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Marian Krzaklewski, polityk, działacz związkowy, w latach 1991–2002 przewodniczący 

NSZZ „Solidarność”, założyciel i lider AWS, poseł na Sejm III kadencji, członek 

Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli. 

Urodził się 23 VIII 1950 w Kolbuszowej. W roku 1975 ukończył studia na Wydziale 

Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej, gdzie w roku 1987 obronił pracę doktorską z 

zakresu komputeryzacji procesów metalurgicznych. 

W latach 1976–1984 pracował w Zakładzie Systemów Automatyki Kompleksowej PAN w 

Gliwicach, a w 1985 został pracownikiem naukowym Politechniki Śląskiej, od 1988 jako 

adiunkt. Wykładał również na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i w Pomorsko-

Kaszubskiej Szkole Wyższej 

Działalność polityczno-społeczna 

W 1980 wstąpił do NSZZ „Solidarność”. Brał udział w zakładaniu struktur zakładowych 

związku w Polskiej Akademii Nauk, był wiceprzewodniczącym Górnośląskiej Komisji 

Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” PAN. W stanie wojennym, po 13 grudnia 1981 

zaangażował się w działalność podziemną Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. W 1984 roku 

został aresztowany na ulicach Zabrza i osadzony w areszcie śledczym w Katowicach do czasu 

ogłoszenia amnestii. Członek struktur podziemnej Regionalnej Komisji Wykonawczej 

regionu Śląsko-Dąbrowskiego od 1986 roku. 

W 1989 został członkiem Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność”. Działał 

również w Komitecie Obywatelskim przy Lechu Wałęsie oraz jako sekretarz komitetu 

obywatelskiego w Regionie Śląsko-Dąbrowskim.  

W latach 1989–1990 był wiceprzewodniczącym Regionalnej Komisji Wykonawczej Związku. 

W 1990 na II KZD „Solidarności” został wybrany do Komisji Krajowej oraz do prezydium 

Związku. W lutym 1991 na III Zjeździe „Solidarności” został wybrany na przewodniczącego 

związku NSZZ Solidarność. Funkcję tą pełnił do września 2002 roku, a członkiem Komisji 

Krajowej pozostał do roku 2010. 

Jako przewodniczący związku brał aktywny udział w bieżącym życiu politycznym w Polsce, 

w latach 90. Po przegranych przez partie prawicowe wyborach parlamentarnych w 1993 roku 

brał aktywny udział w inicjatywach zjednoczeniowych, m.in. w pracach Konwentu Świętej 

Katarzyny (1994–1995). W latach 1994 – 1997 był przewodniczącym Społecznej Komisji 

Konstytucyjnej NSZZ „Solidarność”, która opracowała „Obywatelski Projekt Konstytucji 

RP”, poparty podpisami ok. 2 milionów osób.     

W 1996 doprowadził do powstania Akcji Wyborczej Solidarność – bloku wyborczego 

skupiającego większość ugrupowań polskiej prawicy. W 1997 kierowany przez niego blok 

wyborczy AWS wygrał wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu. Koalicja zdobyła prawie 

34% głosów wyborców i 201 mandatów w Sejmie oraz 51 w Senacie. W tych samych 

wyborach Marian Krzaklewski został wybrany do Sejmu III kadencji.  Jako przewodniczący 

ugrupowania, zwycięskiego w wyborach w 1997 roku, otrzymał z rąk prezydenta RP 

propozycję objęcia funkcji premiera rządu. Jednak zrezygnował z tej funkcji na rzecz Jerzego 

Buzka, a sam objął stanowisko przewodniczącego Klubu Parlamentarnego AWS. Od 1997 był 



także przewodniczącym nowo powstałego Ruchu Społecznego AWS – prawicowej partii 

politycznej, powołanej w celu reprezentowania idei „Solidarności”. 

W roku 2000 kandydował w wyborach prezydenckich uzyskując trzecie miejsce i poparcie 

prawie 3 milionów wyborców, pomimo bardzo ostrej negatywnej kampanii medialnej. Po 

wyborach prezydenckich zrezygnował z aktywnej działalności politycznej, poświęcając swój 

czas funkcji przewodniczącego NSZZ Solidarność, a od roku 2002 działalności w organach 

Unii Europejskiej, reprezentując w nich interesy Polski i NSZZ Solidarność. 

W latach 1998-2002 pełnił funkcje wiceprzewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej w 

Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, a w latach 1999-2002 był członkiem 

Narodowej Rady Integracji Europejskiej. Od maja 2004 jest radnym Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego (EKES), a od X 2006 do X 2008 członkiem Prezydium EKES. Od 

X 2005 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego EUROCADRES – Europejskiej Rady 

Pracowników z wyższym wykształceniem i kadr menedżerskich, a od 2013 do dziś jest 

członkiem Komitetu Wykonawczego tej organizacji. 

„Człowiek Roku” tygodnika „Wprost” – 1997, Laureat „Nagrody Kisiela” – 1997, 

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności. 

 


