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Poczàtki niezale˝nego ruchu m∏odzie˝y akademickiej w Polsce w latach sie-
demdziesiàtych zwiàzane sà z tragicznà Êmiercià studenta V roku filologii pol-
skiej Uniwersytetu Jagielloƒskiego, wspó∏pracownika Komitetu Obrony Robot-
ników, Stanis∏awa Pyjasa. Podczas manifestacji, która odby∏a si´ po zakoƒczeniu
uroczystoÊci ˝a∏obnych w Krakowie 15 maja 1977 r., powo∏ano pierwszy Stu-
dencki Komitet SolidarnoÊci „dla zainicjowania prac nad utworzeniem auten-
tycznej i niezale˝nej reprezentacji studentów”. Wkrótce tak˝e w kilku wi´kszych
oÊrodkach akademickich kraju powo∏ano kolejne SKS1. Jednak dopiero powsta-
nie „SolidarnoÊci” stworzy∏o faktyczne mo˝liwoÊci legalnego dzia∏ania niezale˝-
nej organizacji studenckiej o zasi´gu ogólnopolskim. Ju˝ we wrzeÊniu i paêdzier-
niku 1980 r. w wielu oÊrodkach akademickich kraju zacz´∏y powstawaç struktury
Niezale˝nego Zrzeszenia Studentów2. 

Tymczasowy Komitet Za∏o˝ycielski NZS Wy˝szej Szko∏y Pedagogicznej
w Olsztynie, w którego sk∏ad poczàtkowo wchodzi∏o czternaÊcie osób, po-
wsta∏ dzi´ki staraniom studentów historii. Zebranie za∏o˝ycielskie NZS odby-
∏o si´ 17 paêdziernika 1980 r. w sali nr 203 gmachu przy ul. Pieni´˝nego 3.
JednoczeÊnie tego samego dnia w kortowskim klubie „Stajnia” odby∏o si´
spotkanie inaugurujàce dzia∏alnoÊç NZS w olsztyƒskiej Akademii Rolniczo-
-Technicznej, zorganizowane przez studentów piàtego roku technologii ˝ywno-
Êci, do których wkrótce do∏àczyli tak˝e koledzy z innych wydzia∏ów3. Nale˝y

1 Na ten temat szerzej zob. H. G∏´bocki, Studencki Komitet SolidarnoÊci w Krakowie 1977–1980.
Zarys dzia∏alnoÊci, Warszawa 1994; Czy ktoÊ przebije ten mur? Sprawa Stanis∏awa Pyjasa, wst´p
i oprac. F. Pyjas, A. Roliƒski, J. Szarek, Kraków 2001. Por. te˝ A. Friszke, Opozycja polityczna
w PRL 1945–1980, Londyn 1994, s. 526–527.
2 Na temat NZS: A. Anusz, Niezale˝ne Zrzeszenie Studentów 1980–1989, Warszawa 1991 (trzeba
jednak pami´taç, ˝e w∏aÊnie w przypadku tej pracy autorowi zarzucono plagiat) oraz R. Kowalczyk,
Studenci ’81, Warszawa 2000; Archiwum Uniwersytetu Warmiƒsko-Mazurskiego w Olsztynie [da-
lej: AUWM], Powstanie NZS 1980–1981, 777/1. Wed∏ug statutu z 19 X 1980 r. celem NZS by∏o:
1) dzia∏anie na rzecz pog∏´bienia demokracji w Êrodowisku akademickim oraz obrona swobód de-
mokratycznych i praw obywatelskich; 2) ochrona interesów materialnych, spo∏ecznych i kultural-
nych studentów i rodzin studenckich; 3) dzia∏anie na rzecz podmiotowoÊci osoby ludzkiej, toleran-
cji i wysokiego poziomu moralnego; 4) rozwój samorzàdnoÊci i autonomii wy˝szych uczelni.
Wniosek o rejestracj´ NZS, który 20 X 1980 r. zosta∏ z∏o˝ony przez Ogólnopolski Komitet Za∏o˝y-
cielski w Sàdzie Wojewódzkim w Warszawie, podpisa∏ m.in. Maciej Kuroƒ, student historii Wy˝szej
Szko∏y Pedagogicznej w Olsztynie.
3 Ibidem, Informacja KZ NZS ART Olsztyn do studentów, 21 X 1980 r.; Biblioteka OÊrodka Ba-
daƒ Naukowych im. W. K´trzyƒskiego w Olsztynie [dalej: OBN], Zbiory specjalne, PL-602, „Pry-
zmat”, 24 XI 1980, nr 1; por. „Gazeta Olsztyƒska”, 6 XI 1980.
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przypomnieç, ˝e do tej pory olsztyƒskie Êrodowisko akademickie by∏o zdomi-
nowane przez organizacje o charakterze ideowo-politycznym, majàce poparcie
ówczesnych w∏adz komunistycznych, np. Socjalistyczny Zwiàzek Studentów
Polskich, Towarzystwo Przyjaêni Polsko-Radzieckiej, Towarzystwo Krzewienia
Kultury Âwieckiej, a tak˝e najró˝norodniejsze przybudówki partyjne, jak choç-
by stanowiàce kuriozum Ko∏o Studiowania Statutu PZPR, dzia∏ajàce w olsztyƒ-
skiej WSP4.

Mimo ˝e WSP by∏a jedynà na Warmii i Mazurach uczelnià o profilu huma-
nistycznym, w∏adze regionu bagatelizowa∏y jej potrzeby rozwojowe. Zarówno
rektorzy uczelni, jak i sami studenci niejednokrotnie zwracali si´ z proÊbà
o przekazanie obiektów, które „umo˝liwi∏yby polepszenie skandalicznej od
wielu lat sytuacji lokalowej”5. Jednak dzia∏ania te wcià˝ nie przynosi∏y pozy-
tywnych efektów. Podczas spotkania wojewody olsztyƒskiego Sergiusza Rub-
czewskiego z rektorem prof. Juliuszem Popowiczem i I sekretarzem Komitetu
Uczelnianego PZPR doc. Janem Sikorà, które odby∏o si´ 11 lutego 1981 r., po-
stulat przekazania na potrzeby WSP gmachu przy ul. Szrajbera 11 zosta∏ przez
w∏adze wojewódzkie kategorycznie odrzucony. W tej sytuacji TKZ NZS ol-
sztyƒskiej WSP, który ju˝ 10 lutego 1981 r. wprowadzi∏ stan gotowoÊci strajko-
wej6, 18 lutego 1981 r. og∏osi∏ strajk ostrzegawczy, który przeprowadzono od
15.00 do 16.00 w auli przy ul. ˚o∏nierskiej 14. Strajk mia∏ form´ zebrania
ogólnostudenckiego, w którym wzi´∏o udzia∏ oko∏o siedmiuset studentów,
a tak˝e rektor i przedstawiciele Komisji Zak∏adowej NSZZ „SolidarnoÊç” przy
WSP7. WyjaÊniono powody strajku. PodkreÊlano, ˝e przyczynà by∏a opiesza∏oÊç
w∏adz regionu w sprawie przydzia∏u dla WSP budynków dydaktycznych. ˚àda-
no zwi´kszenia samorzàdnoÊci i autonomii uczelni. Przedstawiono te˝ aktual-
ny stan pertraktacji w ¸odzi, gdzie oprócz oficjalnej rejestracji NZS8 studenci
domagali si´ niezale˝noÊci uczelni w sprawach naukowych, dydaktycznych
i wewnàtrzorganizacyjnych, ˝àdajàc m.in. uznania za fakultatywne lub ograni-
czenia, a w szczególnych przypadkach nawet zniesienia, tzw. przedmiotów ideo-
logicznych9. Kontakt ze strajkujàcymi studentami ∏ódzkich uczelni utrzymywa-
no przez delegowanego przez olsztyƒski NZS studenta drugiego roku historii

