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Niezależne Zrzeszenie Studentów – materiały IPN
17 lutego 1981 roku władze PRL zarejestrowały pierwszą
niezależną organizację studencką w krajach bloku
komunistycznego – Niezależne Zrzeszenie Studentów. Polecamy
materiały IPN na temat NZS

Tomasz Kozłowski: Młoda
„Solidarność”
Niezależne Zrzeszenie Studentów,
powstałe na polskich uczelniach
jesienią 1980, stanowiło część
wielkiego ruchu społecznego. Od
siostrzanej „Solidarności” było jednak
dużo bardziej radykalne. Wielu
robotników i intelektualistów liczyło na
to, że system można naprawić.
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Studenci chcieli go obalić.
Studenci jeszcze przed 1980 r. stanowili ważną część opozycji demokratycznej. Geneza
Niezależnego Zrzeszenia Studentów sięga roku 1977, gdy w czasie uroczystości żałobnych
ku czci zamordowanego Stanisława Pyjasa, powołano w Krakowie Studencki Komitet
Solidarności. Idea ta znalazła naśladowców w całym kraju. SKS-y powstawały kolejno
w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu oraz Wrocławiu. Ich członkowie organizowali akcje
samokształceniowe, własne wydawnictwa, biblioteki książek drugoobiegowych oraz bronili
studentów zagrożonych represjami za działalność opozycyjną.
Początki organizacji
Jesienią 1980 r. na fundamencie SKS-ów powstawały nowe, niezależne organizacje,
powołujące się na prawo do tworzenia związków zawodowych. Początkowo na każdej
uczelni studenci powoływali swoją własną, lokalną grupę. Do pierwszego przełomu doszło
22 września 1980 r., kiedy w Warszawie spotkały się delegacje komitetów założycielskich
niezależnych organizacji studenckich m.in. z Warszawy, Gdańska, Krakowa, Poznania.
Dyskutowano nad powołaniem jednej, ogólnopolskiej organizacji.
Miesiąc później doszło do Zjazdu Delegatów Komitetów Założycielskich Niezależnych
Organizacji Studenckich, w którym uczestniczyli reprezentanci 59 grup z 17 ośrodków
akademickich. Narodził się NZS. Przyjęto statut organizacji oraz wybrano tymczasowe
władze – Ogólnopolski Komitet Założycielski – w skład którego weszli Mirosław Augustyn,
Piotr Bikont, Wojciech Bogaczyk, Stefan Cieśla, Jacek Czaputowicz, Teodor Klincewicz,

Barbara Kozłowska, Maciej Kuroń, Krzysztof Osiński, Leszek Przysiężny oraz Marek
Sadowski.
Władze nie chciały zgodzić się na zalegalizowanie NZS. Minister Szkolnictwa Wyższego grał
na zwłokę, dlatego studenci zdecydowali się walczyć o swoje prawa. Jak dla „Solidarności”
symbolicznym miejscem „narodzin” stał się Gdańsk, tak dla studentów stała się nim Łódź.
Tamtejsze uczelnie zainicjowały protest, pozostałe ośrodki rozpoczęły strajki
solidarnościowe. W obliczu buntu 23 tysięcy studentów minister musiał ustąpić – przyjechał
do Łodzi na negocjacje, a następnie 17 lutego 1981 r. zalegalizował NZS.
► Czytaj całość na portalu przystanekhistoria.pl

Polecamy publikacje IPN na temat Niezależnego
Zrzeszenia Studentów:

Polecamy wystawy:
►„Studencka Solidarność”. Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu (1980–1989)
►Wystawa „NZS – pokolenia przemian 1980–2020”

Zobacz też:
►Koncert on-line z okazji 40. rocznicy powstania NZS i „Solidarności”

►Dyskusja o Niezależnym Zrzeszeniu Studentów z cyklu „Między mitem a rzeczywistością –
najważniejsze wydarzenia XX wieku” – 8 lutego 2021

