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OŒRODEK BADAÑ SPO£ECZNYCH NSZZ „SOLIDARNOŒÆ”
REGIONU ŒRODKOWO-WSCHODNIEGO W 1981 ROKU

Miros³aw Szumi³o
Zak³ad Historii Spo³ecznej XX wieku
Instytut Historii
Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej

Streszczenie. W styczniu 1981 r. powsta³ w Lublinie Oœrodek Badañ Spo³ecznych (OBS) przy
kierownictwie Regionu Œrodkowo-Wschodniego Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego „Solidarnoœæ”. Oœrodek zajmowa³ siê przede wszystkim gromadzeniem i opracowywaniem danych oraz sporz¹dzaniem analiz i raportów, niezbêdnych do podejmowania w³aœciwych
decyzji przez regionalne w³adze zwi¹zkowe. W tym celu prowadzi³ niezale¿ne badania opinii
publicznej. Ponadto wydawa³ w³asne „Zeszyty Problemowe”. Kierunki badañ wytycza³a Rada
Programowa OBS z³o¿ona z wybitnych naukowców z lubelskich uczelni wy¿szych i instytutów
badawczych, której przewodniczy³ prof. Jan Turowski z KUL. G³ównym inicjatorem powstania
Oœrodka, a nastêpnie jego sekretarzem naukowym by³ Les³aw Paga z UMCS. Do zespo³ów
badawczych jako eksperci wchodzili pracownicy naukowi obu lubelskich uniwersytetów.
S³owa kluczowe: Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy „Solidarnoœæ”, Region Œrodkowo-Wschodni, badania opinii publicznej.

W grudniu 1980 r. ze œrodowiska m³odych pracowników naukowych
UMCS – lektorów i ekspertów zwi¹zkowych, wysz³a inicjatywa utworzenia
Oœrodka Badañ Spo³ecznych (OBS) przy Miêdzyzak³adowym Komitecie Za³o¿ycielskim (MKZ) NSZZ „Solidarnoœæ” Regionu Œrodkowo-Wschodniego
w Lublinie. WyraŸnie dawa³a siê odczuæ potrzeba powo³ania jakiegoœ sta³ego
organu, zajmuj¹cego siê gromadzeniem i opracowywaniem odpowiednich danych oraz sporz¹dzaniem analiz i raportów, niezbêdnych do podejmowania
w³aœciwych decyzji przez regionalne kierownictwo zwi¹zku1. G³ówny pomys³odawca tej instytucji Les³aw Paga kilka miesiêcy póŸniej przyczyny powstania
i zadania Oœrodka t³umaczy³ nastêpuj¹co:
OBS nie jest przytu³kiem dla domoros³ych naukowców, ale pewn¹ autentyczn¹ prób¹
wyjœcia naprzeciw oczekiwaniom dwóch stron: doradców i dzia³aczy zwi¹zkowych, na których
1 L. Paga, J. Pomorski, OBS o sobie, Zeszyty Problemowe Oœrodka Badañ Spo³ecznych NSZZ
„Solidarnoœæ” Region Œrodkowo-Wschodni, 1981, nr 1, s. 1.
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ci¹¿y ogromna odpowiedzialnoœæ, a nie maj¹cych wypracowanych systemów konsultowania
decyzji ze zwi¹zkowcami. Nie wystarczy obiegowa wiedza lub stwierdzenie, ¿e „ja reprezentujê
tylu, a tylu cz³onków”. Gdy siê kieruje kilkusettysiêczn¹ organizacj¹ trzeba zminimalizowaæ
ryzyko podejmowania z³ych decyzji, czyli niezgodnych z odczuciami zwi¹zkowców. [...] Zarz¹d
Regionalny potrzebuje wielu informacji, danych z regionu, które bêd¹ faktami, a nie ¿yczeniami2.

Jednoczeœnie mówiono o koniecznoœci podjêcia badañ socjologicznych,
ekonomicznych i prawnych, wolnych od deformacji i przemilczeñ stosowanych
w „urzêdowych naukach spo³ecznych”. Nale¿y pamiêtaæ, i¿ wyniki badañ
sonda¿owych prowadzonych przez rz¹dowy Oœrodek Badañ Opinii Publicznej
i Studiów Programowych (OBOPiSP) by³y wówczas opatrzone klauzul¹
„poufne”, a tym samym niedostêpne dla spo³eczeñstwa3. Oœrodki badañ spo³ecznych utworzono przy wiêkszoœci regionalnych struktur NSZZ „Solidarnoœæ”. Przy Krajowej Komisji Porozumiewawczej funkcjonowa³ zaœ Oœrodek
Prac Spo³eczno-Zawodowych (OPS-Z), kierowany przez Andrzeja Wielowieyskiego.