4 Najwy˝szy stan „upartyjnienia” wÊród studentów olsztyƒskiej WSP wynoszàcy 8,6 proc. zanoto-
wano w 1978 r. Oko∏o 19 proc. studiujàcych stacjonarnie histori´ nale˝a∏o do PZPR; por. Informa-
cja o pracy Zak∏adu Historii Wy˝szej Szko∏y Pedagogicznej w Olsztynie, Olsztyn 1978, s. 5–8; XX lat
Wy˝szej Szko∏y Pedagogicznej w Olsztynie, Olsztyn 1989, s. 119–121.
5 Archiwum Paƒstwowe w Olsztynie [dalej: APO], Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Par-
tii Robotniczej [dalej: KW PZPR], 1141/3026, Dzia∏ania RU SZSP WSP w Olsztynie na rzecz roz-
woju bazy uczelni, 26 II 1981 r.
6 Solidaryzujàc si´ z innymi oÊrodkami akademickimi kraju, TKZ NZS WSP 10 II 1981 r. wyda∏
oÊwiadczenie ˝àdajàce rejestracji NZS najdalej do 16 lutego. W przeciwnym razie zapowiadano roz-
pocz´cie strajku okupacyjnego od 17 lutego.
7 „SolidarnoÊç Olsztyƒska”, 19 II 1981, nr 7.
8 NZS oficjalnie zarejestrowano 17 II 1981 r. Szerzej na ten temat zob. Rejestracja Niezale˝nego
Zrzeszenia Studentów. Dokumenty, oprac. J. Czaputowicz, Warszawa 1981, s. 2.
9 AUWM, Powstanie NZS 1980–1981, 777/1, Szczegó∏owe postulaty dotyczàce zmian w struktu-
rze i programie nauczania Uniwersytetu ¸ódzkiego; por. „Strajk” 1981, nr 1–3. Szerzej na ten te-
mat zob. R. Kowalczyk, op. cit.

Witold Gieszczyƒski

214



Tadeusza Woêniaka10. W razie niezrealizowania postulatów studenci olsztyƒ-
skiej WSP zapowiadali rozpocz´cie strajku solidarnoÊciowego. 

W tym miejscu warto przypomnieç, ˝e studenci z NZS oraz pracownicy
WSP b´dàcy cz∏onkami Komisji Zak∏adowej NSZZ „SolidarnoÊç” 16 stycznia
1981 r. równie˝ wystosowali do senatu uczelni list otwarty w sprawie modyfi-
kacji obowiàzujàcego toku studiów11. Projekt, który ostatecznie przedstawiono
17 lutego 1981 r., zak∏ada∏ zmiany zarówno w strukturze uczelni, jak i w pro-
gramie. Podczas posiedzenia senatu 20 lutego 1981 r. g∏ówne za∏o˝enia projek-
tu zreferowa∏ student drugiego roku historii Janusz Skaza12. ˚àdania studentów
WSP dotyczy∏y: 1) wycofania z planu nauczania przedmiotów ideologicznych,
a wi´c ekonomii politycznej, filozofii marksistowskiej, podstaw nauk politycz-
nych, oraz zniesienia obowiàzku ich zaliczenia przewidzianego dotychczaso-
wym trybem studiów, 2) wprowadzenia zasady dowolnoÊci w wyborze lektora-
tów dwóch j´zyków nowo˝ytnych z równoczesnym zniesieniem obowiàzku
nauki j´zyka rosyjskiego, 3) prawa nieograniczonego korzystania z uczelnianej
poligrafii przez wszystkie organizacje studenckie, 4) zniesienia studenckich
praktyk robotniczych w ich dotychczasowej formie, 5) uznania terenu uczelni
za tzw. obszar neutralny i tym samym wprowadzenia zakazu wkraczania tam mi-
licji bez zgody rektora. Po dyskusji wi´kszoÊç postulatów zg∏oszonych przez stu-
dentów zosta∏a przyj´ta. Ponadto uzgodniono, ˝e z trzystu godzin przeznaczo-
nych na tzw. przedmioty ideologiczne 120 realizowanych b´dzie jako zaj´cia
obowiàzkowe z historii filozofii, a pozosta∏e 180 godzin jako zaj´cia fakultatyw-
ne, np. z etyki. 

W dalszej cz´Êci obrad Senatu WSP 20 lutego 1981 r. odczytano oÊwiadcze-
nie przygotowane przez TKZ NZS, w którym studenci odrzucili propozycje wo-
jewody olsztyƒskiego z∏o˝one poprzedniego dnia podczas spotkania z rektorem
WSP i przedstawicielami organizacji m∏odzie˝owych, a dotyczàce ewentualnego
przej´cia przez uczelni´ budynków przy ul. Ba∏tyckiej (Instytut Kszta∏cenia Na-
uczycieli i Badaƒ OÊwiatowych) i Knosa∏y, a do roku 1983/1984 dwóch pi´ter
gmachu przy ul. Szrajbera 11. TKZ NZS WSP w swoim oÊwiadczeniu propono-
wa∏ przyznanie uczelni jednego z trzech obiektów: 1) budynku przy ul. Szrajbe-
ra 11 w ca∏oÊci; 2) budynku po Komitecie Miejskim PZPR przy ul. G∏owackie-
go w ca∏oÊci; 3) ca∏ego zespo∏u koszarowego nad ¸ynà. W przypadku gdyby
wojewoda do 23 lutego 1981 r. do godz. 18.00 nie podjà∏ decyzji o przyzna-
niu uczelni jednego z wy˝ej wymienionych obiektów, studenci zagrozili przy-
stàpieniem do strajku okupacyjnego. Stanowisko NZS popar∏a przewodniczàca
KZ NSZZ „SolidarnoÊç” Maria Skurpska, która zapowiedzia∏a, ˝e „jeÊli studen-
ci proklamujà strajk, to cz∏onkowie uczelnianej »SolidarnoÊci« przy∏àczà si´ do

10 AUWM, Powstanie NZS 1980–1981, 777/1, Relacja Tadeusza Woêniaka z pobytu u strajkujàcych
studentów ∏ódzkich, 28 I 1981 r.; por. Biblioteka OBN, Zbiory specjalne, PL-586, „Reperkusje”,
2 II 1981, nr 3.
11 AUWM, Protoko∏y posiedzeƒ Senatu WSP 1979/1981, 302/2, List otwarty pracowników i stu-
dentów do Senatu WSP w Olsztynie, 16 I 1981 r.
12 Ibidem, Projekt zmian w obowiàzujàcym toku studiów WSP od semestru letniego 1981 r. zg∏o-
szony przez TKZ NZS 17 II 1981 r.; ibidem, OÊwiadczenie TKZ NZS; APO, KW PZPR,
1141/3026, Informacja o aktualnej sytuacji w WSP w Olsztynie na 23 II 1981 r.
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akcji studentów”. Negatywne stanowisko wobec propozycji wojewody Rubczew-
skiego zajà∏ równie˝ Senat WSP. Zwróci∏ si´ do studentów z proÊbà, „by wstrzy-
mali si´ o 36 godzin z podj´ciem akcji strajkowej, a w tym czasie wojewoda roz-
wa˝y stanowisko senatu i przeka˝e swoje stanowisko studentom”13. 

Aby za wszelkà cen´ nie dopuÊciç do strajku na uczelni, 24 lutego 1981 r.
zwo∏ano nadzwyczajne posiedzenie Senatu WSP. Uczestniczàcy w obradach pre-
zydent Olsztyna Marek Ró˝ycki i kurator Andrzej Gerszberg przekazali wtedy
nowà propozycj´ wojewody dotyczàcà stopniowego oddawania WSP budynku
przy ul. Szrajbera 11, jednak bez dok∏adnego okreÊlenia daty. Na zakoƒczenie
obrad przyj´to uchwa∏´, w której senat zwróci∏ si´ „do studentów z apelem
o rozwa˝enie propozycji wojewody i ewentualne odwo∏anie strajku”14. Poniewa˝
propozycje w∏adz wojewódzkich uznano za ma∏o konkretne, 25 lutego 1981 r.
o godz. 15.00 oko∏o pi´ciuset studentów WSP rozpocz´∏o strajk okupacyjny bu-
dynku rektoratu przy ul. ˚o∏nierskiej 14. O godz. 8.00 odby∏ si´ wiec studen-
tów, w którego trakcie ostatecznie odrzucono dotychczasowe propozycje przed-
stawione przez wojewod´15. Jako powód strajku podano „lekcewa˝enie przez
w∏adze wojewódzkie bardzo trudnych warunków lokalowych”. Zwracano przy
tym uwag´ na fakt, ˝e w administracji olsztyƒskiej na jednego pracownika przy-
pada∏o 5 m2 powierzchni, a w WSP by∏y zak∏ady, gdzie na jednego studenta przy-
pada∏o jedynie 0,75 m2. Stan budynków okreÊlano jako op∏akany, a cz´Êç z nich
w praktyce nadawa∏a si´ tylko do rozbiórki. 

