pozo-
stawieniu na dachu w centrum miasta pliku ulotek związanych 
sznurkiem. Tlący się papieros zagranicznej marki (polskie szyb-
ko gasły) działał jak lont i po pewnym czasie przepalał sznurek, 
a ulotki się rozsypywały. 

Były też zjazdy eskaesowców z całej Polski. Latem 1979 r. mło-
dzi konspiratorzy spotkali się w górach. Do Ochotnicy zjeżdżali 
małymi grupkami, by nie wzbudzić podejrzeń. Przewodnikami 
byli eskaesowcy z Krakowa, którzy znali trasy w Gorcach. – Do-
brze zapamiętałam tamto spotkanie. Było ciepło i zajadaliśmy się 
jagodami. Ja już w mocno zaawansowanej ciąży z synem. Takie 
spotkanie było czymś naturalnym. Był SKS, odpowiedniki zamiej-
scowe. Trzeba było więc zrobić zebranie plenarne i zastanowić się 
nad przyszłością – wspomina Danuta Skóra. 

Leszek Budrewicz z SKS-u wrocławskiego zapamiętał górskie 
spotkanie jako dyskusje o  polityce, filozofii i  imprezowanie do 
rana „na gołej ziemi i pod gołym niebem”. 

Eskaesowcy 
próbowali 
zorganizować „zjazd 
plenarny”, czyli 
spotkanie członków 
ruchu z całej Polski. 
Nie było to łatwe, 
bo opozycjoniści 
byli inwigilowani 
przez tajną policję.
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SKS był naturalną 
podbudową 
powstającej 
w 1980 r. 
sformalizowanej 
organizacji 
studenckiej — 
Niezależnego 
Zrzeszenia 
Studentów.
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EWOLUCJA

Od SKS do NZS

Gdy w  sierpniu 1980 r. na Wybrzeżu wy-
buchają strajki, Kraków — mimo ciągłych 
aresztowań opozycjonistów — wciąż jest 
jeszcze w wakacyjnym nastroju. Eskaeso-
wcy stają na głowie, by coś zaczęło się 
w mieście dziać. Denerwuje ich, że na wa-
gonach przyjeżdżających znad morza ktoś 
maluje hasła: „Kraków hu… Nie strajkuje!”. 

Wchodźcie do środka 

Annę Krajewską w wakacje 1980 r. odwiedzili znajomi z Francji.  
– Zawiozłam ich do Warszawy, do Jacka Kuronia. Rozmawialiśmy 
o strajkach. Jacek stwierdził, że te strajki są inne. Mówił, że ro-
botnicy nie koncentrują się tylko na zarobkach, ale chcą czegoś 
więcej – wspomina Krajewska. W  obawie przed aresztowaniem 
wyjechała do Gdańska. – Z Basią Surówką stanęłyśmy przed bra-
mą stoczni. Wyszła do nas Anna Walentynowicz. Powiedziała: 

„Krakowski SKS, wchodźcie” – opowiada. 
W Krakowie niewiele się działo. Co prawda, wiosną SKS zaliczył 

sukces, kolportując plakaty wzywające do bojkotu wyborów, ale 
poziom energii spadał. Ci starsi wykruszali się, rodziły się dzieci, 
pojawiły się inne problemy, a młodszym brakowało ognia matek 
i  ojców założycieli. Ci z  eskaesowców, którzy nie mogli opano-
wać silnego rewolucyjego ducha, jechali na Wybrzeże. Jak Anna 
Krajewska. Przed nią w  stoczni zjawił się Bronisław Wildstein. 
Znalazł się w  grupie opozycjonistów, która pierwsza dołączyła 
do strajkujących robotników. Był świadkiem rozmów z dyrekcją. 
Jeden z wierchuszki próbował bagatelizować protest. Mówił, że 
wszyscy są już zmęczeni, że strajkować chce tylko niewielka gru-
pa. I wtedy z zewnątrz usłyszał ryk tych, którzy słuchali rozmów 
przez radiowęzeł. To był przełom. 

W Warszawie przy słynnym telefonie w mieszkaniu Jacka Ku-
ronia czuwała Ewa Kulik z krakowskiego SKS (przyjechała po bi-
bułę i już została). Bezpieka, która aresztowała korowców, jej nie 
ruszyła. Miała opiekować się chorym ojcem Kuronia. Naprawdę 
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jednak przejęła pracę opozycjonisty: odbierała telefony od tych, 
którzy zgłaszali represje lub strajki. Dzwonili nawet z małych mia-
steczek, że się przyłączają do stoczniowców, ale z Krakowa wciąż 
nie było odzewu. W końcu usłyszała upragnione: „Huta Lenina”. 

Zaczęło się od Wydziału Mechanicznego, który stanął na kil-
ka godzin. 23 sierpnia pracownicy Martenowskiego Zakładu Sta-
lowniczego Huty im. Lenina przekazali dyrekcji petycję z postu-
latami socjalnymi, finansowymi i politycznymi. Mierzyli jednak 
wysoko, na liście znalazły się też żądania zaprzestania wyścigu 
zbrojeń i kosmicznych badań meteorologicznych. Bezpieka usta-
liła, że ulotki strajkowe hutnicy dostawali od inżyniera Francisz-
ka Grabczyka, który kontaktował się z działaczami SKS. Trzy dni 
później powołano Komitet Strajkowy, który po kilku dniach sku-
piał już przedstawicieli 16 wydziałów. 

