MIECZYSŁAW ZLAT
OD DORADCY DO „UJAWNIONEGO” KONSPIRATORA
Mieczys³aw Zlat (ur. 1927 r.), historyk sztuki. Od wrzenia 1980 r. doradca NSZZ Solidarnoæ Dolnego
l¹ska. W lutym 1982 r. aresztowany, a nastêpnie internowany w Nysie
i Grodkowie. W grudniu 1982 r. zwolniony. Cz³onek Komitetu Obrony
Praw Cz³owieka oraz Krajowego Komitetu Obywatelskiego przy Lechu
Wa³êsie. W 1985 r. za dzia³alnoæ
spo³eczn¹ pozbawiony funkcji kierownika Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Wroc³awskiego.

W dniach 1113 grudnia 1981 r. mia³ odbyæ siê w Warszawie Kongres
Kultury Polskiej, organizowany ca³kowicie niezale¿nie przez stowarzyszenia i zwi¹zki twórcze i naukowe. Znalaz³em siê tam jako cz³onek zarz¹du
Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Kongres zaplanowano na trzy dni, ale
po dwóch zosta³ przerwany z powodu wprowadzenia stanu wojennego. Na
szczêcie w stolicy panowa³ wtedy du¿y ba³agan. Ubecja skoncentrowa³a
siê na wy³apywaniu miejscowych dzia³aczy i nie skorzysta³a z okazji zatrzymania przyjezdnych. Dziêki temu wielu moich kolegów wróci³o do Wroc³awia ju¿ pierwszymi popo³udniowymi poci¹gami 13 grudnia. Ja równie¿ zdawa³em sobie sprawê, ¿e to dla mnie szansa, i ¿e gdybym pozosta³ w domu,
to ju¿ bym siedzia³. Postanowi³em wiêc wyjechaæ w nocy, aby we Wroc³awiu byæ rankiem, kiedy na ulicach jest ju¿ wiêkszy ruch i cz³owiek nie
rzuca siê w oczy. Tak te¿ siê sta³o. Oczywicie do domu wróciæ nie mog³em. Zacz¹³ siê dla mnie okres konspiracji. Odt¹d doæ czêsto zmienia³em
kwatery, których u¿yczali mi ¿yczliwi ludzie.
Zaraz po powrocie zacz¹³em szukaæ kontaktów z kolegami. Od znajomych dowiedzia³em siê, ¿e przewodnicz¹cy Solidarnoci naszego regionu W³adys³aw Frasyniuk wymkn¹³ siê S³u¿bie Bezpieczeñstwa. O szczegó-
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³ach opowiedzia³ mi wkrótce sam, ale wczeniej musia³em go odnaleæ. Nie
trwa³o to d³ugo. Okaza³o siê, ¿e w Pafawagu jest organizowany wielki komitet strajkowy. Uda³o mi siê tam dotrzeæ. Milicja nie dysponowa³a jeszcze
wystarczaj¹cymi rodkami, a mo¿e i nie mia³a odwagi, by spacyfikowaæ
zak³ad. Spotkalimy siê tam ca³¹ grup¹ 16 grudnia. By³o wielu kolegów,
dowiedzia³em siê, kto ocala³, a kogo zabrali. Wspólnie postanowilimy, ¿e
trzeba zastrajkowaæ, protestuj¹c przeciw wprowadzeniu stanu wojennego.
Pamiêtam, ¿e by³ straszny m³yn. Co chwila kto wchodzi³, z minuty na
minutê gromadzi³o siê coraz wiêcej ludzi.
Pod wieczór musia³em podj¹æ decyzjê: zostaæ w tym t³umie i ba³aganie
czy skorzystaæ z zaproszenia, które otrzyma³em, i spêdziæ noc w mieszkaniu przy ulicy O³awskiej, nowym lokum na parê najbli¿szych dni. Postanowi³em wtedy przespaæ siê wygodnie i to zadecydowa³o o moich dalszych
losach. Oko³o 21.30 zabra³em siê z kim, kto jecha³ w kierunku Starego
Miasta. Z Frasyniukiem umówi³em siê na rano w zak³adzie. Tymczasem
nad ranem ZOMO i wojsko z zaskoczenia zaatakowa³y Pafawag. Na szczêcie wielu osobom uda³o siê uciec, miêdzy innymi przewodnicz¹cemu.
