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Seria:  Profesorki Super-Babki 
Odcinek nr: 94 

 

                   W 40 rocznicę powstania NSZZ „Solidarność” 

 

MAŁGORZATA LONGCHAMPS de BĒRIER 

&    „Odpowiedzialność za szkodę 

ekologiczną” 
 

================================================================= 

Polecana/Omawiana książka: 
Małgorzata   Wanke-Jakubowska,    Maria   Wanke-Jerie:     Dajmy   się 
toczyć  wypadkom.  Małgorzata  Longchamps  de  Bérier  (1950 - 1989).  
Cicha bohaterka „Solidarności” – mądra i dobra. Profil, Wrocław, 2019. 
================================================================= 

 

Czas „Solidarności”  był bodaj  jedynym czasem 

prawdziwie wysokiej kultury życia publicznego. 

                                                          Zbigniew Bujak 

 

 

Tym razem nasza Bohaterka nie ‘dorobiła się’ profesury. Czas SOLIDARNOŚCI, 

okazał się dla Niej czasem w pewnym askekcie niesprzyjającym... Nazwisko ma 

francuskie. Jest zupełnie nieznana. Wydawnictwo jest niszowe, ale warto 

wspomnieć tę Postać. W tytule eseju umieszczono temat pracy doktorskiej 

naszej Heroiny z zakresu prawa…  Czy mamy w Polsce prawo chroniące przyrodę? 

Pytanie retoryczne. Wszyscy mają, my też mamy1. 

 
1 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040920880/U/D20040880Lj.pdf; link do Ustawy 
Ustawa określa cele, zasady i formy ochrony przyrody żywej i nieożywionej oraz krajobrazu. 
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880.    Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.: O ochronie  przyrody.    Jest,  czy  ktoś o tym 
wiedział??? Warto kliknąć!   Ustawa liczy 147 stron  –  w tym:   Parki Narodowe,   ogrody botaniczne, ogrody 
zoologiczne, ORGANY OCHRONY PRZYRODY, służby ochrony przyrody itd. itd.  – czy poślice i posłowie czytali 
ten tak łatwy do wyklikania dokument? 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040920880/U/D20040880Lj.pdf
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Eseista znał to nazwisko, bo jego ojciec pochodził spod Lwowa. A krewny naszej 

Bohaterki był pracownikiem naukowym (profesorem) Uniwersytetu Jana 

Kazimierza2. Ojciec piszącego ten tekst chciał studiować na Politechnice 

Lwowskiej3, ale interesował się wszystkimi uczelniami tego miasta. 

Ojciec naszej Bohaterki Franciszek urodził się we Lwowie4, a Ona we Wrocławiu. 

Omawiana książka ma zeszytowy format, miękkie okładki, jest sklejana, ma 160 

stron.  Papier jest bardzo biały, czcionka wyraźna raz Times New Roman,  

a czasem Arial lub Calibri, dla odróżnienia typów tekstu. Papier dość sztywny,  

a na końcu na kredowym popierze jest wkładka zdjęciowa, wszystkie są czarno-

białe. Na przedniej okładce jest zdjęcie Bohaterki, portretowe, a na tylnej 

Bohaterka ze znajomą na pielgrzymce prawników w Częstochowie. Są także loga 

firm i organizacje popierające serię „Dolnośląskiej Solidarności” w tym 

Uniwersytet Wrocławski – co dobrze świadczy o władzach tejże uczelni. Na 

stronach 122-144 jest Aneks prezentujący różne dokumenty – m.in. zdjęcie 

okładki Jej pracy doktorskiej wydanej drukiem na Uniwersytecie Wrocławskim  

w 1986 roku. Niezwykle rzadko doktoraty ukazują się jako formalne publikacje, 

zatem ówczesne kierownictwo wydziału musiało go uznać za bardzo wybitny. 

Także władze ministerialne podzieliły taką opinie przyznając Jej ministerialną 

nagrodę.  