O tym, co się dzieje w Krakowie i Nowej Hucie, Warszawę infor-
mowała Anna Szwed. Prowadziła wówczas dwie grupy młodzie-
żowe. To jej wychowankowie zbierali wiadomości w strajkujących 
zakładach. Od niej też Ryszard Majdzik dostał 21 postulatów gdań-
skich. W tamtych czasach była to najbardziej pożądana lista – Mię-
dzyzakładowy Komitet Strajkowy ogłosił swoje postulaty 17 sierp-
nia 1980 r.; listę otwierało żądanie utworzenia wolnych związków 
zawodowych, pozostałe dotyczyły przestrzegania konstytucyj-
nych praw i wolności, zniesienia przywilejów partyjnych oraz po-
prawy warunków społecznych; strajkujący powiesili je na bramie 

Gdy wybuchają 
strajki na Wybrzeżu, 
co bardziej 
niecierpliwi 
eskaesowcy jadą do 
stoczni. Na zdjęciu: 
Lech Wałęsa.
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stoczni. Sam Majdzik zasłynął tym, że 25 sierpnia rozpoczął sze-
ściodniowy strajk okupacyjny w Przedsiębiorstwie Budownictwa 
Energetycznego „Elbud”. Założył biało-czerwoną opaskę i wywie-
sił kartkę: „Ja, Ryszard Majdzik, robotnik w  piątym pokoleniu, 
solidaryzuję się z Wybrzeżem i jego postulatami i ogłaszam czte-
rogodzinną przerwę w pracy”. 

Eskaesowcy, którzy zostali w Krakowie, też włączyli się w nurt 
strajkowej rewolucji. 28 sierpnia Bogusław Sonik zredagował list 
Do strajkujących robotników Wybrzeża: „My niżej podpisani miesz-
kańcy Krakowa, pełni głębokiego podziwu dla Waszej odwagi, or-
ganizacji i determinacji, pragniemy w tym liście wyrazić Wam 
naszą solidarność. Wysuwane przez Was postulaty uważamy za 
słuszne. W szczególności podzielamy Waszą troskę o praworząd-
ność w Polsce, troskę wyrażaną w żądaniu prawa do zrzeszania 
się w wolnych związkach zawodowych, prawa do strajku, w żąda-
niu wolności wyrażania opinii i zaprzestania represji za przeko-
nania. Wierzymy, że Wasza dojrzałość polityczna i stanowczość 
w pertraktacjach, która jest dla nas wzorem do działania, pozwo-
li osiągnąć zamierzone cele. W miarę naszych możliwości doło-
żymy starań, by swobody wywalczone przez Was i  wszystkich 
strajkujących w Polsce były przestrzegane”. 

Fala represji sięgnęła poza Wybrzeże i Sonik musiał się ukry-
wać. Do aresztu trafili inni eskaesowcy. Wojciech Sikora był prze-
trzymywany w areszcie domowym – pilnowały go trzy milicyjne 

Schyłek rządów 
Gierka to 
puste sklepy 
i gigantyczne 
kolejki. Wielu 
z tamtego 
okresu pamięta 
na półkach 
sklepowych tylko 
ocet.
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samochody. 30 sierpnia znalazł się jednak w więzieniu. Razem 
z Wildsteinem i Andrzejem Mietkowskim – wszyscy trzej dostali 
trzymiesięczną sankcję prokuratorską. Dzień później, na mocy 
Porozumień Sierpniowych, wyszli. I od razu rzucili się w wir wy-
darzeń: kolportowali ulotki (Jak zakładać związki zawodowe), pro-
wadzili akcję informacyjną i – co najważniejsze – pomagali zakła-
dać Niezależny Związek Studentów oraz krakowską Solidarność. 
Wchodzili w nowe organizacje i struktury. – Powstał NZS. To, o co 
walczyliśmy. SKS bez żadnych formalnych działań przestał ist-
nieć. Zmieniła się rzeczywistość, my się zmieniliśmy. Naturalna 
kolej rzeczy – mówi Bogusław Sonik. 

We wrześniu 1980 r. bardzo pracowity TW Monika donosił: „Ak-
tualnie członkowie SKS nie czują się de facto członkami nielegal-
nych grup opozycyjnych. Uważają, iż opozycja skończyła się i jest 
możliwość działania oficjalnego. Co poniektórzy zabrali się bardzo 
ostro do tworzenia Niezależnego Związku Studentów Polskich. 
Mam tu na myśli Jarosława Zadenckiego, Grzegorza Małkiewicza, 
Łukasza Świerza, Adama Jastrzębskiego, Zdobysława Milewskie-
go, Wojciecha Sikorę, Marka Płaszewskiego i jeszcze kilka innych 
osób. Z Wolnych Związków Zawodowych aktywność swoją wyka-
zują: Anna Szwed, Bogusław Sonik, Tadeusz Konopka (…)”. 

Historycy jako datę końca SKS podają 22 października 1980 r. 
Wtedy powstaje Niezależne Zrzeszenie Studentów. 

– Pojawienie się NZS było naturalną kolejną rzeczy. Przygoto-
waliśmy grunt. SKS to była ewolucja w stronę tego, co przyniósł 
rok 1980 – komentuje Barbara Twardzik. 

