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Warszawa, dn. 29.09.2015

Do Przewodniczących Komisji Zakładowych
NSZZ „Solidarność”
Uczelni i Instytutów Badawczych

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Mamy 35-tą rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”. Trzydzieści pięć lat, to jest już taki okres,
po którym uświadamiamy sobie jak zacierają się w pamięci zdarzenia i nazwiska kolegów
z tamtych lat. Szczególnie silnie dotyczy to okresu po 13 grudnia 1981 r., bo nie tworzono w
tym czasie dokumentacji prowadzonej działalności. Proponujemy, przywołajmy z pamięci to,
co jeszcze pamiętamy. W wielu uczelniach i instytutach uczyniono to już wcześniej. Brakuje
jednak próby ogólnopolskiego zestawienia informacji jak wyglądała działalność w instytutach
badawczych i uczelniach.
Dlatego prosimy przewodniczących KZ o przygotowanie informacji o tamtym okresie,
o zdarzeniach w tamtym okresie. W szczególności prosimy o informacje następujące:


Czy po 13 grudnia 1981 roku powstał komitet (komisja) kierujący działalnością
niejawną?



Jeżeli tak, to prosimy o podanie nazwisk członków tego komitetu.



Na czym polegała działalność niejawna?



Jaka była struktura organizacyjna?



Czy utrzymywano kontakty z innymi uczelniami i instytutami badawczymi?



Czy utrzymywano kontakt z niejawnymi władzami regionu?



Czy członkowie „Solidarności” byli represjonowani (aresztowani, internowani, wyrzucani
z pracy)?



Jaki był stosunek władz uczelni (instytutu) do „Solidarności”

Informacje te posłużą do przygotowania opracowania zawierającego wykaz nazwisk osób
zaangażowanych w niejawną działalność i opisu różnych uwarunkowań i zdarzeń

charakterystycznych dla tamtych lat. Zdaję sobie sprawę, że dokumentami na podstawie
których sporządzimy to opracowanie będą nadesłane informacje (powinny być podpisane
przez przewodniczących KZ) i mogą zawierać różne nieścisłości. Jednak im później zostanie
podjęte takie zadanie tym będzie z tym gorzej.
Jeżeli w uczelniach (w instytutach) były publikowane opracowania o tym okresie, to
dodatkowo prosimy o przekazanie informacji o tych opracowaniach i podaniu gdzie są
dostępne. Te informacje posłużą do stworzenia ogólnopolskiej bibliografii tych opracowań.
Prosimy o przekazanie tych informacji do końca 2015 roku na adres biura KSN.
Pozdrawiam serdecznie
Przewodniczący KSN NSZZ „Solidarność”
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