Ideê utworzenia Oœrodka w Lublinie podchwycili zarówno profesjonaliœci, naukowcy z lubelskich uczelni, jak i dzia³acze zwi¹zkowi, rozumiej¹cy
korzyœci p³yn¹ce z tego dla MKZ Regionu Œrodkowo-Wschodniego. Kiedy
wypracowywano zasady dzia³ania OBS na plan pierwszy wybija³a siê kwestia
u¿ytecznoœci prowadzonych badañ. Racj¹ bytu OBS by³o bowiem pe³nienie
funkcji us³ugowej wobec NSZZ „Solidarnoœæ”. Na pocz¹tku 1981 r. grupa
zapaleñców (dr Jan Pomorski, mgr Les³aw Paga, dr Nina Kraœko) przed³o¿y³a
MKZ-owi wstêpny projekt organizacji oœrodka i zarys podstawowej problematyki. Formalna uchwa³a MKZ o powo³aniu Oœrodka Badañ Spo³ecznych
zapad³a 20 lutego 1981 r.4
Faktycznie Oœrodek rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ miesi¹c wczeœniej od
powo³ania do ¿ycia Zespo³u Badania Opinii Publicznej, kierowanego przez Ninê
Kraœko. Ju¿ 27 stycznia 1981 r. odby³o siê pierwsze posiedzenie Rady Programowo-Naukowej i pracowników OBS z udzia³em 3 przedstawicieli MKZ.
W zebraniu uczestniczy³o 8 cz³onków Rady – znanych naukowców z lubelskich
uczelni wy¿szych i instytutów badawczych oraz 6 spo³ecznych pracowników
OBS. Wœród tych ostatnich by³o 5 za³o¿ycieli Oœrodka, wywodz¹cych siê
z UMCS: L. Paga (ekonomia), J. Pomorski (historia), Miros³aw £oboda (ekonomia), Wojciech Lipka (ekonomia) i Nina Kraœko (socjologia), a tak¿e odde-

2 Ekspertem byæ! Rozmowa z Les³awem Pag¹ – sekretarzem Oœrodka Badañ Spo³ecznych NSZZ
„Solidarnoœæ” Regionu Œrodkowo-Wschodniego, „Sztandar Ludu” 1981, nr 136, s. 4–5.
3 D. Jarosz, Sonda¿e Oœrodka Badañ Opinii Publicznej (OBOP) w latach 1957–1989: refleksje
historyka, [w:] „Polska 1944/45 – 1989. Studia i materia³y”, t. 6, s. 78.
4 L. Paga, J. Pomorski, OBS o sobie, s. 1–2.
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legowana przez MKZ do pracy w OBS-ie socjolog Anna Wiszniowska5.
Struktura organizacyjna, cele i zasady funkcjonowania OBS kszta³towa³y siê
przez kilka kolejnych miesiêcy. 17 maja 1981 r. I Walne Zebranie Delegatów
Regionu Œrodkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarnoœæ” w Œwidniku przyjê³o
uchwa³ê nr 13 o utworzeniu Oœrodka Badañ Spo³ecznych, w której okreœlono
podstawowe zadania tej instytucji6. 26 czerwca 1981 r. na posiedzeniu Prezydium Zarz¹du Regionu zatwierdzono statut OBS i sk³ad Rady Programowej7.
W œwietle statutu Oœrodek Badañ Spo³ecznych NSZZ „Solidarnoœæ”
Regionu Œrodkowo-Wschodniego z siedzib¹ w Lublinie pe³ni³ nastêpuj¹ce
funkcje (zadania):
1) prowadzenie badañ, dokonywanie analiz i opracowywanie prognoz dla
regionalnej organizacji Zwi¹zku;
2) opracowywanie dla w³adz regionalnych Zwi¹zku opinii i ekspertyz
dotycz¹cych stanowiska Zwi¹zku w zakresie spraw spo³ecznych, gospodarczych
i prawnych;
3) udzia³ w badaniach prowadzonych na zlecenie Komisji Krajowej
w skali ca³ego kraju;
4) wykonywanie z w³asnej inicjatywy lub na zlecenie w³adz regionalnych
Zwi¹zku badañ, analiz, prognoz oraz opinii i ekspertyz dotycz¹cych warunków
¿ycia i pracy mieszkañców Regionu;
5) publikowanie wyników swoich badañ;
6) organizowanie sesji, sympozjów, seminariów i odczytów;
7) wspó³praca z placówkami naukowymi oraz instytucjami pañstwowymi
i spo³ecznymi8.
