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NSZZ „Solidarność” w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej 

PAN - burzliwa historia lat 1980–1989  doc. dr hab. inż. Janusz Boratyński 

„Solidarność - to znaczy jeden i  drugi, a skoro brzemię to brzemię  niesione 

razem,we wspólnocie. A więc nigdy : jeden przeciw drugiemu”. 

                                                                                                         Jan Paweł II, 12.06.1987 



Jurek Petryniak wśród przyjaciół w tamtych trudnych latach  



* 

• Przed powstaniem Solidarności  w IITD działał 
ZNP. Związek realizując zadania statutowe 
służył pomocą na miarę możliwości i dobrze 
zapisał się w pamięci pracowników. Wielu z nas 
pamięta Jagodę Babczyszyn i Staszka Cerata, 
ówczesnych kierowników związku. We 
współpracy z dyrekcją zaopatrywano nas w 
bilety na imprezy kulturalne, były wyjazdy 
turystyczne i na grzybobrania, zabawy 
noworoczne dla dzieci.  



* 

• Rok 1980 był  historycznym dla ZNP w 
Instytucie. Po raz pierwszy  Rada Zakładowa i jej 
przewodniczący, Paweł Kisielow zostali wybrani 
w pełni demokratycznych wyborach.  

• Jednak po kilku tygodniach powiew wolności 
sprawił, że bez mała cała załoga włączyła się w 
tworzenie Solidarności. 

• Wspomnienie z czasów tworzenia Solidarności w 
IITD i jej działalności  w okresie stanu wojennego 
będzie  tematem mojego wspomnienia  



* 

• Instytut był w awangardzie jednostek akademickich w tworzeniu Solidarności. Była  w 
tym wielka zasługa Jurka Petryniaka, który był wśród z nas najbardziej  do takiej 
działalności przygotowany. 

• Zanim wybuchły sierpniowe strajki we Wrocławiu z inspiracji Kornela Morawieckiego i 
Jurka Petryniaka, grupa naszych kolegów Andrzej Gamian, Sławek Kosiński i Andrzej 
Myc przeprowadziła akcję informacyjną w obszarze największych wrocławskich 
zakładów pracy.  

• Dolmel i Pafawag były ochraniane przez agentów SB, jednak nie  na tyle szczelnie, aby 
stanowiło to barierę nie do przeskoczenia (na planie zaznaczona strefa SB).   

• W chwili fajrantu dwa przystanki przed pętlą do pustych tramwajów linii 12 i 13  
jadących w kierunku przystanku docelowego wsiadali  nasi koledzy i rozrzucali ulotki. 
Potem bezpiecznie wysiadali przystanek dalej. Manewr ten był powtarzany aż do 
wyczerpania zapasów ulotek (na planie zaznaczona Strefa Rozrzutu). Powracające do 
miasta tramwaje były już pełne robotników zmiany, która właśnie ukończyła pracę, a 
każdy czytał ulotki nawołujące do strajku we Wrocławiu.  

• Tak się złożyło, że następnego dnia we Wrocławiu wybuchły strajki solidarnościowe. 



Trasa, na której rozrzuciliśmy ulotki 



* 

• Sławek Kosiński zapytał Jurka Petryniaka   

• "Czy ty się nie boisz?".  

• Na to Jurek odpowiedział 

• "Każdy się w takiej sytuacji boi, ale pytanie jest nie na 
miejscu bo musimy te ulotki rozrzucić, tam na nie czekają 
robotnicy" 

• Ówczesne prawo broniło socjalizmu niczym 
niepodległości. Za to co zrobili Nasi Koledzy  w razie  
wpadki groziła kara więzienia od lat trzech do 10.  W tym 
czasie władza była  silna a wypadki mogły potoczyć się  w 
zupełnie innym kierunku.  



