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35 LAT SKS
PAŹ DZIER NIK 1976 R. Stu den ci sku -

pie ni wo kół dusz pa ster stwa aka de -
mic kie go Be czka, od po wia da jąc na
apel KOR zbie ra ją pie nią dze na po -
moc dla re pre sjo no wa nych po straj -
ku ro bot ni ków. Na wią zu ją kon takt
z kon te stu ją cy mi ko le ga mi z gru py
Sta ni sła wa Py ja sa i Bro ni sła wa Wil -
dste i na i dzia ła ją ra zem. Są in wi gi lo -
wa ni przez SB, po tem rów nież prze -
słu chi wa ni, w ich do mach prze pro -
wa dza ne są re wi zje.

29 MAR CA 1977 R.Aż 517 pod pi sów
(naj wię cej w Pol sce) ze bra no pod li -
stem do władz, w któ rym sy gna ta riu -
sze (kra kow scy stu den ci) – do ma ga ją
się zwol nie nia z aresz tów i przy wró -
ce nia do pra cy re pre sjo no wa nych ro -
bot ni ków.

1 MA JA 1977 R.w gór skiej ba ców -
ce spo ty ka ją się z wy słan ni ka mi KOR
– Woj cie chem Ostrow skim, An to nim
Ma cie re wi czem i An drze jem Ce liń -
skim.

3 MA JA 1977 R.Sta ni sław Py jas skła -
da wpro ku ra tu rze do nie sie nie oprze -
stęp stwie (na wo ły wa nie do zbrod ni
igroź by ka ral ne) wpo sta ci ano ni mów
wzy wa ją cych do „tę pie nia go wszel ki -
mi moż li wy mi spo so ba mi”. Dziś wie -
my, że ano ni my te pro du ko wa ła SB.

7 MA JA 1977 R. W bra mie przy u.
Szew skiej zna le zio no cia ło Stasz ka Py -
ja sa, stu den ta fi lo lo gii pol skiej i fi lo zo -
fii UJ. Mie siąc przed śmier cią pi sze
wswo im pa mięt ni ku: „Cza sa mi już wi -
dzę sie bie okil ka lat póź niej, sie dzą ce -
go wja kiejś ka wia ren ce na ro gu dwóch
ma łych uli czek jed ne go z wie lu miast
na świe cie, pi ją ce go ka wę imy ślą ce go
o so bie, o lu dziach, z któ ry mi je stem
te raz, otej obec nej rze czy wi sto ści, zło -
żo nej z przed sen ne go stra chu, nie u -
da nych zna jo mo ści...”.

Żad ne ze śledztw, na wet te, któ re
pro wa dzo no już po 1989 r., nie wy jaś -
nia spra wy śmier ci stu den ta.

15 MA JA 1977 R.Wża łob nej mszy
świę tej za Py ja sa wkoś cie le Oj ców Do -
mi ni ka nów bie rze udział ok. 2,5 tys.
osób. „Py jas wal czył ospra wie dli wość,
o pra wo, o praw dę, o wol ność. Przy -
szli ście tu taj, aby wo kół oł ta rza utwo -
rzyć mur zka mie ni. Je ste ście mu rem
ob ron nym zży wych ka mie ni. Śmierć
Sta ni sła wa Py ja sa od na wia ży cie” – mó -
wi w ho mi lii o. Jo a chim Ba de ni. Po
mszy na ul. Szew ską wy ru sza Czar ny
Marsz. Wie czo rem wie lo ty sięcz ny po -
chód prze dzie ra się przez mi li cyj ne
kor do ny i prze cho dzi pod Wa wel. Tu -
taj mło dzi opo zy cjo ni ści od czy tu ją de -
kla ra cję opo wsta niu Stu den ckie go Ko -
mi te tu So li dar no ści przy go to wa ną
wmiesz ka niu Li lia ny Bat ko. „Wod po -
wie dzi na wstrzą sa ją cy fakt za bój stwa
zro dzi ła się wśród stu den tów kra kow -
skich spon ta nicz na ini cja ty wa zboj ko -
to wa nia im prez ju ve na lio wych. Ża ło -
ba stu den tów i miesz kań ców Kra ko -
wa by ła nie jed no krot nie na ru sza na
przez fun kcjo na riu szy SB iSZSP [So -
cja li stycz ny Zwią zek Stu den tów Pol -
skich – red.]. Mię dzy in ny mi za trzy ma -
no i aresz to wa no wie lu na szych ko le -
gów bio rą cych udział w ża ło bie, a na -
wet wie lo krot nie do pusz cza no się pro -
fa na cji miejsc ża ło by. Tym sa mym
SZSP stra ci ło osta tecznie pra wo mo -
ral ne do re pre zen to wa nia śro do wi ska
stu den ckie go, wsto sun ku do któ re go
wy stą pi ła w ro li po li cjan ta. Dla te go
z dniem 15 ma ja br. po wo ła liś my Stu -
den cki Ko mi tet So li dar no ści dla za i -
ni cjo wa nia prac nad utwo rze niem au -
ten tycz nej i nie za leż nej re pre zen ta cji
stu den ckiej (...) Człon ko wie Ko mi te tu
upo waż nia ją na stę pu ją ce oso by do re -
pre zen to wa nia sta no wi ska Stu den -

STU DEN CKI KO MI TET
SO LI DAR NO ŚCI 
– 1977-1980 

ROZ MO WA Z

Bo gu sła wem So ni kiem
współ za ło ży cie lem SKS-u, 
eu ro de pu to wa nym

Mi ja 35 lat od na ro dzin kra kow -
skie go SKS-u. Two rzy li go kra kow -
scy stu den ci, lu dzie z róż nych śro -
do wisk i o róż nych po glą dach. Jed -
ni by li anar chi sta mi (jak Bro ni sław
Wil dste in), in ni udzie la li się w ru -
chach re li gij nych (np. w do mi ni -
kań skiej Becz ce, m.in. Li lia na So -
nik – wte dy Bat ko – i Da nu ta Skó ra
– wte dy So twin). Szok w obu stu -
den ckich śro do wi skach wy wo ła ła
wia do mość o śmier ci stu den ta fi -
lo lo gii pol skiej i f i lo zo f ii Uni -
wersytetu Ja giel loń skie go Sta ni -
sła wa Py ja sa. Je go cia ło ze śla da -
mi po bi cia zna le zio no w ka łu ży
krwi 7 ma ja 1977 r. w bra mie ka mie -
ni cy przy ul. Szew skiej 7. Dziś ten
bu dy nek wy glą da ina czej niż 35 lat
te mu, do tam tej tra gicz nej hi sto rii
na wią zu je tab li ca pa miąt ko wa.
Przy ja cie le Py ja sa z UJ nie mie li
– i nie ma ją – wąt pli wo ści, że spraw -
ców je go śmier ci trze ba szu kać
wśród fun kcjo na riu szy Służ by Bez -
pie czeń stwa. Kil ka dni po zna le zie -
niu zwłok ich ko le gi spo ty ka ją się
pod Wa we lem i ogła sza ją po wsta -
nie Stu den ckie go Ko mi te tu So li -
dar no ści. Żą da ją wy jaś nie nia oko -
licz no ści śmier ci i uka ra nia spraw -
ców. Pro te stu ją prze ciw ko re pre -
sjom i za po wia da ją stwo rze nie nie -
za leż nej od władz or ga ni za cji stu -
den ckiej. SKS – jak twier dzą hi sto -

ry cy – był kra kow skim fe no me nem,
czymś, co Kra ków dał opo zy cji de -
mo kra tycz nej w PRL-u i z cze go mo -
że być dum ny.

MAŁ GO RZA TA SKO WROŃ SKA: Prof. An -

drzej Chwal ba mó wi, że te mu, kto

wy my ślił na zwę SKS, na le ży się na -

gro da. Od wa sze go po my słu na na -

zwę sło wo „so li dar ność” za czy na

fun kcjo no wać ja ko sy no nim opo zy -

cji. Kto jest oj cem lub mat ką? 