W książce mamy przedmowę oraz wstęp (napisany przez autorki). Rozdziały nie 

są numerowane. Pierwszy w kolejności to „Rodzinne korzenie”. Tu wyjaśnia się 

sprawa nazwiska. Rodzina przybyła do Polski z Francji około 1700 roku, ponad 

300 lat temu.  Zachowały się dane, dokumenty, archiwalia, bo była to wybitna 

rodzina. Przybyli jako hugenoci. Amerykanie chwalą się każdy kto przybywa do 

USA może dość szybko zostać Amerykaninem – całym sercem i na poważnie,  

 
 
2 Roman Józef Longchamps de Bérier (ur. 9 sierpnia 1883 we Lwowie, zm. 4 lipca 1941 tamże) – 

polski prawnik cywilista, członek Komisji Kodyfikacyjnej RP, ostatni rektor Uniwersytetu Jana 

Kazimierza we Lwowie. Zamordowany przez Hitlerowców. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mord_profesor%C3%B3w_lwowskich; informacja o zbrodni 

Hitlerowców na uczonych ze Lwowa. Wraz z w/w profesorem zamordowano 3 jego synów, w wieku 

25,23 oraz 18 lat. 

 
3 Ojciec eseisty po wojnie – ukończył Politechnikę Krakowską. 
4 https://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Longchamps_de_B%C3%A9rier; o ojcu Bohaterki. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/9_sierpnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1883
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lw%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/4_lipca
https://pl.wikipedia.org/wiki/1941
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_cywilne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komisja_Kodyfikacyjna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Lwowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Lwowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mord_profesor%C3%B3w_lwowskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Longchamps_de_B%C3%A9rier
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a czasem dodają iż tylko USA ma taką magię.   Okazuje się, że nie tylko Stany 

Zjednoczone, ale także Rzeczypospolita miała i ma niezliczone historie wsiąkania 

ludzi wszelkich ras, języków i religii w Polskość, czy może szerzej w ideę takiego 

federacyjnego państwa jakie łączyło ludzi na naszych ziemiach przed zaborami, 

a także w II rzeczypospolitej. W 1745 roku jeden z przodków naszej Bohaterki 

jednak przeszedł na katolicyzm, mieszkając we Lwowie. Przodkowie tak się 

utożsamili z polskością, że walczyli w epoce napoleońskiej o powrót Polski na 

mapę Europy. Byli wśród tej rodziny członkowie gwardii królewskiej, żołnierze, 

inżynierowie, prawnicy oraz lekarze. Ojciec naszej Bohaterki Franciszek 

Władysław urodził się w 1912 roku, czyli w Austro-Węgrzech.  Został prawnikiem. 

W 1938 roku obronił doktorat z prawa. Dostał post-doc-a, więc w latach 1938-

1939 przebywał w Rzymie. Wrócił do Polski, w sierpniu 1939 został 

zmobilizowany . Walczył w pierwszych dniach II wojny światowej, dostał się do 

Hitlerowskiej niewoli, do końca wojny był więziony w oflagach w miejs-

cowościach  Hadamar5  oraz  Murnau6. W tym drugim (przez pewien czas) było 

ponad 30 Polskich Generałów. Potem (w 1944 roku) tam też trafili żołnierze  

z Powstania Warszawskiego. 

 

Jak wspomniano w odwołaniach - wuj naszej Heroiny został rozstrzelany przez 

Hotlerowców na Wzgórzach Wóleckich wraz z  trzema synami. O tej zbrodni 

mamy informację w odc. nr 7 naszej serii. 

 

Mama Bohaterki to Leonilla7 z Siemieńskich, która pochodziła z tradycyjnej 

rodziny ziemiańskiej. Mama zajmowała się domem oraz twierdziła iż „jej 

magisterium to syn Sławek, doktorat to córka Kasia, a habilitacja to ostatnia 

córka Małgosia”, czyli Bohaterka naszego eseju. Niezwykle piękna historia 

rozwoju. Strona 23: „była dumną panią profesorową”, dziś nikt tak nie mówi,  

a tak dawniej nazywano żonę profesora. Rodzina miała zatem niezwykłe tradycje 

patriotyczne oraz pracy naukowej, przy czym mimo upływu lat wszyscy znali 

francuski perfekcyjnie, co osiągnęła także Małgorzata!! Po II wojnie światowej 

 
5 https://pl.wikipedia.org/wiki/Oflag_XII_A_Hadamar; krótka notka o oflagu. 
6 https://pl.wikipedia.org/wiki/Oflag_VII_A_Murnau; drugi oflag. 
 
