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Wstęp

Strajk studentów łódzkich uczelni ze stycznia i lutego 1981 r. wpisuje się w historię  szesnastu miesięcy 
legalnej działalności NSZZ „Solidarność”. Punktem wyjścia jej powstania były strajki robotnicze z sierpnia 
roku poprzedniego. Dobrze zorganizowane i przeniknięte duchem współdziałania w imię realizacji intere-
sów wspólnych dla wszystkich Polaków, a nie tylko partykularnych żądań strajkujących fabryk, stały się 
impulsem, który rozpoczął wielką przemianę postaw. Dla wszystkich było oczywiste, że nie należy oddzie-
lać żądań o charakterze materialnym od tych ze sfery wolności słowa i swobody zrzeszania się1. 

Latem 1980 r. rozpoczął się proces, w toku którego miliony ludzi zyskiwały poczucie swobody i faktyczną 
swobodę działania, zbiorowe praktykowanie wolności wypierało myśl o nieuchronności dotychczasowego 
ładu. Wzrost kreatywności, nowa możliwość współtworzenia przez jednostki swego środowiska społeczne-
go wzmacniała zależność miedzy myśleniem i działaniem2. 

W ten sposób z potrzeby działania rodziła się chęć partycypacji w zaczynającym się procesie odrzu-
cania starego porządku, a to oznaczało erupcję rozmaitych inicjatyw organizacyjnych.

Inicjatywy te rodziły się chyba we wszystkich środowiskach – w miastach i na wsi, w dużych, ale 
i małych zakładach pracy, w instytucjach kultury, urzędach, szkołach. W tej sytuacji i środowisko uczelni 
wyższych nie mogło pozostać z boku. Niektórzy naukowcy włączali się w sierpniowe strajki jako eksperci, 
inni bardzo szybko zaczęli się organizować3. Wśród wysuwanych haseł pojawiły się m.in.: autonomia dla 
szkół wyższych i dla Polskiej Akademii Nauk, rozszerzenie uprawnień ciał kolegialnych uczelni pochodzą-
cych z wyboru, jawność decyzji personalnych. Z nieuchronności zmian na uniwersytetach, politechnikach 
i innych uczelniach zdawał sobie sprawę minister prof. dr hab. Janusz Górski wysyłając z Ministerstwa 
Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki w drugiej połowie 1980 r. pewne sygnały zachęty do demokraty-
zowania ich funkcjonowania. Były to jednak kroki zbyt zachowawcze i spóźnione. 

Młodzież akademicka, przez lata pozbawiona rzeczywistego wpływu na kształt swojej przyszłości, 
w tym i na działanie uczelni, bo z pewnością takiej funkcji nie spełniał istniejący oficjalnie Socjalistyczny 
Związek Studentów Polskich, szybko przekroczyła ramy zastanego świata i po sierpniu 1980 r. dała się po-
rwać perspektywie zmiany własnego otoczenia. Młode pokolenie, zwykle krytyczne wobec świata zasta-
nego, nie chciało powielać zdeterminowanych konformizmem ścieżek rozwoju zawodowego i osobistego 
swoich rodziców. Odrzucając drogę przystosowania, a dokładniej włączenia się w panujący system ukła-
dów, zależności i wszelkiego rodzaju mimikry, młode pokolenie z natury rzeczy ciążyło ku „Solidarności” 
i perspektywie, która się z nią wiązała4. W różnych ośrodkach akademickich kraju szybko podjęto więc 
inicjatywy utworzenia niezależnej organizacji. W październiku istniał już Ogólnopolski Komitet Założy-
cielski NZS, jednak droga do jego rejestracji była jeszcze daleka. 

Postulaty, które wtedy zgłaszano, dowodziły, że młodzież akademicka chciała zmian nie tylko na 
uczelniach, ale w całej Polsce. Świadczyło to o chęci aktywnej partycypacji w przebudowie państwa za-
równo na poziomie lokalnym (uczelni), jak i ogólnokrajowym. Na uczelniach szybko zaczął postępować 
proces swoistego „uobywatelnienia” młodzieży, który znacząco wyprzedzał ramy organizacyjne i prawne 

1  W. Osiatyński, Rzeczpospolita obywateli, Warszawa 2004, s. 131.
2  S. Kowalski, Krytyka solidarnościowego rozumu. Studium z socjologii myślenia potocznego, Warszawa 1990,  

s. 25.
3  N. Jarska, Niezależny ruch oświatowy i nauka niezależna 1980–1989, [w:] NSZZ „Solidarność” 1980–1989,  t. 2,     

Ruch społeczny, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010, s. 153–155.
4  K. Kosiński, Nastolatki ‘81. Świadomość młodzieży w epoce „Solidarności”, Warszawa 2002, s. 66.
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zbyt wolno zmieniającego się uczelnianego świata. Stąd już jesienią 1980 r. pojawiały się takie inicjatywy, 
jak akcja nacisku na władze uczelniane i ministerialne w postaci „solidarnego czekania” (PWSFTViT), 
punktowe akcje strajkowe (Politechnika Poznańska i Uniwersytet Warszawski w połowie i końcu listopada 
1980 r.), aż w końcu, w styczniu 1981 r. doszło do dużego strajku w Łodzi, który stał się kumulacją i ema-
nacją studenckiego wrzenia, narastającego po Sierpniu 1980 r. 

Stan wiedzy na temat strajku z każdym rokiem rośnie. Wręcz „na gorąco”, bo jeszcze w 1981 r., uka-
zały się pierwsze wydawnictwa kronikarsko-źródłowe5. Równolegle ze strajkiem podjęto też socjologiczne 
badania naukowe6. Opracowanie pod redakcją prof. Jana Lutyńskiego w znaczącym stopniu przyczyniło 
się do ukształtowania ogólnej refleksji intelektualnej na temat strajku i do dziś zachowuje swoją aktualność, 
o czym świadczą odwołania współczesnych autorów do tej książki. Podobnie rzecz się ma z opracowaniami 
historycznymi autorstwa Romana Kowalczyka7. Istotny krok w odkrywaniu zakulisowych działań komu-
nistycznego reżimu oznaczała książka Włodzimierza Domagalskiego i Radosława Petermana8. Autorzy 
tego opracowania wprowadzili do obiegu naukowego nieznane wcześniej informacje zaczerpnięte z zasobu 
archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej, ukazujące działania aparatu bezpieczeństwa wobec strajku. 
Najnowsze zwarte opracowanie, całościowo ujmujące temat strajku, z wykorzystaniem narzędzi badaw-
czych właściwych historii, historii mediów, socjologii i antropologii kulturowej to wydana w końcu 2014 r. 
praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Lesiakowskiego9. W książce duży nacisk położono na analizę kon-
tekstu krajowego i zagranicznego, w jakim prowadzono strajk, a także na poszukiwanie jego wewnętrznej 
logiki oraz reguł, które oddziaływały na organizację strajku i na tempo prowadzonych negocjacji. 

Trwający blisko miesiąc strajk prawie dziesięciu tysięcy ludzi jest dostrzegany w opracowaniach od-
noszących się do „solidarnościowej rewolucji”10, a szczególnie w wydawnictwach źródłowych11 i monogra- 
fiach traktujących o zawirowaniach związanych z rejestracją NZS12 oraz w wydawnictwach o charakterze 
rocznicowym13. O łódzkim strajku nie zapominają także uczestnicy wydarzeń z lat 1980–1981. Dotyczy to 

5   Łódzkie spięcie. Kalendarium wydarzeń, Łódź 1981 [nakładem Zarządu Łódzkiego SZSP]; Rejestracja Niezależnego 
Zrzeszenia Studentów, opr. J. Czaputowicz, H. Głowacki, Warszawa 1981.

6  Strajk studentów łódzkich ’81 w świetle analiz socjologicznych. Praca zbiorowa, red. J. Lutyński, Łódź 1988 [reedycja 2010].
7  R. Kowalczyk, Łódzki strajk studencki, Warszawa 1992; tenże, Studenci ’81, Warszawa 2000.
8  Studenci ‘81. NZS w oczach partii i SB. Wybór tekstów źródłowych, opr. W. Domagalski, R. Peterman, Łódź 2006.
9  Łódzki strajk studencki styczeń – luty 1981. Spojrzenie po latach, red. K. Lesiakowski, Łódź 2014.
10 A. Friszke, Rewolucja Solidarności 1980–1981, Kraków 2014, s. 288; R. Graczyk, Chrzanowski, Warszawa 2013, s. 207;  

B. Czuma, Łódzka „Solidarność” 1980–1981, Łódź 2010, s. 136–140; L. Próchniak, NSZZ „Solidarność” Region Ziemia 
Łódzka 1980–1990, [w:] NSZZ „Solidarność” 1980–1989, t. 4, Polska Zachodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 
2010, s. 137–139. 

11 Niezależne Zrzeszenie Studentów 1980–1981. Wybór dokumentów, opr. K. Dworaczek, Warszawa 2012; Dokumentacja 
niezależnej aktywności studentów w Poznaniu 1980–1989, opr. M. Augustyn, Poznań 2007. 

12 A. Anusz, Niezależne Zrzeszenie Studentów w latach 1980–1989, Warszawa 1991; W. Polak, Najtrudniejsze 
egzaminy. Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na tle wydarzeń w kraju i regionie 
(1980–1982), Toruń 2001; T. Kurpierz, Zbuntowani. Niezależne Zrzeszenie Studentów w województwie katowickim 
1980–1989, Katowice 2012; K. Dworaczek, Burzliwa dekada. NZS we Wrocławiu 1980–1989, Warszawa 2012;  
J. i K. Popińscy, Od SKS do NZS. Niezależne Zrzeszenie Studentów we Wrocławiu, Wrocław 2010; P. Waingertner, 
Dekada buntu czyli o NZS-ie lat osiemdziesiątych, „Zeszyty Historyczne” [Paryż] 2000, z. 133; T. Kozłowski, 
Niezależne Zrzeszenie Studentów 1980–1989, [w:] NSZZ „Solidarność” 1980–1989, t. 7, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, 
Warszawa 2010; M. Siedziako, Strajki studenckie w Szczecinie w okresie szesnastu miesięcy Solidarności, [w:] Strajki 
w Polsce w XX wieku, red. R. Gryz, Warszawa 2011; J. Czaputowicz, Walka o legalizację Niezależnego Zrzeszenia 
Studentów, [w:] „Jesteście naszą wielką szansą”. Młodzież na rozstajach komunizmu 1944–1989, red. P. Ceranka,  
S. Stępień, Warszawa 2009.