Rozmowy mi´dzy w∏adzami wojewódzkimi, które reprezentowali m.in. wice-
wojewoda Tadeusz Klus i prezydent Olsztyna Marek Ró˝ycki, a Studenckim
Komitetem Strajkowym i Komisjà Uczelnianà rozpocz´∏y si´ 26 lutego o godz.
9.00. Pierwsza faza zakoƒczy∏a si´ o godz. 12.00. Nast´pnà tur´ rozpocz´to
o godz. 15.00, jednak z powodu znacznej rozbie˝noÊci stanowisk rozmowy za-
koƒczono o godz. 19.00. Nale˝y podkreÊliç, ˝e w tej fazie delegacja wojewody
dà˝y∏a do zawarcia porozumienia jedynie z Komisjà Uczelnianà, jednoczeÊnie
unikajàc podejmowania wià˝àcych decyzji w rozmowach prowadzonych z ko-
mitetem strajkowym. Jak zauwa˝y∏a przewodniczàca KZ NSZZ „SolidarnoÊç”
Maria Skurpska, szczególnie „bulwersujàca by∏a dla pracowników postawa dy-
rektora [administracyjnego WSP in˝. Jana – W.G.] Masztalera, wtràcanie si´
w obrady, podawanie nieprawdziwych informacji”16. Dopiero o godz. 23.00
rozpocz´∏a si´ trzecia, jak to okreÊlano, „w∏aÊciwa” tura negocjacji, która zakoƒ-
czy∏a si´ nast´pnego dnia oko∏o godz. 5.30. Aby uniknàç wszelkich manipula-
cji, na ˝àdanie strajkujàcych w∏àczono aparatur´ nag∏oÊnieniowà, co pozwala∏o
studentom na bie˝àco orientowaç si´ w stanie rozmów17. Akcj´ strajkowà po-
par∏a olsztyƒska „SolidarnoÊç”, zarówno w∏adze regionu, jak i Komisja Zak∏a-

13 AUWM, Protoko∏y posiedzeƒ Senatu WSP 1979/1981, 302/2, Protokó∏ posiedzenia Senatu WSP
w Olsztynie, 20 II 1981 r.
14 Ibidem, Protokó∏ z nadzwyczajnego posiedzenia Senatu WSP w Olsztynie, 24 II 1981 r. 
15 APO, KW PZPR, 1141/3026, Dzia∏ania RU SZSP WSP w Olsztynie na rzecz rozwoju bazy uczel-
ni, 26 II 1981 r.
16 AUWM, Protoko∏y posiedzeƒ Senatu WSP 1979/1981, 302/2, Protokó∏ wst´pny z posiedzenia
Senatu WSP w Olsztynie, 13 III 1981 r. 
17 „SolidarnoÊç Olsztyƒska”, 12 III 1981, nr 7.
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dowa18. Depesze z wyrazami poparcia przesy∏a∏y tak˝e struktury NZS z Uniwer-
sytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Miko∏aja Kopernika w Toruniu oraz olsztyƒ-
skiej ART. Warto przypomnieç, ˝e w lutym 1981 r., po rezygnacji z∏o˝onej przez
Józefa Piƒkowskiego, premierem rzàdu PRL zosta∏ gen. Wojciech Jaruzelski, któ-
ry w swoim exposé apelowa∏ o „dziewi´çdziesiàt spokojnych dni”19.

Nale˝y przypuszczaç, ˝e ówczesnym w∏adzom regionu warmiƒsko-mazurskie-
go musia∏o zale˝eç na szybkim zakoƒczeniu protestu olsztyƒskich studentów, po-
niewa˝ strajk w WSP by∏ jednym z nielicznych w tym czasie w kraju. W tej sytua-
cji 27 lutego 1981 r. oko∏o godz. 6.00 zosta∏o podpisane porozumienie mi´dzy
strajkujàcymi studentami a w∏adzami wojewódzkimi20. W protokole porozumienia
wojewoda olsztyƒski i prezydent miasta stwierdzali m.in., ˝e poprawa warunków
lokalowych WSP mo˝e nastàpiç tylko poprzez „niezw∏oczne dzia∏ania doraêne
oraz zasadnicze zwi´kszenie nak∏adów inwestycyjnych”21. W zwiàzku z tym zade-
cydowano, ˝e na potrzeby olsztyƒskiej WSP do 30 czerwca 1981 r. zostanie prze-
kazany budynek przy ul. Ba∏tyckiej 4, a lokale w budynku przy ul. Szrajbera 11 b´dà
przejmowane przez uczelni´ etapami22. Uzgodniono, ˝e ostateczne przekazanie
w u˝ytkowanie olsztyƒskiej WSP budynku przy ul. Szrajbera 11 nastàpi nie póêniej
ni˝ 30 wrzeÊnia 1983 r. Porozumiano si´ tak˝e w sprawie zwi´kszenia powierzch-
ni u˝ytkowanej przez WSP w budynku przy ul. Jagielloƒskiej 47. Uznano zarazem
za niezb´dne powo∏anie do 30 kwietnia 1981 r. komisji mieszanej z udzia∏em
w∏adz uczelni, województwa, ministerstwa i reprezentacji studentów celem okre-
Êlenia programu i zapewnienia nak∏adów inwestycyjnych na rozbudow´ WSP, przy
czym przyj´to, ˝e inwestycja ta zostanie uznana za szczególnie wa˝nà w skali regio-
nu23. Nad realizacjà porozumienia mieli czuwaç: Senat WSP i organizacje studenc-
kie oraz prezydent Olsztyna. Uzgodniono, ˝e treÊç porozumienia zostanie opubli-
kowana w „Gazecie Olsztyƒskiej” oraz nadana w lokalnym programie radiowym24.

18 AUWM, Powstanie NZS 1980–1981, 777/1. NSZZ „SolidarnoÊç” i NZS WSP 28 X 1980 r. za-
war∏y umow´ o wspó∏pracy; dokument w tej sprawie podpisali mgr Wojciech Ciesielski i Maciej
Kuroƒ.
19 W. Jaruzelski, Stan wojenny. Dlaczego..., Warszawa 1992, s. 11–22.
20 Doradcà prawnym Studenckiego Komitetu Strajkowego by∏ Józef Lubieniecki.
21 APO, KW PZPR, 1141/3026, Protokó∏ porozumienia zawartego 27 II 1981 r. mi´dzy Studenc-
kim Komitetem Strajkowym WSP w Olsztynie a Komisjà Wojewody.
22 Ibidem. W pierwszej kolejnoÊci, najpóêniej do 1 X 1981 r., mia∏o zostaç przekazanych trzynaÊcie
lokali o powierzchni 350 m2, a WSP mia∏a uzyskaç mo˝liwoÊç korzystania z sali konferencyjnej
nr 3 w budynku przy ul. Szrajbera 11 „w iloÊci nie mniejszej ni˝ 2 dni i jedno popo∏udnie w dniach
roboczych”.
23 AUWM, Protoko∏y posiedzeƒ Senatu WSP 1979/1981, 302/2. Oprócz komisji postrajkowej po-
wo∏anej uchwa∏à Senatu WSP z 13 III 1981 r., w której sk∏ad weszli: urz´dujàcy rektor, I sekretarz
KU PZPR doc. Jan Sikora oraz przedstawiciele studentów, na posiedzeniu senatu 10 IV 1981 r. po-
wo∏ano sta∏à Senackà Komisj´ ds. Inwestycji i Gospodarki Lokalami, której przewodniczy∏ dr Mi-
ros∏aw Âwiàtecki. Zarazem „w celu czuwania nad realizacjà postulatów studenckich” Senat WSP
powo∏a∏ Komisj´ ds. Studenckich pod przewodnictwem doc. Eugeniusza Biesiadki.
24 AUWM, Powstanie NZS 1980–1981, 777/1, Protokó∏ porozumienia zawartego 27 II 1981 r.
mi´dzy Studenckim Komitetem Strajkowym WSP w Olsztynie a Komisjà Wojewody. Ze strony Stu-
denckiego Komitetu Strajkowego porozumienie podpisali: Maciej Kuroƒ, Tadeusz Woêniak, Irene-
usz Kramkowski, Igor Hrywna, Marzena Cybula, Marek Milewski, Marek Wàsik, Janusz Skaza
i Krzysztof Pa∏ubiƒski. W imieniu wojewody olsztyƒskiego swoje podpisy z∏o˝yli: Tadeusz Klus, Ma-
rek Ró˝ycki, Krystyna ¸agodziƒska, Jerzy Grelewski, Jan Sawiƒski, Jerzy Zar´bski i Jerzy Wo∏∏ejko.
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Po zakoƒczeniu strajku Senat WSP na posiedzeniu 13 marca 1981 r. w specjalnej
uchwale wyra˝a∏ „podzi´kowanie studentom za ca∏okszta∏t dzia∏aƒ, które walnie
przyczyni∏y si´ do polepszenia bazy lokalowej uczelni”25. 