* 

• W sierpniu utworzony został w Instytucie Komitet 
Założycielski Wolnych Związków Zawodowych. 
Przewodniczącym Komitetu był Jurek Petryniak. W mojej 
pamięci zachowały się osoby  Jasia Wojskowicza, Janki 
Miodońskiej, Ani Romanowskiej,  Eli Albin, prof. Hanny 
Ingotowej, Marii Haczko, Staszka Gnota, Teofila Szlugi, 
Edzia Łukasika, Eli Markowskiej. 

• Nawiązaliśmy kontakt z międzyzakładowym Komitetem 
Strajkowym w VII Zajezdni. List z poparciem i zebrane 
pieniądze dostarczyły Helenka Kostecka, Ela Markowska i 
Jurek Petryniak. 

•  Jesienią w Instytucie wybrana została  pierwsza Komisja 
Zakładowa NSZZ „Solidarność”.  



* 

• Przewodniczącym został wybrany Jasiu 

Wojskowicz. Dla Jasia  działalność w 

Solidarności było odrodzeniem.  

• Solidarność trwała do 13 grudnia 1981r. 

Potem nastał trudniejszy czas i jemu 

poświęcam to krótkie wspomnienie.   



* 

• Rok 1983 był trudnym jak poprzedni i następne 

lata stanu wojennego. Tylko Jan Paweł II mówił 

za nas i o nas. Tymczasowa Komisja Zakładowa 

postanowiła powitać Ojca Świętego w Instytucie 

Immunologii PAN w trakcie Jego pielgrzymki do 

Polski. Wykorzystaliśmy unikalne położenie 

Instytutu leżące dokładnie na linii łączącej katedrę 

na Ostrowie Tumskim i  miejsce Mszy Świętej na 

Partynickim hipodromie. 



Trasa planowanego przelotu papieża Jana Pawła II 
(Usytuowanie Instytutu zaznaczone jest okręgiem) 



* 

• Zakładaliśmy, że helikopter z Papieżem 
będzie przelatywał nad Instytutem i 
zdecydowaliśmy o wymalowaniu  
powitania na dachu Instytutu. Ostatecznie 
powitanie zostało wymalowane nocą na  
budynku zwierzyńca. Jakiś czas zajęło 
gromadzenie farby (reglamentowany 
materiał wykorzystywany przez wrogie 
elementy w obalaniu socjalizmu).  



* 

• W przeddzień wizyty Jana Pawła II 

spotkaliśmy się w mieszkaniu  Marianny 

Janusz. W akcji brał udział Andrzej 

Gamian, Józek Mleczko, Marek Jakubiec i  

Andrzej Myc i ja. 



To my po latach : Andrzej Gamian, Józek Mleczko, 

Maria Janusz, Marek Jakubiec i Janusz Boratyński 
(Andrzej Myc na następnym zdjęciu) 



Andrzej Myc  

  



Powitanie  papieża Jana Pawła II wypisane na dachu budynku                                    

należącego do Instytutu Immunologii  PAN 



* 

• Do każdej namalowanej litery przykleiliśmy  
kartkę z prośbą o nie zamalowywanie  napisu a 
nieposłusznym groziliśmy konsekwencjami.  

• Literę Y w słowie witamy napisaliśmy tak, aby 
przypominała ona wyglądem symbol białka 
odpornościowego - immunoglobuliny IgG. 
Wyraźnie  rysowała się podjednostkowa struktura 
przeciwciała zbudowanego z polipeptydowych 
łańcuchów ciężkich i lekkich. W podpisie była  też 
litera S w kształcie kotwicy. 

• Chcieliśmy koleżankom i kolegom przesłać 
sygnał, że to zrobiliśmy my a nie ktoś inny.  



Na dachu milicja sprawdza dowody „przestępstwa” 



* 

• Powitanie  nie doczekało do wizyty naszego Gościa. 
Służba bezpieczeństwa mobilizowała różne zespoły do  
zniszczenia napisu. Nasi malarze odmówili zamalowania, 
ekipa z DZBM przyjechała i  dokładnie  pokryła litery 
równo smołą o nieco innym kolorze i połysku niż papa na 
dachu, przez co powitanie było może  nie tak  kontrastowe 
ale nadal widoczne. Dopiero następna  milicyjna ekipa 
zniszczyła owoc naszej pracy. 