13 Jubileusz XXV-lecia Niezależnego Zrzeszenia Studentów, red. P. Wiaderny, Warszawa 2007.
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tak ludzi władzy14, jak i „Solidarności” i jej otoczenia15, ze szczególnym uwzględnieniem osób aktywnych 
w NZS i samorządzie studenckim16. W publikacjach tych pojawiają się nowe wątki poznawcze, ciekawe 
interpretacje i inspirujące pytania.

W trakcie pisania poszczególnych fragmentów książki posiłkowano się też wieloma innymi opraco-
waniami. Pozwalały one określić tło, na jakim rozgrywał się strajk. Obok publikacji ogólnych przydatne 
były zwłaszcza te dotyczące historii łódzkiego ośrodka akademickiego17. Wykorzystane informatory i wy-
dawnictwa źródłowe dawały możliwość ustalenia danych dotyczących osób przewijających się w tekście – 
zarówno ludzi z kręgu aparatu władzy, jak i opozycji18. Także wiele kwestii warsztatowych, np. skróty, było 
rozwiązywanych lub konstruowanych poprzez odwołanie się do stosownych wydawnictw słownikowych19. 

Inspiracją do przygotowania niniejszej książki były opinie dawnych uczestników strajku, wypowie-
dziane w lutym 2015 r. w Instytucie Historii UŁ podczas okolicznościowego spotkania, którego elementem 
była promocja wspomnianej uprzednio książki pt. Łódzki strajk studencki styczeń – luty 1981. Spojrzenie po 
latach. Akcentowano potrzebę głębszego wsłuchania się badaczy w świadectwa osób aktywnych w trakcie 
strajku, wykorzystania dotąd słabo spenetrowanych zasobów archiwalnych, a także wzbogacenia nauko-
wego wykładu o analizę bardzo bogatej ikonografii strajkowej. Sugerowano, że tą drogą będzie można 
uczynić kolejny krok w poznaniu historii strajku łódzkich studentów, akcentując w naukowej narracji rolę 
poszczególnych jednostek, a także poszczególnych uczelni, wychodząc w ten sposób poza schematyczny 
obraz redukowania strajku do negocjacji z ministrem Januszem Górskim i koncentrowania się głównie na 
sytuacji w wybranych budynkach UŁ, ze szczególnym uwzględnieniem auli w gmachu Wydziału Filolo-
gicznego przy al. Kościuszki 65. 

Ta argumentacja trafiła na podatny grunt. Stworzony został trzyosobowy zespół, co ciekawe – dwie 
osoby z jego składu (Konrad Banaś i Marcin Gawryszczak) to aktualni studenci ostatniego roku studiów 
historycznych na UŁ. W ten sposób zarysowała się możliwość przeprowadzenia w trakcie konkretnych 
badań historycznych dodatkowych obserwacji dotyczących recepcji studenckiego doświadczenia sprzed 35 
lat przez osoby, które są w tym samym wieku, ale żyją w krańcowo innych realiach. 

Podjęte zadanie nie było łatwe do wykonania, chociażby ze względu na krótki czas, którym dyspo-
nowali autorzy. Przeprowadzona kwerenda dała jednak interesujące wyniki. Zespół stanął przed koniecz-
nością selekcji zgromadzonego materiału i wypracowania odpowiedniej koncepcji jego wykorzystania, 
gdyż projektowana książka nie miała być krytycznie opracowanym zbiorem wywiadów czy edycją źródeł 
historycznych – w tym wypadku wydawnictwa problemowego, zawierającego źródła na określony temat 
(łódzkiego strajku studenckiego) z wielu archiwów i prywatnych zbiorów20. Potrzeba selekcji spowodowała, 

14 M. Rakowski, Dzienniki polityczne 1979–1981, Warszawa 2004, s. 344–346; W. Jaruzelski, Stan wojenny.       
Dlaczego…, Warszawa 1992, s. 23–24. 

15  L. Wałęsa, Droga nadziei, Kraków 2006, s. 263; J. Kropiwnicki, Walczyłem o ważne sprawy, [w:] Pospolite      ruszenie. Relacje 
działaczy i współpracowników „Solidarności” w Łodzi 1980–1981, opr. L. Próchniak, M.  Przybysz, S. M. Nowinowski,  
M. Zapolska-Downar, A. Czyżewski, Łódź 2011, s. 157–158.

16 Samorząd studencki Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1980–1989 (dokumenty, relacje i inne materiały), opr.  
M. Kunicki-Goldfinger, Warszawa 2010; Jarosław Guzy: U źródeł złego i dobrego.  Rozmowy z pierwszym przewodniczącym 
Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS, opr. R. Spałek, Warszawa  2009; Bez(auto)cenzury. Z Wojciechem Bogaczykiem 
rozmawia Bartłomiej Noszczak, Warszawa 2013. 

17 W. Puś, Zarys historii Uniwersytetu Łódzkiego 1945–2015, Łódź 2015; Rektorzy Państwowych Wyższych Uczelni w Łodzi 
1945–2002, Łódź 2002.

18 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944–1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień  
28  II 1991, Warszawa 1991; Tajne dokumenty Biura Politycznego. PZPR a „Solidarność” 1980–1981, opr.  
Z. Włodek, Londyn 1992; Encyklopedia „Solidarności”. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 1, Warszawa 2010.

19  J. Paruch, Słownik skrótów, Warszawa 1992.
20  J. Tandecki, K. Kopiński, Edytorstwo źródeł historycznych, Warszawa 2014, s. 118.
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że lista osób, które udzieliły relacji musiała być zawężona21. Dobór oczywiście nie był przypadkowy, ale 
założony plan uzyskania i  stworzenia reprezentatywnej próby, w której znajdą się przedstawiciele strony 
studenckiej i ówczesnej władzy, obok liderów strajkowych, np. z Międzyuczelnianej Komisji Porozumie-
wawczej, będą też tzw. zwyczajni uczestnicy strajku, a obok przedstawicieli UŁ pojawią się reprezentanci 
pozostałych łódzkich uczelni: AM, PŁ, PWSM i PWSSP, został zrealizowany tylko częściowo. Niestety, 
dotarcie do przedstawicieli ówczesnej władzy państwowej, a także politycznej, z wielu względów było 
utrudnione lub – jak w przypadku ministra Górskiego, z uwagi na jego śmierć już w 1986 r. – niemożliwe. 
Stąd instytucje aparatu władzy są reprezentowane jedynie przez byłego prezydenta Łodzi Józefa Niewia-
domskiego i kierownika Wydziału Nauki i Oświaty w KŁ PZPR Stanisława Zarębę. O dużo większej 
reprezentatywności można mówić w przypadku listy studentów, którzy zechcieli podzielić się swoimi 
wspomnieniami. Na tej liście mamy przedstawicieli najważniejszych strajkujących uczelni, zwykłych 
uczestników strajku i jego liderów. 

Przy doborze dokumentów kierowano się w pierwszym rzędzie zamiarem przybliżenia tych źródeł, 
które dotąd były znacznie słabiej rozpoznane22. Biorąc pod uwagę wcześniejsze publikacje, np. książkę 
Domagalskiego i Petermana23 – nieco wbrew współczesnej tendencji w historiografii – nie skoncentrowa-
no się na kwerendzie w dokumentach IPN, choć oczywiście taka kwerenda została przeprowadzona. Każ-
dy strajk, zwłaszcza tak duży jak łódzki strajk studencki, w realiach ustrojowych PRL w pierwszym rzę-
dzie był wydarzeniem politycznym. Stąd nacisk na przebadanie dokumentacji wytworzonej przez ośrodki 
dyspozycji politycznej – komitety uczelniane, KŁ i KC PZPR, a także Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa 
Wyższego i Techniki. Kwerendy te dały ciekawe wyniki, zwłaszcza w zakresie dojrzewania strony rzą-
dowej do ustępstw wobec żądań studenckich. Publikowane dokumenty pozwalają precyzyjniej uchwycić 
rolę ministra Górskiego w przedłużaniu negocjacyjnego klinczu, a w końcu i doprowadzeniu do podpi-
sania porozumienia. Inny ważny motyw, który został naświetlony, to stanowisko władz poszczególnych 
uczelni – senatów i rad wydziałowych – wobec strajku młodzieży.  Sprawa była dużo poważniejsza niż-
by to wynikało ze współczesnej literatury, która koncentrowała się na indywidualnych gestach poparcia  
(rzadziej niechęci) dla strajku ze strony profesorów. Protokoły uczelnianych ciał kolegialnych pokazują, 
że grono nauczycieli akademickich szybko uświadomiło sobie, że bardzo realna była groźba powstania 
głębokiego podziału w społeczności akademickiej. Stąd uchwały senatów czy rad uczelnianych, w któ-
rych pozytywnie wypowiadano się o przedstawianych przez studentów żądaniach, wyrażano uznanie dla 
determinacji młodzieży i jednocześnie wzywano – zwłaszcza ministerstwo – do elastyczności w poszu-
kiwaniu drogi do porozumienia. 

21 Wszystkie relacje mają zbliżoną formę. W nagłówku podaje się podstawowe dane o osobie, która dzieliła się swoimi 
doświadczeniami ze strajku – na pierwszym miejscu pojawia się informacja o tym, co owa osoba robiła w okresie strajku 
studenckiego, czyli na przełomie 1980 i 1981 r. Później ewentualnie następują dalsze, skrócone informacje biograficzne. 
Podawane fakty i opinie nie były komentowane przez autorów książki. W nielicznych wypadkach dodano jedynie 
w przypisach informacje ułatwiające zrozumienie danego fragmentu wypowiedzi. 