Wydaje si´, ˝e strajk studentów olsztyƒskiej WSP odniós∏ tak˝e taki skutek, i˝
ówczesne w∏adze regionu warmiƒsko-mazurskiego zacz´∏y przywiàzywaç wi´k-
szà wag´ do sytuacji panujàcej w Êrodowisku akademickim Olsztyna26. I tak ana-
lizujàc sytuacj´ w województwie olsztyƒskim w marcu 1981 r., Komitet Woje-
wódzki PZPR zauwa˝a∏, ˝e „du˝e niezadowolenie na obu uczelniach, zarówno
wÊród kadry naukowo-dydaktycznej, jak i studentów, wywo∏uje problem bazy
lokalowej, zaopatrzenie w podr´czniki, literatur´ fachowà i w artyku∏y pierwszej
potrzeby. Krytycznie ocenia si´ tam dotychczasowe formy prowadzenia negocja-
cji ∏ódzkich, szczególnie podpisanie porozumienia bez udzia∏u przedstawicieli
kadry naukowo-dydaktycznej”27. Zwracano przy tym uwag´ na to, ˝e Êrodowi-
sko akademickie krytycznie ocenia∏o w∏adze obu uczelni, a zw∏aszcza rektorów,
poniewa˝ „styl i sposób piastowania przez nich funkcji wywo∏ywa∏y dyskusje
i kszta∏towa∏y niepokoje”28. Nale˝y dodaç, ˝e zarówno rektor ART, jak i WSP,
czyli prof. Teofil Mazur i prof. Juliusz Popowicz, wkrótce przestali pe∏niç swoje
funkcje, a na ich miejsce wybrano nowe w∏adze uczelni. W ART rektorem zosta∏
prof. Andrzej Hopfer, a w WSP – prof. Stanis∏aw Szteyn29. 

Napi´cie w kraju znacznie wzros∏o po tzw. wypadkach bydgoskich. 19 mar-
ca 1981 r. na posiedzenie Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy
z udzia∏em wicepremiera Stanis∏awa Macha przybyli tak˝e przedstawiciele „So-
lidarnoÊci”. Po zamkni´ciu obrad do gmachu wkroczy∏a milicja, która podczas
interwencji dotkliwie pobi∏a trzy osoby, w tym lidera bydgoskiej „SolidarnoÊci”
Jana Rulewskiego. U˝ycie si∏y wobec dzia∏aczy zwiàzkowych wywo∏a∏o po-
wszechne oburzenie. Protesty obj´∏y ca∏y kraj. W tej sytuacji Krajowa Komisja
Porozumiewawcza „SolidarnoÊci” wyznaczy∏a na 27 marca czterogodzinny strajk
ostrzegawczy w ca∏ej Polsce, gdyby zaÊ ˝àdania KKP nie zosta∏y spe∏nione,
31 marca planowano rozpoczàç strajk generalny30. W olsztyƒskiej ART 21 mar-
ca 1981 r. og∏oszono stan gotowoÊci strajkowej. Powo∏ano komitet strajkowy,
w którym znaleêli si´ zarówno przedstawiciele pracowników ART, jak i studen-
ci. Podczas posiedzenia Kolegium Rektorskiego 24 marca 1981 r. przedstawiciel

25 AUWM, Protoko∏y posiedzeƒ Senatu WSP 1979/81, 302/2, Protokó∏ wst´pny z posiedzenia Se-
natu WSP w Olsztynie, 13 III 1981 r.
26 T. Filipkowski, Zarys dziejów WSP w Olsztynie, mps w zbiorach autora, s. 13.
27 APO, KW PZPR, 1141/1357, Ocena sytuacji spo∏eczno-politycznej w woj. olsztyƒskim w marcu
1981 r.
28 Ibidem. 
29 Prof. dr hab. Teofil Mazur sprawowa∏ urzàd rektora olsztyƒskiej ART do 24 V 1981 r., po czym
od 1 czerwca stanowisko to objà∏ prof. dr hab. Andrzej Hopfer. Z kolei w WSP 13 III 1981 r. z∏o-
˝y∏ rezygnacj´ prof. dr hab. Juliusz Popowicz. Przesta∏ byç rektorem 31 marca. Od 1 kwietnia do
4 lipca p.o. rektorem by∏ doc. dr Stanis∏aw Szostakowski, a od 1 wrzeÊnia godnoÊç rektora WSP
piastowa∏ prof. dr hab. Stanis∏aw Szteyn (XX lat Wy˝szej Szko∏y Pedagogicznej w Olsztynie,
s. 35–37; J. Kozdroƒ, A. So∏oma, A. Wójcicka, Kortowo w 45-leciu. Z dziejów Akademii Rolni-
czo-Technicznej im. Micha∏a Oczapowskiego w Olsztynie. Daty, fakty, wydarzenia, Olsztyn 1995,
s. 59).
30 J. Holzer, SolidarnoÊç 1980–1981. Geneza i historia, Warszawa 1990, s. 195–215; Z. Z∏akowski,
„SolidarnoÊç” olsztyƒska w latach 1980–1981. Próba zestawienia faktów, Olsztyn 2000, s. 50–64.
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NZS omówi∏ przygotowania studentów do strajku ostrzegawczego, który zapo-
wiadano na 27 marca 1981 r.31 Z kolei Senat Akademicki w specjalnej uchwale
podj´tej na nadzwyczajnym posiedzeniu 25 marca 1981 r. wyrazi∏ „kategorycz-
ny protest przeciwko brutalnej interwencji si∏ porzàdkowych, jaka mia∏a miej-
sce podczas IV Sesji WRN w Bydgoszczy 19 marca br.”32 Czterogodzinny strajk
ostrzegawczy 27 marca 1981 r. przeprowadzili tak˝e studenci olsztyƒskiej WSP.
Ostatecznie – jak wiadomo – m.in. wskutek mediacji KoÊcio∏a oraz w wyniku
rozmów „SolidarnoÊci” z rzàdem, które zakoƒczono 30 marca 1981 r. tzw. po-
rozumieniem warszawskim, KKP zdecydowa∏a odwo∏aç zapowiadany wczeÊniej
strajk generalny.

Jednà z wa˝niejszych inicjatyw NZS ART by∏ zorganizowany przy wspó∏-
udziale Duszpasterstwa Akademickiego Studencki Marsz Pokoju ulicami Olszty-
na 15 maja 1981 r. By∏ on reakcjà Êrodowiska akademickiego na zamach na
˝ycie papie˝a Jana Paw∏a II. Kilkusetosobowy pochód otwiera∏ transparent
z napisem: „Terroryzmowi – nie”. Manifestujàcy studenci nieÊli tak˝e portret
Ojca Âwi´tego oraz b∏´kitne flagi. Nast´pnie podczas mszy Êw. odprawianej na
wolnym powietrzu przed koÊcio∏em NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa modlono
si´ w intencji powrotu do zdrowia zarówno papie˝a, jak te˝ prymasa Polski kard.
Stefana Wyszyƒskiego. Podczas uroczystoÊci w imieniu studentów przemawia∏ je-
den z liderów kortowskiego NZS Jerzy Szmit, który nawiàza∏ do dramatycznych
wydarzeƒ z 13 maja 1981 r. na placu Êw. Piotra w Rzymie33. 