Na strukturê organizacyjn¹ OBS sk³ada³y siê: Rada Programowa, Sekretariat, dzia³y i zespo³y badawcze. Rada Programowa by³a organem doradczo-nadzorczym. Do jej kompetencji nale¿a³o inspirowanie w zakresie podejmowania okreœlonych tematów badawczych; zatwierdzanie koncepcji prac
badawczych oraz ich harmonogramu i kosztów; powo³ywanie zespo³ów badawczych i ich kierowników; opieka naukowa i konsultowanie prac badawczych;
przyjmowanie sprawozdañ Sekretariatu; opiniowanie dla Zarz¹du Regionu kandydatów na sekretarza naukowego OBS i jego zastêpców9. Sk³ad osobowy Rady

5

Archiwum Zarz¹du Regionu Œrodkowowschodniego NSZZ „Solidarnoœæ” w Lublinie, Oœrodek
Badañ Spo³ecznych (dalej: AZR, OBS), t. VII, Protokó³ z pos. Rady Programowo-Naukowej i kierownictwa OBS 27 stycznia 1981, k. 57.
6 I Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” Regionu Œrodkowo-Wschodniego. Œwidnik,
25–27 IV – 16–17 V 1981 r. Dokumenty, Lublin 1981, s. 16–17.
7 „Informator. Biuro Informacyjne Zarz¹du Regionu Œrodkowo-Wschodniego” 1981, nr 8, s. 2.
8 AZR, OBS, t. VII, Statut OBS, k. 2–3.
9 Ibidem, k. 3–4.
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by³ stopniowo rozszerzany. Od czerwca 1981 r. wchodzi³o do niej 16 samodzielnych pracowników naukowych oraz 5 przedstawicieli Zarz¹du Regionu10.
Od pocz¹tku przewodniczy³ Radzie prof. dr hab. Jan Turowski – dziekan
Wydzia³u Nauk Spo³ecznych KUL, a jego zastêpc¹ by³ doc. dr hab. S³awomir
Koz³owski – dziekan Wydzia³u Ekonomicznego UMCS11. Poza nimi cz³onkami
Rady Programowej ze œrodowiska naukowego byli: ks. dr hab. Zdzis³aw Chlewiñski (dziekan Wydzia³u Filozoficznego KUL); prof. dr hab. Jerzy Jakowicki
(kierownik II Kliniki Ginekologiczno-Operacyjnej Akademii Medycznej); doc.
dr hab. Ryszard Jakubowski (zastêpca dyrektora Instytutu Medycyny Pracy
i Higieny Wsi); prof. dr hab. Adam Kersten (historyk, kierownik Zak³adu
Historii Œredniowiecza UMCS); doc. dr hab. Jacek Ziemowit Pietraœ (politolog,
dyrektor Miêdzyuczelnianego Instytut Nauk Politycznych UMCS); ks. doc. dr
hab. W³adys³aw Prê¿yna (psycholog spo³eczny, Zak³ad Psychologii Spo³ecznej
KUL); doc. dr hab. Alicja Pomorska (kierownik Zak³adu Finansów i Rachunkowoœci UMCS); prof. dr hab. Tadeusz Przeciszewski (kierownik Zak³adu
Planowania i Polityki Spo³ecznej UMCS); prof. dr hab. Edmund Prost (rektor
Akademii Rolniczej); prof. dr hab. Zofia Sêkowska (dziekan Wydzia³u Pedagogiki i Psychologii UMCS); ks. prof. dr hab. Tadeusz Styczeñ (kierownik
Zak³adu Etyki KUL); prof. dr hab. Tadeusz Wilgat (hydrograf, kierownik
Zak³adu Hydrografii UMCS); doc. dr hab. Iwo Wojciechowski (Instytut Przyrodniczych Podstaw Produkcji Roœlinnej); prof. dr hab. Henryk Reniger (dziekan
Wydzia³u Prawa i Administracji UMCS)12. Prezydium Zarz¹du Regionu reprezentowali w Radzie: Jan Bartczak (przewodnicz¹cy ZR), Ryszard Jankowski
(wiceprzewodnicz¹cy ds. informacji i propagandy), Janusz Karpiñski (wiceprzewodnicz¹cy ds. socjalno-bytowych), Jan Kozak (sekretarz ZR) i doc. Jerzy
Bartmiñski13.
