
Profesor Krzysztof Pigoń
w kronikach „Solidarności”66

[Rok 1980 w kraju]

(S. 9) 14 sierpnia początek strajku w Stoczni Gdańskiej [...]

(S. 13) 27 sierpnia również na Politechnice Wrocławskiej zaczął się ferment [...]

(S. 14) 28 sierpnia na Politechnice Wrocławskiej kilku prezesów rad oddziałowych
Związku Nauczycielstwa Polskiego zwróciło się na piśmie do Rady Zakładowej
z żądaniem jak najszybszego zwołania plenarnego posiedzenia rady, by zająć na nim
stanowisko wobec narastających lawinowo wydarzeń w kraju.

(S. 14) 31 sierpnia Lech Wałęsa i Mieczysław Jagielski podpisują Porozumienia
Gdańskie.

(S. 15) 1 września [...] Międzyzakładowy Komitet Strajkowy we Wrocławiu podjął
decyzję o zakończeniu strajku na Dolnym Śląsku i przekształcił się w Komitet Założy-
cielski Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych.
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[Na Politechnice]

(S. 298) Tomasz Wójcik: W poniedziałek 3 września [1980] na uczelni pustka. [...]
na kartce napisałem, że wszystkich zainteresowanych utworzeniem nowego związku
[Solidarność] zapraszam do laboratorium. [...] jedną z pierwszych osób był profesor
Krzysztof Pigoń.

(S. 22) 13 grudnia 1980. I Zakładowe Zebranie delegatów NSZZ „Solidarność”
przy Politechnice Wrocławskiej. Wśród delegatów na zjazd odnajdujemy 3 osoby
z Instytutu Chemii Organicznej i Fizycznej. To prof. Krzysztof Pigoń, dr hab. Anna
Sobczyk oraz dr Tomasz Wójcik.

(S. 30) 27 stycznia 1981 ukazał się pierwszy numer „Informacji” – biuletynu NSZZ
Solidarność przy Politechnice Wrocławskiej [...] W redakcyjnym wstępie przypomnia-
no, że do zakładowej „Solidarności” należy już ok. 6500 członków, których wprawdzie
jednoczy przynależność do tego samego związku zawodowego, ale nie oznacza to
wcale jedności poglądów i interesów.

(S. 43) 16 czerwca 1981 [wybory na Politechnice] Prof. Tadeusz Zipser dokonał
podsumowania marca 1968 krótko: Utrata resztek autonomii, odebranie nauce roli
inspirującej, wprzęgnięcie szkół wyższych w strukturę nakazowo-sprawozdawczą,
w której uległy zmianie i zbiurokratyzowaniu oceny ludzi i ich aktywności. [Prof. Zip-
ser został wybrany rektorem, w skład Senatu wszedł m.in. prof. Krzysztof Pigoń.]

(S. 52) 14 września aresztowano Kornela Morawieckiego, pracownika Instytutu
Matematyki Politechniki Wrocławskiej, delegata na I Krajowy Zjazd „Solidarności”,
redaktora „Biuletynu Dolnośląskiego” [...]

[15 grudnia 1981 – strajk na Politechnice]

(S. 310) Witold Jabłoński: Rano usłyszeliśmy o nocnej pacyfikacji gmachu główne-
go. [...] przyszli do nas profesorowie Krzysztof Pigoń, Tadeusz Zipser i Andrzej Wisz-
niewski, którzy namawiali nas, abyśmy przerwali strajk. [...] po naradzie przyjęliśmy
rady profesorów, którzy byli dla nas nie tylko kolegami z „Solidarności”, ale i auto-
rytetami moralnymi.

(S. 312) Ryszard Wroczyński: Pochodzące z wyboru władze uczelni posiadały
ogromny autorytet, były szanowane i obdarzane ogromnym autorytetem. Ich apel od-
niósł skutek.

(S. 346) Jadwiga Szymonik: Nie byliśmy do końca przekonani, ale autorytet władz
uczelni zadziałał, mimo że tu i ówdzie dały się jeszcze słyszeć głosy, by położyć się na
podłodze i „niech nas wyniosą”.



Profesor Krzysztof Pigoń w kronikach „Solidarności” 127

(S. 69) 4 stycznia [1982] następują aresztowania pracowników wrocławskich
uczelni, wśród nich są: rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Tadeusz Zipser, pro-
rektor Politechniki prof. Andrzej Wiszniewski. [...]

(S. 76) 19 marca 1982 [Posiedzenie Senatu, wniosek prof. Krzysztofa Pigonia:] [...]
aby Senat podziękował usuniętym ze stanowisk po wprowadzeniu stanu wojennego rekto-
rowi, profesorowi Tadeuszowi Zipserowi i prorektorowi, profesorowi Andrzejowi Wisz-
niewskiemu. [...] Senat przytłaczającą większością głosów uchwalił podziękowanie [...]

(S. 321) Andrzej Wiszniewski: Profesor Krzysztof Pigoń koordynował prace wro-
cławskiego oddziału Społecznego Komitetu Nauki. [...]

Profesorowie Politechniki, a mianowicie: Krzysztof Pigoń, Bohdan Chorowski,
Henryk Hawrylak, Tadeusz Luty, Romuald Nowicki, Wojciech Suski, Tadeusz Zipser
i Andrzej Wiszniewski wchodzili w skład powstałej w roku 1986 Tymczasowej Rady
Wrocławskiego Środowiska Naukowego. Rada ta inspirowała wiele akcji, takich jak
pisanie petycji i listów protestacyjnych oraz, reprezentując większość wrocławskich
uczelni, wpływała na postawy wrocławskiej profesury.