BO GU SŁAW SO NIK: Trud no w to uwie -
rzyć, ale nie pa mię ta my. Je steś my
zgod ni co do da ty. To by ło w no cy
z 14 na 15 ma ja. Sie dzie liś my na
Grodz kiej 27/5 w miesz ka niu Lil ki
Bat ko, dziś mo jej żo ny. By ło nas kil -
ko ro. Dłu go de ba to wa liś my nad na -
zwą. Wte dy w or ga ni za cjach opo zy -
cyj nych kró lo wa ło sło wo „ob ro na”.

Był prze cież Ko mi tet Ob ro ny Ro bot -
ni ków. Uzna liś my jed nak, że sło wo
„so li dar ność” bar dziej od po wia da
na szym ide om. Po śmier ci Stasz ka
Py ja sa mie liś my świa do mość, że mu -
si my być ra zem, bo ina czej nas po -
ko na ją. Tak jak w pieś ni Oku dża wy:
„Weź my się za rę ce, że by nie zgi nąć
po je dyn czo”.
Każ dy z was mógł zgi nąć jak Py jas. 

– Jest ta ki mo ment kry tycz ny,
w któ rym nie moż na uni kać od po -
wie dzial no ści i dzia ła nia. Choć
wcześ niej kra kow skie śro do wi sko
aka de mic kie pod glą da ło, co ro bił
KOR, za czę liś my dzia łać na po waż -
nie do pie ro po śmier ci Stasz ka. Naj -
pierw był bunt, bo mi li cja fał szo wa -
ła na sze ze zna nia, a wła dze nie od -
wo ła ły ju we na liów. Myś my uwa ża li
ta kie za cho wa nie za hań bią ce. Ja ko
me to dę wy bra liś my jaw ność, po moc
in nym i sa moksz tał ce nie. Ta jaw ność
by ła na szym za bez pie cze niem. Dziś
trud no to zro zu mieć, ale wte dy im
wię cej osób do wie dzia ło się o tym,
że SB za trzy ma ło ko goś z nas na 48
go dzin, tym by liś my bez piecz niej si.
W tam tych cza sach mi li cja mog ła za -
trzy mać na dwie do by bez żad ne go
po wo du. Skwa pli wie z te go ko rzy -
sta ła. Prze ję liś my od KOR-ow ców
zwy czaj wy krzy ki wa nia pod czas
aresz to wa nia nu me ru te le fo nu do
Jac ka Ku ro nia (do tej po ry go pa mię -
tam: 39 39 64), któ ry zbie rał ta kie in -
for ma cje i prze ka zy wał je ra diu Wol -
na Eu ro pa. Tam, naj szyb ciej jak się
da ło, pusz cza no w eter wia do mo ści,
że zno wu ko mu ni stycz ne wła dze roz -
po czę ły fa lę aresz to wań przed sta wi -

cie li de mo kra tycz nej opo zy cji. Po -
da wa no na sze na zwi ska i adre sy.
Gdy by ko muś z was coś się sta ło,

wszy scy ko ja rzy li by to z SB. 

– Od sa me go po cząt ku na sze na -
zwi ska i adre sy wid nia ły też na każ -
dej ulot ce. Na sze po glą dy, ale też ży -
cie oso bi ste, by ły dla bez pie ki cał ko -
wi cie prze zro czy ste: do brze wie dzie -
liś my, że na sze miesz ka nia są na fa -
sze ro wa ne pod słu cha mi. Na wet
w na szym gro nie SB mia ło swo ich
pra cow ni ków. Kie dyś mie liś my dru -
ko wać bi bu łę z Lesz kiem Ma lesz ką.
To by ło w miesz ka niu na Da u na. Po
15 mi nu tach wpa dła bez pie ka, po -
wie lacz prze padł, a ja wy lą do wa łem
w aresz cie. Po zwol nie niu do pa dłem
Lesz ka z py ta nia mi. Prze cież tyl ko
my dwaj wie dzie liś my, kie dy bę dzie -
my dru ko wać, więc skąd ten bez piec -
ki na lot? Od parł, że pew nie są siad
wy czuł za pach spi ry tu su (po wie lacz
był spi ry tu so wy) i do niósł. Uwie rzy -
łem mu, a ra czej wy tłu ma czy łem so -
bie to ja kimś fe ral nym zbie giem oko -
licz no ści al bo za nied ba niem z je go
stro ny. Mó wię o tym, by po ka zać, że
z za ło że nia od rzu ca liś my lo gi kę po -
dej rzeń i nie uf no ści. W na szej opi -
nii – zgod nie z pra wa mi czło wie ka,
z za sa da mi de mo kra cji, zgod nie ze
zdro wym roz sąd kiem i ele men tar -
ną spra wie dli wo ścią – nie ro bi liś my
ni cze go złe go. Dla te go nie tro pi liś -
my wro ga we włas nych sze re gach.
By ło by to roz pra sza nie na szej ener -
gii po trzeb nej do waż niej szych
spraw. Kie dy po la tach, już w wol nej

Pier wsi so li dar ni
Kie dy ogło si li na zwę Stu den cki Ko mi tet So li dar no ści, pytano ich, z kim chcą być
solidarni? Z Michnikiem? Kuroniem? Słowo, które zmieniło polską rzeczywistość, 
po raz pierwszy w kontekście politycznym padło w 1977 roku w Krakowie
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Kra ków uho no ro wał Stu den cki
Ko mi tet So li dar no ści odzna ką Ho -
no ris Gra tia za za słu gi dla mia sta i je -
go miesz kań ców.

– Hi sto ria SKS-u i wa sza wal ka
o osta teczne wy jaś nie nie śmier ci Sta -
ni sła wa Py ja sa dla mo je go po ko le nia
by ły nie zwy kle in spi ru ją ce i waż ne.
Je ste ście dla nas au to ry te ta mi. Wa -
sza nie złom ność, trzeź wa oce na sy -
tu a cji, umie jęt ność pa trze nia na ży -
cie bez na iw no ści, ale jed no cześ nie
bez utar ty wia ry w pod sta wo we war -
to ści w dzi siej szym świ cie, są waż ne
– mó wi ła Ma gda le na Sro ka, wi ce pre -
zy dent Kra ko wa, wrę cza jąc w so bo -
tę 27 ma ja kra kow skie odzna cze nie
by łym człon kom SKS-u.

Ho no ris Gra tia ode bra li: Zie mo -
wit Po chi to now, Bo gu sław So nik i Zbi -
gniew Skó ra, któ rzy two rzy li SKS,
a dziś dzia ła ją w sto wa rzy sze niu Maj
77. – Je steś my wzru sze ni tym odzna -
cze niem. Stu den cki Ko mi tet So li dar -
no ści za koń czył swo ją dzia łal ność
w ro ku 1980, a my ja ko sto wa rzy sze -
nie Maj 77 czu je my się de po zy ta riu -
szem tej idei i dzia łań, któ re by ły po -
dej mo wa ne w la tach 70. – de kla ro wał
Po chi to now. Bo gu sław So nik żar to -
wał, że to pier wszy przy pa dek odzna -
cze nia or ga ni za cji wir tu al nej. – Wte -
dy by liś my nie le gal ni, nie mo gliś my
się za re je stro wać, a po tem po wsta ło
NZS i uzna liś my, że to oni prze ję li pa -
łe czkę – mó wił. � MSKA

Ho no ris Gra tia dla SKS-u

Pod ziem ni i wir tu al ni

MAŁ GO RZA TA SKO WROŃ SKA

Jak po zbyć się lę ku, gdy mo że stać
się naj gor sze? Sta szek Py jas prze -
cież zgi nął. In nych mo że cze kać to
sa mo. Poz wo lić dzie ciom dzia łać
w opo zy cji, po pie rać ich, po ma gać
czy też za bra niać i od ra dzać? Każ dy
ro dzic ma w so bie pier wot ny lęk
o dziec ko. Nie waż ne, czy ono ma dwa
czy 22 la ta.