Bie¿¹c¹ prac¹ Oœrodka kierowa³ Sekretariat OBS z³o¿ony wg statutu
z sekretarza naukowego, jego zastêpców i kierowników dzia³ów. W pracach
Sekretariatu czêsto uczestniczyli tak¿e kierownicy zespo³ów badawczych
i osoby zaproszone. Do czerwca 1981 r. OBS nie posiada³ w³asnego bud¿etu.
MKZ zapewnia³ jedynie zwrot kosztów rzeczowych (papier, powielenie ankiet
itp.). Cz³onkowie Sekretariatu pracowali spo³ecznie. W okresie lipiec–wrzesieñ
1981 r. nast¹pi³a etatyzacja Oœrodka, któremu przyznano w sumie 6 i 1/2 etatu14.
Sekretarzem naukowym OBS, czyli kierownikiem Sekretariatu, by³ mgr Les³aw
Paga – starszy asystent w Zak³adzie Ekonomii Politycznej UMCS. Od lipca
10

AZR, OBS, t. VII, Protokó³ z pos. Rady Programowej OBS z 30 czerwca 1981 r., k. 86.
Ibidem.
12 „Zeszyty Problemowe Oœrodka Badañ Spo³ecznych NSZZ Solidarnoœæ Region Œrodkowo-Wschodni” 1981, nr 1, s. 7.
13 AZR, OBS, t. VII, k. 86.
14 AZR, OBS, t. VII, Sprawozdanie z dzia³alnoœci Oœrodka Badañ Spo³ecznych, k. 97.
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1981 r. mia³ dwóch zastêpców. Funkcjê zastêpcy ds. realizacji spraw badawczych
pe³ni³ dr Jan Pomorski – adiunkt w Zak³adzie Historii Krajów Anglosaskich
UMCS, natomiast zastêpc¹ ds. wspó³pracy z instytucjami organizacji zwi¹zkowej i instytucjami badawczymi by³ dr Zbigniew Ho³da – adiunkt w Zak³adzie
Prawa Karnego i Kryminalnego UMCS. Wszyscy trzej byli zatrudnieni w OBS
na 1/2 etatu15. Oprócz nich wiosn¹ 1981 r. w Sekretariacie OBS pracowa³y: dr
Nina Kraœko, Maryla Binkiewicz (psycholog) i Anna Wiszniowska. We wrzeœniu
1981 r. zatrudniono 3 nowe osoby: Jacka Rasia, Marka Siekluckiego i Henryka
Zyborowicza16.
Sekretariat sk³ada³ siê z trzech dzia³ów. Dzia³ programowania badañ
(kierowany przez Jana Pomorskiego) zajmowa³ siê zbieraniem propozycji
tematów badawczych; prowadzeniem prac prognostyczno-planistycznych dla
okreœlenia zapotrzebowania w przysz³oœci na okreœlone tematy badawcze; formu³owaniem wstêpnej koncepcji badañ na podstawie analizy metodologicznej
tematów. Dzia³ pozyskiwania i doskonalenia kadr badawczych (kierowany
pocz¹tkowo przez Miros³awa £obodê, nastêpnie przez Marylê Binkiewicz)
spe³nia³ nastêpuj¹ce funkcje: pozyskiwanie specjalistów z ró¿nych dziedzin do
pracy w OBS; kompletowanie sk³adu zespo³ów badawczych; doskonalenie
umiejêtnoœci kadry badawczej Oœrodka. Dzia³ organizowania badañ (kierowany
przez Annê Wiszniowsk¹) zajmowa³ siê natomiast: prowadzeniem dokumentacji
badawczej i spraw finansowych; pozyskiwaniem potrzebnych do badañ materia³ów i aparatury; nadzorem nad terminow¹ realizacj¹ harmonogramu prac;
wspó³prac¹ z ró¿nymi instytucjami i popularyzacj¹ dzia³alnoœci OBS17.