Danuta Skóra dodaje: – Przyszło kolejne pokolenie opozycjoni-
stów. U nas szukali rady. Traktowali nas jak mentorów. Ten szacu-
nek jest zresztą do dziś. 

Gdy wybucha 
Solidarność, 
eskaesowcy 
zaczynają działać 
w nowym ruchu. 
Formuła SKS-u 
przeżyła swój czas, 
ale doświadczenia 
ze studenckiej 
opozycji przydają 
się w nowej 
rzeczywistości. 
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Małgorzata Kotarba: – Przeżyliśmy coś wyjątkowego, coś, co 
na zawsze nas zmieniło. Takiego poczucia wspólnoty, lojalności 
i skuteczności potem już nigdy nie doświadczyłam. Uwierzyłam, 
że niewielka grupa – jeśli tylko chce – może coś zmienić. 

Róża Thun: – SKS to szkoła życia. Najważniejsza była zasada: 
nie podoba ci się coś, próbuj to zmienić. Nasz bunt nie był rewolu-
cją, ale próbą zbudowania swojego świata. Po takim doświadcze-
niu nic już nie wydaje się trudne. 

Jan Lityński w „Gazecie Wyborczej” pisał: „Niewątpliwie fakt 
powstania SKS jest jednym z  najważniejszych wydarzeń w  hi-
storii polskiej drogi do niepodległości, przyrównywalnym do po-
wstania Komitetu Obrony Robotników czy Wolnych Związków 
Zawodowych. Wówczas była to droga w nieznane i niepewne, bez 
obiecanej nagrody. (…) SKS został uznany za straceńców i  jako 
taki wykluczony z akademickiego życia. Oczywiście – nie do koń-
ca. Milcząca demonstracja po śmierci Staszka Pyjasa zgromadzi-
ła wielusetosobowy tłum studentów. Późniejsze akcje SKS-u  zy-
skiwały mniejsze lub większe poparcie, lecz znacznie ważniejsze 
było przekonanie innych, że można. Gdy przyszła Solidarność, to 
właśnie mniej lub bardziej świadomie ułatwiało wybór”.

NZS tworzą 
ludzie młodsi od 
eskaesowców, ale 
korzystający z ich 
doświadczenia. 
Wielu było 
wychowankami 
SKS-u, tak jak 
Bogdan Klich, który 
był w tzw. młodym 
SKS-ie w grupie 
Małgorzaty 
Gątkiewicz.
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Stowarzyszenie 
Maj 77 — dawni 
eskaesowcy 
w nowej 
rzeczywistości.
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MAJ 77

Stowarzyszenie buntowników 
z przeszłością

Pytani o to, czy było warto, eskaesowcy 
opowiadają o  szkole życia i  sprawdzia-
nie z  odwagi oraz poczuciu wspólnoty, 
sensu. Twierdzą, że doświadczenie poko-
lenia SKS-u przydaje się także w wolnej 
Polsce. 

Sprawdzian z odwagi

Po przełomie w 1989 r. środowiska wywodzące się z Solidarności 
lat 80. nie mają sobie wiele do powiedzenia. Z tamtego jednoczą-
cego różne grupy poczucia wspólnoty niewiele pozostało. Najbar-
dziej zażartą walkę polityczną toczą ze sobą nie lewica i prawica, 
ale dwie partie wywodzące swój rodowód z opozycji. 

– Różnice wśród działaczy opozycyjnych były widoczne od po-
czątku. Łączyła nas idea pozbawienia władzy komunistów oraz to, 
że nie chcieliśmy przemocy. Jednak polaryzacja poglądów i utwo-
rzenie partii politycznych o  różnych programach było kwestią 
czasu. Ludzie różnie definiują dobro wspólne, inne wybierają prio-
rytety i metody. Nie ma w tym nic złego. Jednak intensywność 
negatywnych emocji dawnych sojuszników robi dziś wstrząsające 
wrażenie. Trudno uwierzyć, że ci ludzie mogli kiedyś oddać za sie-
bie życie. Coś takiego nie zdarzyło się w  żadnym kraju – mówi 
Bogusław Sonik. 

Dawni działacze SKS-u w wolnej Polsce znaleźli się po różnych 
stronach politycznych sporów. Od początku różnili się w  spra-
wach ideologicznych (wystarczy przypomnieć chrześcijański ro-
dowód eskaesowców wywodzących się z  duszpasterstwa domi-
nikańskiego i  anarchistyczną grupę studentów, z  Bronisławem 
Wildsteinem na czele), ale nie przeszkadzało im to się przyjaźnić. 