22 Publikowane dokumenty przedstawiono w układzie chronologicznym. W większości zostały one   zaprezentowane 
w całości, z zachowaniem układu występującego w oryginale – zastosowane skróty (odpowiednio oznaczone) dotyczyły 
głównie kwestii nie związanych ze strajkiem. Dokumentom nadano jednolitą formę zapisu dat, poprawiono interpunkcję 
i drobne błędy, np. maszynowe oraz stylistyczne. Rozwijano inicjały imion lub uzupełniano je tam, gdzie ich brakowało. 
Występujące w oryginałach publikowanych źródeł wyróżnienia zaznaczono pogrubioną czcionką. Ponadto rozwijano mniej 
znane skróty, te powszechniej znane zostały ujęte w wykazie skrótów. Niektóre dokumenty opatrzono też przypisami 
– takie indywidualne podejście do każdego publikowanego dokumentu dopuszcza specjalistyczna literatura (Ł. Garbal, 
Edytorstwo. Jak wydawać współczesne teksty literackie, Warszawa 2011, s. 339). Uzupełnienia tekstowe dotyczą błędów, 
poprawek w oryginale, wszelkich opuszczeń, natomiast te rzeczowe (ograniczone do niezbędnego minimum) odnoszą się do 
najważniejszych osób występujących w danym dokumencie lub są komentarzem do wybranych wątków w nim poruszonych. 

23 Studenci ’81. NZS w oczach partii i SB..., s. 11–21 i in.
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Jeśli chodzi o publikowane w książce zdjęcia, to należy powiedzieć, że zostały tak dobrane, aby 
poprzez ich pryzmat, równolegle do części zawierającej relacje i dokumenty, dało się opowiedzieć historię 
łódzkiego strajku. Specyfika źródła ikonograficznego pozwalała uwypuklić niezwykle charakterystyczne 
dla strajku studenckiego motywy, które trudno oddać w opisie – duże nagromadzenie młodych ludzi na 
małej przestrzeni, momenty wielkich emocji i wyciszenia, np. na modlitwie, różne formy aktywności 
strajkowej, które przenikały się z narastającym zmęczeniem. Publikowane zdjęcia pozwalają też wyjść 
poza swoisty dotychczasowy kanon, tzn. koncentrowanie się na tym, co działo się w budynku Wydziału 
Filologicznego UŁ – tu niewątpliwie było centrum strajku, ale protest mógł się zakończyć powodzeniem, 
bo strajkowano w wielu innych obiektach uniwersytetu (łącznie ośmiu), a także w innych uczelniach. 
Z pewnością udało się pokazać strajk w PŁ i PWSM, trochę słabiej wypadło to w przypadku AM, co było 
skutkiem skromniejszych wyników kwerendy źródłowej. 

Zamieszczone zdjęcia zostały opatrzone podpisami i krótkimi komentarzami. Niestety, mimo że 
dołożono wszelkich starań, aby zidentyfikować osoby, które pojawiają się na publikowanych zdjęciach, 
dość rzadko udawało się rozpoznać je wszystkie.

. Ta sprawa będzie wymagała dalszych poszukiwań, przy szerokiej współpracy z byłymi uczestni-
kami strajku. 

Przygotowanie niniejszej książki i jej opublikowanie nie byłoby możliwe bez wsparcia ze strony 
wielu osób i instytucji. Wymienić tutaj z pewnością należy władze miasta Łodzi, a szczególnie wice-
prezydenta Marka Cieślaka. Niezawodną pomocą w nawiązywaniu kontaktów ze środowiskiem byłych 
uczestników strajku oraz rozwiązywaniu wielu innych problemów służyli Wiesław Urbański i Ryszard 
Podladowski. Stąd nasze serdeczne dla nich podziękowania. Konsultacji dotyczących koncepcji książki 
nie odmówili też Wojciech Hempel i Zbigniew Koszałkowski – ten ostatni zdecydował się na zrobienie 
jej projektu graficznego. Im również jesteśmy wdzięczni. Z uznaniem wyrażamy się także o wszystkich 
osobach, które podzieliły się swoimi wspomnieniami, a także posiadanymi dokumentami i pamiątkami. 
Wśród tych ostatnich wymienić należy zwłaszcza Małgorzatę Panek, Janusza Frenkla, Grzegorza Gawor-
skiego, Wiktora Milera, Henryka Pawlikiewicza i Jerzego Wojtowicza. Ograniczone rozmiary publikacji 
spowodowały, że można było wykorzystać tylko małą cząstkę udostępnionych materiałów. Wielką pomoc 
okazali również wszyscy ci, który zgodzili się na bezpłatne użyczenie na potrzeby książki materiału ilu-
stracyjnego. Wykorzystane zdjęcia pochodzą ze zbiorów Edwarda Chudzika, Janusza Frenkla, Wojciecha 
Hempla, Jacka Kownera, Andrzeja Krycha, Henryka Marczaka, Piotra Sobolewskiego, Jacka Szymcza-
ka, Jacka Talczewskiego, Jerzego Wojtowicza, a także Zbigniewa Koszałkowskiego, Magdaleny Grejter, 
Elżbiety Hułas, Krzysztofa Lenka, Małgorzaty Panek, Leszka Owczarka, Wiesława Urbańskiego, Jerzego 
Wojtowicza oraz Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.(MTN).

W gronie osób, które przyczyniły się do powstania książki wymienić też warto grupę studentów, 
którzy brali udział w przepisywaniu części publikowanych dokumentów. Byli to: Maja Krakała, Paulina 
Placzyńska, Magdalena Piotrowska i Igor Wrzeszcz.

Wielkie podziękowania należą się również sponsorom. Nie ulega wątpliwości, że bez ich życz-
liwości ta publikacja nie mogłaby się ukazać. Wsparcia finansowego udzieliły ATLAS Sp. z o.o.,  
CEDROB SA, Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi. 

Wspólnym wysiłkiem wielu osób powstała książka, która poszerza wiedzę i podtrzymuje pamięć 
o łódzkim strajku studenckim z 1981 r. Jest ona także dobrym przykładem współpracy różnych środowisk 
i pokoleń, połączonych wspólną myślą – w tym wypadku uchronienia przed zapomnieniem istotnej karty 
walki polskiej młodzieży akademickiej o wolność swojego środowiska i całej Polski. 

13



Od lewej; Krzysztof Pakulski, Leszek Owczarek, 
Paweł Spodenkiewicz i Wiesław Urbański
(WU)

Wiec, 
na którym ogłoszono  
strajk na UŁ  
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Wiec, 
na którym ogłoszono  
strajk na UŁ  

Od lewej: Adam Więckowski, Leszek Owczarek, Paweł Gniazdowski,  
Wojciech Dyniak, Wojciech Walczak, Paweł Spodenkiewicz
(LO)
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PŁ strajkuje
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Foto E. Chudzik

285



Jako pierwsza wsparcia studentom UŁ udzieliła AM
(JW)
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Jako pierwsza wsparcia studentom UŁ udzieliła AM

(JW)
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Studenci PWSM żądali m.in. przekształcenia ich uczelni w akademię

(JW)

(JW)
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Zgromadzenie strajkujacych studentow PWSM
(JW)
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Liderzy strajkowi PWSSP.
Od lewej
Stefan Kotter  
Zbigniew Koszałkowski
Założyciel NZSŁ, pózniejszego NZS  
Wojciech Raczyński  
Elżbieta Hułas
(EH)

Foto Z. Koszałkowski

Żądano m.in. udziału w Senacie 1/3 studentów,  
1/3 młodszych pracowników naukowych, 1/3 profesorów
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Żądano m.in. udziału w Senacie 1/3 studentów,  
1/3 młodszych pracowników naukowych, 1/3 profesorów Hasła w PWSFTviT

Foto Z. Koszałkowski

Wojciech Słodkowski  
- redaktor podziemnych 

wydawnictw.
Z prawej  

Piotr Bikont PWSFTviT
- założyciel NZSŁ,  
pózniejszego NZS

Foto Z. Koszałkowski
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Członkowie MKP.  
Od lwewj Piotr Kociołek (PŁ),  
Wojciech Walczak (UŁ), 
Marcin Sobieszczański (UŁ),  
Stanisław Nowak (AM)
Foto E. Chudzik
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IV
Postscriptum

Sytuacja w łódzkim środowisku studenckim po strajku ze stycznia – lutego 1981 r.

Podpisane 18 II 1981 r. porozumienie z Komisją Międzyresortową otwierało nowy etap w historii szkolnic-
twa wyższego w Polsce, a tym samym i w Łodzi. Jednak nad jego realizacją od początku zawisły „czarne 
chmury”. Świadczy o tym fakt zatrzymania i deportowania z Polski do Czechosłowacji Lenki Cvrckowej 
(Linda Winsh), obywatelki tego kraju, a jednocześnie osoby związanej z działalnością opozycyjną w PRL 
i redaktorki pisemka studenckiego „Strajk”. Została aresztowana 19 lutego w południe w mieszkaniu Woj-
ciecha Hempla przy ul. Nawrot w Łodzi. Kilka godzin później usunięto ją z Polski1. Ten fakt musiał zbulwer-
sować łódzkich studentów. Miasto pokryło się licznymi plakatami wyrażającymi protest MKP w tej sprawie. 
Władza postawiła jednak na swoim. 

W tej sytuacji należy zapytać, jak przedstawiała się kwestia bezpieczeństwa pozostałych uczestni-
ków strajku?2 Jak wiadomo, w punkcie 3. postanowień końcowych podpisanego porozumienia minister 
Janusz Górski, jako przewodniczący Komisji Międzyresortowej, minister nauki, szkolnictwa wyższego 
i techniki zobowiązał się „do zapewniania osobistego bezpieczeństwa oraz utrzymania dotychczasowych 
warunków studiowania i pracy wszystkim osobom w związku z ich działalnością, polegającą na udziale 
w strajku lub wspomaganiu strajku”. W szczególności, zgodnie z wcześniej wyrażonym stanowiskiem, 
minister zapewniał o niestosowaniu przez rektorów artykułu 70. ustawy o szkolnictwie wyższym, który 
groził skreśleniem z listy studentów3. 

Z dostępnych informacji wynika, że w tym zakresie porozumienie było przestrzegane. A była to nie-
zwykle ważna okoliczność, bo część liderów strajkowych, nie wspominając już o zwykłych uczestnikach 
protestu, pochodziła ze starszych lub ostatnich lat studiów. Usunięcie ich z uczelni oznaczałoby potężny cios, 
bardzo groźny dla ich przyszłości. Jak wskazują badania Kingi Białkowskiej, która analizowała ten problem, 
przywódcy strajkowi potwierdzają, że po 18 II 1981 r. nie utrudniano im powrotu do nauki, w tym przystą-
pienia do przesuniętej z konieczności w czasie sesji egzaminacyjnej. Białkowska stwierdziła: 

O ile dla władz szkół wyższych pozostawali oni zwykłymi studentami, których obowiązywały normalne 
procedury, to już trochę inaczej wyglądało podejście do nich poszczególnych nauczycieli akademickich, 
którzy […] dzielili się na zwolenników i przeciwników studenckiego wystąpienia. W związku z tym, w cza-

1 Więcej zob.: K. Tatarowski, Poligrafia strajkowa – tytuły, zawartość i recepcja treści prasy strajkowej, [w:] Łódzki strajk 
studencki styczeń – luty 1981. Spojrzenie po latach, red. K. Lesiakowski, Łódź–Warszawa 2014, s. 308–309. 