Kolejna fala protestów jesienià 1981 r. ogarn´∏a wi´kszoÊç oÊrodków akade-
mickich kraju. By∏a zwiàzana z przyj´ciem nowej ustawy o szkolnictwie wy˝szym
oraz z konfliktem w radomskiej Wy˝szej Szkole In˝ynierskiej. Tamtejsza „Soli-
darnoÊç” mia∏a trudnoÊci, a sytuacja uleg∏a zaostrzeniu w chwili ponownego
wyboru dotychczasowego rektora WSI prof. Micha∏a Hebdy na podstawie ordy-
nacji wyborczej sprzecznej z zasadami ustalonymi przez projekt ustawy o szkol-
nictwie wy˝szym oraz niezaaprobowanej przez spo∏ecznoÊç uczelni. Rozpoczà∏
si´ strajk pracowników i studentów WSI Radom i protesty solidarnoÊciowe w in-
nych oÊrodkach akademickich kraju.

W odpowiedzi na apel Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS 12 listopada
1981 r. od 8.00 do 16.00 w WSP i w ART odby∏y si´ strajki solidarnoÊciowe34.
Mimo i˝ studenci obu uczelni w pewnym stopniu wspó∏pracowali ze sobà, wy-
daje si´, ˝e ewidentnà s∏aboÊcià olsztyƒskiego NZS by∏ brak koordynacji. W∏a-
Êciwie do koƒca „nie znaleziono sposobu, ˝eby ów impas prze∏amaç”35. Strajkowa-
li wytypowani przedstawiciele NZS i „SolidarnoÊci” w WSP i ART, gdzie oko∏o
pi´çdziesi´ciu osób okupowa∏o sal´ posiedzeƒ senatu. Protestujàcy domagali si´

31 AUWM, Biuro Rektora ART w Olsztynie. Posiedzenia Kolegium Rektorskiego 1981, 1172/17,
Protokó∏ z posiedzenia Kolegium Rektorskiego, 24 III 1981 r. 
32 Ibidem, Organizacja Uczelni przed wprowadzeniem i w okresie stanu wojennego 1981–1982;
por. „Merkuriusz kortowski ordynaryjny” (wydanie strajkowe), 27 III 1981.
33 Biblioteka OBN, Zbiory specjalne, PL-602, „Pryzmat” 1981, nr 6; por. „Gazeta Olsztyƒska”,
15–17 V 1981.
34 APO, KW PZPR, 1141/1709, Ulotka informujàca o strajku solidarnoÊciowym zorganizowanym
w ART 12 XI 1981 r. dla poparcia WSI w Radomiu; por. „Rezonans”, 18 XI 1981, nr 80.
35 Relacja Jerzego Szmita, 6 VII 2001 r., w zbiorach autora; Instrukcja strajkowa, 12 XI 1981 r.,
w zbiorach prywatnych Tadeusza Skwarczyƒskiego.
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tak˝e przyspieszenia trybu legislacyjnego spo∏ecznego projektu ustawy o szkol-
nictwie wy˝szym. Nale˝y przypomnieç, ˝e jeszcze wiosnà 1981 r. powsta∏ pro-
jekt, który przygotowywali pracownicy uniwersytetów przy wspó∏udziale przed-
stawicieli studentów36. 11 czerwca 1981 r. zaakceptowa∏ go ówczesny minister
nauki, szkolnictwa wy˝szego i techniki prof. Janusz Górski, który jednoczeÊnie
zobowiàza∏ si´ przed∏o˝yç go sejmowi. Jednak wprowadzono tak wiele popra-
wek, ˝e zupe∏nie wypaczy∏o to intencje autorów i, co oczywiste w tej sytuacji,
spotka∏o si´ ze zdecydowanym protestem Êrodowiska akademickiego.

Popierajàc trwajàcy od 26 paêdziernika 1981 r. strajk studentów i pracowni-
ków naukowych WSI w Radomiu oraz protest Êrodowiska akademickiego doty-
czàcy zmian w ustawie o szkolnictwie wy˝szym, NSZZ „SolidarnoÊç” i NZS ART
w Olsztynie zorganizowa∏y 19 listopada o godz. 12.00 w hali sportowej w Kor-
towie wiec solidarnoÊciowy, podczas którego przeprowadzono referendum
w sprawie przystàpienia do strajku. W referendum wzi´∏o udzia∏ 1026 osób, za-
równo pracownicy, jak i studenci. Ponad 90 proc. uzna∏o koniecznoÊç rozpocz´-
cia strajku. Jednak˝e cz´Êç studentów, która poczàtkowo opowiedzia∏a si´ za ak-
cjà strajkowà, w samym strajku nie wzi´∏a udzia∏u37. 

Zespó∏ informacji partyjnej KW PZPR w ocenie aktualnej sytuacji spo∏eczno-
-politycznej w województwie z 20 listopada 1981 r. zwraca∏ uwag´, jak „napi´ta
jest sytuacja na obu olsztyƒskich uczelniach akademickich. W dniu wczorajszym
[19 listopada 1981 r. – W.G.] w ART odby∏ si´ wiec, na którym postanowiono,
˝e strajk studentów w kraju jest uzasadniony”38. Stanowisko studentów popar∏
Senat ART – na nadzwyczajnym posiedzeniu 23 listopada 1981 r. kategorycznie
zaprotestowa∏ „przeciwko dzia∏aniu wszystkich tych si∏, które doprowadzi∏y do
obecnej sytuacji w szkolnictwie wy˝szym w kraju. Podstawowà przyczynà istnie-
jàcej sytuacji – czytamy dalej – jest niezrozumia∏e przed∏u˝anie przygotowaƒ pro-
jektu ustawy o szkolnictwie wy˝szym i manipulowanie tym tekstem, a odpowie-
dzialnoÊç za istniejàcy stan rzeczy ponosi kierownictwo resortu. Senat ˝àda
analizy przyczyn zaistnia∏ej sytuacji i w terminie do 10 XII br. przedstawienia
osób odpowiedzialnych za zaistnia∏à sytuacj´. W przypadku dalszego przed∏u˝a-
nia si´ powy˝szego stanu rzeczy senat zwróci si´ do pracowników i studentów
uczelni o podj´cie jednolitej akcji protestacyjnej”39. Zarazem jednak senat olsztyƒ-
skiej ART zwróci∏ si´ do komitetu strajkowego „z proÊbà o ponowne przeanali-
zowanie koniecznoÊci proklamowania akcji strajkowej”40.

36 Od paêdziernika 1980 do lutego 1981 r. dzia∏a∏ Mi´dzyuczelniany Zespó∏ ds. Programowych
NZS, który opracowa∏ projekt ustawy o szkolnictwie wy˝szym.
37 AUWM, Biuro Rektora ART w Olsztynie. Posiedzenia Kolegium Rektorskiego 1981, 1172/17,
Protokó∏ z posiedzenia Kolegium Rektorskiego, 23 XI 1981 r.; por. „Biuletyn Strajkowy”, 26 XI
1981, nr 2.
38 APO, KW PZPR, 1141/1703, Ocena zespo∏u informacji partyjnej dotyczàca aktualnej sytuacji
spo∏eczno-politycznej w woj. olsztyƒskim, 20 XI 1981 r.
39 AUWM, Protoko∏y z posiedzeƒ Senatu ART 1981, 14/3, Stanowisko Senatu ART w Olsztynie
w sprawie nowej ustawy o szkolnictwie wy˝szym i konfliktu zaistnia∏ego w WSI w Radomiu skiero-
wane do Prezesa Rady Ministrów PRL gen. Wojciecha Jaruzelskiego, 23 XI 1981 r.; ibidem, Wystà-
pienie Senatu ART w Olsztynie do Komitetu Strajkowego, 23 XI 1981 r.; „Biuletyn Strajkowy”,
25 XI 1981, nr 1; por. „Gazeta Olsztyƒska”, 24 XI 1981. 
40 Ibidem.
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Ze strajkujàcymi w Radomiu solidaryzowali si´ równie˝ studenci olsztyƒskiej
WSP. W poniedzia∏ek 23 listopada 1981 r. proklamowali oni bezterminowy strajk
okupacyjny budynku rektoratu przy ul. ˚o∏nierskiej 14, „majàc na wzgl´dzie
wolny i nieskr´powany rozwój nauki i kultury”41. Tak˝e i w tym przypadku bez-
poÊrednim powodem ich decyzji by∏y zmiany wprowadzone przez ministra
szkolnictwa wy˝szego i techniki do spo∏ecznego projektu ustawy o szkolnictwie
wy˝szym oraz – jak to okreÊlano – „skandaliczne zachowanie w∏adz wobec kon-
fliktu w Wy˝szej Szkole In˝ynierskiej w Radomiu”42. Nast´pnego dnia o godz.
8.00 rozpoczà∏ si´ strajk okupacyjny pracowników naukowo-dydaktycznych,
cz∏onków „SolidarnoÊci”43 oraz studentów. O godz. 20.00 w auli im. prof. Go-
towca odby∏o si´ zebranie informacyjne w olsztyƒskiej ART. Przedstawiajàc moty-
wy podj´cia strajku, dr Antoni Jutrzenka-Trzebiatowski, przewodniczàcy Komi-
sji Zak∏adowej NSZZ „SolidarnoÊç”, wskazywa∏ „na oczekiwanie na uzyskanie
w pe∏ni wiarygodnej informacji o wprowadzeniu pod obrady Sejmu PRL pro-
jektu ustawy o szkolnictwie wy˝szym w wersji spo∏ecznej komisji kodyfikacyjnej
oraz na ustalenie w WSI w Radomiu ordynacji wyborczej satysfakcjonujàcej straj-
kujàcych, stwarzajàc warunki przeprowadzenia demokratycznych wyborów,
i wyznaczenie mo˝liwie najbli˝szego terminu wyboru rektora”44.