– Przyjęło się mówić, że krakowski Studencki Komitet Solidar-
ności tworzyły dwie grupy: katolicy i anarchiści. To prawda, ale 
nie do końca. Tych grup wśród nas było o wiele więcej. Mieliśmy 
wielbicieli Piłsudskiego i  ludzi, którzy usiłowali przechować pa-
mięć ofiar Katynia, były wśród nas dzieci chłopskie i dzieci ary-
stokracji, byli myśliciele, filozofowie i poeci oraz trochę młodych 
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robotników w naszym wieku. Oni wszyscy funkcjonowali w orbi-
cie SKS. Byli wśród nas tacy, których nęciły akcje radykalne, i tacy, 
którzy propagowali ideę non violence. To wszystko jakoś tam się 
układało. Kiedy dzisiaj słyszę, że łączył nas wspólny wróg, to wy-
daje mi się, że to jest bardzo upraszczające, żeby nie powiedzieć: 
prostackie, objaśnienie dla chemii, która wtedy nas łączyła. Bo to 
było coś o wiele więcej. Przynajmniej w Krakowie i pomiędzy Kra-
kowem i Warszawą było widoczne, że wywodzimy się naprawdę 
z bardzo różnych bajek i z bardzo różnych parafii. Połączył nas 
nie tyle wspólny wróg, ile wzajemna fascynacja. Byliśmy tak róż-
ni, że potrafiliśmy docenić wagę wzajemnego odkrywania siebie 

– mówi Liliana Sonik. 
W  2002 r. byli eskaesowcy powołali Stowarzyszenie Maj 77. 

W  statucie zapisali, że chcą przekazywać prawdę historyczną 
o opozycji demokratycznej i działalności Studenckiego Komitetu 
Solidarności. W adresie symboliczna Grodzka 27. Symboliczna, bo 
to kamienica, w której powołano SKS. Mieszkania, w którym mło-
dzi buntownicy zaczynali swoją działalność, nie można zwiedzać 
(należy do prywatnego właściciela), ale siedziba Stowarzyszenia 
ulokowała się na parterze od strony dziedzińca. Przy okazji kolej-
nych rocznic, czy to śmierci Staszka Pyjasa, czy powstania ruchu, 
dawni buntownicy spotykają się w  Krakowie. Pytani, czy było 
warto, odpowiadają, że to „najważniejsze w ich życiu doświadcze-
nie pokoleniowe”. 

– Nie zastanawiałam się, czy było warto. Po prostu nie mogłam 
inaczej. Gdyby ktoś nam wtedy głosił, że komuna się rozsypie i to 
przy tak niewielkich stratach, powiedzielibyśmy, że zwariował. 
Myśmy chcieli więcej wolności i mniej kłamstw w życiu publicz-
nym – mówi Liliana Sonik. 

Byli eskaesowcy 
spotykają się przy 
okazji kolejnych 
rocznic. W 2012 r. 
SKS odznaką 
Honoris Gratia 
uhonorował 
prezydent Krakowa. 
Dawni studenccy 
bojownicy są dziś 
po różnych stronach 
politycznych 
barykad. 
Przeszłość jednak 
łączy. Z tamtych 
opozycyjnych 
czasów została 
międzyludzka 
solidarność. Jeśli 
ktoś z nich ma 
problemy, starają  
się pomóc.
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SKS wciąż aktywny 

Stowarzyszenie Maj 77 powstało po to, by: 
– dbać o  przekazywanie prawdy o  cza-

sach PRL ze szczególnym uwzględnieniem 
niezależnej opozycji, w  tym działalności 
Studenckich Komitetów Solidarności; 

– promować ochronę praw człowieka 
i swobody obywatelskie oraz idee demo-
kratycznego państwa prawa; 

– wspierać inicjatywy kulturalne, na-
ukowe i  edukacyjne, związane z  działal-
nością opozycji i ideami demokracji; 

– prowadzić działalność informacyjną 
i wydawniczą; 

– gromadzić informacje i dokumenty z okresu działalności 
SKS-u i opozycji demokratycznej. 

Do Stowarzyszenia należy 46 byłych rzeczników i  sympa-
tyków SKS-u: Aleksandra Bek, Bogusław Bek, Wiesław Bek, 
Piotr Maria Boroń, Wojciech Borowski, Jerzy Budyń, Miro-
sław Chojecki, Krystyna Czerni, Krzysztof Dawidowicz, Jo-
lanta Drużyńska, Lech Dziewulski, Janusz Gwoździowski, 
Zdzisław Jurkowski, Adam Jastrzębski, Michael A. Kaminski, 
Elżbieta Kensy, Bogdan Klich, Małgorzata Kotarba, Janusz 
Majcherek, Jakub Meissner, Ryszard Majdzik, Tomasz Mia-
nowicz, Andrzej Mietkowski, Wojciech Modelski, Andrzej 
Murawski, Jacek Nowaczek, Wojciech Oracz, Ziemowit Po-
chitonow, Jan Polkowski, Kinga Potocka, Tomasz Schoen, 
Wojciech Sikora, Danuta Skóra, Zbigniew Skóra, Liliana So-
nik, Bogusław Sonik, Andrzej Śniadowski, Iwona Wildstein, 

Bronisław Wildstein, Andrzej Włoszczyk, 
Ewa Zając-Goleń, ks. Tadeusz Zaleski, 
Józef Zając, Danuta Zedanja, Barbara 
Garsztka, Jacek Zakrzewski. 
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Zbigniew Skóra: – SKS był szansą dla każdego z nas, by nie być 
konformistą. Uwalnialiśmy się z nalotu socjalistycznego, każdy 
krok dodawał wiary w siebie. Nasze działania kształtowały cha-
rakter. To pomaga w codziennym życiu. Także w XXI w. 