2 O obawach strajkujących o własne bezpieczeństwo pośrednio świadczy także wyjątkowy dokument pt. Lista członków 
KS PŁ przeznaczonych do likwidacji. W rzeczywistości był on formą studenckiego żartu, ale trudno nie dostrzec w nim 
podświadomych lęków. Zob.: Lista członków KS PŁ przeznaczonych do likwidacji (z podaniem za co), 1981 r., bp [zbiory 
Grzegorza Gaworskiego].

3 „Art. 70. 1. W przypadku przewinień o szczególnej szkodliwości społecznej albo wystąpień przeciwko porządkowi 
publicznemu lub interesom Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – rektor szkoły może skreślić uczestnika tych przewinień 
z listy studentów bez wszczynania postępowania dyscyplinarnego, uprawnienie to służy również Ministrowi”. Zob.: DzU, 
1973, nr 32, poz. 191, s. 396.
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sie egzaminów liderzy strajku i najbardziej rozpoznawalni studenci nie zawsze traktowani byli jednakowo 
z resztą zdających. Pracownicy, którzy wcześniej wspierali strajkujących studentów, w czasie egzaminu, 
przynajmniej w niektórych przypadkach, chcąc nagrodzić ich za dotychczasową działalność zadawali im 
trochę łatwiejsze pytania. Oczywiście były też i przypadki wręcz odwrotne. Osoby, które uważały strajk 
za niepotrzebne zamieszanie, nieraz pod byle pretekstem, potrafiły odesłać studenta z dwójką w indeksie. 
Taki stan pośredniego nagradzania i karania za udział w strajku zaznaczył się nie tylko w czasie pierwszej 
sesji, odbywającej się bezpośrednio po zakończeniu akcji protestacyjnej, ale również w późniejszym okre-
sie studiowania dawni przywódcy strajku musieli mierzyć się z legendą, jaka wokół nich narosła. Szcze-
gólnie trudne sytuacje spotykały ich po wprowadzeniu stanu wojennego, gdy bardzo zaostrzono regulamin 
studiów, co wiązało się z łatwiejszym relegowaniem studentów z uczelni. Wystarczyło tylko przekroczyć 
ilość dopuszczanych nieobecności na zajęciach, aby narazić się na tak dotkliwą sankcję. Gdy student, który 
choćby przez nieuwagę przekroczył dopuszczalny limit, mógł być szybko skreślony z listy studiujących 
przez nauczyciela akademickiego o krytycznym stosunku do wydarzeń ze stycznia i lutego 1981 r.4

Ważnym następstwem strajku było przyspieszone polityczne dojrzewanie łódzkich studentów. Przy-
stępując do akcji strajkowej wielu z nich nie wnikało w warstwę polityczną tego wydarzenia, niektórzy nie 
orientowali się nawet dobrze w żądaniach studenckich, ale ich świadomość szybko wzrosła. W okupowa-
nych budynkach, biorąc udział w zebraniach czy wiecach, czytając gazetki i komunikaty strajkowe, często 
dyskutując, przechodzili lekcję obywatelskiego i politycznego dojrzewania. To wtedy kształtowały się ich 
poglądy na sprawy wewnątrz uczelni, jak i te ogólnokrajowe. Rosła zatem świadomość znaczenia zacho-
dzących w Polsce przemian, a to pociągało za sobą chęć partycypacji w przebudowie kraju. W węższym 
zakresie konsekwencją tego było przystąpienie do NZS, należy przy tym zauważyć, że proces przechodze-
nia do tej nowej organizacji dotyczył także byłych członków SZSP, choć oczywiście nie wszystkich. W ten 
sposób strajk ze stycznia – lutego 1981 r. dla wielu studentów stawał się zaczynem działalności publicznej, 
a faktycznie opozycyjnej. Rzecz jasna, że skala tego zaangażowania była bardzo zróżnicowana5. Dla części 
byłych uczestników strajku zamykało się ono w ramach uczelni i sprowadzało się do udziału w budowie ich 
samorządu oraz autonomii, głównie poprzez włączenie się w wybory nowego rektora czy w prace senatów 
lub rad wydziałów. W przypadku liderów strajkowych ich zaangażowanie miało zwykle większy rozmach. 
Będą oni usiłowali wzmacniać wśród studentów ducha jeśli nie sprzeciwu, to przynajmniej kontestacji po-
czynań władz politycznych PRL. Daje się jednak zaobserwować także i to, że część liderów po strajku stała 
się mniej aktywna i widoczna, co wynikało z tego, że usiłowali oni odrabiać zaległości w nauce, ustępując 
pola, np. na forum NZS, osobom nowym.

A jak wyglądała realizacja innych postanowień porozumienia z lutego 1981 r. Czy studentom udało 
się wpłynąć na oblicze funkcjonowania polskich, w tym łódzkich uczelni? Odpowiadając na tak posta-
wione pytanie należy zwrócić uwagę na informację Wydziału Nauki i Oświaty KC PZPR z 17 IV 1981 r., 
w której pojawiły się następujące słowa: 

Zawarte w Łodzi porozumienie ma charakter tymczasowy, ponieważ większość przyjętych ustaleń zo-
stanie skorygowana przez nową ustawę o szkolnictwie wyższym, a także rozporządzenia ministra, które 
niebawem zostaną wydane. W wytworzonej sytuacji najlepszym rozwiązaniem byłoby przekazanie wie-
lu kompetencji Radom Wydziału i Senatom w zakresie programów nauczania, przy zachowaniu zasad 
generalnych w gestii ministra. Pozwoli to z jednej strony na odbiurokratyzowanie procesu kształcenia, 
a z drugiej uniemożliwi kadrze przyjmowanie pozycji neutralnej w sporach, które w swym wyrazie ze-
wnętrznym były dotąd konfliktem między studentami a władzą6. 

4 K. Białkowska, Przywódcy strajku studenckiego w Łodzi w styczniu i lutym 1981 r. – mechanizm wyłaniania, 
działalność, dalsze losy, Łódź 2014, k. 96 [praca magisterska przechowywana w IH UŁ]. 

5 Tamże, k. 94–95.
6 Studenci ʼ81. NZS w oczach Partii i SB. Wybór tekstów źródłowych, opr. W. Domagalski, R. Peterman, Łódź 2006, s. 174. 
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Stwierdzenie o tymczasowości porozumienia nie musiało oznaczać jego podważenia. Władza zamie-
rzała jednak wykorzystać przyjęte ustalenia w korzystny dla siebie sposób, nie tracąc kontroli nad sytuacją 
w środowisku akademickim. 

Z pewnością możliwość legalnej działalności uzyskał NZS, zarejestrowany – jak wiadomo – 17 lu-
tego. Cel ten został osiągnięty dzięki wyjątkowej determinacji strajkujących, dużej odporności liderów 
strajkowych na naciski, a także pewnej elastyczności OKZ NZS. Nowa organizacja mogła rozpocząć le-
galne działanie i stopniowo rozciągać swoje wpływy na coraz szersze kręgi studentów. Wojciech Walczak, 
wcześniej główny negocjator z ramienia MKP z Komisją Międzyresortową, w kwietniu 1981 r. został 
wiceprzewodniczącym Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS7. Uczelniane struktury tej organizacji bu-
dowały swoje komórki na poszczególnych wydziałach8, włączały się w drukowanie i upowszechnianie nie-
zależnych wydawnictw, ale także zabiegały o interesy studentów. Przykładowo NZS w PWSSP wywalczył 
dla studentów tej uczelni przydzielenie nowego akademika9. Łódzkiego NZS i szerzej – miejscowego śro-
dowiska studenckiego –  nie zabrakło także na płaszczyźnie walki o prawa więźniów politycznych. Był to 
jeden z postulatów, którego strona rządowa nie uznała w takim kształcie, w jakim został przedstawiony 
przez MKP. Płaszczyzną tego rodzaju działalności był Komitet Obrony Więzionych za Przekonania, który 
np. domagał się uwolnienia braci Kowalczyków. W dniu 25 V 1981 r. w całym kraju NZS zorganizował 
demonstracje w sprawie uwolnienia więźniów politycznych. Odbyła się ona także w Łodzi. Po mszy w ko-
ściele oo. jezuitów przy ul. Sienkiewicza uformował się pochód, który przeszedł na pl. Dąbrowskiego 
pod siedzibę Sądu Wojewódzkiego. Uwagę funkcjonariuszy SB zwrócił jeden z transparentów, na którym 
w języku rosyjskim napisano: „Zło przyszło ze Wschodu”. Pod gmachem sądu zgromadziło się około dwa 
tysiące ludzi, którzy wysłuchali wystąpień z żądaniem uwolnienia więźniów politycznych10. 

NZS korzystał także z wywalczonego prawa do udziału w życiu uczelni. Można tutaj odnotować 
incydent, do którego doszło na posiedzeniu Senatu PŁ w dniu 25 II 1981 r. Dyskutowano wtedy nad te-
zami do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Stanowisko studentów było następujące: projekt zawiera 
zbyt szeroki zakres „niekontrolowanych pełnomocnictw” MNSWiT, ogranicza uprawnienia Rady Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego oraz autonomię szkół wyższych, a ponadto nie zawiera ustaleń co do odpowie-
dzialności organów jednoosobowych i kolegialnych uczelni, a także podziału na szkoły wyższe akademic-
kie i nieakademickie. 

Ogólnie uważamy, że projekt jest niespójny, zbyt szczegółowy, nie zawierający podstawowych założeń 
i celów działania szkół wyższych. Jednocześnie sądzimy, że wiele rozwiązań jest trafnych i zadowala-
jących. Stwierdzamy więc, że „Tezy do projektu ustawy o szkolnictwie wyższym” przedstawione przez 
Komisję Kodyfikacyjną zostały tak opracowane, że całość nie nadaje się do przyjęcia11. 