Z ma ma mi by ło ła twiej 

– Na si ro dzi ce ba li się, ale też wie rzy -
li w nas. Każ dy na swój spo sób. Cza -
sa mi tyl ko py ta li: „A co ty, dziec ko,
bę dziesz ro bi ła, jak da dzą ci wil czy
bi let?” – mó wi Li lia na So nik (z do mu
Bat ko). Jej ro dzi ce, Zo fia i Fran ci -
szek (obo je już nie ży ją), by li na u czy -
cie la mi w Ochoj nie pod Kra ko wem.

SB stra szy ło Bat ków wy rzu ce -
niem z pra cy, re le go wa niem cór ki
z uczel ni i za bra niem bra ta do woj -
ska. Za cho wa ło się na wet za ża le nie
Li lia ny Bat ko do pro ku ra tu ry na na -
cho dze nie jej ro dzi ców w do mu.
– Ma my szyb ciej da wa ły się prze ko -
nać. Z oj ca mi by ło trud niej. Mój za -
my kał się w so bie i słu chał Wol nej
Eu ro py. Z ma mą moż na by ło po roz -
ma wiać, ale nie mó wi liś my jej wszyst -
kie go, by jej nie prze stra szyć. Przy
spot ka niach ro dzin nych krew ni py -
ta li o SKS. Nie ukry wa liś my, co ro -
bi my. Na sze na zwi ska po da wa ła Wol -
na Eu ro pa, mi mo to, gdy wcho dzi -

łam do po ko ju, roz mo wy mil kły – opo -
wia da za ło ży ciel ka Stu den ckie go Ko -
ła So li dar no ści.

Przez 24-me tro we miesz ka nie przy
ul. Grodz kiej, na le żą ce do jej te ściów,
Ja ni ny i Ja na Wa len te go So ni ków, ro -
dzi ców Bo gu sła wa So ni ka, prze wi nę -
ły się tłu my SKS-ow ców. Za wsze tam
moż na by ło prze no co wać, coś zjeść.
Oj ciec był stró żem, a ma ma kraw co -
wą. – Lu dzie przy jeż dża li zmę cze ni wie -
lo go dzin ną pod ró żą do Kra ko wa i kła -
dli się w łóż ku te ścia. On przy cho dził
z pra cy i cze kał, aż zwol ni się miej sce,
że by sam mógł się prze spać – wspo mi -
na pu bli cyst ka.

Ja ni na So nik ma 89 lat i wciąż nie
mo że za pom nieć, że SB po są dzi ło ją
o kra dzież. By ła kraw co wą. W do mu
trzy ma ła spo ry za pas ko lo ro wych ni ci.
By ło ich tak wie le, że pod czas jed nej
z re wi zji es be cy nie uwie rzy li, że mo gą
po cho dzić z le gal ne go źró dła. – Do tej
po ry ma ma nie mo że prze żyć, że oskar -
ży li właś nie ją, po rząd ną oby wa tel kę
– opo wia da Bo gu sław So nik.

Uszy ła czar ne fla gi 

Kraw co wą by ła też ma ma Da nu ty Skó -
ry (w cza sach SKS-u – So twin) – Me la -
nia. To ona szy ła opa ski i czar ne fla gi na
marsz 15 ma ja, pod czas któ re go ogło -
szo no po wsta nie SKS-u. – By łam na pier -
wszym ro ku, gdy zgi nął Sta szek. Ktoś
rzu cił, że trze ba uszyć czar ne opa ski
i fla gi. Zgło si łam się i do sta łam ku pon
czar ne go ma te ria łu. Resz tą za ję ła się

ma ma. To by ła spon ta nicz na ak cja. Ani
ma ma, ani ja nie zda wa łyś my so bie spra -
wy z te go, co bę dzie da lej – mó wi.

Strach po ja wił się, gdy ich dom na
Ry bi twach za czę li na cho dzić es be cy,
amło da So twi nów na tra fi ła po raz pier -
wszy na prze słu cha nie. Da nu ta Skó ra
pa mię ta nie za do wo lo ną mi nę ma my,
gdy po jed nym zopo zy cyj nych spot kań
do do mu od wiózł ją ksiądz Adam Bo -
niec ki. – Ma ma nie wie dzia ła, że za kie -
row ni cą sie dział ksiądz, i by ła moc no
za nie po ko jo na tym, że od wo zi mnie do
do mu ja kiś ob cy męż czyz na. Uspo ka -
ja łam, że to był du chow ny, ale nie wiem,
czy mi wte dy uwie rzy ła – opo wia da opo -
zy cjo nist ka.

Nie wszy scy ro zu mie li bunt mło -
dych. Dłu gie wło sy, bro dy, do te go epi -
zo dy wię zien ne. Są sie dzi od su nę li się
od So twi nów. Po mógł do pie ro pro -
boszcz, któ ry na ka za niu po wie dział
o po mo cy dla in ter no wa nych. – Po mo -
cy nie by ło, ale znik nął ostra cyzm spo -
łecz ny, któ rym ma ma bar dzo się prze -
jmo wa ła. Wte dy Ry bi twy to by ła wieś
przy łą czo na do Kra ko wa, a tam lu dzie
nie ba wią się wsen ty men ty – mó wi Skó -
ra. Jej ma mie dłu go wło si i bro da ci ko -
le dzy na po cząt ku też się nie po do ba li.

– W koń cu się do nich prze ko na ła.
By liś my ko lo ro wą iuro kli wą gru pą. Ma -
ma do dziś, gdy wspo mi na przy ję cie po
mo im ślu bie, opo wia da ogrzy wie Bron -
ka Wil dste i na i je go uro czej żo nie Iwo -
nie, zktó rą roz ma wia ła okwia tach – opo -
wia da.

Gar ni tur za od siad kę 

Te ścio wie Da nu ty Skó ry, ro dzi ce Ja na,
któ ry też był w SKS-ie, wie dzie li, na co
stać ko mu ni stów. Cze sław Skó ra prze -
sie dział w sta li now skich wię zie niach
dzie więć i pół ro ku. Był w AK, po woj -
nie nie od dał bro ni. Do stał za to ka rę
śmier ci, któ rą za mie nio no naj pierw na
do ży wo cie, apo tem dłu go let nie wię zie -
nie. Jan Skó ra ja ko na sto let ni chło piec
zna lazł wśród do ku men tów oj ca roz li -
cze nie re kom pen sa ty za „nie na leż ną”
od siad kę. – Wy li czo no do kład nie, że
wcza sie, gdy sie dział, za ro bił by ty le i ty -
le, a na ży cie wy dał by ta ką kwo tę. Po
pod su mo wa niu wy star czy ło aku rat na
kup no gar ni tu ru. Po szedł w nim do ślu -
bu – wspo mi na by ły SKS-owiec.

Je go ro dzi ce nie wie dzie li wszyst -
kie go. – Nie mó wi łem im za wie le, że by
się nie de ner wo wa li. Gdy spo dzie wa liś -
my się aresz to wa nia, mó wi ło się, że idzie -
my na noc uczyć się do ko le gi. Zda rza -
ło się jed nak, że na wet naj bar dziej taj -
ne pla ny i pró by osz czę dze nia im ner -
wów, nie uda wa ły się, bo wszyst kie go
do wia dy wa li się z Wol nej Eu ro py – do -
da je.

Mną się nie prze jmuj... 

An drzej Miet kow ski do dziś pa mię ta
roz mo wę zoj cem wogród ku jor da now -
skim na ty łach Ża czka. – Mu sia łem mu
po wie dzieć, że po sta no wi łem za an ga -
żo wać się w SKS. Za to, co ja ro bi łem
w Kra ko wie, on mógł stra cić swo ją war -
szaw ską pra cę. Chcia łem go uprze dzić.