7 https://en.wikipedia.org/wiki/Leonilla_Bariatinskaya; inna Leonilla; 
https://wydawnictwowam.pl/prod.nie-tylko-salatki-siostry-leonilli.11496.htm; o książce z przepisami. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Oflag_XII_A_Hadamar
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oflag_VII_A_Murnau
https://en.wikipedia.org/wiki/Leonilla_Bariatinskaya
https://wydawnictwowam.pl/prod.nie-tylko-salatki-siostry-leonilli.11496.htm
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rodzina osiadła we Wrocławiu, ojciec doktor prawa, podjął pracę  

na odrodzonym Uniwersytecie, przygotował i opublikował rozprawę 

habilitacyjną. Ciekawa jest historia wydania tejże publikacji. 

Rodzice w tej rodzinie tradycyjnie dbali o wszechstronne wykształcenie dzieci,  

i tak było  w Jej domu; brat skończył matematykę we Wrocławiu, a siostra 

psychologię w Poznaniu. Nasza Bohaterka wybrała prawo. Była uzdolniona  

w wielu dziedzinach – świetnie się uczyła, a także działała w organizacjach  

i w teatrze studenckim!! Była aktorką amatorką. Jej pasją była też turystyka,  

a także poznanie innych oraz świata. Na drugim roku studiów w 1971 wyjechała 

do Francji na kurs językowy. Brała też udział w studenckiej olimpiadzie tego 

języka, zdobyła czołową lokatę w finale ogólnopolskim w Łodzi. W 1972 

pojechała na wakacje do Budapesztu i do Debreczyna na Węgrzech. Młodzi 

czytelnicy nie są w stanie pojąć, że nikt ze zwykłych obywateli nie miał paszportu 

w domu, a trzymała go milicja i wydawała tylko po złożeniu podania, pozytywnej 

opinii partii PZPR, czy władz uczelni lub zakładu pracy.  

Nasza Bohaterka pojechała także na zaproszenie krewnych Sapiehów do Kenii 

(str. 153, zdjęcie na promie)!!!!!   Oni po wojnie, działając w strukturach Rządu 

Londyńskiego, nie widzieli możliwości bezpiecznego życia w komunistycznej 

Polsce, dlatego osiedli w Afryce. 

Teatr. Na ATH w Bielsku-Białej mamy teatr studencki. To genialny sposób 

poznawania świata, literatury, czy języka obcego. Dla Niej był to teatr KALAMBUR 

we Wrocławiu. Grała w spektaklach oraz pomagała w czynnościach 

organizacyjnych i administracyjnych. Znając francuski, pracowała np. w biurze 

Światowego Festiwalu Teatrów Studenckich w Nancy w 1973 roku. To urocze 

miasto, gdzie kiedyś mieszkał w Pałacu Król Polski Stanisław Leszczyński8 jako 

teść Króla Francji. Nasza Bohaterka pracowała m.in. w redakcji biuletynu 

festiwalowego.   Eseista był krótko w teatrzyku szkolnym w SP42 w Bydgoszczy, 

jedna rola lekarza nadwornego małego królewiątka. Występował m.in. w Domu 

Starego Nauczyciela w Bydgoszczy. 

Potem, w 1978, już jako asystentka, ale nadal aktorka amatorka, nasza Heroina 

była na kolejnym festiwalu studenckim w Palermo, na Sycylii. 

 
8 https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Leszczy%C5%84ski; informacja o królu. 
   https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Leszczy%C5%84ska; o jego córce Marii żonie  Ludwika XV. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Leszczy%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Leszczy%C5%84ska
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Esej to esej, to nie streszczenie. Opis działalności w teatrze są imponujące, ale to 

tylko (i aż) hobby. Studiowała prawo i w tym była wybitna również. Jej praca 

magisterska była napisana w epoce socjalizmu!!   Członkowie żadnej organizacji 

nie śmieliby nawet na 5 minut pojawić się gdziekolwiek na proteście, czy to 

walczący o tzw. ochrona środowiska, czy tym bardziej specjaliści od tzw. 

„ocieplenia”, a eseista czasem używa uroczego słowa <<ociplenie>>. Węgiel 

eksportowano uzyskując dolary… Oczywiście eseista jest właśnie z tej epoki, było 

jak było. Jeśli ktoś mógł działać to tylko „za zgodą”, „za wiedzą” władz partyjnych.  