Rano otrzyma³em wiadomoæ, ¿e jest ju¿ po pacyfikacji. Wiedzia³em, ¿e
znowu muszê szukaæ Frasyniuka, bo przecie¿ nie zwolni³ mnie z funkcji
swego doradcy. Odnalaz³em go po dwóch lub trzech dniach. Spotkalimy
siê w jednym z budynków przykocielnych. Najbli¿sze dni mielimy spêdzaæ w gronie kilku osób. Wiedzielimy, ¿e niektórzy z nas absolutnie nie
powinni wychodziæ. Odnosi³o siê to w szczególnoci do Frasyniuka, którego wszyscy znali. Nale¿a³o jednak zmieniaæ co jaki czas kwatery. Ci, którzy mniej rzucali siê w oczy, mieli pe³niæ funkcjê ³¹czników, na przyk³ad
z Kornelem Morawieckim, no i organizowaæ lokum. Nasze kolejne klasztorne schronienie musielimy opuciæ ze wzglêdów bezpieczeñstwa w Wigiliê, 24 grudnia. Pamiêtam, ¿e po miecie chodzi³y plotki (jak siê póniej
okaza³o, wiadomie rozsiewane przez SB), i¿ ZOMO planuje w wiêta wielk¹
akcjê przeczesywania parafii, klasztorów i kocio³ów w poszukiwaniu osób
ukrywaj¹cych siê. Dzisiaj s¹dzê, ¿e nigdy by siê na co takiego nie odwa¿yli, ale wtedy nie by³em tego pewien. To by³ dla nas sprzyjaj¹cy dzieñ, poniewa¿ w Wigiliê po po³udniu zawsze zaczyna siê du¿y ruch. Mnie przypad³o
przeflancowanie Frasyniuka i Barbary Labudy, poniewa¿ zgodnie z praktyk¹ ci, którzy byli mniej nara¿eni na identyfikacjê, rozprowadzali bardziej
znanych dzia³aczy opozycji. Doæ pónym wieczorem zaprowadzi³em ich
do prywatnego mieszkania przy ulicy Jednoci Narodowej. Tam siê po¿egnalimy, ¿ycz¹c sobie spokojnych wi¹t.
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Musia³em jeszcze znaleæ kwaterê dla siebie. Pomóg³ mi w tym mec.
Lech Adamczyk, który da³ mi klucze do opuszczonej kawalerki przy ulicy
Rejtana. Wigiliê i pierwszy dzieñ wi¹t spêdzi³em samotnie. W sylwestra
odwiedzi³em W³adka Frasyniuka i w ma³ym, zaufanym gronie spêdzilimy
noc bardzo mi³o, usi³uj¹c zapomnieæ na parê godzin o stanie wojennym.
Muszê jeszcze wspomnieæ z wdziêcznoci¹ o cz³owieku, który bardzo
mi wówczas pomóg³. Mam na myli naszego ówczesnego rektora prof.
Józefa £ukasiewicza. Kiedy postanowi³em siê ukrywaæ, sta³o siê dla mnie
jasne, ¿e mogê straciæ pracê. Wystarczy³o, ¿e nie pojawi³bym siê kilka dni
na uczelni. Ba³em siê tego, wiêc poszed³em wieczorem do prywatnego
mieszkania profesora, którego zreszt¹ zna³em z wspólnej wczeniejszej dzia³alnoci opozycyjnej. Chcia³em zasiêgn¹æ jego rady. Rektor zapyta³ mnie
wówczas, czy korzysta³em z urlopów naukowych, by³ bowiem przepis
mówi¹cy o tym, ¿e pracownikowi naukowemu od stopnia doktora habilitowanego wzwy¿ co siedem lat przys³uguje roczny urlop. Poniewa¿ nigdy
z tych uprawnieñ nie korzysta³em, rektor wpisa³ na moim podaniu zgodê na
urlop naukowy do wakacji. Nie dane mi by³o go wykorzystaæ, poniewa¿
w lutym 1982 r. zosta³em aresztowany; do pracy mog³em wróciæ dopiero
w grudniu tego¿ roku.