Dziec ko, w co ty się ba wisz?
Gdy wie dzie li, że tra fią na 48 go dzin do aresz tu, ro dzi com opo wia da li baj ki, że idą się
uczyć do ko le gi. Dla ma tek i oj ców SKS-ow ców od 1977 ro ku za czął się czas szyb kie go
od ci na nia pę po wi ny

ckie go Ko mi te tu So li dar no ści: An drzej
Bal ce rek (UJ), Wie sław Bek (UJ), Li -
lia na Bat ko (UJ), Bro ni sław Wil dste in
(UJ), Jó zef Ru szar (UJ), Jo an na Bar -
czyk (ASP), Mał go rza ta Gąd kie wicz
(UJ), Bo gu sław So nik (UJ), El żbie ta
Ma jew ska (UJ) oraz Le sław Ma lesz ka
(UJ) [już w wol nej Pol sce oka zu je się,
że Ma lesz ka był od 1976 r. taj nym współ -
pra cow ni kiem SB opseudo nimie „Ket -
man” – red.]. Wna stęp nych ty god niach
pod „De kla ra cją” pod pi su je się 2 tys.
stu den tów.

LI PIEC-SIER PIEŃ 1977 R.SKS or ga ni -
zu je wa ka cyj ne obo zy dys ku syj ne pod -
czas któ rych oma wia ne są nur tu ją ce
mło dych prob le my oraz pla no wa ne
dzia ła nia.

31 LIP CA 1977. Śmierć Sta ni sła wa
Pie trasz ki. To on spo rzą dza por tret pa -
mię cio wy czło wie ka, zktó rym wi dział
osta t ni raz Py ja sa wie czo rem 6 ma ja.
Chło pak ni gdy nie umiał pły wać, cier -
piał na wo dow stręt, ami mo to wchwi -
li wy ło wie nia zZa le wu So liń skie go ma
na so bie ką pie lów ki i cze pek. Do So li -
ny za pra sza go przy god nie po zna na
dziew czy na, któ ra jed nak nie po ja wia
się wumó wio nym miej scu. Nie za cho -
wu ją się żad ne ak ty śledz twa w spra -
wie Pie trasz ki. Nie ma na wet pro to ko -
łu sek cji zwłok.

LI PIEC-GRU DZIEŃ 1977. Po wsta ją ko -
lej ne SKS-y: w War sza wie, Gdań sku,
Po zna niu, Wroc ła wiu iSzcze ci nie. Pró -
by zor ga ni zo wa nia spot ka nia wszyst -
kich SKS-ów tor pe du je SB, któ ra wie
o nich dzię ki in for ma cjom prze ka zy -
wa nym przez Ma lesz kę (TW „Ket -
man”).

15 WRZEŚ NIA 1977 R. Pro ku ra tu ra
Wo je wódz ka w Kra ko wie wy klu cza
upa dek ze scho dów ja ko przy czy nę
śmier ci Py ja sa i uma rza śledz two. Te -
go dnia pod czas spot ka nia wmiesz ka -
niu Ta de u sza Ken se go przy ję to za sa -
dę, że w miej sce ab sol wen tów po wo -
łu je się no wych rzecz ni ków. Wno wym
skła dzie rzecz ni ków SKS znaj du ją się:
Jo an na Bar czyk (ASP), Li lia na Bat ko
(UJ), Bo gu sław Bek (UJ), Szy mon Dy -
lew ski (PK), któ re go za stę pu je póź niej
Jó zef Ba ran (AE), Ta de usz Ken sy (UJ),
An na Kra jew ska (UJ), Ewa Ku lik (UJ),
Zie mo wit Po chi to now (AR), Bro ni sław
Wil dste in (UJ).

WRZE SIEŃ1977 R.WWar sza wie uka -
zu je się pier wszy nu mer nie za leż ne go
pis ma „Ro bot nik”. Kra kow skim człon -
kiem ko le gium re dak cyj ne go zo sta je
Jó zef Ru szar, je den zrzecz ni ków SKS.

PAŹ DZIER NIK 1977 R. Uka zu je się
pier wszy nu mer nie za leż ne go pis ma
stu den ckie go „In deks”, wy da wa ne go
po za cen zu rą przez śro do wi ska opo -
zy cyj ne zWar sza wy, Ło dzi iKra ko wa
(To masz Schoen, Bro ni sław Wil dste -
in iLe sław Ma lesz ka). W1978 r. pis mo
prze sta je się uka zy wać. Od stycz nia
1979 r. wy cho dzi w Kra ko wie. W skła -
dzie re dak cji są: Ewa Ku lik, Bo gu sław
So nik, An na Szwed, Krzysz tof Da wi -
do wicz, Ja cek Ra ko wiec ki iLe sław Ma -
lesz ka). SKS roz po czy na se rię wy kła -
dów ikur sów wpry wat nych miesz ka -
niach. Pier wszy mi pre le gen ta mi są Le -
szek Mo czul ski (ROP CiO) iJa cek Ku -
roń (KOR) Na wy kła dy przy cho dzą tłu -
my (po nad 100 osób). Re gu lar ne kur -
sy pro wa dzi kil ku na stu wy kła dow ców
(hi sto ria, eko no mia, li te ra tu ra).

2 GRUD NIA 1977 R. Roz po czy na się
wie lo mie sięcz na ak cja ob ro ny re le go -
wa ne go z Aka de mii Rol ni czej jed ne -
go z rzecz ni ków kra kow skie go SKS-u
Zie mo wi ta Po chi to no wa – ze bra no kil -
ka set pod pi sów.

GRU DZIEŃ 1977 R. Kra kow skie Ko -
le gium ds. Wy kro czeń ska zu je Zbi -
gnie wa Skó rę (AGH) „za za nie czysz -
cza nie i psu cie este ty ki mia sta”, czy -
li wy wie sza nie oświad cze nia SKS
do ty czą ce go „re sów” na tab li cy ogło -
szeń wmia ste czku aka de mic kim. Bo -
gu sław So nik do sta je ka rę grzyw ny za
udo stęp nie nie miesz ka nia na „nie le -
gal ne ze bra nie”, czy li wy kład „la ta ją -
ce go uni wersytetu”.

MAJ 1978 R. Uka zu je się pier wszy
nu mer „Sy gna łu”, pis ma kra kow skie -
go SKS-u, wy da wa ne go po cząt ko wo
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Pol sce, do wie dzie liś my się, kim był
TW „Ket man”, prze ży liś my jed nak
szok.
Mie li ście przy tych opo zy cyj nych obo -

wiąz kach czas na na u kę? 

– Był z tym prob lem. Nie tyl ko dla -
te go, że bra ko wa ło cza su. Ów czes -
ne wła dze stra szy ły nas wy rzu ce -
niem ze stu diów al bo nie do pusz -
cze niem do ab so lu to rium. Zda rza -
ło się, że ktoś z nas lą do wał u dzie -
ka na apa rat czy ka, któ ry al bo proś -
bą, al bo groź bą pró bo wał coś wy -
mu sić. By liś my do brze do ta kich
spot kań przy go to wa ni. Wie dzie -
liś my, ja kie ma my pra wa. Naj waż -
niej sze by ło, by nie dać im po wo -
du do skre śle nia. Cho dzi ło o dro -
bia zgi. Ja kiś pod pis, prze ga pio na
da ta i już był prob lem. Zda rza ły się
też sy tu a cje od wrot ne. Stu dio wa -
łem pra wo i na jed nym z eg za mi -
nów nie sta wi łem się, bo w tym cza -

sie sie dzia łem w aresz cie. Do star -
czy łem sto sow ne za wia do mie nie, co
ro bi łem w cza sie, gdy moi ko le dzy
zda wa li i pro fe so ro wie mie li nie co
zdzi wio ne mi ny, prze czy ta wszy mi -
li cyj ne za świad cze nie. W na stęp -
nym ter mi nie nie by ło prob le mu ze
zda niem eg za mi nu.
Od Da nu ty Skó ry i pa na żo ny, Li lia -

ny So nik, usły sza łam kie dyś, że

SKS-ow cy są je dy nym opo zy cyj nym

śro do wi skiem, któ re – mi mo róż -

nych po glą dów po li tycz nych – jesz -

cze po da je so bie rę kę i nie ska cze

do gar deł. 