Bogusław Sonik: – Pewnie, że było warto, choć niektórzy z nas, 
jak Staszek Pyjas, zapłacili wysoką cenę. Dla mnie znaczenie 
miało przede wszystkim to, że mogłem sprawdzić sam siebie, sto-
pień swojej odwagi. Każdy w młodości powinien taki sprawdzian 
przejść. Nikt nie przypuszczał, że ten opór doprowadzi do wolno-
ści. Niespodziewanie się udało i choć nie wszystko wygląda ideal-
nie, powinniśmy to docenić. 

Róża Thun, która jest europosłanką, mówi, że doświadczenia 
SKS-u  przydają się w  Brukseli: – Przychodzą do mnie szefowie 
korporacji telefonicznych i mówią, że opłaty roamingowe są nie 
do ruszenia, że nic w tym systemie się nie zmieni. Patrzę na nich 
i śmiech mnie ogarnia. Myślę sobie wtedy po eskaesowsku: „Nic 
się nie da? Bzdura. Wszystko można zmienić. Nawet jak jest nas 
niewielu. Lepiej coś robić, niż narzekać”. 

To jest nauka z lat opozycyjnego zaangażowania. 
Co robią dawni eskaesowcy? Są wśród nich politycy (Bogu-

sław Sonik, Róża Woźniakowska-Thun, Adam Lipiński, Ludwik 
Dorn, Krzysztof Grzelczyk, Wiesław Bek), publicyści (Liliana So-
nik, Bronisław Wildstein, Andrzej Mietkowski, Jacek Rakowiec-
ki, Grzegorz Małkiewicz), inżynierowie (Zbigniew Skóra, Janusz 
Szczepański, Wiesław Tomasik), poeci (Jacek Polkowski), psycho-
logowie (Małgorzata Kotarba). Danuta Skóra kieruje wydawnic-
twem Znak, Elżbieta Krajewska po ukończeniu medycyny została 
chirurgiem, dziś jest zakonnicą, Wojciech Sikora dyrektoruje In-
stytutowi Literackiemu w Maisons-Laffitte pod Paryżem, Anna 
Krajewska zajęła się z sukcesem biznesem. Elżbieta i Aleksander 
Kaniowie wyjechali do Kanady, Elżbieta Kensy jest specjalistką 
produktów regionalnych, pisze książki. Ewa Kulik-Bielińska tłu-
maczy literaturę piękną i jest dyrektorem Fundacji im. Stefana Ba-
torego. Elżbieta Majewska jest aktorką. Krystyna Czerni została 
krytykiem sztuki, a Dorota Martini malarką. Joanna Burchardt 
jest projektantką mody. Nieżyjąca Anna Szwed była nauczycielką. 
Beata Pawlak, dziennikarka, zginęła w zamachu terrorystycznym 
na Bali… 

– Nasze losy potoczyły się w różnych kierunkach. Jedni nie uciek- 
li od polityki, inni chcą trzymać się od niej jak najdalej. SKS był 
doświadczeniem pokoleniowym i niezłą szkołą życia we wszyst-
kich jego przejawach – twierdzi Bogusław Sonik. 
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W 2007 r. prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył Orderami Odro-
dzenia Polski kilkudziesięciu opozycjonistów ze Studenckiego Ko-
mitetu Solidarności oraz wspierających ruch kapłanów: o. Tomasza 
Pawłowskiego i o. Jana Andrzeja Kłoczowskiego. 

W 2012 r. SKS doczekał się też uhonorowania przez miasto Kra-
ków, które ruchowi przyznało odznakę Honoris Gratia. – Historia 
SKS, wasza walka o ostateczne wyjaśnienie śmierci Stanisława Py-
jasa dla mojego pokolenia była niezwykle inspirująca i ważna. Bez 
wątpienia jesteście dla nas autorytetami. Wasza niezłomność, trzeź-
wa ocena sytuacji, umiejętność patrzenia na życie bez naiwności, ale 
jednocześnie bez utarty wiary w  podstawowe wartości w  dzisiej-
szym świcie są ważne – powiedziała, wręczając odznaczenie byłym 
eskaesowcom, wiceprezydent Krakowa ds. kultury i promocji miasta 
Magdalena Sroka. Dziękując za wyróżnienie, Ziemowit Pochitonow 
mówił: – Studencki Komitet Solidarności zakończył swoją działal-
ność w roku 1980, jako Stowarzyszenie Maj 77 czujemy się depozyta-
riuszem tej idei i działań, które były podejmowane w latach 70. 

Bogusław Sonik stwierdził, że to „pierwszy przypadek odzna-
czenia organizacji wirtualnej”. – Wtedy byliśmy nielegalni, nie mog- 
liśmy się zarejestrować, a  potem powstało Niezależne Zrzeszenie 
Studentów i uznaliśmy, że to ono przejęło pałeczkę – wspominał. 

  

Honory dla SKS 

SKS historycy 
uznają za 
krakowski wkład 
w ruch opozycji 
demokratycznej. 
Na zdjęciu: siostra 
Elżbieta Krawczyk 
z krakowskiego 
SKS-u odbiera 
Order Odrodzenia 
Polski z rąk 
prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego. 
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Powstaje Stowarzyszenie Maj 77. Dzia-
łają w nim byli eskaesowcy. Zamierzają 
opowiadać o tym, jaki był i czym była PRL. 
Chcą przekazywać historię opozycji i swo-
jej działalności. W statut wpisują: pro-
mowanie idei demokratycznego państwa 
prawa, ochrony praw człowieka i swobód 
obywatelskich oraz wspieranie inicjatyw 
kulturalnych, naukowych i edukacyjnych. 
Stowarzyszenie stawia sobie również 
zadanie budowania wśród młodych ludzi 
świadomości historycznej i tym samym 
upamiętnienie polskiej działalności opo-
zycyjnej. 