• A teraz zwracam się do młodszych koleżanek i kolegów. 
Zobaczcie – napis był tylko powitaniem a władza użyła  
wszelkich sił łącznie z psami tropiącymi aby  napis 
zniszczyć i znaleźć sprawców. Taki to był czas, i takie to 
były warunki i trzeba się było temu przeciwstawiać. 



* 

• Tymczasowa Komisja Zakładowa TKZ  to ta sama grupa 
która malowała powitanie na dachu. Naszym celem była 
ochrona idei Solidarności. Dniu codziennemu 
towarzyszyły kartki i powszechna apatia.  

• My nie akceptowaliśmy narzuconej sytuacji. Władza 
próbowała zastraszyć i zniszczyć Solidarność. Nie byliśmy 
w Instytucie osamotnieni. Dzięki okazywanemu  poparciu 
mogliśmy uznawać  się za kontynuatora legalnie wybranej 
KZ NSZZ „S” IITD i podobnie było w bardzo wielu 
miejscach. Dlatego wszyscy razem wygraliśmy w  1989 r 
walkę o Polskę choć byliśmy zmęczeni i wyczerpani.  



Kartkowa rzeczywistość tamtych czasów 



Komunikaty i ostrzeżenia w tamtych burzliwych latach 



Program działania Komisji Zakładowej w tych burzliwych latach 



* 

• A teraz  powiem kilka słów o naszej działalności 
związkowej  w okresie stanu wojennego. 

• Posłużę się dokumentem TKZ z 20 stycznia 1983r. 

• - pisaliśmy, że  w naszej działalności będziemy kierować 
się głównie dobrem pracowników Instytutu. Chodziło nam 
nie tylko o wypłatę statutowych zasiłków, pomoc prawną 
ale też o pomoc  dla osób represjonowanych. Żaden 
członek związku nie mógł być w trudnej sytuacji 
osamotniony i pozostawiony bez pomocy. 

• Prowadzona była skrupulatna księgowość. Wszystkie 
operacje  finansowe były rejestrowane jako protokół 
doświadczenia. Konkretny szczep bakterii był przypisany  
grupie wydatków, miano bakterii mówiło o kwotach. 



 Nasza  zaszyfrowana „książka rozliczeń finansowych”  



* 

• Teraz już nie pamiętamy  o czym mówiła 

np. pierwsza rubryka. E. coli  6 x 104 i 

potem dalsze informacje  o narastaniu lub 

ubywaniu liczby bakterii. Rozliczaliśmy się 

z każdej wydanej złotówki i żadnej 

złotówki nie zmarnowaliśmy.  



* 

• Represje nie ominęły członków TKZ. 

Marek Jakubiec i Andrzej Myc zostali 

aresztowani i spędzili pół roku w więzieniu,  

Jurek Petryniak został ciężko  pobity przez 

oprawców milicyjnych i potem  zmuszony 

do wyjazdu z Kraju. Ci którzy pozostali na 

wolności nigdy nie dawali przyzwolenia 

bezprawiu. 



* 

• Szereg osób  dotknęły represje stanu wojennego. Profesor Czesław 
Radzikowski, Ania Romanowska, Bronek Tyran  to tylko niektóre 
przykłady osób represjonowanych.  

• Korzystam z okazji aby publicznie wobec  nas zgromadzonych 
powiedzieć im „Dziękujemy”.  

• W stosunku do mojej osoby represje były ograniczone do „48”i kilku 
rewizji. 

• Nękaliśmy władzę petycjami i oświadczeniami. Przeźrocze pokazuje 
jeden z zachowanych dokumentów - oświadczenie w sprawie Józefa 
Piniora. Przypomnę, że sprawa dotyczyła pieniędzy solidarności, które 
zostały wybrane z konta związku tuż przed stanem wojennym. Józef 
Pinor był skarbnikiem i władza oskarżało go o zabór mienia. My 
oświadczaliśmy, że są to nasze związkowe pieniądze. 