Mylê, ¿e jeli chodzi o pierwsze tygodnie stanu wojennego, to nie docenia siê roli Kocio³a, zarówno hierarchów, jak i ni¿szego duchowieñstwa.
Wtedy to parafie i klasztory sta³y siê g³ównym miejscem schronienia dla dzia³aczy S. Nie jest ju¿ przecie¿ tajemnic¹, ¿e Frasyniuk przez pierwsze dni
ukrywa³ siê w siedzibie Kurii Arcybiskupiej. Znacz¹c¹ rolê odegra³ wówczas
abp Henryk Gulbinowicz, zawsze bardzo otwarty na wspieranie opozycji.
Zaraz po Nowym Roku trzeba by³o znów przeprowadziæ W³adka.
5 i 6 stycznia 1982 r. dosz³o do masowych aresztowañ. Poniewa¿ pozostawa³em nadal jego doradc¹, przyjêlimy zasadê, ¿e mieszkamy osobno. Mog³em pojawiaæ siê u niego tylko w wa¿nych sprawach.
Kwesti¹ lokali dla ukrywaj¹cych siê kolegów z S zajmowa³em siê do
czasu mojego aresztowania. Oczywicie nie dzia³a³em sam, tylko w grupie,
specjalnie w tym celu zorganizowanej. Szczególn¹ rolê odegra³y w niej kobiety, dzi przewa¿nie zapomniane, które pracowa³y niezwykle ofiarnie i skutecznie. Przekazywa³y mi adresy osób zdecydowanych udzieliæ schronienia
tym, którzy siê ukrywali. Nastêpnie chodzi³em z nimi do ludzi chêtnych
przechowaæ u siebie dzia³aczy opozycji i uprzedza³em, ¿e konsekwencje
mog¹ byæ doæ przykre. Czêsto zdarza³o siê, ¿e ten, kto pocz¹tkowo deklarowa³ siê, i¿ ukryje jedn¹ lub dwie osoby, po rozmowie ze mn¹ rezygnowa³.
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Oczywicie nie mia³em pretensji, jeli kto wycofywa³ siê ze wzglêdu na
bezpieczeñstwo w³asne lub rodziny. Dokonywa³em równie¿ wstêpnej selekcji adresów. Najlepsze by³y mieszkania w centrum i ludnych blokowiskach,
z dobr¹ komunikacj¹ i o du¿ym natê¿eniu ruchu. Robilimy wywiady na temat gospodarzy, a tak¿e ich s¹siadów. Najlepszym kandydatem na w³aciciela potencjalnego lokum by³a samotna osoba (wdowa, nauczycielka, akowiec). Oczywicie ze wzglêdów konspiracyjnych nie przechowywalimy
nikogo, a zw³aszcza Frasyniuka, w jednym miejscu d³u¿ej ni¿ kilka dni.
Na pocz¹tku 1982 r. organizowa³em równie¿ spotkanie W³adka z Kornelem Morawieckim. Obaj byli poszukiwani. Z tym drugim zna³em siê jeszcze
z czasów przed S. Kornel by³ redaktorem Biuletynu Dolnol¹skiego,
który wychodzi³ od 1979 r. Zosta³ te¿ delegatem na zjazd w Gdañsku. Ja
wprawdzie z zaproszenia na zjazd nie skorzysta³em, ale w czasie dwutygodniowej przerwy bra³em udzia³ w przygotowaniu ró¿nych projektów, notabene równie¿ na wypadek wprowadzenia stanu wojennego; Frasyniuk powo³a³
nawet specjaln¹ komisjê, która mia³a siê tym zajmowaæ, w sk³adzie: prof.
Roman Duda, Morawiecki i ja. Poznalimy siê wówczas nieco bli¿ej. Zapewne dlatego w styczniu 1982 r. Kornel uzna³, ¿e mo¿na mi zaufaæ, i zgodzi³
siê na moje poredniczenie w kontaktach miêdzy nim a Frasyniukiem.