(S. 348) Jadwiga Szymonik: Już w 1988 roku zaczęli się spotykać nie tylko człon-
kowie byłego Prezydium [Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”], ale także auto-
rytety uczelniane: prof. A. Wiszniewski, prof. K. Pigoń, prof. M. Suski, dr T. Wójcik,
doc. Z. Pohl. Wiem, że rozmawiali z rektorem, profesorem Janem Kmitą, by zezwolił
na bardziej jawną działalność i taka zgodę uzyskali.

(S. 157) 16 stycznia 1989. [...] na Politechnice odbyło się zebranie Komisji Zakła-
dowej NSZZ „Solidarność”, w którym udział wzięło ponad 40 delegatów (...) Wybrano
sześcioosobowe Prezydium w składzie: [m.in. Krzysztof Pigoń]. Profesor Pigoń będzie
przewodniczącym komisji do spraw statutu szkoły (s. 171).

(S. 386) 27 marca 1990. Obraduje VI Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „So-
lidarność” przy Politechnice Wrocławskiej. Prof. Krzysztof Pigoń został wybrany do
prezydium Komisji Zakładowej (9 osób). Jest przewodniczącym Odwoławczej Uczel-
nianej Komisji Oceniającej. (s. 193)

(S. 200, 209) 17 stycznia 1991. Komisja powołana 27 czerwca 1989 roku przez
Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” przy Politechnice Wrocławskiej dla przyjęcia
sprawozdania Uczelnianej Komisji Koordynacyjnej [struktury podziemnej] z działal-
ności w latach 1982–1989 stwierdza (...) Uczelniana Komisja Koordynacyjna w pełni
wywiązała się z obowiązku rozliczenia swej działalności. [...]

Komisja pragnie wyrazić najgłębsze uznanie Koleżankom i Kolegom zaangażowa-
nym w działalność Uczelnianej Komisji Koordynacyjnej. Żałujemy jednak, że nazwi-
ska ich, tak chlubnie zapisane w życiu Uczelni, nie zostały ujawnione.

[Podpisani członkowie Komisji:]
Krzysztof Pigoń, Marian Suski, Andrzej Wiszniewski, Tadeusz Zipser.



Profesor Krzysztof Pigoń w kronikach „Solidarności”128

(S. 210) W związku z uzyskaniem w lipcu 2005 roku zgody członków Uczelnianej
Komisji Koordynacyjnej na opublikowanie nazwisk przez Komisję Zakładową NSZZ
„Solidarność” przy Politechnice Wrocławskiej podajemy te listę do wiadomości.

Wśród 12 nazwisk na liście członków UKK znajdujemy dwóch współpracowni-
ków prof. Pigonia w Instytucie Chemii Organicznej i Fizycznej. To dr inż. Stanisław
Jabłonka oraz dr inż. Józef Lipiński (por. niżej).

(S. 371) Z okazji 25-lecia powstania NSZZ „Solidarność” przy Politechnice Wro-
cławskiej powstała inicjatywa uhonorowania zasłużonych członków „Medalem Soli-
darności”. Chcieliśmy stworzyć odznaczeni szczególne, przyznawane tym spośród nas,
których postawa zweryfikowana została w codziennym trudzie związkowego działania,
a przede wszystkim w niezwykłych momentach próby stanu wojennego.

(S. 372) [...] powołano Kapitułę [...], którą utworzą osoby odznaczone tym meda-
lem, w składzie: A. Wiszniewski, M. Muszyński, R. Wroczyński, K. Morawiecki.

W pierwszej grupie 28 osób odznaczonych w roku 2005 tym medalem (s. 372)
znalazł się pośmiertnie uhonorowany prof. Krzysztof Pigoń oraz cztery inne osoby
z Instytutu Chemii Organicznej i Fizycznej, którego dyrektorem oraz wicedyrektorem
był okresowo Profesor. Połączyła ich praca w podziemnych strukturach NSZZ „Soli-
darność” 1981–1989.

(S. 325) Ewa Gorzkowska: doktorantka [Wspomina Kornel Morawiecki:] Do
osób z Politechniki Wrocławskiej, z którymi blisko współpracowałem czy to jako wy-
dawca „Biuletynu Dolnośląskiego” oraz „Z dnia na dzień”, czy potem jako przewod-
niczący Solidarności Walczącej, pozwolę sobie zaliczyć: [m.in. Ewę Gorzkowską].

(S. 210) Stanisław Jabłonka (pośmiertnie): dr inż., adiunkt, [członek] od założe-
nia Uczelnianej Komisji Koordynacyjnej do końca, redaktor „Biuletynu Informacyjnego”
do nr 39.

(S. 210) Józef Lipiński: dr inż., adiunkt, [członek] Uczelnianej Komisji Koordy-
nacyjnej od zimy 1983 r. do końca [...], skarbnik UKK od 1984 do końca.

(S. 26) Tomasz Wójcik: dr inż., adiunkt. Przewodniczący Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” wybrany przez I Zakładowe Zebranie Delegatów. Pełnił tę funk-
cję do marca 1990 roku, przez cały okres trwania podziemnych struktur związku.

(S. 386) [29 października 2018. Dr Tomasz Wójcik, w komentarzu do przeczytanej
biografii Profesora Pigonia napisał]: Profesor miał niesamowite, subtelne poczucie
humoru i dar zachowania dystansu do siebie.