Oœrodek Badañ Spo³ecznych posiada³ dwa sta³e zespo³y badawcze: Zespó³
Badania Opinii Publicznej i Zespó³ Analiz Ekonomicznych. Oprócz nich
funkcjonowa³y doraŸne zespo³y badawcze, powo³ywane do realizacji okreœlonych zadañ. W zespo³ach brali udzia³ liczni wspó³pracownicy OBS wywodz¹cy
siê z lubelskich uczelni i instytutów badawczych. W Oœrodku tworzono bank
kadry badawczej. Do 30 czerwca 1981 r. kwestionariusze dla kadry badawczej
wype³ni³o 36 osób: 14 socjologów, 8 ekonomistów, 4 prawników, 2 psychologów, informatyk, elektronik, leœnik, biolog, geograf i chemik. Naturalnie,
faktycznych wspó³pracowników OBS by³o znacznie wiêcej18. O kryteriach
doboru ekspertów L. Paga mówi³:

15 AZR, OBS, t. IX, Korespondencja Les³awa Pagi z rektorem UMCS Wies³awem Skrzyd³¹,
k. 103–104; Relacja Zbigniewa Ho³dy (w zbiorach autora).
16 AZR, OBS, t. VII, Protokó³ z pos. Sekretariatu OBS z 26 XI 1981 r., k. 52–54; Protokó³ z pos.
Sekretariatu OBS z 28 kwietnia 1981 r., k. 71.
17 Ibidem, Statut OBS, k. 4–5.
18 Ibidem, t. VII, Protokó³ z pos. Rady Programowej OBS z 30 czerwca 1981 r., k. 87.
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Eksperci powinni byæ dobierani spoœród tych, do których zawodowych i moralnych
kwalifikacji nie ma zastrze¿eñ, i o których pozytywnie wyra¿¹ siê ich macierzyste komisje
zak³adowe19.

W lutym 1981 r. rozpoczêto budowê w³asnej sieci ankieterów spo³ecznych, która docelowo mia³a liczyæ oko³o 200 osób. Chêtnych do wspó³pracy w tym charakterze poszukiwano na terenie województw: lubelskiego,
che³mskiego, bialskopodlaskiego, zamojskiego i tarnobrzeskiego, poprzez og³oszenia w prasie regionalnej. Warunkiem wstêpnym by³o cz³onkostwo w NSZZ
„Solidarnoœæ” i nie pe³nienie ¿adnych funkcji kierowniczych20.
Zespó³ Badania Opinii Publicznej (kierowany kolejno przez dr Ninê
Kraœko, dr Adama Stanowskiego i doc. Leona Dyczewskiego) wykonywa³ na
zlecenie w³adz zwi¹zkowych przede wszystkim badania ankietowe i sonda¿e
dotycz¹ce aktualnych problemów spo³eczno-politycznych i ekonomicznych oraz
funkcjonowania samego zwi¹zku. W lutym i marcu przeprowadzono ankietê
pt. „Oceny, szanse, niebezpieczeñstwa”, która mia³a daæ odpowiedŸ na bardzo
istotne pytania:
Czy dzia³alnoœæ NSZZ „Solidarnoœæ” spe³nia oczekiwania cz³onków Zwi¹zku? Jakie
sposoby nacisku na w³adze zyska³y ich uznanie, jaka powinna byæ strategia dzia³añ Zwi¹zku
w przysz³oœci? Jakimi sprawami powinien Zwi¹zek siê zajmowaæ? Jakich dzia³añ unikaæ?21.

Inne wa¿ne tematy podejmowane w badaniach ankietowych to m.in. ocena
pracy Zarz¹du Regionu. Od wrzeœnia 1981 r. stosowano tak¿e szybkie sondy
opinii publicznej dotycz¹ce bie¿¹cych wydarzeñ, np. podwy¿ki cen papierosów
i niektórych artyku³ów spo¿ywczych, akcji strajkowej podjêtej 28 paŸdziernika
itp. Wszystkie wyniki i opracowania przekazywano do wiadomoœci Zarz¹du
Regionu22.