 
 Najmocniej jednak studentów zbulwersowało niespodziewane przerwanie obrad Senatu przez rek-
tora PŁ – prof. Edwarda Galasa, co nastąpiło w momencie wypracowywania stanowiska zgromadzonych 
wobec dyskutowanego projektu. 

7 T. Kozłowski, Niezależne Zrzeszenie Studentów 1980–1989, [w:] NSZZ „Solidarność” 1980–1989, t. 7, red. Ł. Kamiński,  
G. Waligóra, Warszawa 2010, s. 254. 

8 Do zainteresowania się działalnością NZS zachęcały m.in. liczne afisze. Na jednym z plakatów wywieszonych w budynkach 
PŁ informowano: „Wtorek 17 III [1981 r.] godz. 1700 w auli im. [Andrzeja] Sołtana wiec informacyjny NZS-u”. Zob.: Plakat, 
bp [zbiory Henryka Pawlikiewicza].

9 Kryptonim „Heca”. Pacyfikacja strajku studentów łódzkich na Wydziale Prawa UŁ w 1981 r.,  red. W. Domagalski, Łódź 
2006, s. 73.

10  Studenci ʼ81…, s. 178. 
11  Oświadczenie Tymczasowego Samorządu Uczelnianego Studentów PŁ, 25 II 1981 r., bp [zbiory Grzegorza Gaworskiego].
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W najmniej oczekiwanym momencie JM Rektor przerwał obrady w sposób nieparlamentarny. Podjął arbi-
tralną decyzję nie przyjmując do wiadomości rozbieżnych stanowisk i lekceważąc Senat – najwyższy organ 
szkoły w myśl tezy nr 50 Komisji Kodyfikacyjnej. Była to interesująca lekcja życia wewnątrzuczelnianego, 
szczególnie w aspekcie deklarowanych w tezach do ustawy i porozumieniu [łódzkim – przyp. KL] demo-
kracji i samorządności. Do następnej lekcji…12

Sprawa ta miała swoją kontynuację podczas kolejnego posiedzenia Senatu PŁ w dniu 18 III 1981 r. 
Przedstawiciel Tymczasowego Samorządu Uczelnianego PŁ oświadczył, że studenci na piśmie prześlą 
Komisji Kodyfikacyjnej, która kierowała pracami nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym, swoje uwa-
gi do przedstawionych środowisku akademickiemu tez dotyczących przygotowywanych zmian. Ponadto 
odnosząc się do poprzedniego posiedzenia Senatu „wyrażono zdziwienie i zaskoczenie sposobem” jego 
zakończenia. 

Wywarło ono na nas tym większe wrażenie, iż byliśmy na obradach po raz pierwszy w pełnym i repre-
zentatywnym dla środowiska studenckiego składzie. Żądamy, aby decyzje podejmowane przez Senat 
w kwestiach spornych zapadały po przeprowadzeniu głosowania13. 

Poza udziałem w dyskusji nad tezami do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym bardzo istotną 
płaszczyzną aktywności studentów w pierwszych miesiącach po podpisaniu porozumienia łódzkiego 
było uczestnictwo w wyborach nowych władz (punkt I. 1. porozumienia). Rektorem UŁ wybrano zna-
nego prawnika prof. Jerzego Wróblewskiego. Zmiany nastąpiły również w AM, gdzie nowym rektorem 
wybrano prof. Leszka Woźniaka. W PŁ nowym rektorem został prof. Jerzy Kroh. Duch reform nie omi-
nął oczywiście PWSM, gdzie na czele zmienionych władz stanął prof. Zygmunt Gzela. Jeszcze w lutym  
1981 r. na stanowisko rektora PWSSP, przy udziale studentów, wybrano Krystyna Zielińskiego14. Wywal-
czona przy znacznym udziale studentów autonomia uczelni zaczynała być realizowana w praktyce. Na in-
nych płaszczyznach życia szkół wyższych studenci nie w pełni korzystali jednak z uzyskanego prawa. Za-
pisane w porozumieniu łódzkim uczestnictwo reprezentantów młodzieży w radach wydziałów (1/3 składu) 
nie było zbyt imponujące. Szerzej przyciągały ich jedynie te posiedzenia, w trakcie których podejmowano 
zagadnienia wprost interesujące środowisko studenckie. 

Z problemami realizowano też wywalczone wprowadzenie do programów nauczania na poszcze-
gólnych wydziałach i kierunkach tzw. przedmiotów humanizujących (punkt I. 4. porozumienia). Uczelnie 
okazywały wolę spełnienia tego punktu porozumień łódzkich, ale choćby z uwagi na brak odpowiednich 
kadr miały z tym problem. Jak ustaliła przywoływana już Kinga Białkowska, były jednak takie wydziały, 
gdzie ten postulat zrealizowano wręcz z naddatkiem. Przykładowo na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi 
UŁ zapraszano nawet wykładowców z innych uniwersytetów, choćby z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dobrze z tą kwestią poradzono sobie także na AM w Łodzi15.

Wraz z początkiem roku akademickiego 1981/1982 weszło w życie przedłużenie studiów uniwersy-
teckich i politechnicznych do pięciu lat (punkt I. 5. porozumienia). Dotyczyło to także osób, które w chwili 
strajku były na trzecim roku, choć w tym względzie MNSWiT uzależniało zgodę od tego, czy przedłużenie 
nie spowoduje dodatkowych obciążeń finansowych resortu i nie stworzy problemu braku miejsc w akade-
mikach. W ten sposób łódzcy studenci przywrócili rozwiązania dotyczące czasu trwania studiów, które 
zostały zmienione w ramach sankcji po Marcu 1968 r.

Z powyższych ustaleń wynika, że zachodziły istotne zmiany w życiu uczelni w Polsce i w samej 
Łodzi. Działo się to wszystko z udziałem młodzieży studenckiej, choć może nie tak dużym, jak strajk 

12 Tamże. 
13  Komunikat Tymczasowego Samorządu Studenckiego PŁ, 18 III 1981 r., bp [zbiory Grzegorza Gaworskiego].
14  Rektorzy państwowych wyższych uczelni w Łodzi 1945–2010, Łódź 2011, s. 55, 103, 154, 252, 294.
15  K. Białkowska, Przywódcy strajku studenckiego..., k. 90.
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z początku roku. Liderzy strajkowi byli aktywni na płaszczyźnie NZS, ale łódzkie środowisko akademickie 
jako całość nigdy nie osiągnęło już takiego poziomu mobilizacji, jak na początku 1981 r. Wszystko wskazu-
je na to, że wysiłek włożony w strajk ze stycznia i lutego był tak duży, że nie było mowy o ponownej akcji 
w takim samym czy nawet zbliżonym wymiarze. Tę kondycję młodzieży należy też wiązać z ogólną sytu-
acją w kraju, z powszechnym wyczerpaniem trudnościami dnia codziennego, słabnącą nadzieją na radykal-
ną poprawę, za czym stała odpowiednia akcja propagandowo-polityczna aparatu władzy. Potwierdzeniem 
tego wniosku jest ograniczony zasięg strajku solidarnościowego z Wyższą Szkołą Inżynierską w Radomiu. 
W dniu 23 listopada zaczęli strajkować studenci łódzkiej szkoły filmowej, do których w kolejnych dniach 
przyłączyli się studenci z AM, PWSM, UŁ i PWSSP. Akcję organizował i koordynował NZS. Na UŁ głów-
ną rolę odgrywali w niej Paweł Gniazdowski, Wiesław Urbański oraz Wojciech Walczak. Protest nie był 
jednak masowy i spotkał się z ograniczonym poparciem studentów. Rozszerzenia akcji z pewnością nie 
ułatwiał brak poparcia ze strony kierownictwa „Solidarności”, które chciało unikać wchodzenia w wygod-
ne dla władzy w wymiarze propagandowym kolejne akcje protestacyjne. Stąd już w trakcie zwołanego na 
1 grudnia Walnego Zgromadzenia NZS UŁ zastanawiano się nad inną formą protestu, która umożliwiłaby 
chętnym uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych. W efekcie 5 grudnia rano strajk został zakończony16. 

Przed nową próbą łódzkie środowisko akademickie stanęło po wprowadzeniu w nocy z 12 na 13 XII 
1981 r. stanu wojennego. Centrum oporu stał się UŁ, a dokładniej budynek Wydziału Prawa i Administra-
cji. Akcja była organizowana przez NZS UŁ, z Leszkiem Owczarkiem (studentem fizyki) na czele17. Poza 
nim w grupie kierującej strajkiem znaleźli się jeszcze Janusz Michaluk, Joanna Śmigielska i asystent mgr 
Rafał Kasprzyk. W strajku wzięli też udział sygnatariusze porozumienia z 18 II 1981 r. Wojciech Walczak 
i Wiesław Potoczny, a także dawni członkowie UKS UŁ Piotr Siczek, Jerzy Sójka oraz Tomasz Mysłek – 
dawny SKJ. 

Decyzję o strajku podjęto po intensywnych dyskusjach w kręgu najaktywniejszych członków uni-
wersyteckiego NZS. Prowadzono je od rana 13 XII 1981 r. w III DS., gdy było już jasne, że trwają interno-
wania i że wprowadzono stan wojenny. Uczestniczyli w nich m.in. Leszek Owczarek, Wojciech Walczak, 
Mariusz Dychto, Wojciech Dyniak, Barbara Sakowicz, Małgorzata Litwińczuk, Wojciech Bartnik, Maciej 
Jankowski, Mieczysław Rutowicz, Janusz Michaluk.

W poniedziałek, 14 grudnia, po nadaniu wezwania do strajku przez studenckie radio „Kiks”, w bu-
dynku przy ul. Składowej było około 150 studentów, do których z czasem dołączyli kolejni, z innych wy-
działów (w tym grupa członków Związku Młodzieży Demokratycznej18). Warto tutaj wspomnieć o osobie 
Adama Hohendorffa z polonistyki19,  który nie bacząc na potencjalne problemy z uwagi chociażby na brak 
przepustki wyruszył z rodzinnego domu w Łomiankach pod Warszawą do Łodzi i wziął udział w straj-
ku, gdy równolegle setki studentów pośpiesznie opuszczały akademiki, nie mówiąc już o przyłączeniu 
się do protestu. Do strajku w poniedziałek 14 grudnia dołączyli też nieliczni pracownicy naukowi (Piotr 
Daranowski, Zbigniew Hajn, Michał Kasiński, Witold Kulesza, Marek Zirk-Sadowski). Mimo ostrzeżeń 
ze strony rektora UŁ prof. Jerzego Wróblewskiego, któremu towarzyszyła prof. Biruta Lewaszkiewicz-Pe-
trykowska – dziekan Wydziału Prawa i Administracji, zdecydowano o podjęciu strajku okupacyjnego. 
Budynek został zabarykadowany i oplakatowany. Wśród wywieszonych haseł, obok tych informacyjnych: 
„Strajk studentów” czy „Strajk trwa”, znalazły się i te, które pokazywały nastroje panujące wśród studen-
tów oraz ich determinację: „Komuniści wprowadzają faszystowski terror”, „Przewrócić komunistyczną 

16  L. Próchniak, NSZZ „Solidarność” Region Ziemia Łódzka 1980–1990, [w:] NSZZ „Solidarność” 1980–1989, t. 4: Polska 
Zachodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010; s. 168; K. Białkowska, Przywódcy strajku studenckiego...,  
k. 97–98. 