Wkrótce jednak moja dzia³alnoæ opozycyjna zosta³a przerwana. 24 lutego 1982 r. wróci³em do konspiracyjnego mieszkania tu¿ przed godzin¹
milicyjn¹. Chwilê potem zadzwoni³ dzwonek do drzwi. By³o dla mnie jasne,
co to oznacza: nakryli mnie. Postanowi³em nie reagowaæ na dzwonek, pukanie i wezwania do otwarcia drzwi, a zyskany w ten sposób czas wykorzystaæ na zniszczenie materia³ów, które mia³em przy sobie. Do dzi nie
wiem, sk¹d ubecy dowiedzieli siê o tym mieszkaniu. Czy kto doniós³, czy
obserwowano je od d³u¿szego czasu  trudno powiedzieæ. W ka¿dym razie
to, co mia³em trefnego, spali³em, spuci³em wodê, zapali³em wszystkie wiat³a
i czeka³em, a¿ wywal¹ drzwi.
Po chwili wpadli z broni¹ do mieszkania. Pocz¹tkowo by³em trochê zaskoczony ich agresywnoci¹, potem zacz¹³em z nich kpiæ. Zw³aszcza ¿e
spodziewali siê zastaæ kogo innego, jak¹ wiêksz¹ grupê z Frasyniukiem.
Nawet nie kryli swego rozczarowania. Tak czy inaczej, zgarnêli mnie.
Rozpocz¹³ siê nowy etap w moim ¿yciu. Zawieli mnie do aresztu ledczego na £¹kowej. Trzymali mnie tam bezprawnie, bez sankcji prokuratorskiej, dziesiêæ dni. D³ugie przetrzymywanie w areszcie ledczym by³o zreszt¹
jedn¹ z metod represjonowania opozycji. Dla zmiêkczenia wsadzili mnie
do omioosobowej celi, w której wiêkszoæ przetrzymywanych stanowili
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recydywici z wysokimi wyrokami. Muszê jednak przyznaæ, ¿e zachowywali siê zupe³nie przyzwoicie. Solidarnoæ nawet wród kryminalistów
mia³a du¿y kredyt sympatii i zaufania. Warunki w tym areszcie by³y o wiele
ciê¿sze ni¿ w zwyk³ych wiêzieniach.
Drugiego lub trzeciego dnia zaprosili mnie na przes³uchanie. Kategorycznie odmówi³em rozmowy na tematy polityczne i z góry zastrzeg³em, i¿
niczego nie podpiszê. Obawia³em siê, ¿e skoro mnie tak d³ugo przetrzymuj¹, to dostanê sankcjê prokuratorsk¹ i wytocz¹ mi proces, osoby wyznaczone do internowania opuszcza³y bowiem areszt zwykle po trzech, czterech
dniach  wywo¿one do Nysy lub Grodkowa.
3 marca 1982 r. wezwano mnie i wrêczono mi zawiadomienie, ¿e zostanê internowany. Wkrótce wywieli mnie do Nysy i umiecili w tak zwanym
orodku internowania (eufemizm, poniewa¿ chodzi³o o zwyk³e wiêzienie).
Dwie kondygnacje zajmowali internowani, trzeci¹  wiêniowie kryminalni.
Kontakty z nimi by³y ograniczone (obs³ugiwali kuchniê) i uk³ada³y siê zupe³nie znonie. Wiêzienie by³o ogromnie zat³oczone. W ma³ych celach sta³o po
kilka trzypiêtrowych pryczy. By³o tak ciasno, ¿e miêdzy pryczami mog³y
siê poruszaæ najwy¿ej dwie osoby. Wiele osób trafi³o tam wczeniej, w Wigiliê. Niektórych zwolniono po dwóch, trzech tygodniach. Na ich miejsce
dowo¿ono póniej nastêpnych. Ostry re¿im panowa³ tam do maja 1982 r.
Póniej by³o du¿o lepiej. Na tê zmianê wp³ynê³o wiele czynników, miêdzy
innymi nowa sytuacja polityczna, nasz wewnêtrzny opór i protesty. To sprawi³o, ¿e zaczêto nas traktowaæ ³agodniej.
Nasze szeregi powoli zaczyna³y siê przerzedzaæ. Coraz czêciej udzielano przepustek, z których nie wszyscy wracali. Zaczê³y siê tak¿e zwolnienia. W lipcu postanowiono pozbyæ siê internowanych w Nysie. Niedobitki, które pozosta³y, przewieziono do Grodkowa. By³o to wiêzienie o wiele
sympatyczniejsze: dyscyplina poluzowana, codziennie spacer, nawet mo¿na by³o graæ w siatkówkê. Z czasem (wrzesieñpadziernik) wywalczylimy otwarcie cel. Tak czêsto psulimy zamki, ¿e zrezygnowano z zamykania ich. Do pocz¹tku grudnia pozosta³o nas tam tylko kilkudziesiêciu.