Inne zespo³y badawcze, powo³ywane sukcesywnie w miarê rozwoju OBS,
realizowa³y pog³êbione badania nad najbardziej pal¹cymi problemami spo³ecznymi. Uchwa³a nr 27 I Walnego Zebrania Delegatów w Œwidniku zobowi¹za³a OBS do przeprowadzenia badañ poziomu ¿ycia ludnoœci w regionie oraz
skutecznoœci dotychczasowego systemu pomocy spo³ecznej. W zwi¹zku z tym
powsta³ zespó³ ds. badania obszarów nêdzy (kierowany przez doc. Piotra
Kryczkê z KUL) oraz zespó³ ds. badania minimum socjalnego i kosztów
utrzymania (kierowany przez dr Piotra Karpusia z UMCS), przekszta³cony
nastêpnie w sta³y Zespó³ Analiz Ekonomicznych. Zespó³ ds. patologii spo³ecznej
przygotowywa³ raport o alkoholizmie, a zespó³ ds. polityki mieszkaniowej raport
o stanie budownictwa w regionie wraz z propozycjami rozwi¹zañ prawnych. Za
19

Ekspertem byæ!..., „Sztandar Ludu” 1981, nr 136, s. 5.
AZR, OBS, t. VII, Protokó³ z pos. Rady Programowej i kierownictwa OBS 17 II 1981 r., k. 62;
„Kurier Lubelski” 1981, nr 47, s. 6.
21 Oceny: z prac lubelskiego oœrodka badañ spo³ecznych, oprac. N. Kraœko, „Biuletyn Zwi¹zkowy
NSZZ Solidarnoœæ Region Œrodkowo-Wschodni” 1981, nr 35, s. 3–5.
22 AZR, OBS, t. VII, Sprawozdanie z dzia³alnoœci Oœrodka Badañ Spo³ecznych,, k. 98–99.
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prowadzenie tych badañ odpowiedzialny by³ Zbigniew Ho³da23. Odmienny
charakter mia³ powo³any ju¿ w marcu 1981 r. zespó³ ds. dokumentacji historycznej pod kierunkiem prof. Adama Kerstena. Jego zadaniem by³o opracowanie
monografii wydarzeñ 1980 r. w regionie lubelskim24.
Pod egid¹ OBS rozpoczêto równie¿ badania nad funkcjonowaniem samorz¹du pracowniczego w przedsiêbiorstwie pañstwowym oraz praktyk¹ funkcjonowania NSZZ „Solidarnoœæ”, a w szczególnoœci procesami decyzyjnymi
i demokracj¹ wewn¹trzzwi¹zkow¹. Doc. Adam Biela z KUL prowadzi³ badania
na temat: „Solidarnoœæ w œwiadomoœci spo³ecznej Polaków”25. Wspó³pracownicy Oœrodka przygotowali ponadto 20 opinii i ekspertyz dotycz¹cych ró¿nych
projektów ustaw oraz rozporz¹dzeñ i uchwa³ Rady Ministrów. Pisali je
w wiêkszoœci pracownicy UMCS: mgr Andrzej B¹czkowski, dr Maria Frydrychiewicz, dr Jan Wojcieszczuk, dr Janusz Mazurek, dr Teresa Liszcz, dr Janina
Szubstarska, dr Henryk Mamcarz, dr Zofia Mykowska, dr Jerzy Wêc³awski, doc.
S³awomir Koz³owski, dr Adam Taracha i prof. Henryk Reniger. Poza tym
opracowano kilka ekspertyz p³acowych na zamówienie Komisji Zak³adowych26.
Jednym z najwa¿niejszych przedsiêwziêæ organizacyjnych OBS by³a
ogólnopolska konferencja zwi¹zkowa „Praca ludzka”, zorganizowana przy
wspó³udziale Komisji Zak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ” UMCS, która odby³a siê
w dniach 13–15 wrzeœnia 1981 r. Uczestnicy konferencji, pracuj¹c w piêciu
zespo³ach roboczych, wypracowali wspólny dokument koñcowy „Tezy programowe” opublikowany w formie broszury27. 15 wrzeœnia 1981 r., gdy przyjmowano ten dokument, doc. Jerzy Ga³kowski poinformowa³ zebranych, ¿e
w³aœnie tego dnia papie¿ Jan Pawe³ II og³osi³ encyklikê „Laborem exercens”
poœwiêcon¹ pracy ludzkiej. Wspomnian¹ broszurê delegaci z Lublina rozpropagowali wœród uczestników II tury I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ
„Solidarnoœæ” w Gdañsku-Oliwie. Z ich inicjatywy IV rozdzia³ przyjêtej na
zjeŸdzie Uchwa³y Programowej „Solidarnoœci” zatytu³owany: „Ochrona pracy
jako podstawowe zadanie Zwi¹zku”, zosta³ oparty na tezach wypracowanych
w Lublinie. Przyzna³ to póŸniej redaguj¹cy uchwa³ê Bronis³aw Geremek28.