17  Leszek Zbigniew Owczarek – od października 1980 r. działacz NZS, uczestniczył w strajku studentów łódzkich w styczniu 
– lutym 1981 r. Od jesieni 1981 r. przewodniczący NZS UŁ. Zob.: Kryptonim „Heca”…, s. 129.

18 Bogdan Chmielewski, Mariusz Gałęziewski, Andrzej Goździkowski, Bronisław Kaźmierski, Andrzej Martula, Jacek 
Matysiak, Zbigniew Natkański, Dariusz Sowiński, Jan Widuliński.

19 W czasie strajku w styczniu – lutym 1981 r. redagował gazetkę „Akces”, wydawaną na Wydziale Filologicznym UŁ.
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bryłę”, „Precz z komunistyczną juntą”. Pojawiło się także trochę przewrotne wezwanie: „Łodzianie nad 
naszą grupą protestujących studentów zawisło złowróżbne krakanie WRON. Zapraszamy Was na mecz stu-
denci kontra WRON-y około godziny 1430 (podobno)”20. Akcję informacyjną prowadzono także za pomocą 
ulotek. Uwagę przechodniów zwracał też student Jerzy Bożyk, który siedząc w oknie na pierwszym piętrze 
budynku przy ul. Składowej, grał na akordeonie patriotyczno-religijne pieśni.

W dniu następnym z misją przekonania studentów do zakończenia strajku przybył prezydent Łodzi 
Józef Niewiadomski, zapewniając, że jeśli przerwą protest, nie zostaną wobec nich wyciągnięte żadne 
konsekwencje. Nic jednak nie osiągnął, gdyż nawet nie został wpuszczony do wnętrza budynku. Bardziej 
skuteczny był biskup pomocniczy Bohdan Bejze. Jego sprowadzenie było następstwem inicjatywy dziekan 
prof. Biruty Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, zaakceptowanej przez rektora prof. Jerzego Wróblewskiego. 
Joanna Grzywaczewska, jedna z uczestniczek strajku wspominała: 

Spotkanie z biskupem było jednym z najbardziej krytycznych momentów strajku. Przybył on z władzami 
uczelni. Pamiętam, że namawiali nas do opuszczenia budynku uczelni. Grożono, bo tak to odbieraliśmy, 
iż jeśli tego nie uczynimy, wkroczą siły porządkowe. Osoby, które pozostaną, będą się musiały liczyć 
z bardzo poważnymi konsekwencjami. Wszyscy studenci byli bardzo przerażeni. Fatalnie wpłynęło na 
nas wyjście asystentów21. Po drugie wiedzieliśmy już, że praktycznie nikt w Łodzi nie strajkuje i zostali-
śmy osamotnieni. Autorytet jakim cieszył się Kościół i biskup oraz groźba wkroczenia oddziałów ZOMO 
spowodowała, że znaczna część osób opuściła wydział22. 

Wcześniej była gorąca dyskusja i – według relacji Marka Przybyłka – głosowanie. 

O kontynuacji protestu zdecydowały głównie dziewczyny z młodszych lat, które nie były chyba do końca 
świadome czającego się niebezpieczeństwa. Jak powstała panika to te biedne dziewczyny, które najgło-
śniej krzyczały za pozostaniem, zaczęły w panice zabierać swoje rzeczy i uciekać23. 

W tej sytuacji wychodzącym z budynku towarzyszyły krytyczne okrzyki ze strony tych, którzy za-
mierzali kontynuować protest. Krzysztof Straus były student prawa zapisał w dzienniku:

Wtedy zaczęło się dziać źle, ponieważ ludzie, którzy pozostali w budynku poczuli się zdradzeni. Był tam 
Leszek Owczarek, który wszedł na parapet okna na pierwszym piętrze od strony ul. Składowej  i oświad-
czył ludziom znajdującym się przed budynkiem, że strajkuje jeszcze około 20 osób i nie wyjdą dobro-
wolnie. W tłumie [przed budynkiem – przyp. KL] zagotowało się, ktoś zaintonował pieśni patriotyczne, 
śpiewaliśmy Rotę i Warszawiankę24. 

Pozostała w gmachu Wydziału Prawa i Administracji niewielka grupa studentów, licząc się z per-
spektywą pacyfikacji, zadbała, za wiedzą i przy pomocy władz uniwersytetu, o zapewnienie sobie drogi 
odwrotu w wypadku akcji sił ZOMO. Jednocześnie na pobliskim skrzyżowaniu ulic Narutowicza, Uni-
wersyteckiej i Składowej zatrzymano tramwaje. W efekcie w okolicy zgromadziło się – jak podaje Leszek 
Próchniak – około dwa tysiące ludzi. W tym samym czasie pobliskie ulice zapełniały się pojazdami i funk-
cjonariuszami ZOMO. O godzinie 1600 rozpoczęła się pacyfikacja z użyciem armatek wodnych, pałek, gazu 
łzawiącego. W efekcie bardzo brutalnie rozproszono tłum przed budynkiem Wydziału Prawa, natomiast 

20  L. Próchniak, Precz z komunistyczną juntą. Strajk studencki w Łodzi 14–15 XII 1981 r., „Biuletyn IPN” 2006, nr 11–12,  
s. 49–52. 

21  W większości opuścili oni strajk nad ranem 15 XII 1981 r. 
22  Kryptonim „Heca”…, s. 55.
23  Tamże, s. 77.
24  Tamże, s. 45. 
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strajkujący studenci, zanim funkcjonariusze wdarli się do budynku, zdołali go opuścić i wydostać się przez 
rektorat na zewnątrz (oba obiekty były połączone dziś już nieistniejącym tzw. jamnikiem)25. 

W trakcie zajmowania budynku Wydziału Prawa i Administracji oraz rektoratu UŁ doszło do demo-
lowania pomieszczeń, a także pobicia pracowników uczelni, w tym uczestników właśnie odbywającego się 
posiedzenia Egzekutywy KU PZPR. Wśród pobitych był m.in. prorektor doc. Marcin Bielski26. 

Ogółem w trakcie pacyfikacji strajku zatrzymano kilkadziesiąt osób. Na komendę milicji przy ul. 
Lutomierskiej przewieziono m.in. I sekretarza KU partii na UŁ doc. Henryka Scholla. Pełna liczba pobi-
tych nie jest znana.

Sprzeciw studentów wobec wprowadzenia stanu wojennego miał swoje dalsze konsekwencje. Służba 
Bezpieczeństwa objęła ich rozpracowaniem operacyjnym w ramach sprawy o kryptonimie „Heca”27. Część 
z nich trafiła też do ośrodków dla internowanych. Podstawę internowania – jeśli za wiarygodne przyjąć 
uzasadnienie wniosku – stanowiła aktualna działalność i wygłaszane poglądy, powiązania w przeszłości 
z takimi antyreżimowymi organizacjami jak KOR czy ROPCiO, ale brano również pod uwagę zaangażo-
wanie w organizację strajków. Decyzje o internowaniu były przygotowywane odpowiednio wcześniej. Po-
twierdzeniem tego założenia jest fakt, że na wniosku o przeprowadzenie izolacji byłego przewodniczącego 
MKP Walczaka w rubryce stan cywilny wpisano kawaler, gdy w rzeczywistości od września 1981 r. był 
on już żonaty. Grupa internowanych ograniczała się do osób z UŁ, co było konsekwencją pewnego rozpo-
litykowania studentów tej uczelni. Zatrzymano i wysłano do ośrodków dla internowanych: Wojciecha Dy-
niaka, Tomasza Mysłka, Marka Perlińskiego, Pawła Spodenkiewicza, Wiesława Urbańskiego, Wojciecha 
Walczaka, Adama Więckowskiego i Zbigniewa Żołnierczyka28. Z tej grupy tylko jedna osoba – Perliński 
(sygnatariusz porozumienia z 18 II 1981 r.) był z SZSP, a pozostali – co przecież nie może dziwić – z NZS.

Byłemu przewodniczącemu MKP Walczakowi przejściowo udało się uniknąć internowania. Stało 
się tak za sprawą jego ojca, który miał podać przybyłym w nocy z 12 na 13 XII 1981 r. funkcjonariuszom 
fałszywe informacje o miejscu pobytu syna, rzekomo znajdującego się w podłódzkim Głownie w domu 
swoich teściów, gdy w rzeczywistości przebywał on bez oficjalnego zameldowania w DS XI na tzw. Lu-
mumbowie u swojej żony.  Walczak powiadomiony przez ojca, że jest poszukiwany, udał się do siedziby 
Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność”, gdzie od rana była już MO i SB. Ponieważ ta grupa funkcjo-
nariuszy nie miała go na liście osób przewidzianych do izolacji, po wylegitymowaniu został puszczony 
wolno. W końcu został zatrzymany 8 II 1982 r. i osadzony w ośrodku dla internowanych, znajdującym się 
w więzieniu w Łowiczu, gdzie przebywał m.in. ze swoim kolegą z psychologii – Markiem Perlińskim29. 

Natomiast wymieniony w grupie internowanych studentów UŁ Zbigniew Żołnierczyk (w czasie 
strajku studentów w styczniu i lutym 1981 r. członek SKJ) trafił do „internatu” w drugiej fali internowań, 
do której doszło w maju 1982 r.30 W jego wypadku stosowną decyzję wydano 12 maja. 