– Cza sa mi trud ne są to spot ka nia,
ale rze czy wi ście wciąż po da je my so -
bie rę ce. Rzad ko się jed nak spo ty -
ka my. Wśród by łych SKS-ow ców są
pra wi cow cy, cen tro pra wi cow cy i ci,
któ rzy dziś sym pa ty zu ją z le wi cą.
Na szczę ście nie wszy scy z tam te go
śro do wi ska po szli w po li ty kę. An ka
Kra jew ska, gdy na gry wa liś my film
do ku men tal ny pt. „So li dar ność. Hi -

sto ria jed ne go sło wa”, po wie dzia ła,
że po li tycz ną dzia łal ność z cza sów
SKS--ów pro wa dzi ła tyl ko z obo wiąz -
ku mo ral ne go. Uzna ła, że zro bi ła
swo je i za ję ła się biz ne sem. Od po -
li ty ki trzy ma się z da le ka. Spo ro
w na szym gro nie dzien ni ka rzy i pu -
bli cy stów. Są też ar ty ści i jed na za -
kon ni ca – Ela Kraw czyk, któ ra naj -

pierw zo sta ła chi rur giem, a po tem
wstą pi ła do Ma łych Sióstr. Dziś pra -
cu je w hos pi cjum. Ja nek Po lkow ski
jest świet nym poe tą. Ma my w na -
szym gro nie też spe cja li stę od ga zu
łup ko we go, na u czy cie li, sa mo rzą -
dow ców.
Te trzy la ta w SKS-ie, od 1977 do

1980 r., by ły dla was, wów czas mło -

dych lu dzi, szko łą ży cia? 

– Każ dy z nas wy niósł z tam te go
okre su in ne do świad cze nia. Pew nie
wszy scy po wie dzie li byś my, że ta kie
po czu cie wspól no ty nie zda rza się
czę sto, a wte dy – gdy jesz cze by liś -
my mło dzi, a już nie na iw ni, by ło
czymś nie zwy kle sil nym. Ja po sze -
dłem w po li ty kę. Z tam te go okre su
wy nio słem prze ko na nie, że nie moż -
na w ży ciu pu blicz nym ob ra żać lu -
dzi, nie wol no pro wa dzić po li ty ki dy -
skre dy tu ją cej prze ciw ni ków po li -
tycz nych i każ de go, kto my śli ina czej
niż ja. SKS nie był ni gdy bo jów ką,
któ ra chcia ła wal czyć. Myś my chcie -
li roz ma wiać i zmie niać rze czy wi -
stość przez sło wa. Za czę liś my od so -
li dar no ści. �

ROZMAWIAŁA MAŁGORZATA SKOWROŃSKA

STU DEN CKI KO MI TET
SO LI DAR NO ŚCI 
– 1977-1980 

� � � Ciąg dalszy z s. 1

� � � Ciąg dalszy z s. 1

Pier wsi so li dar ni

– Każdy z nas 
wyniósł z tamtego
okresu inne
doświadczenia.
Pewnie wszyscy
powiedzielibyśmy, 
że takie poczucie
wspólnoty nie zdarza
się często
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przez sym pa ty ków SKS-u z AGH, sy -
gno wa ny przez Da nu tę So twin iTa de -
u sza Ken se go. Od grud nia 1978 r. re dak -
cję prze jmu ją stu den ci zUJ. Wstop ce
po ja wia ją się na zwi ska Grze go rza Mał -
kie wi cza, Je rze go Pa weł czy ka, Ja na Po -
lkow skie go. Z pis mem współ pra cu ją
m.in. An na Kra jew ska, Woj ciech Si ko -
ra, Łu kasz Świerz, Bo gu sław Bek.

4 LIP CA 1978 R. Przed bra mą kom -
bi na tu w No wej Hu cie ro bot ni cy i stu -
den ci roz da ją „Ro bot ni ka”. Do aresz -
tu tra fia ją Łu kasz Świerz i Woj cie cha
Si ko ra. Obaj zo sta ją ska za ni przed ko -
le gium na grzyw ny pod za rzu tem „za -
kłó ca nia po rząd ku”. Po przez re pre -
sje SB utrud nia SKS-owi kon tak ty zza -
ło ga mi za kła dów pra cy. Naj bar dziej
ak tyw ny mi dzia ła cza mi śro do wi ska
ro bot ni cze go są in ży nier Fran ci szek
Grab czyk wy rzu co ny z Hu ty im. Le -
ni na i mło dy ro bot nik z „El bu du” Ry -
szard Maj dzik.

4 PAŹ DZIER NI KA 1978 R. Wzwiąz ku
ko lej ną fa lą es bec kich re pre sji kra kow -
ski SKS wy sy ła do se kre ta rza ge ne ral -
ne go ONZ Kur ta Wal dhe i ma, prze wod -
ni czą ce go XXXII Se sji Zgro ma dze nia
Ogól ne go ONZ, te le gram zproś bą oin -
ter wen cję. Od pi sy prze ka za no Ra dzie
Pań stwa PRL i or ga ni za cji Am ne sty
In ter na tio nal w Lon dy nie. Po my sło -
daw cą tej ak cji jest Jó zef Ba ran.

PAŹ DZIER NIK 1978 R.Rzecz ni ka mi
kra kow skie go SKS-u na rok aka de mic -
ki 1978/1979 zo sta ją Bo gu sław Bek (UJ),
An na Kra jew ska (UJ), El żbie ta Kraw -
czyk (AM), Ewa Ku lik (UJ), Do ro ta
Mar ti ni (ASP), Je rzy Pa weł czyk (UJ),
Ja nusz Szcze pań ski (AGH), Bro ni -
sław Wil dste in (UJ), Ró ża Woź nia -
kow ska (UJ). Po wsta je Kra kow ska
Ofi cy na Stu den tów (KOS), któ ra wy -
da je nie o cen zu ro wa ne książ ki. Po -
my sło daw cą na zwy wy daw nic twa
jest Zie mo wit Po chi to now, gra fi kę
pro jek tu je Do ro ta Mar ti ni. W wy ni -
ku es bec kich pro wo ka cji An drze ja
Miet kow skie go, od po wie dzial ne go
za po li gra fię, za stę pu je Hen ryk Kar -
ko sza (TW „Mo ni ka”). Do la ta 1980 r.
KOS wy da je 10 ksią żek („Od bu do wę
Nie po dleg łej” Lesz ka Mo czul skie go,
„Dzien nik wę gier ski” Wik to ra Wo -
ro szyl skie go, „Cie nie za pom nia nych
przod ków” Ada ma Mich ni ka, „Ide -
o lo gię w spo łe czeń stwie ra dziec kim”
An drie ja Amal ri ka, „Krzy że i mie -
cze” Ka zi mie rza Wie rzyń skie go,
a tak że to mi ki wier szy Ada ma Za ga -
jew skie go i Ry szar da Kry nic kie go)
oraz wie le ulo tek i pla ka tów.

5 LI STO PA DA 1978 R.SB za trzy mu -
je Bro ni sła wa Wil dste i na, Ja nu sza
Szcze pań skie go i Jac ka Skro bo to wi -
cza wy jeż dża ją cych do Ka to wic, by
kol por to wać ulot ki w ob ro nie aresz -
to wa ne go i ska za ne go w paź dzier ni -
ku na dwa mie sią ce aresz tu Ka zi mie -
rza Świ to nia, przy wód cy i za ło ży cie -
la Ko mi te tu Wol nych Związ ków Za -
wo do wych. SKS an ga żu je się w ak -
cję ob ro ny Świ to nia, or ga ni zu jąc wy -
ja zdy na Śląsk, pod czas któ rych roz -
da no ty sią ce ulo tek i bro szur. Te go
dnia w Ka to wi cach SB za trzy mu je
też na 48 go dzin Zbi gnie wa Skó rę,
An nę Kra jew ską, Kry sty nę Czer ni.
Ak cja trwa do mar ca 1979 r. i koń czy
się suk ce sem – Świ to nia zwol nio no.

