Oświadczenie złożone
przez senatora Antoniego Szymańskiego
na 84. posiedzeniu Senatu
w dniu 31 sierpnia 2019 r.
Oświadczenie poświęcone Barbarze Kuklińskiej, przewodniczącej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości
Mając na uwadze kolejną rocznicę sierpnia 1980 r., chciałbym przypomnieć jedną z osób wybitnie zaangażowanych w budowanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Pracowników
Wymiaru Sprawiedliwości – Barbarę Kuklińską, kurator zawodową sądu rejonowego w Gdańsku.
Barbara Kuklińska, z domu Choroszewska, urodziła się 3 czerwca 1929 r. w Stanisławowie. Była sanitariuszką w powstaniu warszawskim. W 1947 r. zdała maturę w III Państwowym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku-Wrzeszczu. Ukończyła 4 lata studiów na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego.
Barbara Kuklińska 9 marca 1961 r. została zatrudniona na stanowisku kuratora zawodowego w sądzie
powiatowym dla m. Gdańska. Z dniem 31 maja 1982 r. rozwiązano z nią umowę o pracę, co było związane
z aktywną działalnością w NSZZ „Solidarność” Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości. Ponownie została
zatrudniona po 8 latach, jako kurator specjalista. Była koordynatorem zespołu kuratorów sądu rejonowego
w Gdańsku.
Barbara Kuklińska była m.in. przewodniczącą rady w poradni zdrowia psychicznego, przewodniczącą Rady Kobiet, działała w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej. Działała również w Związku Harcerstwa Polskiego (miała stopień harcmistrza), organizowała drużyny nieprzetartego szlaku.
11 czerwca 1980 r. Barbara Kuklińska została wyróżniona odznaką honorową „Za Zasługi dla Gdańska”,
otrzymała też: Srebrny Krzyż Zasługi, Srebrną Odznakę Polskiego Związku Pomocy Społecznej, odznakę
„Przyjaciel Dziecka”, medal pamiątkowy z okazji XXX-lecia wymiaru sprawiedliwości.
Barbara Kuklińska cieszyła się wielkim szacunkiem i autorytetem w sądzie rejonowym w Gdańsku,
szczególnie wśród kuratorów sądowych. Odznaczała się głęboką wiedzą i wyjątkowymi umiejętnościami
pracy z podopiecznymi.
W 1980 r., po zakończeniu strajków sierpniowych, pozytywnie odpowiedziała na propozycje sędziów Janusza Ślężaka i Reginy Godlewskiej odnośnie do organizacji Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
w sądzie rejonowym w Gdańsku.
Następnie zaangażowała się w tworzenie krajowej struktury związku w sądach w Polsce. Z uwagi na jej
zaangażowanie, wiedzę i umiejętność współpracy z różnymi osobami i środowiskami została wybrana na
przewodniczącą Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości.
Jednym z podstawowych celów tej komisji było stworzenie gwarancji niezawisłości sędziowskiej. Stało się to
powodem jej zwolnienia z pracy po ogłoszeniu stanu wojennego.
Wyrażam Barbarze Kuklińskiej podziękowanie i głębokie uznanie za przykładną pracę kuratora sądowego
oraz zaangażowanie w organizację i działalność związku zawodowego „Solidarność”, który był dla niej ruchem społecznym niosącym wolność, odbudowującym podmiotowość społeczeństwa i jego godność.
Antoni Szymański