W ci¹gu tych miesiêcy internowania mia³em tylko jedn¹ rozmowê z SB.
Przyj¹³em bowiem zasadê nierozmawiania z nimi. Ten jeden raz w Nysie
oferowano mi paszport i emigracjê, oczywicie odmówi³em. Siedz¹c tam,
otrzyma³em informacjê, ¿e SB szykuje mi we Wroc³awiu sfingowany proces polityczny. Mia³em zostaæ oskar¿ony o wspó³pracê z wywiadem RFN.
Czeka³em wiêc, kiedy to siê potwierdzi. Poniewa¿ ostrze¿enie pochodzi³o
z bardzo wiarygodnego ród³a, mia³em niez³¹ nerwówkê. Na szczêcie nie
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posuniêto siê a¿ tak daleko. Po latach okaza³o siê, i¿ moje obawy nie by³y
jednak bezpodstawne. Od jednego z dziennikarzy dowiedzia³em siê, ¿e prasa wroc³awska by³a przygotowana do zamieszczenia informacji zapowiadaj¹cych proces. Zaniechali tego jednak.
Z kolei, kiedy by³em jeszcze w Grodkowie, odwiedzi³ mnie jeden z moich znajomych, cz³onek PRON1. Przyjecha³ z Warszawy, by³ do mnie bardzo przyjanie nastawiony. Powiedzia³ mi, ¿e jestem jednym z ostatnich profesorów siedz¹cych w wiêzieniu (by³ padziernik 1982 r.), ¿e PRON chcia³by
siê jako przyczyniæ do mego zwolnienia, pod jednym wszak¿e warunkiem:
¿e zobowi¹¿ê siê, choæby tylko ustnie, nie podejmowaæ dzia³alnoci politycznej. Oczywicie odpowiedzia³em, i¿ ¿adnych warunków nie przyjmujê. Takie
propozycje (zgoda na emigracjê, bycie grzecznym itd.) sk³adano wielu
osobom. Ludzie na ogó³ odmawiali. Mylê, ¿e Jaruzelski nie przemyla³ do
koñca konsekwencji internowania. Gdyby mia³ wiêksz¹ wyobraniê i pomyla³, co siê z tymi ludmi bêdzie dzia³o, to mo¿e by tego rozwi¹zania nie
zastosowa³. Przecie¿ to wielomiesiêczne przetrzymywanie elit S razem,
w kilku miejscach, nie tylko podtrzymywa³o nasz opór, ale tak¿e dokszta³ca³o. Wymylalimy tam ró¿ne rzeczy, nawi¹zywalimy liczne kontakty,
które póniej przez lata okazywa³y siê bardzo przydatne. Chyba bez tego nie
bylibymy póniej tak wietnie zorganizowani w ca³ej Polsce. Osobicie
wspominam obozy internowanych jako nieporównywalne z niczym dowiadczenie ¿yciowe, okazjê do bli¿szego poznania ró¿nych ludzi i rodowisk.
Ostatecznie 3 grudnia 1982 r. zosta³em zwolniony. Gdy opuszcza³em
zak³ad karny w Grodkowie, pozostawa³o w nim nie wiêcej ni¿ dwadziecia
osób. wiêta spêdzi³em ju¿ w domu. Zacz¹³em odnawiaæ kontakty z kolegami z S. Frasyniuk ju¿ siedzia³, podobnie Piotr Bednarz. Obowi¹zki przewodnicz¹cego przej¹³ Józef Pinior, z którym jednak tylko raz zd¹¿y³em siê
spotkaæ. Na prze³omie roku on równie¿ wpad³. W 1983 r. powróci³em do
swych konspiracyjnych obowi¹zków. Nadal pe³ni³em funkcjê doradcy S.