Uczelniany Komitet Strajkowy olsztyƒskiej ART podjà∏ decyzj´ o przeprowa-
dzeniu strajku, poczàwszy od 24 listopada od godz. 8.00 do 26 listopada do
godz. 7.00 „w postaci zawieszenia zaj´ç i okupacji wybranych sal dydaktycz-
nych”45. Wed∏ug komitetu strajkowego w ART ogó∏em 1233 osoby okupowa∏y
pomieszczenia hali sportowej, rektoratu, aul´ im. prof. Pijanowskiego, aul´
im. prof. Gotowca oraz budynek Wydzia∏u Budownictwa Làdowego46. Porzàdku
podczas strajku pilnowa∏a gwardia studencka. Z czasem powo∏ano tak˝e stu-
denckà s∏u˝b´ medycznà47. Poczàtkowo strajk mia∏ charakter rotacyjny, by na-
st´pnie przerodziç si´ w strajk ciàg∏y. W ten sposób olsztyƒskie uczelnie do∏àczy∏y
do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej. 

Akcja strajkowa w Kortowie spowodowa∏a doÊç wyraênà polaryzacj´ stano-
wisk. Jej proklamowaniu zrazu by∏a przeciwna kortowska organizacja partyjna.
W uchwale egzekutywy Komitetu Uczelnianego PZPR ART z 23 listopada
1981 r. apelowano do NZS i „SolidarnoÊci” „o zrewidowanie swego stanowiska
co do akcji strajkowej”48. WczeÊniej, w oÊwiadczeniu z 17 listopada podobne

41 AUWM, Powstanie NZS 1980/1981, 771/1, Odezwa strajkowa studentów WSP w Olsztynie,
23 XI 1981 r.
42 Ibidem.
43 Przewodniczàcy KZ „SolidarnoÊç” ART dr Antoni Jutrzenka-Trzebiatowski zapowiada∏, ˝e „straj-
kowaç b´dzie jednoczeÊnie ok. 200 pracowników naukowo-dydaktycznych” („Gazeta Olsztyƒska”,
24 XI 1981).
44 AUWM, Protoko∏y z posiedzeƒ Senatu ART w Olsztynie 1981, 14/3, Protokó∏ nr 5 posiedzenia
Senatu Akademickiego, 23 XI 1981 r. 
45 Ibidem; por. „Biuletyn Strajkowy”, 25 XI 1981, nr 1.
46 „Rezonans”, 24 XI 1981, nr 82.
47 „Biuletyn Strajkowy”, 26 XI 1981, nr 2; ibidem, 3 XII 1981, nr 7. W ramach studenckiej s∏u˝-
by medycznej, której siedziba znajdowa∏a si´ w hali sportowej w Kortowie, dy˝ury pe∏nili studenci
bia∏ostockiej Akademii Medycznej.
48 APO, KW PZPR, 1141/1594, Uchwa∏a Egzekutywy KU PZPR ART, 23 XI 1981 r. 
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stanowisko zajà∏ równie˝ Komitet Wykonawczy Rady Uczelnianej Socjalistycz-
nego Zwiàzku Studentów Polskich. Jednak jak wynika z zachowanych doku-
mentów, zarówno RU SZSP oÊwiadczeniem z 25 listopada, jak te˝ KU PZPR
ART uchwa∏à z 2 grudnia uzna∏y w koƒcu zasadnoÊç protestu studentów49. Na-
le˝y podkreÊliç, ˝e kortowska organizacja partyjna by∏a w tym czasie jednà z naj-
wi´kszych w ca∏ym województwie olsztyƒskim, a jej cz∏onkowie zasiadali nawet
w Komitecie Centralnym PZPR50. Tym samym wspó∏czynnik tzw. upartyjnienia
uczelni by∏ bardzo wysoki.

Po dwóch dniach akcji strajkowej Uczelniany Komitet Strajkowy olsztyƒskiej
ART wyda∏ oÊwiadczenie, ˝e „po dokonaniu oceny sytuacji postanawia z dniem
26 listopada 1981 r. od godz. 7.00 zawiesiç akcj´ strajkowà cz∏onków NSZZ
»SolidarnoÊç«, a utrzymaç strajk okupacyjny studentów”51. W specjalnym piÊmie
z 28 listopada 1981 r. skierowanym do Sejmu PRL studenci olsztyƒskiej ART in-
formowali, ˝e na uczelni odby∏o si´ studenckie referendum ogólnouczelniane,
„na którym podj´to decyzj´ o kontynuowaniu akcji protestacyjnej w formie bez-
terminowego strajku okupacyjnego”52. W sk∏ad Studenckiego Komitetu Strajko-
wego weszli dzia∏acze NZS ART: Tadeusz Skwarczyƒski (przewodniczàcy), Jerzy
Szmit, Marek Kaszubski, Piotr S´d∏akowski, Stanis∏aw Piórkowski i Bo˝ena Resz-
ka, którzy dzi´ki Êcis∏emu podzia∏owi zadaƒ i kompetencji sprawnie kierowali
przebiegiem akcji strajkowej, m.in. przep∏ywem informacji, aprowizacjà czy te˝
przestrzeganiem porzàdku. Na uznanie zas∏uguje du˝a aktywnoÊç i poÊwi´cenie
w∏aÊciwie wszystkich studentów bioràcych udzia∏ w strajku, tak˝e i tych nie b´-
dàcych cz∏onkami NZS53.

Akcj´ strajkowà popar∏ Zarzàd Regionu Warmiƒsko-Mazurskiego NSZZ „So-
lidarnoÊç”. W uchwale z 2 grudnia „uznajàc zasadnoÊç protestu studentów i na-
ukowców”, postanowi∏ udzieliç pomocy finansowej i organizacyjnej olsztyƒskim

