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WSPOMNIENIE O PROFESORZE ZBIGNIEWIE GOLIÑSKIM

Wspominaj¹c solidarno�ciow¹ dzia³alno�æ Profesora nie mogê nie zacz¹æ od
historycznego lata 1980 i za³o¿ycielskiego zebrania zwi¹zkowego w Instytucie na
trzeci dzieñ po podpisaniu porozumieñ sierpniowych. 3 IX do Sali Okr¹g³ego Sto-
³u przyszli niemal wszyscy, mimo ¿e by³o ju¿ po godzinach pracy. Nowa sytuacja
pozwala³a wierzyæ, ¿e wreszcie co� zale¿y od nas, ¿e mo¿liwe s¹ wielkie przemia-
ny, ale tak¿e poprawa organizacji instytutów i ca³ej Akademii. Profesor nie kandy-
dowa³ do pierwszej komisji zak³adowej. Zaanga¿owa³ siê w przygotowania do
reformy PAN i dzia³alno�ci tej nie zaprzesta³ w stanie wojennym.

Te lata ciê¿kiej pracy w najtrudniejszych warunkach sprawi³y, ¿e kiedy w 1988
roku zarysowa³y siê mo¿liwo�ci legalizacji �Solidarno�ci�, warszawskie �rodowi-
sko naukowe dysponowa³o programem i statutem pozwalaj¹cym na starania o ofi-
cjaln¹ rejestracjê. Prof. Goliñski wszed³ w sk³ad Tymczasowej Komisji Koordy-
nacyjnej NSZZ �Solidarno�æ� warszawskich placówek PAN dzia³aj¹cej jeszcze
w warunkach nielegalnych, przekszta³conej pó�niej w Ogólnopolsk¹ Komisjê Po-
rozumiewawcz¹ PAN. G³ównym celem tych komisji by³o przygotowanie projektu
Ustawy o Akademii (z którym niewiele ma wspólnego obowi¹zuj¹ca obecnie Usta-
wa). Nie muszê mówiæ, jak czasoch³onna by³a praca w komisjach, obejmowa³a
przecie¿ nie tylko uczestnictwo w zebraniach (czêsto wyjazdowych), ale przygo-
towywanie projektów, zbieranie materia³ów, uzgadnianie stanowisk. Nale¿y pa-
miêtaæ, ¿e przez ca³y ten czas Profesor uczestniczy³ w podziemnym i �naziem-
nym� ¿yciu �Solidarno�ci� naszego Instytutu. To Profesor otwiera³ 10 X 1988
nasze pierwsze po 7 latach, jeszcze pó³legalne zebranie zwi¹zkowe w u¿yczonej
przez ko�ció³ �w. Klemensa przy ul. Karolkowej sali. W pó³ roku pó�niej wybrana
wtedy komisja zak³adowa zosta³a zarejestrowana i mog³a prowadziæ oficjaln¹ dzia-
³alno�æ.

O kandydowaniu do komisji zak³adowej w Instytucie zdecydowa³ Profesor
w 1993 roku, kiedy wielko�æ �Solidarno�ci� zaczê³a siê chwiaæ. Jako przewodni-
cz¹cy podtrzymywa³ swym autorytetem i niez³omno�ci¹ gasn¹cy zapa³ kolegów.
Wspó³praca z Profesorem (w nastêpnej kadencji by³ wiceprzewodnicz¹cym) by³a
dla nas niezwykle wa¿na. W zmienionych warunkach przyjêli�my zasadê niean-
ga¿owania siê w kampanie polityczne, ale, zgodnie ze statutem, skupili�my nasze
dzia³ania na ochronie praw, interesów i godno�ci pracowników � i z tego mini-
mum nie wolno nam zrezygnowaæ.

Nie ukrywam, ¿e w ci¹gu prawie 30-letniej wspó³pracy prof. Goliñski budzi³
mój podziw i imponowa³ mi postaw¹, a jego niezawodno�æ i � wbrew wszystkie-
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mu � spokój sprawia³y, ¿e w chwilach wahañ nabiera³am pewno�ci i wiary w s³usz-
no�æ tego, co robiê. Czy by³o to w dramatycznych okoliczno�ciach strajku 15 XII
1981, gdy wypêdzeni przez milicjê �piewali�my pod filarami Pa³acu Staszica Jesz-
cze Polska nie zginê³a, czy kiedy przypadkiem spotykali�my siê w czasie ulicz-
nych manifestacji, czy gdy samotnie przechadza³ siê d³ugim krokiem po IBL-
-owskim korytarzu pustym o poranku, by co tydzieñ wrêczyæ mi paczkê z nieza-
le¿n¹ pras¹ do przekazania dalej, czy w trakcie burzliwych, niekoniecznie kon-
kretnych zebrañ, czy w g³uchej pustce ostatnich lat zwi¹zkowej dzia³alno�ci.

Kiedy przed napisaniem tego tekstu my�la³am, jak mam o Profesorze mówiæ,
przypomnia³am sobie s³owa Josepha Conrada: ��wiat, doczesny �wiat, spoczy-
wa na paru bardzo prostych wyobra¿eniach, tak prostych, ¿e musz¹ byæ prastare.
A miêdzy innymi spoczywa g³ównie na pojêciu wierno�ci�.

I w³a�nie tej wierno�ci nauczy³am siê od Profesora.

Anna Bujnowska
(Instytut Badañ Literackich PAN �
Institute of Literary Research
of the Polish Academy of Sciences, Warsaw)

A b s t r a c t

A REMEMBRANCE ABOUT PROFESSOR ZBIGNIEW GOLIÑSKI

The text is a remembrance about prof. Zbigniew Goliñski�s activities in Niezale¿ny Samorz¹d-
ny Zwi¹zek Zawodowy �Solidarno�æ� (the Independent Self-Governing Trade Union �Solidarity�)
of Warsaw Polish Academy of Sciences institutions workers, also after its delegalization during
martial law.