25  L. Próchniak, NSZZ „Solidarność” Region…, s. 173–174. 
26  W. Puś, Zarys historii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 283.
27  Sprawę wszczęto już po rozpoczęciu strajku w listopadzie 1981 r., a zamknięto w lipcu 1983 r. Zob.: Stan wojenny w regionie 

łódzkim w dokumentach Służby Bezpieczeństwa, opr. M. Kopczyński R. Rabiega, Warszawa–Łódź 2008, s. 464–465; 
Kryptonim „Heca”…, s. 8, 126–127.

28  K. Białkowska, Przywódcy strajku studenckiego..., k. 99. Poza tym internowano jeszcze następujących studentów UŁ: 
Grzegorz Dąbrowski, Marek Goldman, Grzegorz Haładaj, Adam Malinowski, Jacek Matysiak, Janusz Michaluk. Zob.:  
W. Puś, Zarys historii…, s. 284.  

29 K. Białkowska, Przywódcy strajku studenckiego..., k. 100.
30 W tej fali internowań, tzn. 10 V 1981 r., wysłano do ośrodka w Łowiczu, a następnie w Kwidzynie Jacka Matysiaka. Zob.: 

Stan wojenny w…, k. 283. Natomiast 11 maja internowano w Łowiczu Janusza Michaluka. Zob.: Internowani z regionu 
łódzkiego. Materiały z sesji popularno-naukowej. Łowicz 15–16 grudnia 2001 roku, red. M. Papis, Łódź–Łowicz 2001,  
s. 166.
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Po 13 grudnia nie zaprzestał swojej działalności, angażując się w organizowanie tajnych struktur zdelega-
lizowanego NZS, a także drukowanie i kolportowanie wrogich wydawnictw, kwestionujących legalność 
wprowadzenia stanu wojennego, wzywających do organizowania czynnego oporu wobec władz państwo-
wych, podających fałszywe dane dot[yczące] rzekomego represjonowania przez organa milicji31. 

Jeszcze bardziej dramatycznie potoczyły się losy Leszka Owczarka, ostatniego przewodniczącego 
NZS UŁ. Za zorganizowanie i kierowanie wspomnianym wcześniej strajkiem okupacyjnym na Wydziale 
Prawa i Administracji w dniach 14–15 XII 1981 r. został usunięty z UŁ32. W obawie przed aresztowaniem 
ukrywał się do początku sierpnia 1982 r., po zatrzymaniu wcielono go do karnej jednostki wojskowej 
w Węgorzewie, z której jeszcze przed przysięgą uciekł (8 I 1983 r.) i ponownie się ukrywał do października 
1983 r. Po zatrzymaniu został skazany na dwa lata więzienia, ale w sierpniu 1984 r., na mocy amnestii, 
wyszedł na wolność33. 

Wielu studentów, o których wiadomo, że byli aktywnymi uczestnikami akcji strajkowej w styczniu 
i lutym 1981 r., a którzy nie zostali internowani, było represjonowanych w inny sposób. Były członek MKP 
i sygnatariusz porozumienia łódzkiego – Wiesław Potoczny został zatrzymany 29 I 1982 r. w nocy za na-
malowanie wraz ze swoim kolegą, u którego mieszkał – Wiesławem Przyłuskim, na pawilonie handlowym 
przy ul. Promińskiego 32 (obecnie ul. Rydza-Śmigłego) napisu: „Kopalnię Wujek pomścimy i MY”. Ponie-
waż czyn ten został zakwalifikowany jako noszący znamiona znacznej szkodliwości społecznej obaj zostali 
aresztowani. Jednak już 17 lutego Potocznego i Przyłuskiego przeniesiono na obserwację psychiatryczną 
w Szpitalu im. Biegańskiego w Łodzi. Mieli być tam przebadani, czy w momencie popełnienia przestęp-
stwa byli poczytalni. Choć bezpieka ustaliła, że od pewnego czasu Potoczny planował umieszczenie tego 
rodzaju napisów w miejscach publicznych, śledztwo zostało umorzone. Uznano, że obaj podejrzani działali 
pod wpływem alkoholu i przyjęto do wiadomości zapewnienie z ich strony, że w przyszłości nie dopuszczą 
się tego rodzaju czynów34. Jak na stan wojenny sprawa Potocznego miała wyjątkowy przebieg. 

Znacznie surowiej został potraktowany chociażby wspominany wcześniej student polonistyki 
(w końcu 1981 r. przewodniczący Uczelnianej Komisji Rewizyjnej NZS UŁ) Adam Hohendorff. Zatrzyma-
no go za udział w demonstracji w Warszawie 31 VIII 1982 r., a konsekwencją tego faktu było zawieszenie 
w prawach studenta na pięć miesięcy35. W późniejszym czasie był rozpracowywany przez SB w Łodzi 
w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia, kryptonim „Myśliciele”. Natomiast byłego przewodniczące-
go UKS w UŁ Pawła Gniazdowskiego zatrzymano i zrewidowano w dniu 29 IV 1983 r. pod pretekstem, że  
 
rzekomo chciał on zakłócić obchody zbliżającego się reżimowego święta 1 Maja. Z tego samego powodu 
przeszukano jego mieszkanie, w którym nie znaleziono niczego, co potwierdzałoby te podejrzenia. Stąd 
tę akcję aparatu przemocy PRL należy traktować jako działanie nękające, obliczone na zasygnalizowanie 
czołowym osobom z kręgu formalnie zlikwidowanego NZS, że pozostają w sferze zainteresowania ope-
racyjnego bezpieki, co miało ich zniechęcić do ewentualnego podejmowania działalności w podziemiu36. 

31  Cyt. za: K. Białkowska, Przywódcy strajku studenckiego..., k. 101–102. 
32  Dla odmiany internowanym w Łowiczu Walczakowi i Perlińskiemu władze Wydziału Filozoficzno-Historycznego 

(obaj byli studentami psychologii wykładanej właśnie na tym wydziale), zaproponowały, aby w miejscu 
odosobnienia odbywali zajęcia ze specjalnie przysyłanymi do nich asystentami i na bieżąco realizowali plan 
studiów. Pomysł ten został jednak odrzucony. 

33  Stan wojenny w…, s. 180.
34  K. Białkowska, Przywódcy strajku studenckiego..., k. 102.
35 Encyklopedia „Solidarności”. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 1, Warszawa 2010, s. 151–152; W. Puś, Zarys historii…,  

s. 284–285.
36   K. Białkowska, Przywódcy strajku studenckiego..., k. 103.
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A jak potoczyły się losy innych liderów strajkowych? Piotr Kociołek z PŁ, jeden z aktywniejszych 
członków MKP, po wprowadzeniu stanu wojennego pozostał na wolności. Utrzymywał jednak kontakt ze 
środowiskiem opozycyjnym, czego wyrazem było sprawowanie opieki nad utworzonym w lutym 1982 r. 
w XII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi Komitetem Samoobrony Młodych. W organizacji tej znalazł 
się jego brat Grzegorz Kociołek. Piotr dostarczał młodym konspiratorom ulotki, które oni rozprowadza-
li, a później pomógł im w drukowaniu własnych komunikatów. W tym przedsięwzięciu należy widzieć 
nawiązanie do działalności Niezależnego Zrzeszenia Uczniów Szkół Średnich, które przy wsparciu NZS 
zawiązało się już w marcu 1981 r.37 Komitet Samoobrony Młodych był przedsięwzięciem krótkotrwałym, 
w czerwcu 1982 r. został zlikwidowany, a z końcem roku umorzono śledztwo w tej sprawie. Przemawiać 
za tym miały młody wiek podejrzanych i znikoma szkodliwość społeczna ich czynów. Odpowiedzialności 
uniknął też Piotr Kociołek, choć był osobą starszą i z określonym doświadczeniem, a także znaną oficerom 
śledczym ze swojej wcześniejszej działalności38. Nie wiadomo, na ile pomocna w uniknięciu zatrzymania 
była interwencja nowego prorektora PŁ doc. Władysława Barańskiego39. Do 1985 r. Kociołek pozostawał 
jednak w zainteresowaniu SB w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania „Rodzinka”.

Byli liderzy strajku studenckiego wychodzili na wolność w różnym czasie. Przykładowo Perliński 
w lipcu, Dyniak w październiku, a Walczak w grudniu 1982 r.40 W tym miejscu należy powiedzieć, że 
internowanego 13 XII 1981 r. Adama Więckowskiego z „powodów humanitarnych” zwolniono już 30 IV 
1982 r., jednak z uwagi na niestawianie się na Komendę MO 13 czerwca wydano nową decyzje o jego inter-
nowaniu, ale od 25 września przebywał on na przepustce – ostatecznie zwolniony 12 X 1982 r.41 

Spośród ścisłego grona przywódców strajku tylko jeden zdecydował się na wyjazd z kraju na stałe42. 
Chodzi tu o członka MKP Marka Perlińskiego. Żona Perlińskiego jeszcze w grudniu 1981 r. zabiegała 
u prezydenta Łodzi Józefa Niewiadomskiego o zwolnienie męża. Podkreślała względy zdrowotne – dwa 
razy przed zatrzymaniem mąż przeszedł poważną operację, a ponadto cierpiał z powodu nadciśnienia tętni-
czego. Argumenty te nie były bezpodstawne, o czym świadczy konieczność dwukrotnego hospitalizowania 
Perlińskiego w okresie pobytu w ośrodku dla internowanych. Wtedy też pojawił się zamiar wyjazdu do 
Szwecji na stałe. Formalnie decyzja o uchyleniu internowania wobec Perlińskiego zapadła 23 VII 1982 r., 
ale do chwili opuszczenia Polski zobowiązany był do stawiania się co czwartek w Komendzie Wojewódz-
kiej MO w Łodzi przy ul. Lutomierskiej43.  

W późniejszym czasie z Polski wyjechał także Wiesław Urbański. Po wyjściu z ośrodka internowa-
nia usiłował kontynuować studia i jednocześnie włączyć się w akcję odtwarzania samorządu studenckie-
go44. Podjął także działalność podziemną. Tego rodzaju aktywność nie mogła ujść uwadze SB. Wobec bra-
ku dla siebie perspektyw w PRL, w 1988 r. postanowił wraz z żoną wyjechać do Stanów Zjednoczonych. 
Trafił do Chicago, gdzie wspólnie z Andrzejem Czumą prowadził polonijną rozgłośnię radiową. Do kraju 
wrócił już po zmianach z 1989 r. 