Piniora zast¹pi³ Marek Muszyñski, elektronik z Politechniki. Razem z Eugeniuszem Szumiejk¹ zwrócili siê do mnie i zaproponowali mi wspó³pracê
z nowym przewodnicz¹cym. Poza tym, ¿e by³em jego doradc¹, uczestniczy³em w nieformalnych spotkaniach organizowanych przez rodowisko
1
Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego  organizacja zainicjowana przez w³adze
stanu wojennego pod koniec 1982 r. (przewodnicz¹cy Jan Dobraczyñski). Organizacja mia³a
zapewniæ w³adzom poparcie spo³eczne; z tego powodu by³y one sk³onne iæ na ustêpstwa
i koncesje wobec postulatów osób zaanga¿owanych w PRON.
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akademickie. Spotkania te odbywa³y siê w mieszkaniach prywatnych, przychodzili na nie g³ównie pracownicy naukowi wroc³awskich uczelni. Na ogó³
liczba uczestników nie przekracza³a kilkunastu osób. W lipcu 1983 r. zniesiono stan wojenny. Od tej pory by³o nam o wiele ³atwiej dzia³aæ. Rygory
policyjne musia³y po prostu zel¿eæ.
W 1984 r. nadal kontaktowa³em siê z Muszyñskim i Szumiejk¹. Ponadto
zaczê³a mnie nachodziæ SB. Otrzyma³em wezwanie do Wojewódzkiego Urzêdu Spraw Wewnêtrznych w zwi¹zku z dzia³alnoci¹ Komitetu Obrony Praw
Cz³owieka, organizacji utworzonej w celu obrony wiêniów politycznych.
By³ to rok wielkich procesów politycznych. S¹dzono tych dzia³aczy S,
którzy przeskrobali co, co kwalifikowa³o siê nie tylko na internowanie
(Frasyniuk, Labuda, Pinior). Staralimy siê byæ obecni na tych procesach.
Wezwañ do ubecji otrzymywa³em wiele, ale je lekcewa¿y³em. Nie wpuci³em do domu ¿adnego ubeka, a wiêc nie mogli mi wrêczyæ bezporednio
do r¹k wezwania od prokuratora. Czasem siê wciekali i zostawiali wezwanie w drzwiach. Chowa³em je na pami¹tkê, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e nie
jestem zobowi¹zany wyci¹gaæ wezwania z drzwi. Poniewa¿ w domu by³em
dla nich nieuchwytny, zaczêli mnie nachodziæ na uczelni. Szczególnie czêsto przychodzi³ niejaki por. Klonowski. Gdy który z nich wchodzi³ na salê
wyk³adow¹, stara³em siê ich przedstawiæ studentom, wtedy szybko siê
wycofywali, poniewa¿ mieli dzia³aæ dyskretnie.
W 1985 r. przyby³o mi opozycyjnych obowi¹zków. Otrzyma³em propozycjê udzia³u w pracach rady programowej Solidarnoci, która mia³a
siê spotykaæ raz w miesi¹cu lub czêciej, w zale¿noci od sytuacji. Jej zadaniem by³o przygotowanie ró¿nych rozwi¹zañ dla zwi¹zku, ukrytego g³êboko w podziemiu. Zgodzi³em siê na udzia³ w pracach rady. Zbiera³a siê na
ogó³ w Warszawie, choæ zawsze w innym miejscu. Przewodniczy³ jej dziennikarz Ernest Skalski z Warszawy. St¹d byli równie¿ profesor psychologii
Janusz Grzelak i redaktor Jacek Maziarski. Pozosta³e regiony reprezentowali pojedynczy przedstawiciele: z Krakowa jêzykoznawca prof. Roman
Laskowski, z Gdañska póniejszy rektor UG Robert G³êbocki, z Poznania
pracownik naukowy UAM Tomasz Naganowski. Rzadko siê dzi o tej radzie wspomina, nie by³a bowiem szerzej znana, nie zosta³a te¿ wykryta przez
SB. Do moich obowi¹zków nale¿a³o przedstawianie sytuacji politycznej i spo³ecznej w moim orodku, a jeli to mo¿liwe, i w regionie. Podobnie czynili
pozostali. Na tej podstawie mo¿na by³o aktualizowaæ stan nastrojów spo³ecznych, zorientowaæ siê, jak dalece jest zorganizowana opozycja w ró¿nych czêciach kraju. Niejednokrotnie w³adze Solidarnoci zleca³y radzie
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jaki temat, który staralimy siê przedyskutowaæ w naszym szeciosiedmioosobowym gronie. (Czasem by³o nas wiêcej, zapraszano na przyk³ad
Janusza Onyszkiewicza). Jaki by³ po¿ytek z tych naszych dyskusji, zaleceñ
i wniosków  trudno mi oceniæ. Pewnie niewielki, poza wymian¹ informacji
i utrzymywaniem kontaktu miêdzy g³ównymi orodkami S.