23

Ibidem, k. 97; Protokó³ z pos. Rady Programowej OBS z 30 czerwca 1981 r., k. 88; Relacja
Zbigniewa Ho³dy.
24 AZR, OBS, t. VII, Protokó³ z pos. Sekretariatu OBS z 13 listopada 1981 r., k. 49.
25 Ibidem, t. VII, Protokó³ z pos. Rady Programowej OBS z 30 czerwca 1981 r., k. 87–89; t. IX,
k. 148–149.
26 AZR, OBS, t. VII, Sprawozdanie z dzia³alnoœci Oœrodka Badañ Spo³ecznych, k. 100–102.
27 Praca ludzka. Tezy programowe dotycz¹ce problematyki pracy przyjête jako dokument koñcowy na
Ogólnopolskiej Konferencji Zwi¹zkowej Praca Ludzka, Lublin 1981.
28 Archiwum Historii Mówionej UMCS, sygn. TN 1450, Relacja Jerzego Bartmiñskiego z 2005 r.;
J. Bartmiñski, Etos pracy, [w:] Przed Sierpniem by³ Lipiec. Historia i teraŸniejszoœæ „Solidarnoœci” na
LubelszczyŸnie. Materia³y z sympozjum zwi¹zkowego, red. J. Kaczor, Lublin 2000, s. 91–92.
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Jesieni¹ 1981 r. OBS zorganizowa³ tak¿e kilka spotkañ dyskusyjnych.
18 paŸdziernika odby³a siê dyskusja na temat ustawy o samorz¹dzie pracowniczym w przedsiêbiorstwie, a 29 paŸdziernika spotkanie z ekspertami zwi¹zkowymi na temat uchwa³y programowej I Krajowego Zjazdu Delegatów. 5 listopada
1981 r. OBS przygotowa³ nadzwyczajne posiedzenie Zarz¹du Regionu poœwiêcone kwestiom rozwoju ekonomicznego Lubelszczyzny29.
Oœrodek Badañ Spo³ecznych opracowywa³ materia³y do zwi¹zkowego
programu walki z alkoholizmem. W realizacji tego zamierzenia mog³y byæ
pomocne wyniki planowanej sesji naukowej. Obrady mia³y siê rozpocz¹æ
13 grudnia 1981 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarz¹du Regionu przy ul.
Królewskiej 3. Na konferencjê zaproszono w charakterze referentów i goœci
wybitnych lekarzy, socjologów, prawników i psychologów30. Niestety, wprowadzenie stanu wojennego uniemo¿liwi³o przeprowadzenie obrad.
Efekty swojej pracy badawczej OBS zamierza³ publikowaæ przede wszystkim na ³amach „Zeszytów Problemowych Oœrodka Badañ Spo³ecznych NSZZ
Solidarnoœæ Region Œrodkowo-Wschodni”, redagowanych przez Jana Pomorskiego. Pierwszy numer Zeszytów pod tytu³em: „Z prac Oœrodka Badañ Spo³ecznych”, licz¹cy 52 strony, ukaza³ siê w sierpniu 1981 r. w nak³adzie 2,5 tys.
egzemplarzy. Obok informacji o samym OBS-ie zawiera³ omówienia wyników
3 ankiet. Pierwsza z nich to wspomniana wczeœniej, opracowana przez Ninê
Kraœko, ankieta pt. „Oceny, szanse, niebezpieczeñstwa”. Redaktorzy „Zeszytów” uwa¿ali, ¿e przedstawiony przez nich materia³ mo¿e byæ dobr¹ podstaw¹ do
przemyœleñ dla dzia³aczy zwi¹zkowych, a tak¿e pomóc im w formu³owaniu
programu „Solidarnoœci” w skali kraju, regionu i w³asnego zak³adu pracy.
Pozosta³e omawiane ankiety, opracowane przez Zespó³ Analiz Ekonomicznych,
dotyczy³y zasad podwy¿ek cen i rekompensat oraz kartek na ¿ywnoœæ31.