 

Prawo. Prawo to piękna idea. Poszanowanie prawa – o ile nie jest bezprawiem  

i durnotą – pomaga dobrze i sprawnie żyć obywatelom. Ona kończyła prawo – 

zajmując się problemem „odpowiedzialności za szkodę ekologiczną” – tyle lat 

minęło, ale czy dziś ktoś ponosi odpowiedzialność, co to w ogóle znaczy 

odpowiedzialność. Dlatego Jej zainteresowania są istotne i wtedy, ale 

szczególnie w dzisiejszych czasach. Za pracę dyplomową uzyskała nagrodę. 

Podjęła pracę naukową na Uniwersytecie. Otrzymała roczne stypendium 

1973/1974, na studia podyplomowe(!!) w Nancy w tzw. Europejskim Ośrodku 

Uniwersyteckim. ATH w Bielsku-Białej miała współpracę z Uniwersytetem  

im. Henry Poincare’go w Nancy we francji. Eseista miał zaszczyt być tam  

w ramach programu ERASMUS, a potem pojechał do Besancon na Światowy 

Kongres IFToMM, której to organizacji jest członkiem. 

 

Nasza Heroina starała się o dalsze stypendia w Hadze, ale Jej odmówiono. Skupiła 

się na pracy naukowej. Zaczęła publikować, jeździć na konferencje naukowe  

i przygotowała rozprawę habilitacyjną. Niestety Jej zdrowie podupadło, 

dziedziczna, rodzinna choroba zjawiła się właśnie u Niej. Zaczęły się też problemy 

– poważne inne – bo włączyła się w organizacje niezależne od partii, a to już 

oznaczało inwigilację, rozmowy ze służbą bezpieczeństwa, szantaż. Brat wyjechał 

do Francji i tam pozostał na stałe. Jej odmawiano paszportu, chcąc wymusić 

współpracę z tajną policją (wtedy milicją).  

Rok 1980 i działalność w SOLIDARNOŚCI. Włączyła się w tzw. „Karnawał 

Solidarności” - rozdział o tym tytule zaczyna się na stronie 58. Pracowała nad 

projektem „społecznym” Ustawy o Szkolnictwie Wyższym. Działała w samym 
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związku. Str. 70: spotkanie z Prof. Jadwigą Staniszkis (odc. 20 naszej serii), która 

zauważała nieprawidłowości w wewnętrznej działalności i strukturach tego 

NSZZ9, twierdząc iż za dużo „władzy” mają tzw. eksperci, iż oni przejmują 

„statutowe kompetencje” różnych organów  czy  osób funkcyjnych.   

W tym eseista widzi ciekawy aspekt tej książki – przez pryzmat jednej osoby, 

problemy całej Polski. Jak mówi motto, ówcześni komuniści zachowywali się 

zupełnie wyjątkowo, podpisali umowy społeczne …, niestety, niestety 

wprowadzili nielegalny „stan wojenny”.  

Bohaterka podupadała na zdrowiu, była szantażowana, chciała wyjechać do 

Francji   –   tym razem nie na wycieczkę, nie z teatrem, ale na leczenie. I właśnie 

teraz już zgody na wydanie paszportu nie otrzymuje... Niektórym wydawano i nie 

pozwalano wrócić itd. itd.   Choroba niestety przyspieszyła swój rozwój. Wielu 

znajomych chciało Jej pomóc, wielu osobom Ona pomagała. Jedną z postaci 

szerzej omawianą jest Bolesław Gleichgewicht10 – matematyk, żydowskiego 

pochodzenia, kiedyś uciekł przed Holokaustem na wschód. Eseista miał na 

studiach (1974-1979) w rękach jego podręcznik z algebry. Małgorzata – jako 

prawnik – pomagała mu nawiązać kontakty z kimś kto mógł by go bronić  

w sądzie. Po stanie wojennym lub w jego trakcie, wielu opozycjonistów 

skazywano na więzienie. Nie doszło do złożenia Jej pracy habilitacyjnej do druku, 

ciężko chora znalazła się w szpitalu. Choroba była nieuleczalna i nasza Heroina 

zmarła we Wrocławiu w 1989. Czy we Francji byłoby lekarstwo lub terapia, aby 

Ją uratować, autorki książki na ten temat nie spekulują.  