W 1985 r. rozpocz¹³em dzia³alnoæ w Spo³ecznym Komitecie Nauki. Wroc³awski SKN tworzy³o kilka osób ze rodowiska akademickiego. Do utworzenia Komitetu zachêca³a Warszawa, gdzie analogiczna organizacja powsta³a
ju¿ wczeniej. Geneza wroc³awskiego SKN by³a jednak doæ skomplikowana.
W naszym rodowisku ju¿ wczeniej istnia³y podobne struktury, dominowali
w nich adiunkci, a wiêc na ogó³ ludzie m³odzi i z natury energiczni. W pewnym momencie uznali jednak, ¿e nale¿y ruszyæ profesurê. I tak powsta³ u nas
SKN, którego przewodnicz¹cym zosta³ p. prof. Krzysztof Pigoñ, który wraz
z dr. Andrzejem £adomirskim odpowiada³ za ³¹cznoæ z Warszaw¹. W sk³ad
tego gremium weszli tak¿e prof. Roman Duda i prof. Andrzej Wiktor. SKN
wydawa³ komunikaty i biuletyny, aktywizowa³ rodowiska akademickie wokó³
akcji czy protestów spo³ecznych, wspiera³ finansowo represjonowanych naukowców, przede wszystkim za zbiera³ informacje ze wszystkich wroc³awskich uczelni, chocia¿ tylko dwie najwiêksze by³y w nim reprezentowane.
Pod koniec 1985 r. na uczelniach zaczê³y siê represje. Ministrem edukacji by³ wówczas prof. Benon Mikiewicz, znienawidzony partyjniak, który
wyobra¿a³ sobie, ¿e kiedy zwolni kilku nieznonych nauczycieli akademickich, to bêdzie spokój. Nie móg³ sobie jednak na zbyt wiele pozwoliæ, poniewa¿ w³adze nie chcia³y ju¿ za bardzo prowokowaæ spo³eczeñstwa. Na
pocz¹tek postanowi³ osobom niewygodnym poodbieraæ stanowiska kierownicze. Najmocniej jego dzia³ania odczu³ Uniwersytet Poznañski, gdzie
kilka osób wyrzucono z pracy. U nas nie by³o tak le. Stanê³o na tym, ¿e
minister wezwa³ naszego rektora, odpowiednich przedstawicieli partii i ubecji i zakomunikowa³ im, ¿e tacy to a tacy profesorowie i docenci le siê
sprawuj¹ i nie wyobra¿a sobie, aby tych dziesiêciu panów mog³o piastowaæ
jakie funkcje. Postanowiono, ¿e ta dziesi¹tka zostanie odwo³ana. Wród
nich by³o szeciu przedstawicieli Uniwersytetu Wroc³awskiego, czterech
z nich reprezentowa³o Wydzia³ Historyczno-Pedagogiczny. Ta szóstka to:
prof. Roman Duda  odwo³any ze stanowiska dziekana Wydzia³u Matematyczno-Fizycznego, prof. Czes³aw Hernas oraz prof. Adam Galos  ze stanowisk dyrektorów instytutów, prof. Krystian Matwijowski  z funkcji
dziekana mojego wydzia³u, prof. Wojciech Wrzesiñski  ze stanowiska kierownika zak³adu oraz ja  ze stanowiska kierownika katedry.
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Znamienna by³a reakcja rodowiska. Dziêki takim organizacjom jak SKN
podpisywano liczne protesty i bojkotowano objêcie wakuj¹cych stanowisk.
Gdy odwo³ano dziekana Matwijowskiego, rezygnacjê zg³osi³o troje sporód
czworga prodziekanów. Na moim wydziale znalaz³ siê wprawdzie nastêpca,
ale gdzie indziej o nastêpców by³o o wiele trudniej.