SKS obchodzi 30-lecie. Organizatorami 
uroczystości są: Stowarzyszenie Maj 77, 
Instytut Pamięci Narodowej oraz Instytut 
Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Komitet organizacyjny tworzą: Liliana 
Sonik, Joanna Barczyk, Wiesław Bek, 
Ludwik Dorn (SKS Warszawa), Włodzi-
mierz Fenrych (SKS Poznań), Małgorza-
ta Kotarba, Aleksander Gleichgewicht 
(SKS Wrocław), Sławomir Najnigier (SKS 
Wrocław), Józef Ruszar, Bogusław Sonik, 
Danuta Skóra, Bronisław Wildstein. 
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Otwarcie wystawy na krakowskim Rynku 
Studencki Komitet Solidarności. Bunt w im-
perium. Byli eskaesowcy składają kwiaty 
pod kamienicą, w której zginął Staszek 
Pyjas. Wieczorem w Klubie pod Jasz-
czurami odbywa się dyskusja z liderami 
SKS-u (biorą w niej udział Małgorzata 
Kotarba, Danuta Skóra, Liliana Sonik, 
Bogusław Sonik, Bronisław Wildstein). 
  

Na Wydziale Polonistyki UJ (Gołębia 20) 
eskaesowcy odsłaniają tablicę pamiątkową 
poświęconą Stanisławowi Pyjasowi. Tego 
dnia w ramach obchodów 30-lecia SKS 
przygotowano panele historyczne: SKS 
na tle opozycji lat 70. (uczestniczą w nim 
prof. Jerzy Eisler, Bogusław Sonik, Liliana 
Sonik, prof. Ryszard Terlecki, dyskusję 
prowadzi Zdzisław Zblewski), Działania SB 
wobec SKS (prof. dr hab. Andrzej Friszke, 
dr Henryk Głębocki, Grzegorz Waligó-
ra, Bronisław Wildstein, prowadzenie 
Wojciech Frazik), Studenckie Komitety 
Solidarności poza Krakowem (Leszek Bu-
drewicz – Wrocław, Jakub Bułat – War-
szawa, Elżbieta Czuma – Szczecin, Mag-
dalena Modzelewska i Arkadiusz Rybicki 

– Gdańsk). Wieczorem Habakuk (zespół 
reggae z Częstochowy) śpiewa piosenki 
Jacka Kaczmarskiego. 
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Stowarzyszenie Maj 77 w Klubie pod 
Jaszczurami organizuje spotkanie Rozpo-
znaj siebie. Powiel bibułę. Spotkaj przyjaciół. 
Tego samego dnia na UJ historycy prze-
prowadzają debatę (z udziałem Alaina 
Besançona) Wolni w czasach zniewolenia? 
Zniewoleni w czasach wolności?. Krako-
wianie na Rynku oglądają dwa filmy: 
Gry uliczne Krzysztofa Krauzego i Śmierć 
studenta Jarmo Jääskeläinena. 
  

Na ul. Poselskiej w Krakowie opozycjoni-
ści odsłaniają tablicę poświęconą pamięci 
Zygmunta Chylińskiego, Mirosława Dziel-
skiego i Janusza Szpotańskiego. 

W 30. rocznicę powołania SKS-u we 
Wrocławiu na ścianie Wydziału Filologicz-
nego odsłonięto tablicę upamiętniającą 
powstanie studenckiego ruchu. Druga 
tablica zawisła na ul. Świdnickiej 6/7 – 
tam odbywały się spotkania eskaesowców. 
Młodych buntowników przyjmuje Wła-
dysława Sidor, matka jednego z członków 
Komitetu. 
Prezydent RP Lech Kaczyński odznacza 
Orderami Odrodzenia Polski kilkudzie-
sięciu opozycjonistów ze Studenckiego 
Komitetu Solidarności oraz wspierających 
ruch kapłanów: o. Tomasza Pawłowskiego 
i o. Jana Andrzeja Kłoczowskiego. 
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W 35. rocznicę powstania SKS prezydent 
Krakowa wyróżnia krakowskich opozycjo-
nistów odznaką Honoris Gratia. Na uro-
czystości w Klubie pod Jaszczurami poja-
wili się eskaesowcy z Krakowa, Warszawy, 
Wrocławia. – SKS był fenomenem. U jego 
podstaw leżała tragiczna śmierć Stanisła-
wa Pyjasa, ale to ona spowodowała, że ten 
ruch był silny, stabilny i mocno zapuścił 
korzenie, a jego jądro było tak trudne do 
manipulowania. Do 1989 r. w żadnym 
innym kraju komunistycznym nie powstał 
podobny ruch studencki. Tworzono grupy 
opozycyjne, często efemeryczne. One się 
gubiły w dziejach, potem odradzały, a SKS 
działał. SKS to wkład Krakowa w dzie-
je polskiej opozycji. Ten, kto wymyślił 
słowo „solidarność” w nazwie Komitetu, 
zasługuje na najwyższą nagrodę, bo stało 
się to inspiracją dla późniejszego NSZZ – 
mówi podczas uroczystości prof. Andrzej 
Chwalba, historyk z Uniwesytetu Jagiel-
lońskiego. 
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POSŁOWIE