49 „Gazeta Olsztyƒska”, 3 XII 1981. W uchwale plenum KU PZPR ART w Olsztynie z 2 XII
1981 r. czytamy m.in.: „Komitet Uczelniany wyra˝a opini´, ˝e protest m∏odzie˝y studenckiej pra-
wie wszystkich uczelni polskich mia∏ swoje uzasadnienie. Dlatego Komitet Uczelniany solidaryzu-
je si´ z treÊcià uchwa∏ Senatu ART z 11 i 16 IX 1981 r. oraz 23 XI 1981 r. i wyra˝a zrozumienie
dla oburzenia i protestu m∏odzie˝y studiujàcej, a tym samym studentów Akademii Rolniczo-Tech-
nicznej w Olsztynie”.
50 TrzydzieÊci lat Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie 1950–1980, Olsztyn 1980, s. 114.
Wed∏ug stanu z kwietnia 1979 r. organizacja partyjna ART liczy∏a 1032 cz∏onków i kandydatów
PZPR (APO, KW PZPR, 1141/1594-1595). Z dokumentów archiwalnych 1980–1981 wynika, ˝e
kortowska organizacja partyjna skupia∏a 1005 cz∏onków. Z kolei dane zamieszczone w Aktual-
nym wykazie wszystkich POP i KZ – w tym OOP dowodzà, ˝e Komitet Uczelniany PZPR ART
liczy∏ 973 cz∏onków, w tym: Wydzia∏ Rolniczy 176, Wydzia∏ Technologii ˚ywnoÊci 116, Wydzia∏
Zootechniczny 91, Wydzia∏ Weterynaryjny 114, Wydzia∏ Geodezji 59, Wydzia∏ Mechaniczny 61,
Wydzia∏ Budownictwa Làdowego 89, Wydzia∏ Ochrony Wód i Rybactwa Âródlàdowego 59, Ad-
ministracja 86, Instytut Rybactwa Âródlàdowego 26, Rolniczy Zak∏ad DoÊwiadczalny Pozorty 27,
Studium Wojskowe 21, Instytut Nauk Spo∏eczno-Politycznych 37, Instytut Przemys∏u Mleczar-
skiego 11.
51 „Biuletyn Strajkowy”, 26 XI 1981, nr 2. OÊwiadczenie Uczelnianego Komitetu Strajkowego ART
w Olsztynie, 26 XI 1981 r.
52 Pismo strajkujàcych studentów ART w Olsztynie do Sejmu PRL, 28 XI 1981 r., w zbiorach pry-
watnych Tadeusza Skwarczyƒskiego.
53 Relacje Tadeusza Skwarczyƒskiego, 13 VII 2001 r. oraz Piotra S´d∏akowskiego, 27 VI 2002 r.,
w zbiorach autora.
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uczelniom oraz wspólnie z Mi´dzyuczelnianym Komitetem Strajkowym Olszty-
na przeprowadziç akcj´ informacyjnà w zak∏adach pracy regionu w celu przed-
stawienia rzeczywistych przyczyn protestu i aktualnej sytuacji w wy˝szych uczel-
niach54. JednoczeÊnie studenci na w∏asnà r´k´ starali si´ informowaç o strajku,
wykorzystujàc do tego m.in. akademickie rozg∏oÊnie radiowe, prowadzàc akcj´
plakatowania autobusów komunikacji miejskiej czy te˝ po prostu rozklejajàc pla-
katy na murach miasta. 

W sprawie akcji strajkowej studentów zabra∏y g∏os równie˝ w∏adze olsztyƒ-
skich uczelni. W stanowisku przyj´tym 1 grudnia 1981 r. Senat WSP wyra˝a∏
– jak to uj´to – „zrozumienie motywacji strajku” i w konsekwencji popar∏ pro-
test. JednoczeÊnie majàc na uwadze dobro procesu dydaktycznego, zwróci∏ si´
z apelem do studentów o rozwa˝enie mo˝liwoÊci zmiany stosowanej dotych-
czas formy strajku55. Kilka dni póêniej, 10 grudnia 1981 r. Senat WSP podjà∏
tak˝e uchwa∏´ w sprawie wotum nieufnoÊci dla ówczesnego ministra szkolnic-
twa wy˝szego i techniki prof. Jerzego Nawrockiego, którego „wezwano do z∏o-
˝enia rezygnacji z pe∏nionego urz´du”56. 

Z kolei Senat ART w stanowisku zaj´tym na posiedzeniu 4 grudnia 1981 r.
wyrazi∏ „zrozumienie dla protestu studentów i pracowników uczelni” oraz
„uwzgl´dniajàc spo∏eczne i dydaktyczno-wychowawcze skutki trwajàcego straj-
ku oraz skierowanie do Sejmu PRL projektu ustawy o szkolnictwie wy˝szym
w wersji opracowanej przez spo∏ecznà komisj´ kodyfikacyjnà i stan dzia∏aƒ me-
diacyjnych w WSI w Radomiu”, zwróci∏ si´ do strajkujàcych z proÊbà o rozwa-
˝enie propozycji „odstàpienia od dotychczasowej formy wyra˝anego protestu”,
poniewa˝ przed∏u˝anie si´ strajku grozi∏o „niewykonaniem planowych zaj´ç
dydaktycznych w roku akademickim 1981/82”57. Jednak˝e trzeba stwierdziç, ˝e
samo zainteresowanie protestem m∏odzie˝y akademickiej wÊród kadry naukowo-
-dydaktycznej obu uczelni by∏o dosyç zró˝nicowane i chocia˝ wielu pracowni-
ków popiera∏o postulaty studenckie, to jednak wi´kszoÊç z nich nie wzi´∏a udzia∏u
w strajkach. W zwiàzku z tym w oÊwiadczeniu Komitetu Strajkowego olsztyƒ-
skiej ART z 29 listopada 1981 r. „wyra˝a si´ zdziwienie, ˝e pracownicy nauko-
wo-dydaktyczni nie wykazujà ˝adnego zainteresowania losem strajkujàcych stu-
dentów. Dotyczy to szczególnie dziekanów, prodziekanów, opiekunów lat i grup
poszczególnych wydzia∏ów”58.

Godne odnotowania sà nie tylko s∏owa poparcia, ale tak˝e konkretna po-
moc, jakiej udzieli∏y strajkujàcym studentom ART parafia NajÊwi´tszego Serca
Pana Jezusa, której proboszczem by∏ ks. pra∏at Julian ˚o∏nierkiewicz, a tak˝e
Duszpasterstwo Akademickie reprezentowane przez ksi´˝y Benedykta Prze-
rackiego i Miros∏awa Huleckiego. Warto przypomnieç, ˝e podczas strajków

54 APO, KW PZPR, 1141/1707, Uchwa∏a Zarzàdu Regionu Warmiƒsko-Mazurskiego NSZZ „Soli-
darnoÊç” w Olsztynie, 2 XII 1981 r.
55 AUWM, Protoko∏y posiedzeƒ Senatu WSP w Olsztynie 1981/1983, 306/1, Protokó∏ posiedzenia
Senatu, 1 XII 1981 r.
56 Ibidem, Protokó∏ posiedzenia Senatu, 10 XII 1981 r. 
57 Ibidem, Protoko∏y z posiedzeƒ Senatu ART w Olsztynie 1981, 14/3, Stanowisko Senatu ART
w Olsztynie zaj´te na posiedzeniu 4 XII 1981 r.
58 OÊwiadczenie Komitetu Strajkowego ART w Olsztynie, 29 XI 1981 r., w zbiorach prywatnych
Tadeusza Skwarczyƒskiego.
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studenckich w obu uczelniach po raz pierwszy odprawiono msze Êw., co by∏o wy-
darzeniem bez precedensu59. Poparcia strajkujàcym studentom udzieli∏y tak˝e nie-
które zak∏ady pracy, m.in. Olsztyƒskie Zak∏ady Graficzne oraz KZ NSZZ „Solidar-
noÊç” Szpitala Wojewódzkiego w Olsztynie. Zresztà sami studenci niejednokrotnie
spotykali si´ bezpoÊrednio „z zainteresowaniem i ˝yczliwoÊcià mieszkaƒców Olsz-
tyna”60. Ponadto z relacji uczestników protestów wynika, ˝e wydatnej pomocy
udzieli∏ tak˝e NSZZ Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç”61.

Warto podkreÊliç, ˝e podczas strajków – jak zwykle w takich przypadkach
wówczas bywa∏o – obowiàzywa∏ ca∏kowity zakaz spo˝ywania alkoholu. Du˝à
popularnoÊcià wÊród studentów cieszy∏y si´ ró˝nego rodzaju wyk∏ady i odczy-
ty, których tematyka najcz´Êciej dotyczy∏a tzw. bia∏ych plam w najnowszych
dziejach Polski. Z kolei w czasie wolnym organizowano imprezy kulturalne
oraz zaj´cia sportowe albo po prostu nadrabiano zaleg∏oÊci w lekturze wydaw-
nictw drugiego obiegu62. Przez ca∏y czas w celu koordynacji dalszych dzia∏aƒ
utrzymywano kontakty z Mi´dzyuczelnianym Komitetem Strajkowym, Kra-
jowà Komisjà Koordynacyjnà NZS, a tak˝e z protestujàcymi w radomskiej
WSI63. 