 

W tytule książki mamy sformułowanie <<cicha bohaterka „Solidarności”>>. W Jej 

przypadku chodziło o pomoc ludziom, o pomoc prawną, pisanie statutów, 

regulaminów, społecznej wersji Ustawy, a zwłaszcza ogromna praca nad 

społeczną opinią o Ustawie dotyczącej Szkolnictwa Wyższego. Czy będzie 

korekta obecnej Ustawy??  

 

Warto sięgnąć po tę książkę.  

 
9 Niezależny Samorządny Związek Zawodowy!! Pierwsze dwa słowa nazwy określały jego absolutną nowość  
w epoce ówczesnego komunizmu. 
10 https://www.wroclaw.pl/zmarl-prof-boleslaw-gleichgewicht; zmarł w wieku 100lat w 2019 roku. 

https://www.wroclaw.pl/zmarl-prof-boleslaw-gleichgewicht
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ZDJĘCIA  PRZY  OKAZJI 

Wrocław – miasto rodzinne Bohaterki 

 

Ratusz we Wrocławiu 
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Książę Śląski 

 
Słynny profesor U.Wr.  i  Lwowskiego 
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Budynek  Opery  we  Wrocławiu 

 
Rynek  we  Wrocławiu 
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Uniwersytet Wrocławski – miejsce pracy Bohaterki oraz Jej ojca 
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Uniwersytet, kontynuuje tradycje innej uczelni  

istniejącej na tym miejscu poprzednio  w Prusach  i  w Niemczech 
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Inne miejsca we Wrocławiu (które przetrwały II wojnę światową) 
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Kościół  Św. Michała we Wrocławiu 
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Katedra we Wrocławiu 
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Inne zdjęcia w innych odcinkach np. o Edycie Stein oraz Hannie Hirszfeld 
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Debreczyn – miasto na Węgrzech – wakacje naszej Bohaterki 

 
Wejście na Wydział Informatyki Uniwersytetu (Egyetem/i/) w Debreczynie 

 
Informacja o spotkaniach w kościele protestanckim 
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Protestancki  kościół  uniwersytecki jest ‘przyklejony’  do  głównego budynku,  
ogłasza  się duszpasterstwo akademickie.  To rzadkość; gdy eseista studiował  

na Politechnice Śląskiej – Kościół Akademicki stał w Centrum Kampusu. 
Tak jest do dzisiaj… 
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Uniwersytet w Debreczynie 
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Eseista odwiedził tę Uczelnię w ramach ERASMUS-a 
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Budapeszt – miejsce  wakacji  naszej  Bohaterki 

 

 
Stary budynek uniwersytecki w Budapeszcie 
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Słynny  luksusowy  hotel  w Budapeszcie  z  basenami  termalnymi,  

w genialnym secesyjnym stylu – jakby nie minęło 100 lat od upadku Cesarstwa  
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Kampus Uniwersytecki (U. Techniczno-Ekonomiczny) – eseista miał tam wykład  
gościnny  na  specjalne  zaproszenie,   gospodarz  to  profesor  Andreas  Recski!!  

/w ramach zaproszenia opłacono noclegi w luksusowym hotelu „Gellert”/ 

Zawołanie na tablicy: „Magyarország célba ér” – Węgry osiągają cel (docierają do celu)!!!!! 
 – kraj  wie  do  czego  dąży,  a  ostatnio  tak  jest  poniżany  przez  samozwańcze  autorytety  

(pseudo-ważniaków…).  Czy celebryckie pacynki mają jęczmień zamiast mózgu? 
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Przepiękny kampus Uniwersytetu, oddzielony od Dunaju tylko drogą i bulwarami; 

tych  zdjęć  nie  zobaczymy nigdzie w mediach,  bo nie pasują do ‘wizji głównego ścieku’!!! 
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Węgry stawiają na naukę i kształcenie młodzieży 
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Architektura – lekko futurystyczna – sama w sobie 

nastraja do oryginalności, dumy i patriotyzmu 
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Opuszczamy Budapeszt … Czy dla każdego Polaka, Węgier to ‘Bratanek’? 
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Rzeźba na Uniwersytecie Wrocławskim 

 

Zdjęcia wykonał eseista: Stan Zawiślak 