Solidarni i dojrzali

Studencki Komitet Solidarności w  dziejach PRL-u  ma szczegól-
ne miejsce. I wyjątkowe w historii oporu społecznego. Narodził 
się w Krakowie, mieście, które zaznaczało swój udział na mapie 
walki i sprzeciwu wobec systemu, ale najczęściej nie w roli lide-
ra. W czerwcu 1956 r. liderem był Poznań, a w październiku tego 
roku Warszawa. W marciu 1968 r. ponownie Warszawa, a w grud-
niu 1970 r. oraz w  sierpniu 1980 r. Gdańsk i  Wybrzeże. Opozy-
cyjny Kraków podczas tzw. polskich miesięcy dopełniał obrazu 
oporu, podobnie jak Poznań czy Wrocław, lecz nie był źródłem 
inspiracji. Podobnie w czerwcu 1976 r. stolicą sprzeciwu był Ra-
dom, Płock i Warszawa. Natomiast Kraków był gotowy do wyra-
żania akcji solidarnościowych i czynił to skutecznie. 

Protestującym, a następnie represjonowanym robotnikom na 
pomoc przybyli polscy intelektualiści, którzy wyspecjalizowali 
się w pisaniu listów protestacyjnych. Skala tak wyrażanego opo-
ru mocno zaskoczyła władzę. Wśród kontestujących nie brako-
wało intelektualistów z  Krakowa. Równolegle do powyższych 
akcji zaczął się kształtować w Warszawie ośrodek opozycji, któ-
ry latem 1976 r. powołał do życia Komitet Obrony Robotników 
(KOR) na czele z Michnikiem, Kuroniem i Macierewiczem. Była 
to pierwsza od lat jawna, ale nielegalna struktura opozycyjna 
w  PRL-u. Korowcy nawiązali kontakty ze środowiskami opozy-
cyjnymi, w tym studenckimi Krakowa. Z ich inicjatywy w grud-
niu 1976 r. zebrano w Krakowie 517 podpisów osób protestujących 
przeciwko łamaniu praworządności, przeciwko karom, jakie spa-
dły na robotników. Studenci m.in. zbierali pieniądze dla poszko-
dowanych i usuniętych z pracy z wilczym biletem i na pomoc dla 
ich rodzin.

W Krakowie uformowały się trzy środowiska studenckie: tzw. 
anarchistów ze Stanisławem Pyjasem, Bronisławem Wildsteinem 
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i  Lesławem Maleszką, już wówczas tajnym współpracownikiem 
SB, „Ketmanem” na czele; wychowanków dominikańskiej „Becz-
ki” z Bogusławem Sonikiem, Lilianą Batko, Teresą Honowską; oraz 
tzw. grupa Ryszarda Terleckiego z Franciszkiem i Janem Drausami.

Funkcjonariusze SB starali się je skłócić i  poróżnić. Do róż-
nych osób wysyłali anonimy informujące jakoby o agenturalnej 
ich działalności, o współpracy z SB. Ponieważ nie okazało się to 
skuteczne, dlatego postanowili silniej uderzyć. Na ich celowniku 
w pierwszej kolejności znalazł się Pyjas, uchodzący w siedzibie 
Służby Bezpieczeństwa na ul. Mogilskiej za wyjątkowo niebez-
piecznego agitatora i – jak go nazywano – „pyskacza”. 

7 maja 1977 r. o godz. 7 rano, w korytarzu kamienicy przy Szew-
skiej 7 znaleziono zwłoki Pyjasa. 1 sierpnia 1977 r. z Zalewu Soliń-
skiego wyłowiono zwłoki Stanisława Pietraszki, studenta fizyki 
UJ, przyjaciela Pyjasa. Był on niewygodnym dla SB i prokuratury 
świadkiem, gdyż zapamiętał wygląd osoby, która chodziła krok 
w krok za zamordowanym. Pietraszko był drugą ofiarą zbrodni 
dokonanej przez SB. „Ulica, gdzie zabito niewinnego studen-
ta, który mógł być tobą. Ulica, gdzie wolno było zabijać” – pisał 
o Szewskiej Adam Zagajewski.

15 września 1977 r. Prokuratura Wojewódzka w Krakowie umo-
rzyła śledztwo. Protest pełnomocnika rodziny, mecenasa Andrze-
ja Rozmarynowicza, okazał się nieskuteczny. Mecenas zakwestio-
nował również wyniki tzw. ekspertyzy przeprowadzonej przez 
profesora Zdzisława Marka z Zakładu Medycyny Sądowej. Jednak 
działania władz, by zatuszować śmierć Pyjasa, nie były efektyw-
ne. Dzięki zachodnim rozgłośniom radiowym, wiadomość dotarła 
do kraju. 10 maja na gmachach „Gołębnika”, Collegium Novum 
oraz „Żaczka”, gdzie mieszkał Pyjas, student ostatniego roku po-
lonistyki UJ, zawisły czarne flagi, szybko usuwane przez admini-
strację. Na murach przyjaciele Stanisława nalepiali klepsydry oraz 
wzywali do bojkotu Juwenaliów. Rzeczywiście, bojkot w części się 
powiódł. Wielu zrozumiało, że trudno się bawić, gdy ich kolega 
z przeciwka, student, został zamordowany. 