Atmosfer´ zagro˝enia panujàcà wówczas w kraju znacznie spot´gowa∏y wy-
darzenia w Wy˝szej Oficerskiej Szkole Po˝arnictwa w Warszawie, gdzie 25 listo-
pada 1981 r. podchorà˝owie rozpocz´li strajk okupacyjny, ˝àdajàc, aby prze-
pisy nowej ustawy o szkolnictwie wy˝szym stosowa∏y si´ tak˝e do ich uczelni.
Odrzucajàc mo˝liwoÊç prowadzenia negocjacji, Rada Ministrów PRL na posie-
dzeniu 30 listopada 1981 r. – na wniosek ministra spraw wewn´trznych gen.
Czes∏awa Kiszczaka – podj´∏a decyzj´ o rozwiàzaniu WOSP, a dwa dni póêniej
milicyjne jednostki specjalne, u˝ywajàc helikopterów, zdoby∏y budynek szko-
∏y64. Podobnie jak wi´kszoÊç oÊrodków akademickich w Polsce strajkujàcy stu-
denci olsztyƒskiej ART w przyj´tej rezolucji wyrazili swoje oburzenie „sposo-
bem rozwiàzania konfliktu w Oficerskiej Szkole Po˝arnictwa w Warszawie”
oraz pe∏nà solidarnoÊç z protestujàcymi studentami WOSP, ˝àdajàc spe∏nienia
ich postulatów65.

W miar´ przed∏u˝ania si´ studenckiego protestu w olsztyƒskiej WSP liczàca
poczàtkowo kilkaset osób grupa strajkujàcych zacz´∏a si´ stopniowo wykruszaç.
Wydaje si´, ˝e z∏o˝y∏o si´ na to co najmniej kilka przyczyn. Trwajàcy nieprzerwa-
nie od dwóch tygodni strajk znacznie os∏abi∏ poczàtkowy zapa∏ studentów, a nie
wszyscy z protestujàcych byli do koƒca przekonani o celowoÊci jego kontynuacji.
Nie bez znaczenia by∏a tu tak˝e obawa o w∏asne bezpieczeƒstwo. Sytuacja poli-

59 „Biuletyn Strajkowy”, 30 XI 1981, nr 5. Msz´ Êw. w hali sportowej w Kortowie 29 XI 1981 r.
o godz. 14.00 odprawi∏ duszpasterz akademicki ks. Miros∏aw Hulecki.
60 „Biuletyn Strajkowy”, 27 XI 1981, nr 3.
61 Relacja Piotra S´d∏akowskiego, 27 VI 2002 r., w zbiorach autora.
62 Zarówno w WSP (od 4 XII 1980 r.), jak i ART dzia∏a∏y dost´pne dla wszystkich studentów bi-
blioteki NZS, w których gromadzono wydawnictwa niezale˝ne; por. „Reperkusje”, XI–XII 1980,
nr 2; „Pryzmat” 1981, nr 6.
63 Relacja Tadeusza Skwarczyƒskiego, 13 VII 2001 r., w zbiorach autora.
64 A. Paczkowski, Droga do „mniejszego z∏a”. Strategia i taktyka obozu w∏adzy lipiec 1980 – styczeƒ
1982, Kraków 2002, s. 254–256.
65 „Biuletyn Strajkowy”, 3 XII 1981, nr 7. 
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tyczna w kraju stawa∏a si´ coraz bardziej napi´ta i pojawi∏a si´ mo˝liwoÊç pro-
wokacji ze strony milicji lub S∏u˝by Bezpieczeƒstwa w celu zd∏awienia akcji straj-
kowej si∏à. Ostatecznie strajk w WSP zakoƒczy∏ si´ 6 grudnia 1981 r. po apelu
wystosowanym przez Konferencj´ Komitetów Strajkowych i Krajowà Komisj´
Koordynacyjnà NZS. Po zapoznaniu si´ ze stanowiskiem Konferencji Rektorów
Szkó∏ Wy˝szych, b´dàcej reprezentantem niezale˝nego Êrodowiska akademickie-
go, oraz „uznajàc jej autorytet i z∏o˝one gwarancje”, wezwa∏y one do zawiesze-
nia akcji strajkowych, aby – jak to okreÊla∏a Konferencja Rektorów – „d∏u˝ej nie
hamowaç procesu dydaktycznego”66. 

Senat olsztyƒskiej ART w stanowisku przyj´tym 11 grudnia 1981 r. zwróci∏
si´ do Konferencji Rektorów „z proÊbà o skierowanie przez ten organ wniosku
do Sejmu PRL o podj´cie zdecydowanych dzia∏aƒ majàcych na celu wyelimino-
wanie powsta∏ych napi´ç zarówno w obecnej sytuacji, jak równie˝ w przysz∏o-
Êci”67. Wieczorem tego samego dnia w wyniku uchwa∏y o zawieszeniu akcji
strajkowej przyj´tej na wiecu studentów w hali sportowej przerwano strajk
w Kortowie, jednoczeÊnie utrzymujàc stan gotowoÊci strajkowej. Przedstawiciel
komitetu strajkowego mia∏ uczestniczyç w posiedzeniach senatu z g∏osem stano-
wiàcym68.

13 grudnia 1981 r. w ca∏ym kraju wprowadzono stan wojenny. SpoÊród stu-
dentów olsztyƒskich uczelni w∏adze internowa∏y Jerzego Szmita oraz Macieja
Kuronia i Janusza Skaz´. Zawieszono zaj´cia akademickie69, a w styczniu 1982 r.
poinformowano o rozwiàzaniu NZS i jego organizacji uczelnianych pod zarzu-
tem „nielegalnego organizowania dalszych dzia∏aƒ pozostajàcych w sprzecznoÊci
z prawem”, co mia∏o stanowiç „jaskrawe naruszenie dekretu o stanie wojen-
nym”70. Tym samym dla wielu uczestników strajków studenckich z 1981 r. roz-
poczà∏ si´ okres dzia∏alnoÊci nielegalnej, tajnej, którà wielu z nich przyp∏aci∏o
aresztowaniami i wi´zieniem71. 

66 Uchwa∏a KKK NZS i Ogólnopolskiej Konferencji Komitetów Strajkowych, 6 XII 1981 r.;
OÊwiadczenie Konferencji Rektorów Uczelni Polskich, 6 XII 1981 r.; OÊwiadczenie Konferencji
Rektorów Szkó∏ Akademickich w Polsce, 9 XII 1981 r.; OÊwiadczenie Konferencji Uczelnianych
Komitetów Strajkowych i Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS z 9–11 XII 1981 r., w zbiorach
prywatnych Tadeusza Skwarczyƒskiego.
67 AUWM, Protoko∏y z posiedzeƒ Senatu ART w Olsztynie 1981, 14/3, Stanowisko Senatu ART,
11 XII 1981 r.
68 Ibidem, Protokó∏ nr 7 z posiedzenia Senatu Akademickiego z 11 XII 1981 r.; Og∏oszenie Komi-
tetu Strajkowego ART w Olsztynie o wiecu studentów, 11 XII 1981 r., w zbiorach prywatnych
Tadeusza Skwarczyƒskiego; Relacja Jerzego Szmita, 6 VII 2001 r., w zbiorach autora.
69 Zawieszone po wprowadzeniu stanu wojennego zaj´cia dydaktyczne wznowiono w ART 25 I
1982 r., a w WSP 27 I 1982 r.; por. „Gazeta Olsztyƒska”, 25 I 1982; ibidem, 29–31 I 1982.
70 „Gazeta Olsztyƒska”, 6 I 1982; por. „Trybuna Ludu”, 7 I 1982.
71 APO, KW PZPR, 1141/1714, Informacja o stanie etatowego aktywu NSZZ „SolidarnoÊç” na te-
renie woj. olsztyƒskiego na 16 VII 1982 r.; por. J. Kozdroƒ, A. So∏oma, A. Wójcicka, op. cit., s. 83;
Z. Z∏akowski, „SolidarnoÊç” olsztyƒska w stanie wojennym i w latach nast´pnych (1981–1989),
Olsztyn 2001, s. 387–396, 400–407. Z dotychczasowych ustaleƒ wynika, ˝e w okresie stanu wo-
jennego wÊród aresztowanych i wi´zionych z by∏ego województwa olsztyƒskiego by∏o dwunastu stu-
dentów ART: Paulina Beer, Wies∏aw Cio∏kowski, Wojciech Jaryƒski, Marek Kaszubski, Jaros∏aw
Kochanek, Jacek Nowak, Jan Osiecki, Stanis∏aw Piórkowski, Miros∏aw Pyszko, Jerzy Szmit, Ma-
rek Winiarski i Maciej W∏odkowski.
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