W kolejnych numerach zamierzano zachowaæ monotematyczny charakter
poszczególnych Zeszytów. Przed 13 grudnia 1981 r. OBS zd¹¿y³ wydaæ tylko
drugi numer „Zeszytów Problemowych” o objêtoœci 48 stron, zatytu³owany
„Demokracja w pañstwie, gospodarce i ¿yciu zwi¹zkowym”. Znalaz³y siê w nim
trzy teksty pracowników UMCS: Wojciecha Zakrzewskiego – „Demokracja
w funkcjonowaniu pañstwa”; Micha³a Zieliñskiego – „Czy istnieje demokracja
gospodarcza?”; Stefana Symotiuka – „Demokracja w ¿yciu Zwi¹zku”32. Kolejne
planowane numery mia³y dotyczyæ nastêpuj¹cych zagadnieñ: nr 3 – materia³y
29

AZR, OBS, t. VII, Protokó³ z pos. Sekretariatu OBS z 17 paŸdziernika 1981 r., k. 46–47;
Sprawozdanie z dzia³alnoœci OBS, k. 103.
30 „Informator. Biuro Informacyjne Zarz¹du Regionu Œrodkowo-Wschodniego” 1981, nr 144, s. 2.
31 AZR, OBS, t. VII, Protokó³ z pos. Rady Programowej OBS z 30 czerwca 1981 r., k. 88; „Zeszyty
Problemowe...”, nr 1.
32 „Zeszyty Problemowe Oœrodka Badañ Spo³ecznych NSZZ Solidarnoœæ Region Œrodkowo-Wschodni”, 1981, nr 2.
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konferencji zwi¹zkowej „Praca ludzka”; nr 4 – aktualne problemy ekonomiczne;
nr 5 – raport o alkoholizmie (materia³y z konferencji); nr 6 – zwi¹zek zawodowy
a samorz¹d pracowniczy; nr 7 – „Solidarnoœæ” w œwiadomoœci spo³ecznej
Polaków; nr 8 – polityka mieszkaniowa Zwi¹zku33.
Pocz¹tkowo poszczególne regionalne oœrodki badañ spo³ecznych dzia³a³y
zupe³nie niezale¿nie od siebie. Jednak¿e ju¿ 9 lutego 1981 r. dr Nina Kraœko
z UMCS i dr Jacek Kurczewski z Warszawy wyst¹pili z propozycj¹ rozwiniêcia
wspó³pracy oœrodków. 23 lutego Rada Programowa OBS w Lublinie zwróci³a siê
do OPS-Z przy KKP NSZZ „Solidarnoœæ” z postulatem zwo³ania spotkania
przedstawicieli wszystkich regionalnych oœrodków i powo³ania do ¿ycia Komisji
Koordynacyjnej, maj¹cej na celu ustalenie wspólnej p³aszczyzny badañ szczególnie istotnych dla ca³ego zwi¹zku. Pierwsza narada oœrodków badañ spo³ecznych odby³a siê 25 kwietnia 1981 r. w Warszawie. Nastêpne by³y zwo³ywane
co miesi¹c. Oprócz tego wymieniano miêdzy sob¹ materia³y badawcze, publikacje i opracowania34.
Reasumuj¹c, Oœrodek Badañ Spo³ecznych NSZZ „Solidarnoœæ” Regionu
Œrodkowo-Wschodniego by³ dosyæ udan¹ prób¹ zorganizowania niezale¿nego
oœrodka badania opinii publicznej. Obok OBS-u przy Zarz¹dzie Regionu
Mazowsze (kierowanego przez Ludwika Dorna) stanowi³ najprê¿niej dzia³aj¹cy
regionalny oœrodek tego typu w Polsce. Okaza³ siê tak¿e doskona³¹ p³aszczyzn¹
integracji lubelskiego œrodowiska naukowego i zainicjowa³ wspó³pracê oœrodków z ca³ego kraju.
CENTER FOR SOCIAL STUDIES OF INDEPENDENT AND
SELF-GOVERNING TRADE UNION “SOLIDARITY” (NSZZ “SOLIDARNOŒÆ”)
Summary. In January 1981, the Centre for Social Studies (OBOS) at the Independent and
Self-Governing Trade Union “Solidarity” of the Central-eastern Region came into being. The
Centre was mainly concerned with collecting and compiling the data as well as preparing analyses
and reports necessary for the regional trade union authorities to take the proper decisions. To this
aim, it conducted independent studies of the public opinion. Besides, it published its own
“Problem Fascicles”. The directions of studies were determined by the Program Council of OBS
consisting of outstanding scientists from the Lublin universities and research institutes, headed by
Professor Jan Turowski from the Catholic University of Lublin. The main initiator of the Centre
and next its scientific secretary was Les³aw Paga from Maria Curie-Sk³odowska University.
Research workers from both Lublin universities belonged to research teams.
Key words: Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity”, Central-Eastern Region,
opinion polls
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