15 maja o godz. 9 rano odbyło się nabożeństwo żałobne w intencji 
zmarłego, w którym wzięło udział ponad 2000 osób. Po nabożeń-
stwie jego uczestnicy sformowali Czarny Marsz z czarnymi flaga-
mi i tegoż koloru opaskami i pomaszerowali w kierunku ul. Szew- 
skiej 7. Była to największa manifestacja w Polsce od grudnia 1970 r. 
i największa w Krakowie od marca 1968 r. Tego samego dnia wie-
czorem odbyło się zgromadzenie zwołane przez przyjaciół zamor-
dowanego, podczas którego odczytano oświadczenie o  powo-
łaniu do życia Studenckiego Komitetu Solidarności (SKS) „dla 
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zainicjowania prac nad utworzeniem autentycznej organizacji 
studenckiej, by przymus zastąpić autentyczną solidarnością 
i budową prawdziwych więzi”  – mogliśmy usłyszeć. SKS powstał 
spontanicznie jako wyraz gniewu, żalu i buntu. „Śmierć Staszka 
Pyjasa sprawiła, że wydorośleliśmy z dnia na dzień… Staraliśmy 
się mówić językiem, w którym tak znaczy tak, a nie znaczy nie. 
Tylko tyle można było zrobić. Wiedzieliśmy jednak, że milczeć 
nie można – podkreślał Bogusław Sonik”.

SKS był największym sukcesem opozycyjnego Krakowa od wie-
lu lat. Ale bez oparcia w duszpasterstwach akademickich nie byłby 
możliwy. Wkrótce SKS-y zaczęły powstawać w  całej Polsce aka-
demickiej, aczkolwiek krakowski do końca pozostał ośrodkiem 
najsilniejszym i najbardziej wyrazistym. Krakowski SKS skupiał 
ponad 200 osób – członków i sympatyków, głównie studentów UJ, 
ale w wypadku ekstraordynaryjnych przedsięwzięć mógł liczyć na 
szersze wsparcie. Świadectwem tego jest list skierowany 31 maja 
do Sejmu podpisany przez 629 osób z Krakowa z żądaniem uwol-
nienia aresztowanych w trakcie wydarzeń czerwcowych 1976 ro-
botników. 

Oczywiście, celem SKS-u  nie było obalanie systemu komuni-
stycznego. To nie ten czas. Natomiast głównym zadaniem było 
pomnożenie wolności, w tym słowa i druku oraz stowarzyszania 
się. Jednym słowem zadaniem było przyspieszenie liberalizacji 
i  demokratyzacji systemu. Wierzono, że na drodze reform sys-
tem stopniowo przestanie być systemem.

Sukcesem ludzi SKS było uruchomienie niezależnej od cenzu-
ry i  władzy oficyny wydawniczej o  nazwie Krakowska Oficyna 
Studencka (KOS), która skutecznie łamała monopol państwa na 
druk i dystrybucję. Na parterze Collegium Novum można było 
spotkać kolporterów KOS-a, którzy sprzedawali książki wycią-
gnięte z  plecaka. Znakiem sukcesu były koncerty Jacka Kacz-
marskiego organizowane w  krakowskich mieszkaniach. Kolej-
nym sukcesem była akcja samokształceniowa i edukacyjna, a jej 
znakiem Klub Dyskusyjny. Jego pierwszym gościem był lider 
Ruchu Obrony Praw Człowieka i  Obywatela Leszek Moczulski. 
Studenci organizowali też utrzymane w konwencji happeningu 
akcje przeciwko prohibitom w Bibliotece Jagiellońskiej tzw. RES-
om. Jednak „walka w obronie wolnej książki” póki co nie zakoń-
czyła się powodzeniem, ale pozwoliła na ujawnienie i nagłośnie-
nie problemu.

W warunkach systemu komunistycznego i wszechwładzy służb 
ciężko się funkcjonowało opozycji. Ich działalność wymagała nie-
zwykłej siły woli, determinacji i wewnętrznego przekonania, że tak 
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trzeba, tak należy. Przeciwnikiem była też propaganda sukcesu 
władzy i osobisty urok Gierka. Nie wszyscy mogli skutecznie opie-
rać się zręcznej manipulacji. Natomiast mimo ostrej penetracji 
SKS przez SB, środowisko nie dało się poróżnić i rozbić. Trwało 
i działało, osłabiając wolę aktywności SZSP. SKS wywołał ferment 
właśnie w łonie struktur oficjalnych. 

SKS formalnie nie zaprzestał swojej działalności. Jednak jako 
datę końcową w jego aktywności uznaje się wiec założycielski Nie-
zależnego Zrzeszenia Studentów 22 września 1980 r. Bez SKS-u nie 
byłoby NZS i tak skutecznej i okresowo masowej organizacji stu-
denckiej. Z pewnością inna byłaby „Solidarność”. Najprawdopo-
dobniej, gdyby nie ostatni człon nazwy SKS „Solidarność”, związek 
o  takiej nazwie by nie powstał. Nie powstałaby solidarnościowa 
formacja i  tradycja. Nie powstałby mit „Solidarności” jako znak 
rozpoznawczy i marka współczesnej Polski.

Prof. Andrzej Chwalba
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