* 

•  Podpisane przez pracowników Instytutu 

dokumenty miały pomóc Andrzejowi 

Mycowi i Markowi Jakubcowi w wyjściu 

na wolność 



Podpisywaliśmy różne oświadczenia 



            Nieustannie podpisywaliśmy różne oświadczenia 



Nie zrażając się ciągle podpisywaliśmy różne oświadczenia 



       Oświadczenie Zakładowego Komitetu Wykonawczego  

                 NSZZ „Solidarność” przy IITD PAN 



        Jak należy uczcić 11 listopada – w 65 rocznicę odzyskania  

                                                           przez Polskę niepodległości   



Komunikat  z tamtych  lat - apel o niezależną obserwację 

                              frekwencji wyborczej  



Komunikat  z tamtych burzliwych lat – apel o udział w pokojowej 

                                 manifestacji ulicznej 



Komunikat  z tamtych burzliwych lat - bojkot wyborów do Sejmu  



Komunikat  z tamtych burzliwych lat – tydzień protestu 



* 

• W instytucie  regularnie rozprowadzana była prasa 
podziemna. Działała biblioteka z zakazanymi  książkami 
wydawanymi w II obiegu.  

• Dziękujemy Pani Jance Miodońskiej i Eli Markowskiej za 
rady i przywoływanie nas do porządku, nie tylko w okresie 
zakładania Solidarności.  

• Dziękujemy Profesorom Hannie Ingot, Danucie 
Schlesinger i Henrykowi Matejowi za pomoc w tamtych 
trudnych czasach. Dziękujemy  Mariannie Janusz  i Beacie 
Nowakowskiej i wszystkim którzy wraz z nami tworzyli i 
walczyli o Solidarność. Dziękujemy profesorom 
Zbigniewowi Wieczorkowi,  Marianowi Mulczykowi, 
Mieczysławowi Metzgerowi za życzliwość 



* 

• Dziękujemy członkom PZPR, którzy mieli 
odwagę rzucić legitymacje partyjne.  Działania 
TKZ były inwigilowane. Instytutowym 
informatorom SB dawno już wybaczyliśmy. Nie 
przekroczyli oni niepisanych granic. 

• TKZ została utworzona z potrzeby czasu i 
wyzwań. Nasze intencje były czyste i przejrzyste.  
Służyliśmy Solidarności i Polsce. W roku 1989 
TKZ rozwiązała się. Każdy odszedł do swoich 
zajęć i nikt z nas nie wyciągał ręki po 
jakiekolwiek profity. 



* 

• Powstając oddajmy hołd Tym którzy od nas 

odeszli. Uczcijmy chwilą milczenia pamięć 

pierwszego przewodniczącego NSZZ 

SOLIDARNOŚĆ w Instytucie im. Ludwika 

Hirszfelda, Jasia Wojskowicza, profesorów 

Anny Innglot, Danuty Schlesinger, Henryka 

Mateja i wszystkich, którzy walczyli o 

wolną i demokratyczną Rzeczpospolitą. 



Jan Wojskowicz 
pierwszy przewodniczący 

Komisji Zakładowej  

NSZZ „Solidarność” w IITD 



 

      Wygrzebując z zakamarków pamięci fakty i dokumenty 

opracowaliśmy to wspomnienie o „Solidarności” (1980-

1989) w Instytucie Immunologii im. Ludwika Hirszfelda 

                             

                            Andrzej Gamian 

                            Andrzej Myc 

                            Janusz Boratyński 

                            Józek Mleczko 

                            Jurek Petryniak 

                            Marek Jakubiec 

 

Dnia 28 września 2005 roku-25 lat od powstania 

NSZZ Solidarność 

 

O kolejności na liście zadecydowały nasze imiona 

 



* 

• Materiały archiwalne  przedstawione w prezentacji pochodzą ze 

zborów Andrzeja Myca, Ann Arbor USA 