11 LI STO PA DA 1978 R. W 60. rocz -
ni cę od zy ska nia przez Pol skę nie po -
dleg ło ści w Kra ko wie po mszy w Ka -
te drze Wa wel skiej (z udzia łem m.in.
gen. Mie czy sła wa Bo ru ty-Spie cho -
wi cza) ru sza po chód pod po mnik
Mic kie wi cza. Wie czo rem po mszy
w koś cie le Ma riac kim opo zy cjo ni ści
spo ty ka ją się pod Gro bem Nie zna -
ne go Żoł nie rza.

18-26 KWIET NIA 1979 R. Pod pre -
tek stem po szu ki wa nia spraw ców za -
ma chu bom bo we go na po mnik Le ni -
na w No wej Hu cie (mo nu ment stra cił
sto pę) SB prze pro wa dza ak cję za trzy -
mań ire wi zji wśród dzia ła czy iwspół -
pra cow ni ków SKS-u. Kil ka dzie siąt
osób prze słu cha no, wie lu tra fia do
aresz tu.

2-10 CZER WCA 1979 R.Pod czas wi -
zy ty Ja na Pa wła II wPol sce kra kow ski

ROZ MO WA Z

prof. An drze jem Chwal bą
hi sto ry kiem z UJ

MAŁ GO RZA TA SKO WROŃ SKA: By li mło -

dzi, zbun to wa ni, zszo ko wa ni tym, co

sta ło się z Py ja sem. Czy to po łą czy -

ło kra kow skich stu den tów, któ rzy

stwo rzy li SKS? 

PROF. AN DRZEJ CHWAL BA:Śmierć Sta ni -
sła wa Py ja sa sta ła się ka ta li za to rem
iuświa do mi ła im, że mu szą dzia łać ra -
zem. Każ dy z te go pier wot ne go SKS-
u miał wcześ niej ja kiś kon takt z opo -
zy cją, ale ich ro do wód był in ny. Kie dy
śmierć le ży u pod staw mi tu za ło ży -
ciel skie go, czy li sy tu a cja gra nicz na,
któ ra w lu dziach wy zwa la nie sa mo -
wi te emo cje, po wsta je coś, co sil nie
wią że lu dzi. Tak się sta ło w przy pad -
ku kra kow skie go SKS-u. Mam ta ką te -
zę, że właś nie ten sil ny mit za ło ży ciel -
ski nie poz wo lił tej or ga ni za cji umrzeć,
choć opo zy cja stu den cka w in nych
kra jach po wsta wa ła i roz wią zy wa ła
się. Tam by ły two ry efe me rycz ne,
a u nas coś, co trwa ło przez trzy la ta,
do pó ki nie po wstał NSZZ „So li dar -
ność”.
W na zwie ru chu nie po ja wia się jed -

nak na zwi sko Py ja sa. Po ja wia się za

to po raz pier wszy w sfe rze pu blicz -

nej i uży te w kon tek ście or ga ni za cji

opo zy cyj nej sło wo „so li dar ność”. 

– Są dzę, że oni już wte dy zda wa li so -
bie spra wę z te go, że śmierć Stasz ka ich
po łą czy ła, ale oni mu szą iść o krok da -
lej. Wie dzie li, choć prze cież by li bar dzo
mło dzi, że nie mo gą ogra ni czyć się do
skła da nia wień ców i ob cho dze nia ko -
lej nych rocz nic je go śmier ci. To, co ro -
bi li, wszyst kie ich po stu la ty de mo kra -
ty za cji ży cia iswo bód oby wa tel skich by -
ły nie po to, by czcić mę czeń ską śmierć
ko le gi, ale by zmie niać świat. W je go
imie niu i nie ja ko za nie go.
Uda ło im się zmie nić świat? 

– Świat miał So ny, a Kra ków miał
SKS. To SKS-ow cy wy pro mo wa li, jak to
się dziś mó wi, sło wo „so li dar ność”. Dał -
bym naj wyż sze odzna cze nie te mu, kto
tę so li dar ność do dał. Oni chcie li na pra -
wiać świat. Wy ko rzy sta li swo ją mło -
dzień czą si łę i za czy na li od drob nych,
ale nie zmier nie de ner wu ją cych ów czes -
ną wła dzę rze czy. Upo mi na li się o tzw.
re sy, czy li książ ki wtam tych cza sach za -
ka za ne. Do tej ka te go rii za li czo no dzie -
ła twór ców pi szą cych na emi gra cji, au -
to rów z okre su II Rzecz pos po li tej oraz
pi sa rzy nie do pusz cza nych do dru ku ze
wzglę du na za pi sy cen zu ry. Wy glą da ło
to cie ka wie, gdy bro da cze – mó wię bro -
da cze, bo wię kszość z nich no si ła wte -
dy bro dy – wcho dzi li do Col le gium No -
vum, wy cią ga li zple ca ka książ ki isprze -
da wa li je z rę ki. Uświa da mia li lu dziom,
że to, co w PRL-u jest za ka za ne i nie do -
stęp ne, wca le ta kie być nie mu si, że to
tyl ko wy mysł władz. Tak by ło też z ak -
cją pasz por to wą, któ ra lu dziom uświa -
do mi ła, że ten do ku ment na le ży nie do
mi li cji, ale do oby wa te la.
W mło dość wpi sa na jest od wa ga, ale

oni od wa ży li się na jaw ne wy stą pie nie

prze ciw ko wła dzy. Ry zy ko wa li wie le,

wy rzu ce nie ze stu diów, re pre sje tak że

wo bec ro dzi ców i ro dzi ny. 

– Swo jej si ły szu ka li w róż nych śro -
do wi skach, oko licz no ściach, w opo -
zy cji de mo kra tycz nej z KOR-em na
cze le. Pa mię taj my, że trzon kra kow -
skie go SKS-u wy wo dził się z dusz pa -
ster stwa aka de mic kie go, z do mi ni -
kań skiej Be czki. Ich po czy na nia mi in -
te re so wał się kard. Ka rol Woj ty ła. To
by ło ta kie ci che wspar cie bez żad nych
otwar tych de kla ra cji, ale wy star czy -
ło. Ich me to dą, za pew ne za czer pnię -
tą po czę ści z na uk Woj ty ły, by ły sło -
wa. Oni nie chcie li otwar tej wal ki, ale
dys ku sji. Wszyst ko, co ro bi li, ro bi li
jaw nie. Z imie nia i na zwi ska. Po da wa -
li na wet adre sy. Być mo że na ich me -
to dy dzia ła nia mia ło wpływ to, że
w swo im gro nie mie li wie le ko biet. Te
dzia ła nia, na sta wio ne na kształ ce nie,
sa mo do sko na le nie, dia log, w grun cie
rze czy są bar dzo ko bie ce.
Naj wię ksze osią gnię cia SKS-u? 

– Nie do koń ca zda je my so bie spra -
wę zte go, ja ką si łą był SKS. Kra ków po -
wi nien być z te go ru chu dum ny. Za kra -
kow ski mi stu den ta mi po szły War sza -
wa, Po znań, Wroc ław, Gdańsk, gdzie
SKS-y też po wsta ły. Ci mło dzi lu dzie
stwo rzy li ruch z włas ną po li gra fią, bib -
lio te ką. Wy da wa li pis ma, mie li swo je
au to ry te ty. Ba, mie li na wet swo ją edu -
ka cję, a wy kła dy or ga ni zo wa li w pry -
wat nych miesz ka niach. Świet nie zor -
ga ni zo wa li sieć in for ma cji, do stwo rze -
nia któ rej wy ko rzy sta li układ ar chi tek -
to nicz ny sta rej czę ści Kra ko wa. Dzię -
ki te mu ra dzi li so bie bez te le fo nów, któ -
re w tam tych cza sach by ły to wa rem
de fi cy to wym. Naj waż niej sze jed nak,
że oni tłu ma czy li, co to jest so li dar ność.
Mó wi li, że to prze de wszyst kim doj rza -
łość i od po wie dzial ność. Tak ro dzi ła się
no wa Pol ska.  �

ROZMAWIAŁA MAŁGORZATA SKOWROŃSKA

Tam So ny, tutaj SKS
Ten ruch był fe no me nem. W nor mal nych cza sach lu dzie o tak
róż nych świa to po glą dach nie by li by w sta nie dzia łać ra zem

Kie dy śpie wa li: „Wy rwij mu rom

zę by krat/ Ze rwij kaj da ny, po łam

bat/ A mu ry ru ną, ru ną, ru ną/ I po -

grze bią ca ły świat”, nie waż na by ła

li nia me lo dycz na, czy stość gło sów.