Po zniesieniu stanu wojennego formą aktywności pozostałych w kraju liderów strajkowych i części 
zwykłych członków NZS było zaangażowanie się w działalność wspomnianych samorządów studenckich, 

37   http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl – dostęp: 14 X 2015. 
38  Stan wojenny w regionie…, s. 399; K. Białkowska, Przywódcy strajku studenckiego..., k. 102–103.
39  A. M. Herman, Strajk studentów Politechniki Łódzkiej w styczniu – lutym 1981 r., Łódź 2014, k. 131 [praca magisterska 

przechowywana w IH UŁ].
40  Internowani z regionu…, s. 156–181. 
41  K. Białkowska, Przywódcy strajku studenckiego..., k. 99.
42   Ogólna liczba uczestników strajku ze stycznia – lutego 1981 r., którzy zdecydowali się na emigrację nie jest znana. Wśród 

nich był jeszcze np. Jacek Matysiak, redaktor wydawanego w IH UŁ pisemka „Nowsze Drogi”.  Wraz z rodziną wyjechał do 
Stanów Zjednoczonych w 1983 r.

43  K. Białkowska, Przywódcy strajku studenckiego..., k. 101.
44  Tamże, k. 105–106.
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dopuszczonych przez ustawę o szkolnictwie wyższym z maja 1982 r. W UŁ w budowę samorządów włą-
czyli się, mający ciągle duży autorytet w środowisku, Walczak i Gniazdowski. W tym działaniu chodzi-
ło o niedopuszczenie do przejęcia kontroli nad samorządem przez nową oficjalną organizację studencką 
– Zrzeszenie Studentów Polskich. Na PŁ na niwie samorządowej usiłował działać Piotr Kociołek, jeden 
z sygnatariuszy porozumienia łódzkiego. Nie było to jednak łatwe, gdyż nowe roczniki studentów, tzn. te, 
które nie doświadczyły udziału w strajku, były dużo mniej skłonne do działalności społecznej. Także część 
dawnych aktywistów strajkowych teraz z różnych względów nie chciała angażować się w tworzenie i roz-
wijanie samorządów na uczelniach. Przynajmniej dla niektórych priorytetem była nauka, inni wskazywali 
na kłopoty osobiste itp.45 Tworzone w takich warunkach samorządy siłą rzeczy nie były zbyt prężne. 

Pisząc o realizacji porozumienia łódzkiego, losach jego sygnatariuszy, należy jeszcze wspomnieć 
o jednej bardzo ważnej kwestii, która ma znaczący wpływ na ocenę znaczenia strajków studenckich ze 
stycznia i lutego 1981 r. Otóż nawet stan wojenny nie pozbawił całkowicie środowiska akademickiego 
wywalczonych zmian prawnych. Oczywiście NZS został najpierw zawieszony, a następnie (w styczniu 
1982 r.) rozwiązany, ale nowa ustawa o szkolnictwie wyższym, przyjęta 4 V 1982 r., zachowywała jed-
nak wiele postanowień zawartych w porozumieniu łódzkim z 18 II 1981 r. Inną oczywiście sprawą jest 
realizacja w praktyce ustawowych zapisów.

W ustawie zachowano samorządność uczelni, a także uczestnictwo tak pracowników, jak i studen-
tów w zarządzaniu uczelnią. Niezawisłość uczelni, choć mocno ograniczona przez utworzenie Rady Głów-
nej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wyrażała się w jej prawie do samodzielnego tworzenia statutów, wybo-
ru rektorów, prorektorów, dziekanów, prodziekanów oraz innych organów jednoosobowych i kolegialnych 
uczelni. Poza tym szkoły wyższe zachowywały swobodę w ustalaniu planów i programów badań, a także 
kierunków i treści nauczania oraz powoływania na stanowiska naukowe osób posiadających odpowiednie 
kwalifikacje46. Jeszcze bardziej zaskakująca mogła się wydawać treść artykułu 12, z którego wynikało, że 
studenci i pracownicy naukowi utrzymali prawo do swobodnego wyrażania swoich poglądów, zrzesza-
nia się i odbywania zgromadzeń „na zasadach określonych przez prawo”. Nie sposób też nie wspomnieć, 
że wszelkie interwencje tzw. organów porządkowych, z wyłączeniem sytuacji, gdy zagrożone było życie 
ludzkie lub powstałaby katastrofa żywiołowa, mogły nastąpić jedynie na prośbę rektora lub osoby przez 
niego upoważnionej47. Poza tym w organach kolegialnych uczelni niezmiennie przewidywano uczestnictwo 
reprezentacji studentów, a także niesamodzielnych pracowników naukowych. Ustawa przewidywała też 
swobodną działalność samorządów studenckich, jak zaznaczono –  zrzeszających studentów bez względu 
na przynależność organizacyjną48. We wszystkich tych zapisach pobrzmiewała treść lub duch porozumie-
nia łódzkiego. To oznacza, że władza nawet znacząco wzmocniona po 13 XII 1981 r. nie chciała dodatkowo 
zaostrzać sytuacji w środowisku akademickim całkowicie przekreślając to, co zostało wywalczone przez 
studentów w 1981 r.

Podsumowując powyższe uwagi należy powiedzieć, że porozumienie łódzkie zmieniło oblicze pol-
skich uczelni. Nawet stan wojenny i przyjęcie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym nie skutkowały na-
tychmiastowym zakwestionowaniem wynegocjowanych postulatów. NZS, choć został administracyjnie 
rozwiązany po 13 XII 1981 r., stanowił wyłom w komunistycznym porządku, do którego nawiązywać 
będą kolejne roczniki studentów. Rozbudzonego raz ducha wolności nie sposób było stłumić. Studenci ko-
rzystali z możliwości wybierania lektoratów, a przede wszystkim wydłużenia czasu studiów do pięciu lat, 
w mniejszym zakresie byli poddawani indoktrynacji w związku z ograniczeniem przedmiotów o charak-
terze politycznym, ponadto pierwszy rok nie był wysyłany na obowiązkowe praktyki robotnicze. Delegaci 

45  Tamże, k. 104–105.
46  Art. 4 ustawy z dnia 4 V 1982 r. o szkolnictwie wyższym. Zob.: DzU, 1982, nr 14, poz. 113, s. 260. 
47   Tamże, art. 15, s. 261.
48  Tamże, art. 39, 44, 120–129, s. 264, 269–270. 
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studenccy uzyskali rzeczywisty, a nie tylko formalny wpływ na funkcjonowanie ciał kolegialnych uczelni, 
w tym wybory rektorów i dziekanów. 

Strajk ze stycznia i lutego 1981 r. oraz podpisane porozumienie niewątpliwie mocno wpłynęły na 
losy organizatorów strajku i jego liderów. Choć sprawa ta wymaga odrębnej analizy, to wolno jednak po-
wiedzieć, że dalsze koleje życia osób, które zalicza się do grona przywódców strajku nie były jednorodne. 
Z jednej strony można wskazać postaci, które kończyły studia i rozpoczynały pracę zawodową. Mogły 
jednak temu towarzyszyć pewne problemy. Przykładowo Krzysztof Szaflik – przewodniczący SZSP AM 
i członek MKP, po skończonych studiach został zatrudniony w Klinice Położnictwa i Ginekologii Woj-
skowej Akademii Medycznej, ale nie w macierzystej AM, gdzie pamiętano jego udział w strajku. Także 
Kazimierz Olejnik – wiceprzewodniczący SZSP UŁ i członek SKJ nie bez pewnych komplikacji podjął 
pracę w prokuraturze PRL. Działo się tak, choć legitymował się przynależnością do PZPR49. Dla kontrastu 
należy w tym miejscu zauważyć, że także związany z SZSP Ryszard Podladowski, członek SKJ i sekretarz 
MKP, wybrał inną drogę. Podjął działalność opozycyjną, wiążąc się z antykomunistyczną Konfederacją 
Polski Niepodległej, usiłując kontynuować studia na filozofii i pracując dorywczo do momentu powołania 
do wojska w 1984 r.50

Oczywiście sytuacja osób internowanych czy represjonowanych w inny sposób była dużo gorsza. 
Studia kończyli z większym bądź mniejszym opóźnieniem, niektórych szykanami zmuszano do emigracji, 
poza tym wszyscy musieli się liczyć z mniej lub bardziej aktywnym zainteresowaniem ze strony aparatu 
bezpieczeństwa (czasem bez wiedzy danej osoby). Ta ostatnia kwestia do dziś nie jest dogłębnie zbadana, 
ale są pewne przesłanki, żeby stawiać pytanie, czy wszyscy aktywni uczestnicy strajku studenckiego z po-
czątku 1981 r. wyszli z tych problemów bez skazy?

Generalnie trzeba jednak stwierdzić, że dla liderów strajkowych akcja, którą współorganizowali, była 
szkołą intensywnego dojrzewania politycznego, ale przede wszystkim kształtowania charakterów, umie-
jętności pokonywania trudności i wytrwałości w dążeniu do celu. Ich kariery po 1989 r. są tego dowodem.

Z powyższego wynika, że strajk studencki ze stycznia i lutego 1981 r. był istotnym fragmentem 
historii politycznej i społecznej Polski, a jego skutki były odczuwalne nie tylko po zakończeniu akcji pro-
testacyjnej, w wymiarze jednostkowym są one widoczne nawet do dziś. 

49  K. Białkowska, Przywódcy strajku studenckiego..., k. 103–104.
50 A. Terlecki, Moja KPN, Łódź 2011, s. 197, 251. Należy podkreślić, że autor przywoływanej książki wymienił wielu innych 

uczestników strajku ze stycznia i lutego 1981 r. jako osoby, z którymi spotykał się w ramach swojej opozycyjnej działalności 
po wprowadzeniu stanu wojennego. Byli to m.in.: Zbigniew Natkański, Jan Olczyk, Piotr Siczek, Wojciech Dyniak.
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Białkowska Kinga, Przywódcy strajku studenckiego w Łodzi w styczniu i lutym 1981 r. – mechanizm  
 wyłaniania, działalność, dalsze losy, Łódź 2014 [praca magisterska przechowywana w IH UŁ]. 
Herman Aneta M., Strajk studentów Politechniki Łódzkiej w styczniu–lutym 1981 r., Łódź 2014  
 [praca magisterska przechowywana w IH UŁ].
Kramczyk Damian, Łódzkie uczelnie artystyczne wobec przemian z lat 1980-1981, Łódź 2014 [praca ma  
 gisterska przechowywana w IH UŁ].
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