To by³ jednak dopiero pocz¹tek. Na nastêpny rok zaplanowano tak zwan¹
akcjê weryfikacyjn¹ kadry akademickiej, pod pozorem oceny dorobku naukowego i aktywnoci na tym polu. Powsta³y nawet specjalne komitety,
naszpikowane partyjnymi gorliwcami, których g³ównym celem w gruncie
rzeczy by³a ocena tak zwanej postawy obywatelskiej. S³u¿y³o to zamaskowaniu dzia³añ wymierzonych przeciw konkretnym osobom. Weryfikacja
sz³a dwoma torami: oficjalnie przez wydzia³y, które powo³ywa³y komisje.
Te stara³y siê nie wypowiadaæ zbyt ostro. Niektórzy koledzy, nawet partyjni, chcieli nas broniæ, czêsto u¿ywali pokrêtnych formu³, na przyk³ad: postawa obywatelska pod niektórymi wzglêdami budzi w¹tpliwoci. Decyduj¹c¹ opiniê wydawa³a jednak organizacja partyjna, która pracowa³a
równolegle, wykorzystuj¹c materia³y dostarczone przez SB. Jeli chodzi
natomiast o próby wyrzucenia z uczelni pracowników naukowych, to pamiêtam, ¿e na Uniwersytecie Wroc³awskim grozi³o to jedynie dwóm adiunktom: Adolfowi Juzwence i W³odzimierzowi Sulei. W tym czasie nast¹pi³a
zmiana na stanowisku rektora, zosta³ nim polonista prof. Mieczys³aw Klimowicz. W³adze bardzo chcia³y osoby bezpartyjnej na to stanowisko, poniewa¿ obawia³y siê, ¿e jeli wezm¹ swojego, to ponios¹ pora¿kê. Klimowicz postawi³ warunek: zgodzi siê byæ rektorem, jeli Juzwenkê i Sulejê
zostawi¹ w spokoju. By³ ju¿ rok 1986.
Ten rok zapad³ mi w pamiêci z jeszcze jednego, nieco groteskowego
powodu, jakim by³o tak zwane ujawnienie opozycji, które zaczê³o siê oko³o
12 wrzenia. Wygl¹da³o to mniej wiêcej tak, ¿e albo wzywano niektórych
opozycjonistów do siedziby SB, gdzie odczytywano im grzechy i nastêpnie
proponowano podpisanie protoko³u, albo dyskretnie odwiedzano ich w domach i dawano do zrozumienia, ¿e ich dzia³alnoæ konspiracyjna jest bezpiece doskonale znana. Nie bardzo wiedzielimy, o co chodzi, bo naturalnie
nic nie zosta³o oficjalnie og³oszone. Którego dnia rano niektórzy ludzie po
prostu zniknêli. Pojawi³y siê przypuszczenia, ¿e to nowa fala aresztowañ.
Tego dnia po po³udniu przed bram¹ domu zasta³em dobrze mi znanego
obiektowego, por. Klonowskiego. Zignorowa³em go i nie pozwoli³em mu
wejæ do mieszkania, zosta³em wiêc wezwany do siedziby S³u¿by Bezpieczeñstwa, gdzie ju¿ zwierzchnik Klonowskiego  przedstawiaj¹cy siê z umie-
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chem: kapitan Piotrowski (!)  przeczyta³ mi d³ug¹ listê organizacji, do
których wed³ug niego nale¿a³em. Mia³em co wspólnego najwy¿ej z co dziesi¹t¹ z wymienionych organizacji. Po czym wyg³osi³ formu³kê, ¿e tego i tego
dnia zosta³o to ujawnione. Nastêpnie chcia³, ¿ebym to owiadczenie podpisa³, a kiedy odmówi³em  podpisa³ sam. Tak wygl¹da³o moje ujawnienie*.
Piotr Cichoracki i Grzegorz Waligóra

*
Relacjê opracowano na podstawie obszernego wywiadu udzielonego przez prof. Mieczys³awa Zlata w majuczerwcu 1998 r. Wyboru fragmentów z nagranych tam dokonali
przeprowadzaj¹cy wywiad Piotr Cichoracki i Grzegorz Waligóra.
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