Waż ne, że by śpiew był głoś ny, a tekst

na wet wy krzy cza ny.

To od Kra ko wa Ja cek Kacz mar ski za -
czął swo ją ka rie rę opo zy cyj ne go bar -
da. Je go „Mu ry” zna li na pa mięć
wszy scy SKS-ow cy. – Li czy ło się sło -
wo, treść. Mu zy ka, choć waż na, by ła
na dru gim pla nie. Nie by ło show. By -
ło sku pie nie, cza sa mi ra dość – mó wi
Woj ciech Woj na row ski, mu zyk zwią -
za ny ze śro do wi skiem SKS-ow ców.
Pod czas spot ka nia w 35. rocz ni cę po -
wsta nia SKS-u śpie wał w Klu bie pod
Jasz czu ra mi: „Wie rzą cy, co wie rzą,
że mu szą być w par tii/ bo żo na, bo
dziec ko/ bo ra ty na ma luch/ par tyj ni
co chył kiem przyj mu ją ko mu nię/ bo
bo ny na cu kier, bo bo ny do ra ju/ zbu -
do wać dziś ma ją tę Dru gą choć pier -
wsza/ dla jed nych jest gor sza, dla dru -
gich jest lep sza/ Że by uro sła, że by
uro sła w si łę (...) Ci wszy scy, co mó -
wią, że nic się nie zmie ni/ bo z jed nej
jest Ro sja, a z dru giej jest Nie miec/
bo bur del, bo Ży dzi/ bo Po lak się le -
ni/ a kto się wy chy la, to zwy kły sza -
le niec”. To pieśń Ja na Krzysz to fa Ke -
lu sa, któ re go utwo ry krą ży ły w tzw.
dru gim obie gu. Nie pusz cza no ich
w ra diu, nie moż na by ło po słu chać
ich na ofi cjal nych kon cer tach.

Mło dzi opo zy cjo ni ści szu ka li
słów, któ re opo wie dzia ły by o ich
prze ży ciach i do świad cze niach,
o PRL-u. Szu ka li tych słów w po ezji.
Śpie wa li Zbi gnie wa Her ber ta „Prze -
sła nie Pa na Co gi to”, „Do Mar ka Au -
re le go”, „Póź no je sien ny wiersz...”,
„Proś bę”. Do tych wier szy mu zy kę
na pi sał Jan Kan ty Pa wluś kie wicz.
– Mu zy ka nie zmie nia rze czy wi sto -
ści, zmie nia ją ją sło wa. Myś my
w tam tych cza sach szu ka li słów dla
nas naj waż niej szych, praw dzi wych
– mó wi Woj na row ski. � MSKA

Wy krzy cza ne
„Mu ry”
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Oj ciec wy słu chał, a po tem po wie dział,
że bym się nie prze jmo wał, je śli coś się
sta nie. Mó wił, że co kol wiek się wy da -
rzy, nie bę dzie w tym mo jej wi ny – opo -
wia da. Dla dwu dzie sto pa ro let nie go stu -
den ta, któ ry chce zmie niać rze czy wi -
stość, świa do mość ro dzi ciel skie go
wspar cia mu sia ła być waż na. I by ła.

– Mia łem ła twiej niż ko le dzy. Nie mu -
sia łem mar twić się o oj ca. Wie dzia łem,
że mnie po pie ra. Do dziś je stem mu
wdzięcz ny, że nie pró bo wał szan ta żo -
wać mnie emo cjo nal nie i stra szyć kon -
sek wen cja mi. Na wet ra dzi łem się go, co
ro bić w ra zie aresz to wa nia. Mó wił, że
nie mo gą zmu sić mnie do mó wie nia te -
go, cze go nie bę dę chciał po wie dzieć
– wspo mi na Miet kow ski.

Krzy cze liś my 
do sie bie: „Ty zdraj co!”

Hi sto ria ro dzi ców Zdo by sła wa Mi lew -
skie go, tak że za an ga żo wa ne go w SKS,

cze ka na swój czas. – Za wsze chcia -
łem na pi sać o oj cu. Mam wo bec nie -
go dług. Wy da je mi się, że był po rząd -
nym czło wie kiem, ale do tej po ry nie
ro zu miem je go wy bo rów – mó wi by -
ły opo zy cjo ni sta.

Bo gu sław Mi lew ski w 1977 r., gdy za -
wią zy wał się SKS, był pod puł kow ni -
kiem Woj ska Pol skie go. Na le żał do
PZPR. Je go syn po raz pier wszy tra fił
do aresz tu w Bia łym Do mku przy ul.
Lu bicz rok póź niej. – Od po cząt ku ob -
cho dzi li się ze mną ja koś tak de li kat -
nie. Za da wa li py ta nia i od sy ła li do ce -
li. Po 14 go dzi nach zno wu po sze dłem
do po ko ju prze słu chań. W drzwiach
stał już mój oj ciec. W mun du rze. Es -
be cy py ta ją, czy dać mu au to. Po dzię -
ko wał, bo przed ko mi sa ria tem stał je -
go woj sko wy ga zik. Po po wro cie do
do mu by ło cięż ko. Krzy cze liś my do
sie bie: „Ty zdraj co!”. Ma ma po pła ki -
wa ła. Prze ze mnie nie do stał awan su

na puł kow ni ka. Po la tach do wie dzia -
łem się, że prze ze mnie nie zo stał też
dy rek to rem za kła dów zbro je nio wych
– wspo mi na Mi lew ski. Chciał chro nić
oj ca. Dla te go – jak twier dzi – nie pod -
pi sy wał się imie niem i na zwi skiem
pod pe ty cja mi i ape la mi SKS-u. I dla -
te go ucie kał, gdy je go ko le dzy poz wa -
la li się aresz to wać. – Oj ciec pła cił wię -
cej niż ja za mo ją opo zy cyj ną dzia łal -
ność. Pro sił, żą dał, że bym się wy co -
fał. Chy ba raz mu to na wet obie ca -
łem. Dla świę te go spo ko ju – do da je.

Ro dzi na Mi lew skich po cho dzi ła
z Kre sów. Bo gu sław z okien wi dział,
jak ube cja mor du je je go oj ca. Po woj -
nie skoń czył Woj sko wą Aka de mię
Tech nicz ną. Na je go biur ku stali Le -
nin i Pił sud ski. – Wiem, że fi zycz nie
je stem do oj ca bar dzo po dob ny.
I wiem, że to on wy cho wy wał mnie
pa trio tycz nie, ale gdzie in dziej lo ko -
wa liś my swo je uczu cia. 13 grud nia

przy niósł mi ka le so ny, pa czkę pa pie -
ro sów. Był pe wien, że już nie wró cę
– wspo mi na by ły SKS-owiec.

Zdo by sław Mi lew ski naj bar dziej
ża łu je, że nie zdą żył z oj cem po roz -
ma wiać, spró bo wać zro zu mieć, roz -
li czyć się: – Tak na praw dę chy ba ni -
gdy go nie po zna łem. Naj pierw nie
chcia łem, a po tem by ło już za póź no.
Przed prze ło mem w 1989 ro ku na pół
ro ku po je cha łem do Sta nów Zjed no -
czo nych. Gdy wró ci łem, był już bar -
dzo cho ry. Wkrót ce zmarł.

Wie dzie li, że cho dzi 
o coś wię cej 

Ile osób, ty le hi sto rii. – Ci wszy scy ro -
dzi ce, na wet je śli po cząt ko wo nas nie
ro zu mie li, je śli ba li się o nas, z cza -
sem jed nak do cie ra ło do nich, że nie
cho dzi nam o mło dzień cze wy bry ki,
że nie chce my się tyl ko wy szu mieć,
że cho dzi o coś wię cej. Spo ro z nich
an ga żo wa ło się póź niej w opo zy cyj -
ne dzia ła nia. Poz wa la li nam się spo -
ty kać w swo ich do mach, or ga ni zo -
wać wy kła dy. W mo jej pa mię ci naj -
moc niej od cis nę ły się: wy ro zu mia ła,
nie zwy kłej do bro ci i szla chet no ści
pani Po lkow ska; pani Ba ra no wa z Zie -
lo nek, któ ra po aresz to wa niu sy na
przy szła z Zie lo nek na Ry nek. To był
jej jed no o so bo wy wiec pro te sta cyj -
ny. Tak że El żbie ta Me is sne ro wa, ma -
ma Ja ku ba, pięk na ko bie ta, hra bian -
ka. Ta kich ro dzi ców by ło wie lu – mó -
wi Li lia na So nik.

By li SKS-ow cy dziś sa mi ma ją
dzie ci, nie któ rzy zo sta li dziad ka mi.
– Kie dy zo sta je się ro dzi cem, zmie -
nia się per spek ty wa. Nie wiem, skąd
oni mie li ty le si ły i cier pli wo ści, by
wy trzy mać to wszyst ko. Po dzi wiam
ich za to, że nie ła ma li nam cha rak te -
rów, nie szan ta żo wa li emo cjo nal nie.
Wie dzie li, że nie do ros ną za nas. Mi -
mo lę ków nie za my ka li nas w do -
mach. Zresz tą by liś my do ro śli. Oni
wie dzie li, że to nic nie da – mó wi Jan
Skó ra. �

Maj 1977 ro ku, w bra mie przy ul. Szew skiej 7 pa mięć Stasz ka Py ja sa uczci ła je go ro dzi na i przy ja cie le
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Zo sta ło tro chę fo to gra fii
Nie licz ne fo to gra fie sprzed 35 la ty. To był zu peł nie in ny świat...SKS or ga ni zu je w miesz ka niu Bo gu -

sła wa So ni ka biu ro pra so we SB prze -
pro wa dza re wi zję iza trzy ma nie So ni -
ka, jed nak biu ro pra so we SKS od wie -
dza ją licz ni dzien ni ka rze pra sy świa -
to wej. SKS-ow cy prze ka zu ją im in for -
ma cje o sy tu a cji w Pol sce oraz prze -
tłu ma czo ne do ku men ty o nie za leż -
nym ru chu stu den ckim.

5 LIP CA 1979 R. W śro do wi skach
opo zy cji Gdań ska, Kra ko wa, Lub li -
na, War sza wy i Wroc ła wia kra kow -
ski SKS ini cju je ak cję zbie ra nia pod -
pi sów pod li stem w ob ro nie aresz to -
wa nych w ów czes nej Cze cho sło wa -
cji sy gna ta riu szy Kar ty ’77. List prze -
ka za no pry ma so wi kard. Ste fa no wi
Wy szyń skie mu.

PAŹ DZIER NIK 1979 R. Rzecz ni ka -
mi kra kow skie go SKS-u na rok
1979/1980 zo sta ją: Wal de mar Bra tu -
szew ski (UJ), An na Kra jew ska (UJ),
Ewa Ku lik (UJ), Grze gorz Mał kie wicz
(UJ), An drzej Miet kow ski (UJ), Woj -
ciech Wi dłak (UJ), Ja ro sław Za den -
cki (UJ).

11 LI STO PA DA 1979 R. Po uro czy -
stej mszy rocz ni co wej w ka te drze wa -
wel skiej SKS-ow cy idą z wień cem
przez uli ce mia sta pod po mnik Nie -
zna ne go Żoł nie rza. SB uży wa ga zów
łza wią cych, uczest ni ków szar pie i ko -
pie, wle cze po zie mi. Wie lu aresz to -
wa no na 48 go dzin.

24 LU TE GO 1980 R. SKS an ga żu je
się w ak cję boj ko tu wy bo rów do sej -
mu PRL wy zna czo nych na 23 mar -
ca. Na ścia nach bu dyn ków mło dzi
opo zy cjo ni ści ma lu ją an ty wy bor cze
ha sła, kol por tu ją ty sią ce ulo tek. 

21 MAR CA 1980 R. Na Ryn ku
Głów nym w pro te ście prze ciw ko za -
ta ja niu przez wła dze PRL-u praw dy
o zbrod ni ka tyń skiej pod pa la się Wa -
len ty Ba dy lak. W miej scu je go śmier -
ci kra ko wia nie two rzą kwiet ny krzyż.
Es be cy unie moż li wia ją de le ga cji SKS-
u zło że nie kwia tów.

27 KWIET NIA 1980 R. SB pró bu je
po rwać z po cho du spod Ar ki Pa na
do Krzy ża No wo huc kie go Jó ze fa Ba -
ra na i Łu ka sza Świe rza oraz Ada ma
Ma ce doń skie go (or ga ni za to ra uro -
czy sto ści XX rocz ni cy ob ro ny krzy -
ża). Dzię ki re ak cji uczest ni ków bli -
sko pół to ra ty sięcz ne go po cho du ak -
cja się nie po wio dła.

26 MA JA 1980 R. Na pro ce sie dzia -
ła cza opo zy cji chłop skiej Ja na Koz -
łow skie go w San do mie rzu (ska za ne -
go na dwa la ta wię zie nia) do cho dzi
do za trzy ma nia po nad 50 osób – ob -
ser wa to rów przy by łych z Lub li na,
Kra ko wa (An na Miet kow ska i Pa weł
Wit kow ski z SKS-u), Rze szo wa, Ło -
dzi, War sza wy i tar no brze skie go.

1 LIP CA 1980 R. Wła dze PRL ogła -
sza ją pod wyż kę cen. Roz po czy na się
fa la straj ków – naj wię ksze go w hi sto -
rii PRL ro bot ni cze go pro te stu. Od
po cząt ku straj ku w stocz ni gdań skiej
trwa ją aresz to wa nia dzia ła czy SKS.
Re żim zo sta je zmu szo ny do pod pi -
sa nia po ro zu mień ze straj ku ją cym
i zgo dy na po wsta nie wol nych związ -
ków za wo do wych. We wrześ niu po -
wsta je NSZZ „So li dar ność” i pier -
wsze ko mi te ty za ło ży ciel skie Nie za -
leż ne go Zrze sze nia Stu den tów.
Wśród za ło ży cie li tych or ga ni za cji są
dzia ła cze i sym pa ty cy SKS. �
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1 I Dla krakowskich studentów śmierć
Staszka Pyjasa była wstrząsem. 15
maja uli ca mi miasta przeszedł Czarny
Marsz, wtedy ogłoszono powstanie
Studenckiego Komitetu Solidarności.

2 I SKS wydawał podziemne pisma. Pier-
wszy numer „Sygnału” był tak źle wy-
drukowany, że trzeba było wziąć kilka
egzemplarzy, by odczytać całą treść.

3 I Rodzice dziewczyn zSKS-u nie za-
wsze akceptowali fryzury i brody ich
kolegów zopozycji. Niezmienne wra-
żenie robiła bujna czupryna Bronisła-
wa Wildsteina. Zdjęcie zrobiono na
pętli bronowickiej. Od lewej: Mariusz
Roefsler, NN iBronisław Wildstein.

4 I Życie codzienne SKS-u to spotkania,
dyskusje, wykłady. Na zdjęciu z1978
r. spotkanie wmieszkaniu Jakuba
Meissnera. Od lewej: ręce Elżbiety
Krawczyk, Bogusław Sonik, Anna
Podgórczyk (Mietkowska), Jakub
Meissner, Andrzej Mietkowski, Lilia-
na Batko (Sonik).

5 I Dziś są dzien ni ka rza mi, po li ty ka mi,
na u czy cie la mi, ar ty sta mi pro wa dzą
fir my... Spot ka nie po la tach by łych
SKS-ow ców. Maj 2012 r.
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